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RESUMO 

As organizações de saúde crescem e se expandem, tornando-se grandes e complexas. Os 

desafios de crescimento e expansão das organizações de saúde estão relacionados a diferentes 

fatores, dada a complexidade dos processos de cuidado e da infraestrutura necessária para 

apoiá-los. São vários processos interligados, sendo a manutenção da segurança do paciente, 

bem como o atendimento com qualidade, desafios operacionais de elevada relevância. Neste 

contexto, ações de melhoria e o monitoramento dos riscos são essenciais. Na cadeia de 

atendimento ao paciente encontra-se o Centro de Material e Esterilização (CME) que é o setor 

responsável pelo processamento de produtos para a saúde. Os processos devem ser estruturados 

para minimizar os riscos em toda a cadeia que antecede a utilização dos produtos. Este estudo 

tem por objetivo instituir dinâmica de melhoria da qualidade dos processos da área do expurgo 

do CME a partir da avaliação dos riscos de um hospital privado, sem fins lucrativos. Trata-se 

de uma análise descritiva e foi utilizada como abordagem metodológica a pesquisa-ação. A 

pesquisa foi dividida em fases conforme metodologia proposta: preparação e diagnóstico, 

planejamento, ação e análise. A fase de preparação e diagnóstico foi realizada pela instituição 

utilizando a ferramenta Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) para o 

mapeamento dos riscos. Nessa etapa foram identificados quatorze modos de falha: três de riscos 

críticos, cinco de riscos altos, dois de riscos moderados e quatro de riscos menores; 

adicionalmente, foram identificadas vinte e duas causas potenciais. Mediante os resultados 

preliminares foram realizados o planejamento das ações. Foram utilizadas ferramentas da 

qualidade para a construção de melhorias e implantadas na área de expurgo. Na fase de análise 

houve nova verificação do cenário de risco da área por meio da ferramenta já utilizada 

previamente pela instituição: o HFMEA. Os novos resultados apresentaram nove modos de 

falha: um de risco alto, um de risco moderado e sete de riscos menores, sendo distribuídos em 

nove causas potenciais. Quando comparados os resultados do primeiro HFMEA com o segundo 

foi observada redução em 36% das situações de risco. As situações de risco baixo foram 

elevadas em 75%. Entretanto, foram diminuídos em 50% os riscos moderados, 80% os riscos 

altos e 100% os riscos críticos. O trabalho possibilitou a implantação de melhorias conforme a 

criticidade dos riscos mapeados, permitindo o aumento da segurança no processo de limpeza 

de um centro de material e esterilização.  

 

Palavras Chave: centro de material e esterilização, HFMEA, Ciência da Melhoria, pesquisa 

ação, risco.  



 
 

ABSTRACT 

Healthcare organizations grow and expand, becoming larger and more complex. The challenges 

of growing and expansion are not related to infrastructure alone. Several processes are 

interconnected. Keeping patient safety goals, as well as high quality standards, represent 

relevant challenges. Continuous improvement and risk monitoring actions must be adopted in 

health services. In patient care chain is the Central of Material and Sterilization (CME), which 

is sector responsible for the processing of health products. Such processes must follow highly 

organized steps so that risks are minimized throughout the chain that precedes the use of the 

products. The objective of this study is to improve the quality of the processes of the purge area 

of the CME from the risk assessment of a private nonprofit hospital. Herein, a descriptive study 

design was used and an approach with research-and-action was applied. The research was 

divided into phases, according to the research action methodology: preparation and diagnostic, 

planning, action and final analysis. In the “preparation and diagnostic” phase we mapped the 

risks using the Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) approach, in which 

fourteen failure risks were identified: three of critical level risk, five of high-level risk, two of 

moderate risk and four of low-level risk; additionally, twenty-two potential causes were 

identified. By means of the preliminary results found, the planning of the actions was carried 

out. Quality tools were used to build improvements that were implemented in the purge area. 

In the “final analysis”, the tool previously utilized (HFMEA) was applied again to verify new 

risk scenarios of the purge area. The new results showed nine modes of failure: one of high risk, 

one of moderate risk and seven of minor risks, being distributed in nine potential causes. These 

results showed a 36% reduction in risk situations. On one hand, low risk situations were raised 

by 75%. On the other hand, moderate risks were reduced by 50%, high risks by 80% and critical 

risks by 100%. Our research shows how improvement measures taken according to critical 

ranking of mapped risks can increase the safety levels at a material and sterilization center. 

Key words: material and sterilization center, HFMEA, Science of Improvement, action 

research, risk. 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Representação gráfica da Rampa de PDSA ............................................................. 29 

Figura 2 - Planta física do CC, segundo subsolo bloco B, área de recebimento de materiais 

sujos no CC ( expurgo CC) ...................................................................................................... 34 

Figura 3 - Planta física CME segundo subsolo bloco B ........................................................... 34 

Figura 4 - Fluxo de processo de limpeza dos produtos para saúde na área de preparo do CC do 

HAOC, 2017 ............................................................................................................................. 36 

Figura 5- Fluxo do processo de limpeza dos produtos para saúde no CME do HAOC, 2017 . 36 

Figura 6 - Classificação da gravidade de efeito, ocorrência da causa e detecção da falha ....... 37 

Figura 7- Processo de criação brainstorming. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 ............ 42 

Figura 8 - Diagrama de Ishikawa realizado para conhecimento de possíveis causas da 

existência de PPS sujos após processo de limpeza. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 ... 44 

Figura 9 - Diagrama de spaghetti expurgo CC. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 ......... 46 

Figura 10 - Diagrama de spaghetti expurgo CME. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 .... 47 

Figura 11 - Impresso de encaminhamento de PPS para sala operatória e retorno para a área de 

expurgo. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 ..................................................................... 51 

Figura 12 - Organização do fluxo expurgo do CC antes da implantação do ciclo de melhoria51 

Figura 13 - organização do fluxo do CC após as ações realizadas. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 52 

Figura 14 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA na área de expurgo do CC. Ciclo 

de melhoria CME, HAOC, 2019. ............................................................................................. 52 

Figura 15 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA no encaminhamento dos PPS 

com maior brevidade no perído noturno para o expurgo do CME. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 55 

Figura 16 - Descrição do ciclo lavadora de  jato sob pressão que realiza termodesinfecção 

Getting. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 ...................................................................... 57 

Figura 17 - Descrição do ciclo lavadoras de  jato sob pressão que realiza termodesinfecção 

Steris. Ciclo de melhoria HAOC, 2019 .................................................................................... 57 

Figura 18 - Lavadoras de  jato sob pressão que realizam termodesinfecção antes da 

implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo do CME, HAOC, 2019 .......................... 58 

Figura 19 - Lavadoras de  jato sob pressão que realizam termodesinfecção na área de expurgo 

do CME com adesivos dos processos dos ciclos de funcionamento após PDSA. Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019. .................................................................................................. 58 



 
 

Figura 20 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA para aprimorar os processos 

relacionados às lavadoras de  jato sob pressão que realizam termodesinfecção. Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019. .................................................................................................. 59 

Figura 21 - Acúmulo de OPME na área externa do CME durante a realização da rampa do 

PDSA. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. ....................................................................... 60 

Figura 22 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA com o objetivo de melhorar o 

fluxo dos OPME recebidos e devolvidos pelo CME. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019 62 

Figura 23 - Pia um antes da implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 

2019 .......................................................................................................................................... 63 

Figura 24 - Pia dois antes da implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 64 

Figura 25 - Pia 1 identificada após a realização do PDSA. Área de expurgo CME- Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019 ................................................................................................... 64 

Figura 26 - Pia 2 identificada após a realização do PDSA. Área de expurgo CME- Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019 ................................................................................................... 64 

Figura 27 - Processo de limpeza termossensíveis antes da implantação do ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019....................................................................................... 65 

Figura 28- Processo de limpeza termossensíveis após a realização de revisão da rotina. Área 

de expurgo CME- Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. ...................................................... 66 

Figura 29 - Processo pré-limpeza instrumentais antes da implantação do ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019....................................................................................... 66 

Figura 30 - Processo pré-limpeza instrumentais após a implantação do Ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019....................................................................................... 67 

Figura 31 - Processo limpeza dos canulados no vapor sob pressão após a implantação do 

Ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019 ........................................................ 68 

Figura 32 - Processo limpeza dos canulados em máquina ultrassônica após a implantação do 

ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019 ......................................................... 68 

Figura 33 - Armazenagem das escovas utilizadas para limpeza dos PPS antes da implantação 

do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019 .................................................... 69 

Figura 34 - Armazenagem das escovas após a implantação do Ciclo de melhoria. Área de 

expurgo CME, HAOC, 2019 .................................................................................................... 70 

Figura 35 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA com o objetivo de padronizar os 

processos de limpeza por tipo de PPS. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. ..................... 71 



 
 

Figura 36 - Novo fluxo do processo de limpeza dos os para saúde na área de preparo do CC 

do HAOC, 2019 ........................................................................................................................ 74 

Figura 37 - Novo fluxo do processo de limpeza dos produtos para saúde no CME do HAOC, 

2019 .......................................................................................................................................... 75 

Figura 38 - Nova planta física do expurgo do CC. Área de expurgo do CC. Ciclo de melhoria, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 78 

  



 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1 - Métodos e ferramentas para gestão da qualidade ................................................... 26 

Quadro 2 - Resultados encontrados na realização do diagrama de Ishikawa. Ciclo de melhoria 

CME, HAOC, 2019 .................................................................................................................. 45 

Quadro 3 - Testes de mudanças e ações do expurgo da área do CC. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 48 

Quadro 4 - Testes de mudanças e ações do expurgo da área do CME. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019 ............................................................................................................................. 49 

 

Tabela 1 - Comparação dos riscos encontrados no HFMEA 1 e HFMEA 2. Ciclo de melhoria 

CME, HAOC, 2019 .................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ACRÔNIMOS E SIGLAS 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

AHA Associação Hospital Allemão 

CDI Centro de Diagnóstico por Imagem 

CC Centro Cirúrgico 

CME Centro de Material e Esterilização 

CVE Centro de Vigilância Epidemiológica  

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

IESS Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

HAOC Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

HFMEA Healthcare Failure Mode and Effect Analysis 

IESS Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

ISC Infecções do Sítio Cirúrgico  

IHI Institute for Healthcare Improvement 

JCI Joint Comission International 

NHS National Health System  

NSP Núcleos de Segurança do Paciente   

OMS Organização Mundial da Saúde 

OPME Órteses, Prótese e Materiais Especiais 

PDSA Plan, Do, Study, Act (planejar, fazer, estudar e agir) 

PPS Produtos para saúde 

PDCA Plan, Do, Check, Act 

PNSP Programa Nacional de Segurança do Paciente 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 

SCIH Serviço de Controle de Infecção Hospitalar  

UI Unidade de Internação 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 14 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA ............................................................................................... 17 

1.2 OBJETIVO ......................................................................................................................... 17 

2 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................. 18 

2.1 HISTÓRIA DO CME ......................................................................................................... 18 

2.2 QUALIDADE ..................................................................................................................... 20 

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCO ....................................................................................... 23 

2.4 CIÊNCIA DA MELHORIA ............................................................................................... 28 

2.5 A ORGANIZAÇÃO ........................................................................................................... 30 

2.6 O CONTEXTO: CC E CME .............................................................................................. 33 

3 MÉTODO .............................................................................................................................. 38 

3.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS ............................................................................................ 41 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................................... 42 

4.1 PLANEJAMENTO ............................................................................................................. 42 

4.2 AÇÃO ................................................................................................................................. 50 

4.2.1 Ações realizadas na área de expurgo CC......................................................................... 50 

4.2.2 Ações realizadas área de expurgo do CME: .................................................................... 55 

4.3 ANÁLISE ........................................................................................................................... 73 

5. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 86 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ......................................................................................... 87 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 88 

APÊNDICES ............................................................................................................................ 95 



14 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações hospitalares enfrentam desafios cotidianos no que tange à segurança 

dos seus processos. JHA et al. (2013) relatam que mais de 421 milhões de pessoas são 

internadas por ano, das quais 42,7 milhões sofrem algum evento adverso por falha na assistência 

à saúde, sendo cerca de dois terços desses eventos ocorridos em países de média e baixa renda. 

Dados da Organização Mundial da Saúde de 2017 revelam que um a cada dez pacientes 

sofre algum evento adverso. Além disso, cerca de 4 a 16% dos pacientes hospitalizados em 

países desenvolvidos são acometidos por eventos adversos culminando na necessidade da 

melhoria da segurança do paciente (ANVISA, 2017). 

No Brasil os valores ainda são subestimados, porém pesquisa divulgada em 2017 no 

Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

(IESS, 2017) relata que perto de 1,4 milhão de pacientes por ano sofrem algum tipo de evento 

adverso no país. 

Situações como diagnóstico incorreto, erros de medicação, proliferação de 

superbactérias, falhas durante o procedimento cirúrgico podem ocasionar lesões transitórias que 

prolongam o tratamento, além de causarem danos permanentes que, em alguns casos, levam até 

mesmo à morte (LEUFER; CLEARY-HOLDFORTH; 2013). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) participa da Aliança Mundial 

para a Segurança do Paciente desde sua criação em 2004, com o objetivo de implantar medidas 

que proporcionassem a melhoria da qualidade nos serviços de saúde (ANVISA, 2016). 

Entendendo as necessidades, em primeiro de abril de 2013 o Ministério da Saúde, por 

meio da portaria 529, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o 

objetivo de “promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente 

em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da 

implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos 

estabelecimentos de saúde” (ANVISA, 2014, p.13). 

Uma das principais propostas desta portaria foi a criação do Núcleo de Segurança em 

todos os serviços de saúde, tornando-se obrigatório em julho de 2013 pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 36. O PNSP estabelece que o NSP deve ser o núcleo para a 

realização da gestão dos riscos dos estabelecimentos da saúde. Dentre as atribuições concedidas 

ao NSP estão: o monitoramento das ações e notificações de eventos adversos e a mitigação dos 

riscos existentes, podendo ou não serem provenientes de notificações (ANVISA, 2014; 

ANVISA, 2015; ANVISA, 2016). 
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Com essa ação o Ministério da Saúde levou os estabelecimentos de saúde a conhecerem 

seus eventos adversos e a realizarem melhorias dos processos de assistência à saúde. 

Consequentemente, o monitoramento dos eventos adversos tornou-se obrigatório nas 

instituições de saúde. 

O tema segurança do paciente é mundialmente debatido. O desfecho ocasionado por 

problemas decorrentes de falhas no cuidado pode aumentar a morbi-mortalidade, e o sofrimento 

não apenas dos pacientes e família, mas também dos profissionais da saúde (IESS, 2018). Sendo 

assim, a compreensão e entendimento dos eventos adversos se fazem necessários no cuidado 

ao paciente. 

A gestão de risco trabalha para implantar medidas de controle e prevenção, mitigando a 

ocorrência de falhas nos processos. Como o dano ao paciente na área da saúde pode ocasionar 

a morte, o monitoramento desses riscos torna-se extremamente importante (JCI, 2017). 

O relatório Errar é Humano do Instituto de Medicina Acadêmica Americana de 

Ciências de 1999 apontou que cerca de 44 a 98 mil mortes anuais aconteciam provocadas por 

eventos adversos no ambiente hospitalar. De tal sorte que aproximadamente um milhão de 

pessoas admitidas em hospitais americanos foram vítimas de eventos adversos, das quais mais 

da metade das falhas poderiam ter sido evitadas (KOHN et al., 2000). As mortes por eventos 

adversos ultrapassavam as causas por acidentes automobilísticos, câncer de mama, HIV, e 

constituíam a quarta maior causa de morte no Estados Unidos na ocasião (BATES et al., 1997). 

Em 2004 o Institute for Healthcare Improvement (IHI) lançou um desafio nacional nos 

Estados Unidos envolvendo cerca de 3.100 hospitais com o objetivo de reduzir as mortes 

ocasionadas por eventos adversos. No décimo oitavo mês foram reduzidas 122 mil mortes 

ocasionadas por eventos adversos (IHI, 2019). 

No Brasil, dados de 2016 indicam que óbitos associados aos eventos adversos graves 

são o quinto fator de causa de morte, sendo 112.679 óbitos associados, 54.769 óbitos atribuíveis 

e 36.174 óbitos previsíveis (IESS, 2018).  

A busca proativa dos riscos existentes, bem como a melhoria dos processos são ações 

que permitem a diminuição dos eventos adversos (SHOJANIA; DIXON, 2017). 

Ferramentas de gerenciamento de risco como Healthcare Failure Mode and Effect 

Analysis (HFMEA) identificam possíveis falhas antes que os problemas ocorram, ou seja, 

possibilitam ação de maneira preventiva, analisando as causas, sendo uma avaliação 

prospectiva do processo (DEROSIER et al., 2002; SILVA et al., 2017).  
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A ferramenta HFMEA é mais um instrumento que reforça a necessidade de mudança no 

processo e busca pela melhoria. Infelizmente ações de melhoria ainda são baseadas na intuição, 

esquecendo-se dos fundamentos técnicos científicos. 

A busca pela melhoria tem suas raízes no início do século vinte, quando ideias de 

controle de qualidade foram instituídas na produção (VIEIRA; GURGEL JÚNIOR, 2002). 

Após esse período, nas décadas de quarenta e cinquenta trabalhos inovadores com técnicas de 

melhoria foram desenvolvidos no Japão por W. Edwards Deming, Joseph Juran e Armand 

Feigenbaum e Ishikawa (ANTÓNIO; TEIXEIRA; ROSA, 2016). Esses autores com seus 

estudos proporcionaram a implantação de inúmeras mudanças referentes aos processos de 

qualidade na indústria. 

No final da década de 80, Donald Berwick liderou nos Estados Unidos o projeto nacional 

de Demonstração da Melhoria da Qualidade em Cuidados em Saúde. Como desafios a serem 

enfrentados ele deveria pensar em um sistema de saúde sem erros, sem desperdício, com 

redução de tempo para atendimento e no menor custo (ØVRETVEIT, 2009). Com sua 

exposição frente a essas mudanças, em 1991 Berwick funda o Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) que tem como objetivo melhorar a saúde e todos os sistemas de saúde 

existentes no mundo através da melhoria da qualidade, segurança e valor dos cuidados em saúde 

(THE HEALTH FOUNDATION, 2013). 

O IHI utiliza como uma de suas metodologias a ciência da melhoria para proporcionar 

mudanças de ciclos rápidos, disseminando conhecimento e agregando mudanças nos processos.  

Para que haja mudança, a combinação da implantação de uma melhoria com um método 

agregado propicia o conhecimento do contexto e a oportunidade de se obter melhores resultados 

(ØVRETVEIT; GAROFALO; MITTMAN, 2017). 

A metodologia da Ciência da Melhoria apoia as ações de mudança de processos 

utilizando três elementos: o conhecimento técnico e científico, a maneira como a ação será 

implementada e a análise do cenário e contexto em que ocorrerá a ação. Por conseguinte, o 

objetivo é melhorar a eficácia e a qualidade, evitando erros e diminuindo os riscos nos processos 

de saúde (IHI, 2018; PORTELA et al., 2016). 

Para que processos de mudança sejam incorporados após a identificação dos riscos o 

IHI recomenda a ferramenta de PDSA (planejar, fazer, estudar e agir) para instrumentalizar a 

ação. É uma forma abreviada de testar a mudança e, consequentemente, trazer maior agilidade 

na implantação de um novo cenário (IHI, 2018). 

Pensando na ciência da melhoria para mudanças de processos e implantações de ações 

que permitam a diminuição dos riscos, existem áreas dentro das instituições hospitalares críticas 
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que são de fundamental importância para o cuidado do paciente: o centro de material e 

esterilização (CME). 

O centro de material e esterilização torna-se relevante no cenário do gerenciamento de 

riscos. Possui a responsabilidade por salvaguardar as melhores condições para as cirurgias, 

procedimentos invasivos e nos cuidados pós-cirúrgicos. Tem papel fundamental para a não 

disseminação de infecção na cadeia hospitalar (OURIQUES; MACHADO, 2013). 

O CME é considerado como área de apoio técnico e tem por finalidade fornecer produtos 

para saúde (PPS) limpo e/ou estéril para ser utilizado por um indivíduo enfermo ou sadio. 

Muitos materiais são processados nos hospitais, nem todos são descartáveis e de uso único, o 

que gera a necessidade de cada instituição dispor de protocolos e processos seguros de limpeza 

e esterilização dos insumos processáveis. 

A esterilização ocorre não apenas com a autoclavagem ou a utilização de plasma de 

peróxido de hidrogênio, métodos mais frequentes de esterilização. Qualquer resíduo encontrado 

no instrumental compromete a esterilização. As etapas de recebimento, inspeção, limpeza 

(mecânica e/ou automatizada), enxague, secagem, realizadas na área de expurgo, necessitam 

ser realizadas de maneira padronizada e contínua para não haver nenhuma quebra no elo de 

produção que possa comprometer a segurança do processo (AORN, 2018).  

Devido à relevância e complexidade dos processos existentes no CME, faz-se necessária 

a identificação de riscos, e um olhar voltado para a qualidade da assistência realizada. 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

Quais são as oportunidades e desafios para a implantação da melhoria da qualidade em 

uma área de expurgo de um centro de material e esterilização? 

1.2 OBJETIVO 

Instituir dinâmica de melhoria da qualidade dos processos da área do expurgo do CME 

a partir da avaliação dos riscos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 HISTÓRIA DO CME 

A evolução dos centros de materiais e esterilização está intimamente relacionada à 

evolução das tecnologias médicas, bem como ao aprimoramento das técnicas cirúrgicas ao 

longo dos anos. 

Durante a Idade Média os cirurgiões barbeiros eram práticos que realizavam cirurgias 

geralmente nos campos de batalha. O médico tinha um papel voltado para a ciência e não para 

a prática, o que proporcionou uma divisão hierárquica das funções. Porém, o reconhecimento 

do cirurgião barbeiro deu-se na Inglaterra no ano de 1540, após a fusão da Sociedade dos 

Cirurgiões à Companhia dos Barbeiros sendo formada a Companhia dos Barbeiros Cirurgiões. 

Sob forte pressão da classe médica no ano de 1745, ocorre a separação de barbeiros e médicos, 

sendo criada a Escola Real de Cirurgiões na Inglaterra (TIDSKR, 2007). No Brasil os barbeiros-

cirurgiões atuaram até o século XIX, faziam cirurgias, arrancavam dentes, realizavam sangrias, 

cortavam o cabelo e aparavam a barba (SANTOS FILHO, 1977). 

Com o advento das guerras surgiu a necessidade de tratar os feridos cada vez mais 

complexos, que exigiam aplicação de novas técnicas. Houve então a oportunidade de criação 

de novos instrumentais e dispositivos para acessarem as estruturas e, assim, ter mais efetividade 

no tratamento (AGUIAR; SOARES; SILVA, 2019). No entanto, os cuidados de limpeza, 

manipulação e armazenagem dos instrumentais criados não acompanharam esta evolução, pois 

a tecnologia e o conhecimento a respeito do processamento desses dispositivos eram limitados 

(AGUIAR; SOARES; SILVA, 2019). 

Medidas que servissem como barreira para a disseminação de microrganismos 

tornaram-se preocupação após a publicação de Pauster e Kock (SOBECC, 2017). Porém, outras 

medidas foram adotadas no mesmo período de prevenção contra os microrganismos como, por 

exemplo, a higienização de mãos instituída por Semmelweis e, posteriormente, a segregação de 

pacientes feridos e contaminados. Ainda, os pertences de uso direto, dos pacientes, eram 

separados por Florence Nightingale, durante a guerra da Criméia em 1862 (DELGADO, 2000). 

Em decorrência da precariedade em que o ato cirúrgico era realizado, os índices de 

infecções cresciam continuamente. Foi então que Joseph Lister, por volta de 1860, realizou uma 

pesquisa que revolucionou o cenário da época. Ele utilizou a teoria de Louis Pasteur para 

realizar tratamento em fios de sutura e compressas com solução de fenol. Como resultado ele 

conseguiu diminuir a mortalidade cirúrgica e transformar a prática. Considera-se o precursor 

do conceito de antissepsia (TIDSKR, 2007). 
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Com a descoberta cresceu a necessidade da existência de um local apropriado para o 

preparo e manipulação dos acessórios e instrumentais, mas a sistematização de processos ainda 

era frágil. Em muitos locais o serviço era descentralizado, ou seja, cada unidade manipulava e 

preparava o seu material para a utilização (DELGADO, 2000). Posteriormente, com a demanda 

crescente por cirurgias, a ampliação da existência de antibióticos e o avanço tecnológico entre 

as décadas de 60 e 70 fizeram do CME um local especializado e de apoio técnico (AORN, 

2018). A existência de um local centralizado, com controle de processos e padronização da 

assistência, foi necessária para a obtenção de melhores resultados para o atendimento ao 

paciente nos serviços de saúde. 

Na atualidade, o CME tem por objetivo limpar, esterilizar, acondicionar e distribuir 

artigos médicos hospitalares com qualidade e segurança em seus processos, atuando 

preventivamente contra as infecções e utilizando a ciência para a melhor entrega do cuidado 

(OURIQUES, MACHADO, 2013).  

Portanto, o CME deve possuir um fluxo unidirecional, padronizado e com áreas bem 

delimitadas e formatadas de recepção, limpeza, preparação, esterilização e armazenamento 

(SOBECC, 2017). 

A área de expurgo, ou também chamada de área de recepção e limpeza dos PPS, é a área 

mais contaminada de um centro de material e que merece maior destaque. Todos os materiais 

sujos obrigatoriamente passam por esse ambiente, que acumula grande variedade de materiais 

bem como secreções, sangue e excreções (SOBECC, 2017). Para que haja sucesso no processo 

de esterilização é necessário que a etapa da limpeza seja realizada de maneira adequada. Caso 

contrário, toda a cadeia é prejudicada e a carga microbiana permanece aderida ocasionando 

potencialmente riscos (GRAZIANO, 2010). 

Em estudo realizado por CORREA (2009) foi demonstrado que, em hospitais de 

pequeno porte financiados pelo sistema único de saúde, os serviços de CME não monitoram na 

totalidade seus processos de limpeza, desinfecção e esterilização. A região do país que possui 

maiores índices de monitoramento dessas etapas é a região Sul com 63,69% e o menor a região 

Norte com 38,22%. Neste país de dimensões continentais e baixos investimentos em saúde, as 

adequações desses serviços tornam-se um desafio (CORREA, 2009). 

Na tentativa de uniformizar os processos em 2012, o Brasil regulamentou o CME pela 

resolução RDC15, que dispõe dos requisitos das boas práticas necessárias para o processamento 

de produtos para a saúde. A regulamentação da unidade de CME proporcionou que alguns 

serviços recebessem incentivos financeiros e de materiais para adequações. No entanto, essa 
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não é a realidade em todos os serviços. Em um país com grande espaço territorial o desafio 

torna-se ainda maior para a padronização das unidades.  

Mundialmente existem diretrizes da Aliança Global para a Segurança do Paciente da 

Organização Mundial da Saúde propostas em 2004, em especial o desafio lançado em 2005 

“Clean Care is Safer Care” (cuidado limpo é cuidado mais seguro), direcionando ações para a 

redução das infecções relacionadas a assistência à saúde (OMS, 2008). O objetivo não foi 

somente focado no processo de higienização de mãos, mas também para procedimentos 

invasivos, processamento de insumos, controle da água, gerenciamento de resíduos, segurança 

e preparo das transfusões e práticas de imunizações. Em países desenvolvidos, por exemplo, 

25% das infecções relacionadas ao cuidado em saúde são associadas ao sítio cirúrgico (PITTET; 

DONALDSON, 2005). 

Os produtos para saúde estão cada vez mais complexos no design e em suas 

funcionalidades, o que dificulta o processamento e a garantia da esterilização desses produtos 

(SOBECC, 2017). O processamento desses torna-se complexo, pois existe o risco de não haver 

efetividade na limpeza e, consequentemente, aumentam as chances de transmissão de patógenos 

(AORN, 2018; IAHCSM, 2016). Estudo publicado em 1999 retratou a contaminação de três 

pacientes com artrite séptica por Staphylococcus epipdermidis. Foi evidenciada a presença de 

matéria orgânica aderida em cânulas utilizadas nos procedimentos ortopédicos (BLEVINS; 

SALGADO; WASCHER; KOSTER, 1999). Publicação feita no ano de 2009 também relatou a 

contaminação por Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus epidermidis e 

Streptococcus mitis em lúmens de PPS após o processo de limpeza por existência de matéria 

orgânica aderida (PARADA; GRASSBAUGH; DEVINE; ARRIGTON, 2009). No Brasil, 

cerca de 2520 pacientes que foram submetidos entre os anos de 1998 e 2009 a videocirurgias, 

como lipoaspiração e lipoenxertia, apresentaram infecções por Micobactéria (DUARTE, et al, 

2009). 

O processo de limpeza tem início com a remoção da sujidade, seja aparente ou não, 

objetivando a redução da carga microbiana. Para esta ação são utilizados: água, detergentes e 

acessórios, sendo o processo mecânico e/ ou automatizado. A limpeza deverá ser feita em todas 

as superfícies dos PPS, sejam eles internos ou externos (SOBECC, 2017). 

2.2 QUALIDADE 

Qualidade é temática recorrente na maioria das organizações prestadoras de serviços na 

busca de ampliação de mercado, redução de custos e satisfação dos clientes. 

Desde a antiguidade a qualidade era vivenciada pelos artesãos através da atividade 

manufatureira. O controle dos mestres-artesãos sobre o que era fabricado pelos aprendizes era 
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o principal instrumento de qualidade da época. Com o passar dos anos e com a Revolução 

Industrial, os artesãos foram substituídos pelo trabalho mecânico (VIEIRA; GURGEL 

JÚNIOR, 2002).  

A produtividade começou a ter relação com os ganhos de escala, com a introdução de 

algumas mudanças, os processos de trabalho foram impactados. Para Taylor, uma delas foi 

criação do conceito de divisão do trabalho dentro das fábricas, nela os funcionários eram 

controlados pelo tempo e movimento, criando a produção em série. 

Posteriormente a essa fase, a inspeção do que era produzido tornou-se algo importante 

nas fábricas. A realização da checagem era organizada de maneira departamentalizada para que 

o produto final fosse monitorado e separado caso viesse a ter algum defeito. Com o 

aprimoramento da etapa de inspeção, a utilização de ferramentas de controle estatístico e de 

qualidade passou a ser empregada cada vez mais pela indústria (CHIAVENATO, 2014). 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial houve a premência de se produzir materiais 

bélicos em maior quantidade e com maior qualidade. Processos mais robustos e de controles 

estatísticos por amostragem começaram a ser predominantes e, assim, o tempo de produção foi 

reduzido (BONATO, 2011; ANTÓNIO, TEIXEIRA, ROSA, 2016). No período, Shewart 

desenvolveu o método de controle estatístico de processo, o ciclo de Shewart. (ANTÓNIO, 

TEIXEIRA, ROSA, 2016). A ferramenta foi desenvolvida com o foco na solução de problemas 

utilizando o controle dos processos. Em conjunto com Deming a ferramenta foi aprimorada e 

sua execução é realizada em quatro fases: 

a) P (plan: planejar): escolha do processo a ser melhorado. Escolhas de ações claras 

e executáveis. 

b) D (do: fazer): implementar o plano que foi elaborado e acompanhar a ação. 

c) C (check: verificar): checar os resultados encontrados na execução do plano e, 

se necessário, corrigir a ação. 

d) A (act: agir): se a ação foi efetiva ela deverá ser implantada. (CHIAVENATO, 

2014; ANTÓNIO; TEIXEIRA; ROSA, 2016) 

As fases acima tornaram o ciclo Deming referência nos processos de melhoria e as 

iniciais das etapas formaram uma nova nomenclatura: PDCA. 

Com o término da Segunda Guerra, o Japão encontrava-se em crise financeira e com 

considerável diminuição da produtividade nas indústrias. Havia a necessidade da reconstrução 

do país devastado pela guerra, sendo necessário repensar a maneira de gestão das indústrias e, 

sobretudo, no processo de qualidade dos produtos (JURAN, GRYNA, 1980; DEMING, 1981).  
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O americano Deming empregou o método estatístico de Shewart no Japão. Desenvolveu 

quatorze pontos que descrevem o que é necessário para uma empresa sobreviver e ser 

competitiva, chamados de programa de melhoria contínua (JURAN; GRYNA, 1980; DEMING, 

1981; BARBOSA; COSTA, 2008). 

O controle de qualidade extrapolou o simples controle estatístico por amostragem. 

Foram desenvolvidos os chamados quatro elementos básicos da qualidade: quantificar os custos 

da qualidade, controle total da qualidade, instituir que todo produto teria zero defeito e a 

engenharia da confiabilidade.  O objetivo era a antecipação dos problemas, realizar ações que 

prevenissem os defeitos posteriores no produto final (URDAN; JÚNIOR, 1994; BONATO, 

2011; ANTÓNIO; TEIXEIRA; ROSA, 2016). 

Posteriormente Juran propôs a gestão da qualidade por meio do uso de três processos 

universais, denominada trilogia de Juran: planejamento, controle e melhoria. Em 1951, Juran 

publicou “The Quality Control Handbook” pregando que protagonismo está em cada pessoa 

dentro do processo de mudança. Se o colaborador não for empoderado os resultados poderiam 

ser limitados (ANTÓNIO, TEIXEIRA, ROSA, 2016). 

Qualidade é algo subjetivo, em outras palavras, é o resultado esperado de um processo 

que está relacionado às percepções, necessidades e resultados de cada indivíduo (BROCKA; 

BROCKA, 1994). 

A definição de qualidade nos serviços de saúde é complexa, porém a diminuição de 

eventos adversos ou riscos existentes, bem como os custos ajustados que elevam a satisfação 

do cliente pela assistência prestada, são os benefícios traduzidos como Qualidade 

(DONABEDIAN;WHEELER; WYSZEWLANSKI, 1982; DONABEDIAN, 1992;  

NOGUEIRA, 1994; MALIK; SCHIESARI, 1998).  

Qualidade também pode ser compreendida como algo que está em constante mudança, 

que almeja identificar falhas ou quase falhas em busca da melhoria contínua, através de revisão 

de processos, educação dos profissionais e aprimoramento contínuo (BROCKA; BROCKA, 

1994; PALADINI et al., 2005).  

Para Donabedian, qualidade é “a obtenção dos maiores benefícios com os menores 

riscos ao paciente e ao menor custo” enfatizando a gestão da estrutura, processos e resultados 

(DONABEDIAN, 1992, p. 352). 

O Institute of Medicine dos EUA define qualidade como: “o grau em que os serviços de 

saúde prestados a indivíduos e população aumenta a probabilidade de ocorrência de resultados 

desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual”. Além disso, o Instituto 

reconhece seis dimensões que tangem a qualidade do cuidado: segurança, efetividade, centrado 
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no paciente, oportuno, eficiente e equitativo. As dimensões muitas vezes estão inter-

relacionadas e são complementares (THE HEALTH FUNDATION, 2013, p. 6-8). 

Não existe uma definição universal para a qualidade, nem tão pouco para a melhoria da 

qualidade. Algumas definições descrevem melhoria da qualidade como a utilização de um 

método sistematizado que é aplicado para melhorar a qualidade (PERLA; PROVOST; PARRY, 

2013). Apesar de não existir um método único para melhoria da qualidade há alguns princípios 

que devem sempre existir no processo: 

✓ O problema deve ser compreendido mediante a análise de dados; 

✓ Compreender os processos na jornada do paciente no serviço e verificar se etapas 

podem ser simplificadas; 

✓ Análise de demanda, capacidade e fluxo dos serviços; 

✓ Envolvimento da equipe e das lideranças nas escolhas das ferramentas que 

facilitarão o processo de mudança; 

✓ Avaliar e medir o impacto da mudança. 

Cerca de dois terços das melhorias realizadas no cenário da saúde conseguem ser 

realmente efetivas e sustentáveis, alcançando o objetivo proposto. As mudanças realizadas com 

o envolvimento da operação na área da saúde tendem a ter maior sucesso de se sustentar do que 

situações de mudanças impostas pela alta liderança (THE HEALTH FUNDATION, 2013; 

PERLA; PROVOST; PARRY, 2013; LEMIRE; CHRISTIE; INKELAS, 2017). 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE RISCO 

Depois da publicação Errar é Humano algumas iniciativas surgiram em prol da 

segurança do paciente, tais como: National Patient Safety Agency no Reino Unido; Danish 

Society for Patient Safety, na Dinamarca; e Australian Patient Safety Foundation, na Austrália. 

Nos Estados Unidos houve a criação da Agency for Healthcare Research and Quality com o 

objetivo de melhorar a qualidade, segurança, eficiência e a efetividade dos cuidados 

relacionados à saúde da população Americana (AHRQ, 2014). 

Mediante a repercussão internacional da publicação e o início da criação de agências 

especializadas em qualidade e segurança, em 2002 a OMS criou um grupo de trabalho para 

estudar métodos que pudessem avaliar os riscos relacionados à segurança do paciente de 

maneira abrangente e uniforme no mundo. Já em 2004, lança na 57ª Assembleia Mundial da 

Saúde, a Aliança Mundial para Segurança do Paciente com o objetivo de ampliar e disseminar 

melhorias para os pacientes (WHO, 2008). 
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A OMS define segurança do paciente como: “a redução do risco de danos desnecessários 

associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável”.  Sendo o dano “o 

comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-

se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, social ou 

psicológico” (WHO, 2008, p. 6). Já o risco pode ser entendido como a probabilidade de um 

incidente ocorrer (WHO, 2008). 

Dados publicados pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2019) 

revelam que no ano de 2015 cerca de 250 mil pessoas foram vítimas fatais de erros médicos 

nos Estados Unidos, sendo a terceira causa de morte no país. 

Anualmente a JCI publica os eventos sentinela de maior frequência em hospitais 

acreditados por ela. Entende-se como evento sentinela incidentes que implicam em dano 

permanente ou morte não relacionados ao curso natural da doença (JCI, 2017). Em publicação 

de 2019 em seu site, foram notificados 801 eventos sentinelas. Outros números divulgados pela 

JCI (2019) apontam que no período de 2005 a 2018 foram notificados cerca de 6 mil incidentes 

relacionados à morte de pacientes, 863 incidentes levaram a dano permanente das funções e 

3.041 paciente necessitaram de cuidado adicional e/ou apoio psicológico. 

No Brasil, os dados publicados pelo IESS (2018) relatam que cerca de um milhão e 

quatrocentas mil pessoas foram vítimas de pelo menos uma condição adquirida durante a 

internação no ano de 2016. Segundo Mendes et al. (2005), em estudo realizado em três hospitais 

no país, dos cerca de 27.350 pacientes que participaram da pesquisa e tiveram alta hospitalar, 

7,6% sofreram algum evento adverso durante o período de internação dos quais 67% foram 

classificados como evitáveis. Dos eventos adversos ocorridos, 38% foram associados à eventos 

cirúrgicos. Os óbitos relacionados a estes eventos chegaram a 2,26%. 

Em estudo realizado por Daibert (2015), dos 57.215 pacientes que participaram da 

pesquisa e receberam alta hospitalar, 4% foram vítimas de eventos adversos, desses pacientes 

0,6% tiveram seu óbito atribuível a este evento adverso.  

Dados publicados pelo IESS (2018) referentes a 2016 apontam que a primeira causa de 

morte no país são as doenças do aparelho circulatório com 362.091 óbitos, seguido por 

Neoplasias com 215.217 óbitos, sequencialmente por doenças do aparelho respiratório com 

158.041 óbitos e como quarta causa de morte no país são relacionadas a causas externas. Os 

óbitos associados a eventos adversos graves nos hospitais no país são 112.697 dos quais, 54.769 

são atribuíveis aos eventos adversos e 36.174 desses poderiam ter sido prevenidos. 
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Apesar dos valores serem subestimados no país, a ação de melhoria dos processos para 

a diminuição dos eventos adversos muitas vezes não requer investimento tecnológico ou 

grandes recursos financeiros (MENDES et al., 2013). 

Considerando melhorias e mitigação de riscos, a ANVISA, em primeiro de abril de 

2013, lançou o PNSP com o objetivo de programar melhorias relacionadas à segurança do 

paciente instituindo o NSP nos hospitais.  

Para o mapeamento dos riscos existentes de maneira proativa, surgiu a ferramenta 

FMEA na década de cinquenta, utilizada com sucesso na produção de insumos militares. Foi 

evoluindo ao longo dos anos e passou a ser empregada na indústria. Posteriormente foi ainda 

melhorada para ser aplicada na área da saúde como HFMEA. Assim, ambas as ferramentas são 

utilizadas para antecipação do conhecimento dos riscos existentes, permitindo que medidas 

corretivas sejam aplicadas (SOUSA; MUHLEN; FREITAS, 2014). 

Etimologicamente a palavra “risco” é oriunda do latim resecum, que significa “o que 

corta”. Descreve situações marítimas de perigo como “perigo oculto no mar” gerando conceito 

de possibilidade. Epistemologicamente a palavra risco é utilizada para demonstrar a 

probabilidade de um evento ocorrer ou não. Porém, na área da saúde, o risco pode ser definido 

como perigo em potencial, que poderá causar impacto em pessoas, equipamentos, processos e 

instalações (SANTOS; GAMBA, 2006).  

A gestão de risco no ambiente hospitalar deve ser trabalhada com enfoque na prevenção, 

para que auxilie na gestão e no processo de assistência segura para todos os atores envolvidos 

(DUTRA; LIMA, 2010). Consequentemente a gestão de riscos busca mitigar futuros problemas 

que possam causar danos, possibilitando a sistematização dos processos, implantando medidas 

corretivas e preventivas para identificar e minimizar as ocorrências de danos (FELDMAN, 

2009). 

A teoria proposta por James Reason, denominada de queijo suíço, diz que os riscos em um 

sistema complexo podem causar danos aos pacientes se ultrapassarem as barreiras que podem 

estar dispostas aleatoriamente como em um “queijo suíço” e que, portanto, possuem 

fragilidades. Assim sendo, o risco ocorre quando todos os buracos estão alinhados, a barreira 

não funciona e o evento ocorre, causando danos ao paciente (PERNEGER 2005). 

Para que os riscos sejam gerenciáveis, a revisão periódica dos processos deve ocorrer 

constantemente, além da utilização de ferramentas de gestão e qualidade que permitirão a 

diminuição da variabilidade deste processo e, consequentemente, reduzirá os danos e os riscos. 
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Para prever riscos, realizar o gerenciamento das ações e encontrar oportunidades de 

melhoria podem ser utilizados alguns métodos e ferramentas da qualidade, gestão de risco e de 

planejamento das ações de melhoria. Seguem abaixo alguns exemplos que podem ser utilizados: 

Quadro 1 - Métodos e ferramentas para gestão da qualidade 

Brainstorming 

Traduzido para o português a expressão é compreendida como “chuva de 

ideias” e é utilizada para estimular a criatividade em grupo para atingir um 

objetivo comum. Esta ferramenta na gestão de riscos pode ser utilizada para 

identificar, analisar e gerenciar os riscos. Não envolve priorização das 

ideias, o que pode dificultar sua ordenação. Além disso, quando há 

diferentes níveis hierárquicos ou mesmo pessoas mais tímidas participando 

da discussão, sua expressão pode ser comprometida (OSBORN, 1953).  

Diagrama de 

afinidade 

A construção é feita a partir de ideias colocadas sem restrições, que 

permitam a criatividade das pessoas. Maior número de ideias é agrupado 

em grupos conforme afinidade (ALVAREZ, 2001). 
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Quadro 1 - continuação 

Diagrama de 

Ishikawa 

A ferramenta é conhecida popularmente como espinha de peixe. Esta 

metodologia consiste na divisão do processo existente para a identificação 

de possíveis causas de um risco específico: material, método, medida, 

máquina, meio ambiente e mão de obra. O seu preenchimento deverá ser 

feito pelas pessoas envolvidas no problema ou processo sob análise para 

que os dados obtidos sejam suficientes para a análise do problema e 

identificação de suas causas (ISHIKAWA, 1993). 

Diagrama de 

Spaghetti 

É a realização da análise do processo mediante a planta física e a interação 

das pessoas e equipamentos com as ações desenvolvidas. Com a 

ferramenta, visualiza-se o emaranhado de ações desorganizadas e perdas 

de tempo decorrentes da má organização do fluxo (FAVERI, 2013). 

FMEA 

É uma ferramenta de análise de risco proativa denominada Análise de 

Modo de Falha e Efeito (Failure Mode and Effects Analysis), empregada 

largamente na indústria. O FMEA proporciona a análise de cada 

subprocesso identificando o que pode dar errado. Cada modo de falha 

identificado é classificado em ordem de importância, o que direciona a 

tomada de decisão para a ação (BIAZOTTO; TOKARSKI, 2016).  

HFMEA 

É a análise de falha da assistência à saúde e a análise dos efeitos 

ocasionados. Esta ferramenta é derivada da metodologia FMEA (Mode 

and Effect Analysis) utilizada na indústria. O HFMEA proporciona 

também uma ferramenta proativa de riscos que permite uma análise 

prospectiva e auxilia na revisão dos processos e na diminuição dos riscos. 

Permite que situações de risco sejam identificadas antes de atingirem o 

paciente. A metodologia é utilizada de maneira proativa e preventiva, isto 

é, antecipa o conhecimento dos riscos existentes para que medidas 

corretivas sejam aplicadas (JCI, 2017; SOUSA; MUHLEN; FREITAS, 

2014). Comparativamente ao FMEA a ferramenta é considerada de mais 

fácil aplicação, pois na etapa de detecção de falhas não há a necessidade 

da realização da análise probabilística, somente existe a classificação se o 

erro é fácil ou não de ser percebido (BIAZOTTO; TOKARSKI, 2016). 

Matriz de 

Probabilidade 

e Impacto 

Esta ferramenta permite a categorização dos riscos existentes mapeados, 

de tal sorte que os mais graves sejam resolvidos primeiro. É feita uma 

tabela e os riscos são categorizados quanto à probabilidade de 

acontecerem e o impacto que podem ocasionar. As linhas e colunas 

recebem pontuações de 1 a 5. Quanto maior a pontuação final mais grave 

serão os riscos (PMI, 2013). 

PDSA 

É uma ferramenta que objetiva a melhoria contínua, derivada do PDCA. 

Ela propõe estudos de curta duração, em pequena escala com 

aplicabilidade e análise contínua, com objetivo de gerar conhecimento e 

melhoria contínua. Plan- planejar, Do- fazer, Study- estudar/agir, Act- 

agir. A palavra “study” enfatiza que o propósito é a construção de um novo 

conhecimento nesta fase (IHI, 2018). 

Fonte: elaboração própria. 
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Após a identificação dos riscos, as ações de melhoria devem ser pensadas e 

implementadas. Utilizando esta temática, o Institute for Healthcare Improvement difundiu a 

metodologia da “Ciência da Melhoria” para o aperfeiçoamento dos processos (IHI, 2018). 

 

2.4 CIÊNCIA DA MELHORIA 

Ciência deriva do latin scientia que significa conhecimento. Este conhecimento pode 

ser adquirido de maneira formal com os estudos, ou mesmo através da experiência. Já melhoria 

é resultante da aplicação do conhecimento. Desta maneira a ciência da melhoria combina 

conhecimentos profundos com conhecimentos específicos o que proporciona o aumento da 

capacidade para realizar melhorias. (MOEN; NOLAN; PROVOST, 1991). A melhoria resulta 

da aplicação do conhecimento. O modelo da melhoria é norteado por cinco princípios: 

a) saber o que precisa ser melhorado; 

b) criar mecanismo de feedback para saber se a melhoria está gerando resultados; 

c) desenvolver mudança efetiva que gerará melhoria; 

d) realizar pequenos testes antes de gerar a mudança para garantir uma 

implementação adequada; 

e) saber quando e como tornar o processo de mudança algo permanente na 

organização (MOEN; NOLAN; PROVOST, 1991). 

A ciência da melhoria não é algo novo, a sua base nasceu no início do século XX após 

a publicação do Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control, publicado em 1939 

por Shewart. A qualidade é alcançada por uma linha reta: especificação, produção e inspeção. 

Mais tarde o próprio autor revisitou seus estudos e transformou o modelo em um ciclo. Em 

1950, Deming aprimorou o conhecimento existente reforçando a importância de quatro passos: 

design, produção, vendas e pesquisa. Posteriormente o ciclo de Deming foi melhorado no Japão 

após a segunda guerra mundial e transformado em Plan, Do, Check, Action (PDCA). Na década 

de 80, Deming alertou que a palavra Check poderia frear a evolução de processos, pois seria 

necessário aguardar os resultados de um ciclo completo de melhoria para então reavaliá-los e 

posteriormente gerar uma ação. Deming mais uma vez alterou o ciclo e substituiu a palavra 

check pela palavra study. Representou maior agilidade para testar e implementar processos, 

surgindo o PDSA (CLIFFORD, 2012). 

Em 1991, Moen, Nolan e Provost (1991) complementaram o PDSA com três perguntas 

que antecedem a utilização da metodologia e definitivamente criaram a metodologia da Ciência 

da Melhoria:  

 

http://www.ihi.org/Pages/default.aspx
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a) O que queremos realizar? 

b) Como saberemos que uma mudança é uma melhoria? 

c) Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? 

Shewart e Deming trouxeram método e ciência para as atividades desenvolvidas nas 

organizações, Moen, Nolan e Provost trouxeram velocidade e análise. Porém, a metodologia 

passou a ser adotada pelos serviços de saúde muito tempo após a sua existência (IHI, 2018; 

CLIFFORD, 2012). 

O desenvolvimento de um plano de teste é fundamental para a implantar a mudança. O 

plano deve ser constituído de um objetivo específico, posteriormente à identificação das 

mudanças a serem testadas. A utilização de múltiplos ciclos de mudança permite a ampliação 

do conhecimento quando a equipe implementa a ação, ocasionando a diminuição dos riscos.  

Para que o teste de mudança seja efetivo há três princípios básicos que reduzem as 

incertezas para a sua implantação: 

a) Realizar testes em pequena escala para que o conhecimento seja construído 

sequencialmente. 

b) Realizar coleta de dados e formular indicadores. 

c) Incluir nos testes múltiplas variáveis.  

A construção do conhecimento em níveis sequenciais permite a aplicação de ações de 

melhoria de maneira escalonada de acordo com os resultados, possibilitando a agilidade no 

processo de implantação (MOEN; NOLAN; PROVOST, 1991; LEMIRE; CHRISTIE; 

INKELAS, 2017; ØVRETVEIT; GAROFALO; MITTMAN, 2017). 

Como sugestão na construção dos ciclos de melhoria em Moen, Nolan e Provost (1991) 

criaram a Rampa de PDSA (Figura 1). 

Figura 1 - Representação gráfica da Rampa de PDSA 
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Fonte: Moen, Nolan e Provost (1991). 

 

2.5 A ORGANIZAÇÃO 

No final do século XIX, São Paulo vivia um próspero cenário financeiro proporcionado 

pelo café, e, com isso, escolas, igrejas, casarões e grandes construções começaram a surgir pela 

cidade. Impulsionados por esse contexto, os imigrantes Austríacos, Suíços e Alemães criaram 

no ano de 1863 a Sociedade Beneficente Allemã. Os participantes dessa associação resolveram 

retribuir o acolhimento recebido no país e criar um hospital. Entretanto alguns associados já 

haviam feito parceria com o Hospital Samaritano que, na época recebera fundos Ingleses e 

Alemães, porém os resultados não eram satisfatórios. Fez-se então necessário realizar um 

empreendimento com planejamento e, acima de tudo, recursos financeiros próprios. 

Em 1897 um grupo de senhoras realizou um bazar para arrecadar recursos para a criação 

do Fundo Hospital Allemão. O entusiasmo foi tão grande que em setembro do mesmo ano foi 

criada a Associação Hospital Allemão (AHA). Espontaneamente mais de trezentas famílias se 

associaram e contribuíram financeiramente para o projeto, mas o dinheiro arrecado inicialmente 

foi insuficiente para atingirem o objetivo. 

Anos mais tarde, em 1905, houve a oportunidade da compra de uma chácara nas 

imediações do Paraíso com 23.500 metros quadrados. A distância ao centro da cidade ainda era 

grande e poucos acreditavam que o sonho seria realizado. A associação precisava se capitalizar 

novamente para fazer a construção do hospital. Por maiores que fossem as doações, ainda 

estavam aquém do montante necessário para erguer um hospital. 

Enquanto o hospital não era construído, eram feitos eventos, festas, locação para 

Associações e piqueniques (local grande e arborizado) na tentativa de angariar mais recursos. 

Em 1913 houve um número expressivo de associados e logo o plano de erguer o hospital 

entraria em prática. Não durou muito o entusiasmo porque em agosto de 1914, iniciou-se a 

primeira guerra mundial e devido à instabilidade internacional os planos tiveram que ser 

adiados. A AHA colocou à disposição importâncias consideráveis de dinheiro para a Cruz 

Vermelha da Sociedade Beneficente Alemã e outras organizações sociais. 

No ano de 1917 o Brasil declarou guerra à Alemanha e a atividade da Associação ficou 

comprometida. As reuniões deixaram de existir, e as conversas passaram a ser individuais e, 

em alguns momentos, a comunicação era realizada somente por meio de circulares. 

Em 1918 uma epidemia de gripe atinge a cidade de São Paulo e prontamente a AHA 

colocou-se à disposição para conter o surto. Utilizando o salão de festas da Sociedade Germânia 

a AHA convocou enfermeiros e médicos para atuarem no espaço improvisado para realizar o 
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atendimento a esses pacientes. Um hospital em situação emergencial foi montado em dois dias. 

A AHA providenciou todos os insumos para serem utilizados nessa grande ação que duraram 

algumas semanas. Nesse ínterim a condição da população melhorou e o local foi desativado. 

Em 1922, com o fim da guerra, finalmente a construção do hospital foi iniciada e 

entregue em setembro daquele ano. Além de doações em dinheiro, o hospital pode contar com 

doações de materiais e conhecimento técnico das empresas alemãs presentes no Brasil. 

A maior doação foi do casal Zerrenner, Helene e Anton. Ele embaixador da Alemanha 

no Brasil e um próspero empresário e dono da Cervejaria Antarctica. Anton dedicou-se à AHA 

e foi presidente da associação por muitos anos. Não media esforços para a concretização do 

hospital. Diariamente o caminhão da cervejaria entregava barras de gelo no hospital para a 

manutenção dos alimentos e conservação dos medicamentos. Seu apoio financeiro e 

conhecimento em gestão foram importantes para o desenvolvimento do hospital. 

O casal fez a maior doação em dinheiro que a AHA recebera e, em conjunto, doou o 

primeiro aparelho de raios X, material para o laboratório de análises clínicas, utensílios de 

cozinha, toda roupa de cama e enxoval, os instrumentais cirúrgicos, uma mesa cirúrgica, e um 

aparelho de esterilização a vapor. O que mais chamou a atenção da comunidade médica foram 

as duas salas cirúrgicas com seus equipamentos modernos. 

A população que passou a ser atendida pelo hospital, parte eram de imigrantes 

Austríacos, Alemães e Suíços e algumas pessoas da elite. Havia também parte dos leitos 

dedicados à população carente isenta de pagamento direcionada pela Sociedade Beneficente 

Alemã. Tanto o corpo de enfermagem quanto a equipe médica eram compostos de alemães.  

Em 1929 foi realizado contrato com a Cruz Vermelha de Berlim para a vinda de enfermeiras 

para o Brasil. 

Porém, com o advento da segunda guerra mundial o governo brasileiro interviu 

diretamente no hospital por sua ligação com a Alemanha. Foi nomeado um interventor 

brasileiro que conduzisse a operação do hospital. O hospital mudou de nome para Hospital 

Oswaldo Cruz e as leis impostas por Getúlio Vargas dificultaram o intercâmbio de enfermeiras 

para o Brasil. As mesmas deveriam falar português e prestar exame profissional. A instituição 

deveria cumprir a lei dos “três quartos” que dizia que três quartos dos colaboradores deveriam 

ser brasileiros. Para que a qualidade do hospital não ficasse comprometida, diversas vezes a 

embaixada alemã interviu junto ao governo para a liberação da vinda de profissionais de outras 

nacionalidades a fim de prestarem assistência. As enfermeiras tinham papel de destaque na 

instituição, faziam parte do corpo executivo e estavam em todos os setores, fossem assistenciais 

ou não.  
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Com o fim da intervenção do governo o hospital passa a se chamar Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz e reiniciou suas atividades (LIPKAU,1997; GEROLIN, 2016). O país passava 

por uma fase de prosperidade e o hospital ampliou fisicamente e cresceu suas atividades. 

Destacou-se pela aquisição de novas tecnologias e por um corpo assistencial de qualidade. 

Na atualidade o hospital é uma Associação Privada sem fins lucrativos com 110 

associados. Predominantemente cirúrgico e de alta complexidade, realiza atendimentos de 

pacientes acima de 14 anos, não atua nos serviços de maternidade, pediatria e neonatologia em 

suas unidades privadas. As áreas de ênfase definidas no último planejamento estratégico são 

oncologia e doenças digestivas. 

A instituição possui três grandes pilares de desenvolvimento: educação e pesquisa, 

responsabilidade social e saúde privada. 

No cenário educação e pesquisa o hospital possui Escola Técnica de Educação em 

Saúde, Faculdade de Educação em Ciências Saúde, Instituto de Educação em Ciências Saúde, 

além de pesquisas desenvolvidas nas áreas foco. O aprimoramento de profissionais e o 

investimento em pesquisa fortalecem e impulsionam a instituição em seu desenvolvimento. 

O pilar da responsabilidade social está relacionado ao Programa para Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O hospital é reconhecido como uma 

instituição de excelência que o habilita a desenvolver projetos com o Ministério da Saúde para 

fortalecimento do SUS. Em contrapartida a instituição recebe benefícios de isenções de 

contribuições sociais devidas à União.  

Atrelado a esse pilar, em 2016 o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz passou 

a gerenciar o Complexo Hospitalar dos Estivadores (CHE) na cidade de Santos no modelo de 

Organização Social de Saúde (OS) com 223 leitos. O perfil desse hospital é o atendimento de 

pacientes com média complexidade, encaminhados pela regulação municipal. As áreas de 

atuação são materno-infantil, clínica médica e cirurgia geral. 

Na saúde privada possui serviços ambulatoriais na Unidade Campo Belo e de 

especialidades no Centro de Obesidade e diabetes, além de 2 hospitais que totalizam mais de 

582 leitos.  

O Hospital Unidade Referenciada Vergueiro possui 232 leitos, foi inaugurado em 2017 

com um modelo de gestão e remuneração inovador para os moldes brasileiros. A unidade 

trabalha com a previsibilidade dos custos por meio de um valor fixo por tratamento, o que 

fortalece a relação com a operadora e com o paciente. 

A Unidade Paraíso é a maior com 96 mil metros quadrados. Possui 350 leitos de unidade 

de internação, 42 leitos de UTI, 14 salas cirúrgicas, 3 salas de pequenas cirurgias, Centro de 
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Material e Esterilização, Centro de Oncologia, Ambulatório de Especialidades, Pronto 

Atendimento, Centro de Diagnóstico por imagens, além de as áreas de apoio e administrativas.  

Como uma instituição centenária, a revisão de seus processos e a busca contínua por 

melhor atender aos seus pacientes fez em 2016 o hospital reposicionar-se com o novo 

planejamento estratégico. Sendo assim, visão, missão, e valores foram repensados mediante o 

cenário atual do mercado. Olhar para o futuro fez com o hospital escolhesse a seguinte visão: 

“O cuidado pleno à saúde acontece na harmonia entre o conhecimento e o acolhimento”.  

Consequentemente, a missão passou a ser definida como: “ser preciso e humano para garantir 

a melhor experiência e resultado em saúde para o paciente”. Além disso, passaram a ser valor 

no hospital: a segurança do paciente, a tradição inovadora, o protagonismo participativo, o 

acolhimento e a verdade.  

Sendo a segurança um valor institucional, o hospital busca por meio de processos de 

acreditação a melhoria contínua no cuidado ao paciente. Em 2003 o hospital foi acreditado pela 

Organização Nacional Acreditação, e posteriormente em 2009 foi certificado pela primeira vez 

pela Joint Comission International (JCI). Desde então o hospital vem mantendo a certificação 

concedida pela JCI. 

2.6 O CONTEXTO: CC E CME  

O Centro Cirúrgico localiza-se na Unidade Paraíso no primeiro andar dos blocos B, C e 

E. 

O serviço atende cerca de 1.400 pacientes e realiza em média três mil procedimentos 

por mês. É uma unidade capacitada para a realização de cirurgias de alta complexidade como 

transplantes, cirurgias neurológicas e cardíacas. Cirurgias do aparelho digestivo, ortopédicas, 

urológicas e neurológicas são as mais frequentes na instituição. Tecnologias como cirurgias 

robóticas, neuronavegação, microscopia de alta resolução e radioterapia intraopertatória, estão 

disponíveis no centro cirúrgico. Todos os procedimentos utilizam produtos para a saúde e, 

muitos deles são processados e são de uso permanente (instrumentais, cubas, moldes, produtos 

inalatórios, ventilatórios e para respiração por exemplo). 

Neste andar no bloco C existe uma pequena sala de recebimento de produtos para a 

saúde após a utilização (expurgo CC) com aproximadamente 11m2. No local são feitas: 

segregação de material de uso único e descarte, abertura dos instrumentais, conferência 

quantitativa de itens existentes, e umectação dos materiais que podem passar por este processo. 

Esta área é dividida com resíduos e roupas sujas provenientes da área do CC. Posteriormente 

os produtos são colocados em containers e encaminhados pelo montacarga até a área de expurgo 

do CME. Segue abaixo, na Figura 2, a planta física da área. 
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Figura 2 - Planta física do CC, segundo subsolo bloco B, área de recebimento de materiais 

sujos no CC (expurgo CC) 

 

Fonte: Engenharia de Manutenção do HAOC, 2019. 

O CME, está localizado no segundo subsolo do Bloco B. A área total do CME é de 312 

m2.  A área de expurgo do CME possui 40 m2. Conforme demonstrado na planta física abaixo 

(Figura 3): 

Figura 3 - Planta física CME segundo subsolo bloco B 

  

 

Fonte: Engenharia de Manutenção do HAOC, HAOC, 2019. 

 

Na área de expurgo existem duas bancadas com pias, sendo a pia de número um 

equipada com água de osmose. Além disso, existem três máquinas ultrassônicas. Uma atende 

somente as necessidades das pinças robóticas, outra em que o processo de colocação de insumos 

e água é totalmente manual e outra que possui dois compartimentos que trabalham de forma 

independente. Todos esses equipamentos não registram por meio de impressora o ciclo, a 

monitorização é feita a cada ciclo por insumos de eficiência da limpeza colocado em conjunto 

Monta 

Carga 

termodesinfectadora Pia 1 Pia 2 máquina ultrassônica 
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com o PPS dentro do equipamento. No espaço também são alocadas três lavadoras de jato sob 

pressão que realizam termodesinfecção. Duas dessas máquinas possuem registro de todo o ciclo 

realizado e em apenas uma o controle é feito internamente por insumos de controle de 

temperatura e eficácia da limpeza que são colocados a cada ciclo no equipamento.  

Diariamente são processados cerca de cinco mil produtos para a saúde, provenientes não 

somente do CC, mas também de toda instituição hospitalar, fornecedores externos de órteses, 

próteses e materiais especiais (OPME) e material particular dos médicos. O CME não faz o 

processamento dos equipamentos endoscópicos utilizados no Centro de Endoscopia, pois esses 

sofrem desinfecção de alto nível química na própria unidade de realização de exames.  

O CME funciona vinte e quatro horas por dia nos sete dias da semana. Possui um total 

de trinta técnicos de enfermagem e quatro enfermeiros que são distribuídos da seguinte maneira: 

período manhã um enfermeiro e treze técnicos de enfermagem, período da tarde um enfermeiro 

e onze técnicos de enfermagem e no período noturno a escala é composta de um enfermeiro e 

três técnicos de enfermagem. Aos domingos e feriados como o volume cirúrgico é baixo (menor 

que dez cirurgias em 24 horas) por serem realizadas somente cirurgias de urgência, a área conta 

com o apoio do enfermeiro do CC para coberturas. 

A área utiliza indicador denominado: avaliação de resultado das condições de limpeza 

(recall) de instrumentais cirúrgicos utilizados na assistência à saúde. Sendo o numerador o 

total de instrumentais cirúrgicos encontrados sujos após o processo de limpeza (inspeção 

visual+ lupa) dividido pelo total de instrumentais inspecionados vezes cem. A meta está 

definida como taxa de 0,21% de não conformidade. A meta foi escolhida por série histórica. 

Desde 2014 quando o indicador começou a ser acompanhado, o número é estável, 

permanecendo em 0,20% em média no ano de 2018. 

Apesar da Central não possuir um indicador de número de materiais encontrados sujos 

após o processo de esterilização esse é um indicador importante para o monitoramento de 

eventos que possam causar riscos aos pacientes. A instituição possui canais de comunicação 

que podem ser utilizados por qualquer pessoa dentro da unidade para notificar uma situação de 

risco. 

No ano de 2017 foram 4 notificações sucessivas apontando algum produto para saúde 

que foi identificado como sujo em sala operatória. Por esse motivo, em dezembro do mesmo 

ano o setor de qualidade junto com a gestão da área mapeou o processo existente e, 

posteriormente, fez análise proativa de riscos na área do expurgo do CME, finalizado em 

novembro de 2018. Uma equipe interdisciplinar mapeou os processos realizados na área de 
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recebimento do CC e limpeza de materiais no CME, utilizando a ferramenta da qualidade 

HFMEA. 

Para a realização do HFMEA, primeiramente todo o fluxo foi descrito para posterior 

aplicação da ferramenta. 

Seguem abaixo os fluxos dos expurgos do CC e do CME (Figura 4, Figura 5). 

Figura 4 - Fluxo de processo de limpeza dos produtos para saúde na área de preparo do CC do 

HAOC, 2017 

 

Fonte: elaboração pelo setor de Qualidade do HAOC. 

 

Figura 5- Fluxo do processo de limpeza dos produtos para saúde no CME do HAOC, 2017 

  

Fonte: elaboração pelo setor de Qualidade do HAOC.  

A ferramenta permitiu identificar a descrição de cada processo, bem como suas etapas, 

qual o tipo de falha, efeito, causa da falha em potencial e os controles atuais existentes. Cada 

evento foi classificado como gravidade de efeito (G), ocorrência da causa (O) e detecção de 

falha (D) e pontuado da seguinte maneira (Figura 6). 
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Figura 6 - Classificação da gravidade de efeito, ocorrência da causa e detecção da falha  

Fonte: DEROSIER et al., 2002. 

Cada evento foi classificado seguindo a seguinte pontuação: crítico (521-1000), risco 

alto (251-520), risco moderado (121-250) e risco menor (0-120). 

Após o mapeamento e classificação foram identificados quatorze modos de falha: 

✓ três críticos- material de OMPE entregue próximo ao horário da cirurgia, não 

umidificação do material, falha na rotina de limpeza dos produtos para saúde; 

✓ cinco de risco alto- não cumprimento da rotina de diluição do detergente 

enzimático, alteração no tempo de imersão do material, materiais perfuro cortantes 

encaminhados aos CME, instrumentais fechados, variações na pressão de ar comprimido; 

✓ dois de risco moderado- falha na segregação do instrumental, uso de material 

acessório para limpeza desgastado,  

✓ quatro de risco menor- instrumental não contado, quebra do montacarga, falha 

no fluxo de encaminhamento de materiais, subutilização e padronização de equipamentos.  

Com os modos de falhas mapeados, vinte e duas causas potenciais foram identificadas 

e agrupadas nas seguintes categorias: desvio no cumprimento de rotinas já estabelecidas pela 

instituição, ausência de sistematização da diluição de detergente enzimático, ausência de 

cronograma para manutenção preventiva, padronização do fluxo do produto para saúde sujo. 

A utilização da ferramenta HFMEA proporcionou amplo diagnóstico da área, elencando 

os pontos críticos desde o momento do preparo do material sujo para ser encaminhado ao 

expurgo do CME proveniente do CC, até a finalização do processo de limpeza dos produtos 

para saúde. 
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3 MÉTODO 

Realizada pesquisa descritiva com abordagem metodológica da pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação pode ser definida como a interação da prática com a pesquisa. A 

resolução dos problemas é um dos resultados esperados e a contribuição para o conhecimento 

científico, bem como os resultados gerados pelas melhorias dos processos permitem o 

engajamento do grupo na busca por melhores resultados (COGHLAN; BRANNICK, 2005).  O 

processo é dinâmico, sendo a experimentação de tentativa e erro utilizados durante a construção 

da melhoria (BURNES, 2004). Pressupõe processo reflexivo e sistematizado tendo por objetivo 

a ação prática e o fortalecimento do conhecimento e das mudanças. 

Desta maneira, a pesquisa-ação possui vários momentos em um processo cíclico. Ela 

pode ser dividida em: planejamento (investigação), coleta de dados (tematização), revisão do 

novo ciclo/ ação (programação/ ação) (BALDISSERA, 2001).  

Na etapa planejamento ou investigação é necessário desenvolver o referencial teórico, 

selecionar a área ou comunidade que será estudada e, posteriormente, se aproximar da unidade 

específica e envolver pessoas da unidade escolhida, utilizando conteúdos rotineiros e obtendo 

informações diárias dessa equipe. 

A etapa tematização ou coleta de dados permitirá que o grupo escolhido para o estudo 

participe de reuniões estruturadas para o desenvolvimento do conteúdo das ações, permitindo a 

comparação entre a teoria e a experiência das pessoas envolvidas em busca de ações que 

transformem a realidade. 

A revisão do novo ciclo/ ação ou programação/ação é o momento da ação. Nesta etapa 

a equipe será motivada a desenvolver as ações e aplicar na prática o que antes fora deliberado. 

Porém, a teoria deverá acompanhar paralelamente a ação, pois a prática está em constante 

transformação (BALDISSERA, 2001; COGHLAN; BRANNICK, 2005; TRIPP, 2005). 

A metodologia de pesquisa-ação converge com a pesquisa realizada, pois transforma 

conhecimento vivenciado na prática em intervenções, possibilitando não somente a melhoria 

dos processos, mas também a contribuição para o conhecimento científico (COGHLAN; 

BRANNICK, 2005).  

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Unidade Paraíso no 

Centro de Material e Esterilização na área do expurgo, onde a pesquisadora atua como Gerente 

do Bloco Operatório. 

A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados: PubMed, MEDLINE, Scielo, 

LILACS e Google Acadêmico utilizando os seguintes termos: Centro de Esterilização (Central 

of material supply and sterilization), melhoria da qualidade (quality improvement), ciência da 
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melhoria (improvement science), FMEA, gestão de risco ( risk management), pesquisa-ação 

(action research). Outras fontes de pesquisa foram o livro Modelo de Melhoria (LANGLEY et 

al., 2011) e o material disponibilizado pelo Institute for Healthcare Improvement Open School. 

O trabalho foi realizado conforme as etapas propostas por Coghlan e Brannick (2005) 

para a execução da pesquisa-ação, quando o pesquisador atua na instituição: preparação 

(contexto e propósito), diagnóstico, planejamento, ação e avaliação. Simultaneamente foram 

utilizadas observações e avaliações em campo. 

Etapa I: preparação e diagnóstico 

As fases de preparação e diagnóstico foram desenvolvidas previamente pela 

organização e os dados foram extraídos de relatórios oriundos do setor de qualidade e de 

documentos institucionais.   

A instituição já realizou previamente, no período de dezembro de 2017 a novembro de 

2018, a análise dos riscos da área de expurgo do CME utilizando a ferramenta HFMEA. 

Etapa II: planejamento 

No sequenciamento das fases foi feito o planejamento das ações mediante os resultados 

encontrados no HFMEA realizado previamente pela instituição. 

O HFMEA foi dividido em dois micros processos que foram trabalhados: fluxo de 

encaminhamento do material do centro cirúrgico para a área de expurgo do CME e o processo 

de limpeza dos instrumentais e utensílios de saúde na área do CME. Ambas as áreas são de 

responsabilidade do CME. 

Para a execução da fase planejamento foram necessárias cinco reuniões de sessenta 

minutos. O primeiro encontro ocorreu no dia 23/01/2019 na sala de reuniões do CC. Nesta 

reunião foram apresentados o projeto de pesquisa, bem como os objetivos e o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). As dúvidas existentes foram sanadas e as atividades 

foram iniciadas. Todos os participantes selecionados para a pesquisa compareceram e aceitaram 

a fazer parte do estudo. 

Os envolvidos diretos nas reuniões foram: dois colaboradores do CME, um do serviço 

de controle de infecção hospitalar (SCIH), um do centro cirúrgico e um do setor de qualidade. 

Os encontros foram realizados duas vezes na semana nas dependências da instituição. Foram 

obedecidos os seguintes critérios de inclusão dos participantes na pesquisa. 

• CME: ser enfermeiro, com carga horária de 36 e 40 horas semanais; atuar no 

turno matutino ou vespertino. 

• SCIH: ser enfermeiro e coordenador.  
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• Qualidade: ser enfermeiro e ter participado ativamente da coleta de dados do 

HFMEA realizado na área de expurgo previamente.  

• Centro Cirúrgico: ser enfermeiro e coordenador da área. 

Nesses encontros os colaboradores utilizaram ferramentas da qualidade como 

brainstorming, diagrama de afinidade, diagrama de Ishikawa, diagrama de spaghetti e PDSA 

(APÊNDICE I) com a proposição e desenvolvimento de ações de melhoria dos riscos 

encontrados na área. 

No primeiro encontro foram realizados brainstorming e diagrama de afinidade com a 

finalidade de criação e ordenação das ideias apresentadas pelo grupo. Posteriormente, em outro 

encontro, foi desenvolvido o diagrama de Ishikawa para colocar graficamente as causas que 

estavam na origem do problema gerindo o controle de qualidade em diversos processos. Em 

outro encontro foram desenvolvidos e validados pelo time de trabalho os PDSA com propostas 

de melhorias para a diminuição dos riscos encontrados. 

Etapa III: ação 

Desenvolvidos os PDSA, e realizadas as correções necessárias durante os processos de 

ação. 

Etapa IV: análise 

Após a realização da ação, foi feita a etapa da análise. Neste momento foi novamente 

verificado o risco da área por meio da ferramenta já utilizada previamente pela instituição: o 

HFMEA. Os dados foram registrados em planilha Excel ® e analisados por meio de matriz de 

risco pertencente à própria ferramenta de qualidade. 

Os riscos identificados previamente foram comparados com os novos riscos encontrados 

na área. Esta análise foi realizada em uma reunião com os participantes diretos da pesquisa para 

consolidação dos resultados encontrados. 

Em uma última oportunidade, o grupo novamente se reuniu para finalização das 

atividades e houve a oportunidade de expressarem as percepções sobre a pesquisa e as ações de 

melhorias empregadas. 

Assim, espera-se responder à pergunta inicial do projeto: quais são as oportunidades e 

desafios para a implantação da melhoria da qualidade em uma área de expurgo de um centro de 

material e esterilização? 
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3.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Todos os colaboradores que participaram das reuniões em grupo para a construção das 

atividades a que se propõe esta pesquisa consentiram por meio do termo de consentimento livre 

e esclarecido (APÊNDICE II) e concordaram com sua participação. Esta pesquisa atende todas 

as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. A pesquisa possui 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (APÊNDICE 

III). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PLANEJAMENTO 

Para a execução da etapa planejamento foram realizados cinco encontros, cada um de 

sessenta minutos. 

O primeiro encontro foi realizado na sala de reuniões do CC no dia 22/01/2019, com a 

presença de todos os colaboradores que foram chamados conforme critérios previamente 

apresentados. Houve explicação sobre o objetivo da pesquisa, bem como a contextualização 

das ações e a metodologia de trabalho. Sanadas as dúvidas, os participantes assinaram o termo 

de consentimento informado.  

A reunião começou com a apresentação dos riscos obtidos a partir da análise prévia da 

ferramenta HFMEA. 

Em duas paredes distintas da sala foram colocados pequenos papeis coloridos com as 

vinte duas causas potenciais de risco mapeadas previamente. Um painel tratou do fluxo de 

encaminhamento do material do centro cirúrgico para a área de expurgo do CME (contendo dez 

causas), e o outro, do processo de limpeza dos instrumentais e utensílios de saúde na área do 

CME (contendo doze causas). 

Os participantes foram convidados a pensar livremente (brainstormig) sobre possíveis 

soluções para cada causa que gerasse uma situação de risco. Todos os participantes colocaram 

as suas ideias de maneira escrita abaixo das causas. A Figura 7 mostra a dinâmica da primeira 

reunião com os participantes da pesquisa. 

Figura 7- Processo de criação brainstorming. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Após cada participante colocar as suas ideias, foi feita leitura das sugestões e as mesmas 

foram agrupadas segundo o diagrama de afinidade. Para o processo realizado na área de 

preparo no CC foram geradas trinta e duas sugestões.  Ao serem agrupadas tornaram-se três 

macro diretrizes: estrutura física (espaço pequeno para o volume de insumos processados 

diariamente), organização do espaço físico (sinalização interna para divisão da área de 

recebimento e conferência), rotinas e educação dos colaboradores (revisitar rotinas existentes, 

rotina de contingência no caso de quebra do montacarga, aplicação de multienzimático para 

materiais que possam receber a aplicação, registro e conferência dos produtos da saúde que 

serão encaminhados para o CME).  

Já os processos realizados na área de expurgo do CME geraram quatro macro diretrizes: 

processos relacionados aos equipamentos (tipo de insumo, registro e controle, validação de 

novos ciclos, novos racks), espaço físico (melhoria do fluxo, retirada de equipamento que não 

está sendo utilizado, ampliar bancada), revisão fluxo do CME (padronizar fluxo de limpeza por 

tipo de material), revisão do fluxo do OPME na área (definir processo de saída do material de 

OPME da CME- conferência do número de itens), processo de revisão de rotinas e educação 

dos colaboradores (revisitar rotinas existentes, padronização do processo de limpeza, 

treinamento, retirar o “molho” com detergente enzimático para todos produtos para a saúde).  

O primeiro encontro permitiu que o grupo de trabalho entendesse que para a utilização 

da ferramenta HFMEA é necessário definir o escopo de atuação, constituir uma equipe 

multiprofissional, realizar a descrição gráfica do processo, execução da análise e priorização 

dos riscos e definição de medidas para diminuição dos riscos (SILVA et al., 2017). De maneira 

convergente faz parte do processo de melhoria da qualidade a compreensão do problema 

mediante análise de dados, revisão dos processos para a simplificação das ações, análise da 

demanda dos serviços, engajamento da equipe e da liderança e aferição do impacto da mudança 

(THE HEALTH FUNDATION, 2013; PERLA; PROVOST; PARRY, 2013; LEMIRE; 

CHRISTIE; INKELAS, 2017).  

No primeiro encontro o grupo foi instrumentalizado e pode desenvolver ações pensando 

em melhoria dos processos. Apesar da escolha do grupo ter obedecido os critérios estipulados 

pela pesquisa, o time de trabalho poderia ter sido mais diversificado. Não foi pensado em 

agregar a este grupo no primeiro momento técnicos de enfermagem, engenharia clínica e 

engenharia de manutenção, que poderiam ter sugerido novas oportunidades de melhorias. Os 

resultados encontrados com o brainstorming envolviam além de processos, situações 

pertinentes à área de engenharia e execução de atividades práticas do técnico de enfermagem. 
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Estudo realizado por Niel-Laine et al. (2014) com a aplicação do HFMEA em uma área 

de expurgo de CME apontou que a participação de especialistas e a composição de uma equipe 

multidisciplinar, além de pessoas envolvidas diretamente na execução são fatores contribuintes 

para a execução da mudança. 

Para entendimento das prováveis causas do risco de existir ainda material sujo mesmo 

após o processo de limpeza, em um segundo encontro no dia 25/01/2015 o grupo se reuniu e 

realizou o diagrama de Ishikawa, demonstrado graficamente pela Figura 8: 

 

Figura 8 - Diagrama de Ishikawa realizado para conhecimento de possíveis causas da 

existência de PPS sujos após processo de limpeza. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Os prováveis aspectos relacionados a existência de material sujo após o processo de 

limpeza encontrados pelo grupo na realização do diagrama foram (Quadro 2). 

 

  

encaminhado para 
limpeza muito próximo 
ao horário de uso 

instalada porem sem 
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Quadro 2 - Resultados encontrados na realização do diagrama de Ishikawa. Ciclo de melhoria 

CME, HAOC, 2019. 

Pessoas 
Não cumprimento de rotinas institucionais; escala reduzida de funcionários 

no período noturno. 

Métodos 
Rotina não é clara sobre a execução das etapas; falha de treinamento dos 

processos do CME; processo do CME não está descrito na área de expurgo. 

Materiais 
Falha na comunicação do envio do material do expurgo do CC para o 

expurgo do CME. 

Máquinas 

Ausência de ciclos específicos conforme tipo de materiais nas três 

lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção; escovas de 

limpeza em conservação inadequada para uso. 

Meio-ambiente  
Material de OPME encaminhado para limpeza muito próximo ao horário 

de uso; máquina Ultrassônica instalada, porém sem uso.  

Medida 
Indicador coletado manualmente; ausência de impressora para mensuração 

do ciclo dos termos e ultrassônicas. 

Fonte: elaboração própria. 

Os achados na realização do Diagrama de Ishikawa responderam por qual motivo estava 

sendo encontrado PPS sujo após o processo de esterilização. A ausência de cumprimento de 

rotinas, questões técnicas e estruturais levaram a este cenário.  

O processo de limpeza é a etapa fundamental para a garantia da efetividade do PPS, 

sendo ela responsável pela remoção das sujidades presentes nas superfícies, reentrâncias, 

lúmens e outros espaços internos (SOBECC, 2017). Para que o processo de esterilização ocorra, 

é imprescindível que os PPS estejam livres de matéria orgânica e de substâncias inorgânicas. 

Caso alguma etapa do processo não seja efetiva, eleva-se o risco de infecção ao paciente. 

Mediante o exposto o CME possui relevância em sua atuação devido à elevação das infecções 

no ambiente hospitalar (GRAZIANO, 2010). 

 As infecções dos sítios cirúrgicos (ISC) são a terceira causa relacionada à 

infecção hospitalar, correspondendo a cerca de 14% a 16% (ANVISA, 2010). As causas de 

infecção podem ser intrínsecas, ou seja, relacionadas diretamente ao paciente ou extrínsecas, 

isto é, relacionadas a situações externas como intervenções cirúrgicas e ambiente cirúrgico 

(FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000). 

A ISC é multifatorial e há diversos agentes contribuintes para que isto ocorra: preparo 

da pele, utilização de antibiótico adequado, tricotomia, controle térmico, controle glicêmico, 
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esterilização dos PPS, paramentação da equipe cirúrgica adequada, limpeza do ambiente, 

temperatura da sala, além dos fatores intrínsecos do paciente. Desta maneira, é complexo o 

acompanhamento do indicador, bem como a determinação das causas que levaram à ISC. Este 

indicador é de responsabilidade do SCIH e tem uma tendência de queda. Nos anos de 2016 foi 

de 0,6%, em 2017 foi de 0,5% e no ano de 2018 foi de 0,4%. Dados do Centro de Vigilância 

Epidemiológica (CVE, 2019) do Estado de São Paulo em 2018 retratam taxa de 0,6% e os 

hospitais que compõem a ANAHP possuem em média uma taxa de 0,46% no mesmo ano. 

Mesmo possuindo indicadores favoráveis de ISC, o HAOC deve ter constante vigilância 

nesta temática, por ser um hospital de características cirúrgicas e com atendimento de alta 

complexidade aumentando sua vulnerabilidade.  

Para entender melhor o problema de fluxo na área de expurgo do CME, conforme 

apontamento, como causa da existência de material sujo após a limpeza, foi realizada a terceira 

reunião no dia 29/01/2019 para o desenvolvimento do diagrama de spaghetti. 

As plantas físicas das áreas foram impressas e com o fluxo mapeado os participantes 

dividiram os processos em: recebimento, conferência, instrumental, canulado, inalatório, 

termossensível, OPME instrumental+ material médico particular, OPME canulado. A Figura 9 

apresenta o diagrama de spaghetti do expurgo CC e a Figura 10 o diagrama de spaghetti do 

expurgo CME. 

Figura 9 - Diagrama de spaghetti expurgo CC. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

  



47 
 

 
 

Figura 10 - Diagrama de spaghetti expurgo CME. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria 

Para cada processo foi utilizada uma caneta de cor diferente e foram observadas as 

seguintes oportunidades de melhoria: 

a) Área de recebimento material sujo do CC: espaço muito pequeno e 

compartilhado com o lixo do CC, a bancada de recebimento dos materiais era o mesmo local 

de conferência dos materiais. Itens de trabalho também ficavam sob a mesma bancada. 

b) Área de expurgo do CC:  não existia um fluxo unidirecional de trabalho, todas 

as estações de trabalho fazem tudo. Apesar dos racks para a colocação dos utensílios possuírem 

rodinhas, as pessoas preferiam levar os PPS até o acessório, molhando o chão do setor. Além 

da análise feita na planta física impressa, neste dia foi necessária a visita das duas áreas para 

entendimento na prática do que estava acontecendo com os fluxos. 

Os locais de execução desta atividade foram as áreas de expurgo do CC e na área de 

expurgo do CME. O grupo se deslocou até as áreas físicas para entendimento dos processos e 

posterior construção do diagrama de spaghetti. 

A realização do diagrama de spaghetti oportunizou a ida do grupo de trabalho até as 

áreas de expurgo para entendimento do fluxo existente. Neste momento os técnicos de 

enfermagem auxiliaram na execução do diagrama, pois muitas rotinas do local estavam 

instituídas e não escritas em rotinas. Foi possível observar que o fluxo dos PPS na área de 

expurgo não era unidirecional, o que ocasionava várias pausas durante o processo de limpeza e 

a possibilidade do colaborador executar sua atividade sem uma padronização efetiva. O cenário 

era confuso e propiciava a não efetividade da limpeza.  Além disso, o piso das áreas ficava 

cheio de água pois os PPS cruzavam o espaço físico para serem limpos. Os próprios 

colaboradores começaram a pensar que seria mais prático executar as atividades com um fluxo. 

Os comentários dos colaboradores foram incorporados aos planos de ação.  
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Após o desenho do processo, foram realizadas mais duas reuniões com o objetivo de 

descrever os planos de ação. As reuniões ocorreram nos dias 05/02/2019 e 07/02/2019. 

Utilizada ferramenta do PDSA sugerida pelo IHI, que permite maior agilidade na avaliação dos 

processos e intervenções imediatas para a correção das rotas, sem necessariamente aguardar um 

ciclo inteiro do processo e a mensuração para haver mudanças. 

Foram realizados dois planos na área de recebimento de material sujo do CC e três 

planos para a área de expurgo do CME. A área possui quarenta rotinas, das quais quatorze 

passaram por revisão e mudança (APÊNDICE IV). 

As propostas dos testes agregados por afinidade e a sugestão das ações para a melhoria 

dos processos de mudança estão abaixo (Quadro 3, Quadro 4). 

Quadro 3 - Testes de mudanças e ações do expurgo da área do CC. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019. 

PDSA - teste de mudança 

na área de expurgo do 

CC 

Ações 

Aprimorar o processo de 

trabalho na área de expurgo 

do CC 

1. Desprezar perfuro cortante caso venha junto com o 

instrumental 

2. Segregar o fluxo: local para recebimento e contagem 

dos PPS (montagem em linha de produção)                                  

3. Instituir documento de contagem e defeito de PPS 

4. Criar rotina de contingência em caso de quebra ou 

manutenção do elevador montacarga 

5. Revisar rotina 

6. Capacitar colaboradores. 

Encaminhar PPS com maior 

brevidade no período 

noturno para o expurgo do 

CME* 

1. Reunir com os enfermeiros do CC e do CME para 

entendimento da prática 

2. Alterar horário de trabalho dos colaboradores do CME 

3. Realizar inspeção na área a cada duas horas pelo 

enfermeiro do CC e encaminhar os PPS sujos para o CME 

no período noturno (realizado por uma semana) 

4. Retirar os PPS sujos do expurgo do CC pelo enfermeiro 

do CME a cada duas horas 

5. Criar passagem de plantão sistematizada entre 

enfermeiros do CME 

6. Utilizar detergente multienzimático quando 

composição do material permitir  

7. Criar rotina de contingência em caso de quebra ou 

manutenção do elevador montacarga 

8. Treinar equipe 

9. Criar fluxo para contingência em caso de parada do 

montacarga 

Fonte: elaboração própria. 
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Quadro 4 - Testes de mudanças e ações do expurgo da área do CME. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019. 

PDSA- teste de mudança 

área de expurgo do CME 
Ações 

Aprimorar os processos 

relacionados as lavadoras 

de  jato sob pressão que 

realizam termodesinfecção 

1. Instalar nova lavadora de jato sob pressão que realiza 

termodesinfecção (possui impressora para registro dos 

ciclos) 

2. Validar todas as três lavadoras de jato sob pressão que 

realizam termodesinfecção para a realização dos ciclos: 

instrumental, canulado e ventilatório 

3. Realizar comunicação visual para utilizar equipamento 

4. Orientar sobre a prática do reenvasamento de insumos 

5. Verificar a possibilidade de mudança dos insumos 

utilizados 

6. Alterar rotina 

7. Capacitar equipe. 

Melhorar o fluxo dos 

OPME recebidos e 

devolvidos pelo CME 

1.Realizar conferência dos itens dos OPME recebidos e 

devolvidos 

2. Avaliar a embalagem do PPS, caso esteja inadequado 

colocar em cestos institucionais para ser limpos e 

posteriormente esterilizados 

3. Orientar fornecedores sobre horário de entrega 

4. Criar rotina 

5. Capacitar equipe. 

Padronizar processo de 

limpeza por tipo de PPS 

1. Revisar literatura 

2. Realizar benchmark com os hospitais da Associação 

Nacional de Hospitais Privados (ANAHP) 

3. Desenhar novo fluxo para PPS termossensíveis, 

canulados, instrumentais e inalatórios 

4. Retirar solução enzimática utilizada após processo de 

pré limpeza 

5. Desativar máquina ultrassônica manual 

6. Instalar nova máquina ultrassônica 

7. Definir acessórios para limpeza 

8. Alterar rotina 

9. Capacitar equipe. 

Fonte: elaboração própria.  

Para que os riscos encontrados fossem reduzidos foi aplicado o método do PDSA com 

ciclos de melhorias curtos, ágeis e que pudessem ser avaliados com brevidade antes da tomada 

de decisão da mudança. Graficamente foram construídas as rampas de PDSA. 

Metodologicamente a ciência da melhoria indica que os testes de mudança deverão ser feitos 

em pequena escala, com dados mensuráveis e caso uma falha seja reconhecida no momento do 

teste, ela deve ser solucionada, não esperando um novo ciclo de ação (MOEN; NOLAN; 

PROVOST, 1991). Os testes feitos ocorreram em paralelo com a prática que se pretendia 

mudar. Sistematicamente a literatura recomenda que a implementação de mudança não deverá 
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ocorrer imediatamente após um teste de pequena escala bem-sucedido. Um teste menor afetará 

um menor número de pessoas e processos seguramente. Geralmente são necessários vários 

ciclos para que seja consolidada a mudança, pois à medida que se tem sucesso na mudança, 

menores serão os riscos de insucesso (MOEN; NOLAN; PROVOST, 1991).  

4.2 AÇÃO 

4.2.1 Ações realizadas na área de expurgo CC 

A realização dos PDSA nas áreas de expurgo foi feita em conjunto com as equipes 

assistenciais envolvidas no processo, além do grupo de trabalho ligado diretamente a pesquisa. 

As ações de melhoria propostas começaram a ser testadas a partir de 11/02/2019 e foram 

finalizadas em 08/03/2019 nesta área. Os responsáveis pelas ações monitoraram cada ciclo de 

melhoria proposto na prática. 

Didaticamente os PDSA foram divididos em dois locais de aplicação: expurgo CC e 

expurgo CME. 

Para a implantação dos PDSA na área de expurgo do CC, houve primeiramente a 

sensibilização da equipe assistencial da área do Centro Cirúrgico. Foi reforçada a necessidade 

de separação do perfuro cortante em sala operatória e o estímulo à utilização da caixa imantada 

disponível no setor para qualquer cirurgia. Além disso, foi agregada à rotina a inclusão de um 

documento que acompanha o PPS estéril desde o início da montagem do carrinho que irá para 

a cirurgia, até o encaminhamento para área de expurgo do CME. Após a utilização dos PPS em 

sala operatória o circulante deverá conferir a quantidade de instrumental utilizado na cirurgia, 

documentar no prontuário e deverá também preencher o impresso abaixo que será encaminhado 

para a área de expurgo. Realizada a conferência quantitativa de PPS, os itens serão checados 

quanto à existência de algum tipo de defeito. Caso isso ocorra o material será identificado, 

segregado e realizada anotação em impresso. Segue figura abaixo do impresso de 

encaminhamento de PPS para sala operatória e retorno para a área de expurgo (Figura 11). 
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Figura 11 - Impresso de encaminhamento de PPS para sala operatória e retorno para a área de 

expurgo. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria.  

A conversa com a equipe foi feita em formato de passagem de plantão para todos os 

turnos de trabalho.  

Outra ação realizada foi a segregação do fluxo na pequena área destinada ao expurgo do 

CC. Foi colocada pequena prateleira acima da bancada para serem colocados os insumos e 

identificadas as áreas de recebimento e preparo dos PPS na tentativa de permitir um fluxo 

unidirecional. Esta sugestão foi dada pelos próprios colaboradores que ficam alocados neste 

posto de trabalho conforme Figuras 12 e 13 abaixo: 

Figura 12 - Organização do fluxo expurgo do CC antes da implantação do ciclo de melhoria. 

Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 13 - organização do fluxo do CC após as ações realizadas. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019 

 

Fonte: elaboração própria.  

A forma gráfica de representação do ciclo de melhoria desta etapa encontra-se abaixo 

retratada pela rampa de PDSA ( Figura 14): 

Figura 14 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA na área de expurgo do CC. Ciclo 

de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

As ações de melhoria foram testadas com o  apoio dos técnicos de enfermagem e 

enfermeiros. Os encontros na passagem de plantão foram importantes para a construção do 

Impresso de encaminhamento de PPS para sala operatória e retorno para a área de expurgo. Os 

próprios colaboradores expressaram que não se sentiam seguros em trabalhar na área de 

expurgo sem a conferência dos PPS provenientes das salas operatórias. Além disso, o risco 
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ocupacional vivenciado por eles quando o perfuro cortante chegava à área de expurgo era uma 

preocupação. 

Apesar de a área física ter sido organizada em fluxo único com local para recebimento 

e preparo distintos, o fato da área ser compartilhada com resíduos e roupas sujas faz com que a 

mudança implementada não tenha sido tão efetiva.  

Dando continuidade às ações realizadas no expurgo do CC, a umectação dos itens para 

a saúde com multienzimático foi instituída regularmente. O produto quando aplicado previne a 

aderência de material orgânico na superfície dos PPS. A sua utilização não estava bem 

sedimentada para a equipe que manipula os PPS na área de expurgo. 

A impregnação de resíduos orgânicos e inorgânicos nos PPS age como barreira física e 

impede a ação do agente desinfetante e esterilizante (RUTALA; WEBER, 2008; AORN, 2018; 

ANVISA, 2012; GRAZIANO, 2003). Quando maior o tempo de permanência do PPS sujo, 

maiores são as chances de acúmulo de matéria orgânica, propiciando a criação de biofilmes e 

dificultando o processo de limpeza. Os biofilmes são inúmeras camadas celulares de bactérias 

ou fungos que permanecem agrupadas firmemente pelo composto de expolissacarídeos envoltas 

por um material amorfo. A junção permite a criação de uma matriz extracelular constituída de 

carboidratos e proteínas, células mortas e de ácido desoxirribonucleico (DNA) extracelular 

(PAJOKOS; VIKEREY; CORSSART, 2004; BRANDA et al., 2005). A formação dessa matriz 

propicia grande dificuldade no processo de limpeza. O início da formação do biofilme pode se 

iniciar em poucas horas, desta maneira o PPS deve ser encaminhado o mais rápido possível 

para o processo de limpeza (RUTALA; WEBER, 2008; AORN, 2018). Portanto a umectação 

implementada de maneira sistêmica permitirá a redução da aderência dos resíduos orgânicos 

nos PPS. Além disso, o fato do material ser transferido com maior brevidade para a área de 

expurgo no CME diminui as chances do acúmulo de matéria orgânica nos PPS. 

A construção de outro plano colocado em prática foi o do encaminhamento dos PPS 

com maior brevidade para o CME no período noturno. Foi realizada reunião com os enfermeiros 

do período noturno do CME e do CC (4 enfermeiros) para entendimento do motivo da 

permanência dos PPS na área de expurgo por um período prolongado durante plantão noturno. 

Foi comentada a ausência de colaborador dedicado a esta área após as vinte e duas horas. Apesar 

da necessidade aparente não havia a possibilidade de ampliação de quadro para adequação deste 

processo. Foi proposta adequação dos horários de trabalho no CME e criados quatro horários 

na escala: das 10 às 16 horas, das 13 às 22 horas, das 15 às 21 horas e das 17 às 23h. Os 

colaboradores do CME foram redistribuídos nos novos horários. Outra ação proposta pelos 

próprios enfermeiros foi a realização de ronda pelo enfermeiro do CC na área de expurgo do 
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andar a cada duas horas. Feito teste por uma semana, porém os materiais continuavam a ficar 

no centro cirúrgico por longos períodos à noite, pois o enfermeiro do período noturno do CC 

acumula outras atribuições que não permitem sua ação direta na área de expurgo do CC. 

Novamente os enfermeiros se reuniram e definiram que a ronda deveria ser feita pelo próprio 

enfermeiro do CME. 

Foi criada ainda passagem de plantão por escrito entre os enfermeiros do CME para 

oficializar quais materiais ainda estavam pendentes de processamento e quais haviam sido 

processados, o que solucionou a questão.  

Outro ponto a ser resolvido era a criação do plano de contingência em caso de quebra 

do elevador ou manutenção preventiva do montacarga. Nestes casos foi definido que os PPS 

sujos serão movimentados em carro de transporte fechado pelo elevador de serviço até a área 

de expurgo do CME. Para que estas ações fossem consolidadas houve a necessidade da revisão 

da rotina CC002.  

Foram incluídas no documento: prática e registro dos PPS, tanto a quantidade quanto a 

existência de avarias, a impregnação dos PPS quando permitido com a solução multienzimática, 

retirada de material a cada duas horas pelo enfermeiro do CME do plantão noturno e 

encaminhamento para a área do CME, passagem de plantão sistematizada entre enfermeiros do 

período noturno do CME. Para a implementação dessas melhorias, além das orientações feitas 

em passagem de plantão houve a necessidade de treinamento para os colaboradores que ficam 

alocados diretamente na área de expurgo do CC. A educação foi feita pela coordenação da área 

do CC em conjunto com o enfermeiro do CME in loco com apoio de material expositivo. No 

total foram treinados dez colaboradores que trabalham diretamente na área. 

As melhorias implantadas neste local foram acompanhadas pela coordenação da área e 

pelo grupo de trabalho da pesquisa. Segue abaixo a rampa de PDSA realizada para a ação 

(Figura 15): 
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Figura 15 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA no encaminhamento dos PPS 

com maior brevidade no perído noturno para o expurgo do CME. Ciclo de melhoria CME, 

HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Antes da implementação do ciclo de melhoria, o PPS permanecia na área de expurgo do 

CC parado em média durante três horas no período noturno. Após a implementação do novo 

processo, o PPS tem ficado na área de expurgo do CC  por uma hora e trinta minutos. Mesmo 

sabendo que esse não é o cenário ideal, houve redução no tempo para limpeza do PPS no plantão 

noturno. As melhores práticas abordam que ações de umectação ao término da utilização do 

PPS e, consecutivamente, encaminhamento imediato para a área de expurgo por um colaborador 

do próprio CME reduziriam as chances da criação de biofilme (RUTALA, WEBER, 2008; 

RIBEIRO, 2010). Porém as dificuldades de dimensionamento de pessoal em sala operatória e 

na área de CME foram limitadores para a adoção da prática no HAOC. 

4.2.2 Ações realizadas área de expurgo do CME: 

As ações começaram a ser implantadas no expurgo do CME no mesmo momento da 

área de expurgo do CC. Sendo assim, o início das atividades foi em 11/02/2019 e a finalização 

em 08/03/2019. 

A primeira ação realizada na área de expurgo do CME foi em relação ao aprimoramento 

dos processos relacionados às três lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção. 

Realizada a desativação de um equipamento de jato sob pressão que realizava termodesinfecção 

por estar obsoleto. O equipamento não continha impressora e os dados de cada ciclo de uso não 

permitiam o registro dos parâmetros. A instituição possuía guardado em seu almoxarifado um 

equipamento de jato sob pressão que realizava termodesinfecção comprado em 2017, e, 
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oportunamente, foi instalado e validado para os ciclos de instrumental, canulado e material 

ventilatório. Com isso o problema da inexistência de documentação do processo foi 

solucionado. 

Outra ação realizada foi quanto ao processo de validação dos ciclos das outras duas 

lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção. Neste estudo foi identificado que 

todas as lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção possuíam apenas um ciclo 

programado validado: instrumental. Quando há apenas um ciclo, todos os PPS são submetidos 

à mesma quantidade de detergente, água e tempo de exposição ao calor. Esta ação provoca 

maior consumo de água, detergente de exposição de desgastes desnecessárias dos PPS.  

Os PPS não são apenas instrumentais e possuem necessidades diferentes no processo de 

termodesinfecção. Por esses motivos todos os equipamentos foram validados para os ciclos de 

canulados, instrumentais, ventilatórios e utensílios. As validações anuais já estavam 

programadas para o mesmo período da pesquisa e não houve nenhum custo ocasionado pela 

pesquisa neste processo de validação. 

Os equipamentos que fazem parte de todas as etapas de processamento dos PPS, quando 

instalados, deverão passar por processo de validação anual. Caso haja mudança de programação 

do processamento, mudanças de instalações, mau funcionamento, reparos em partes dos 

equipamentos, uma nova validação deve ser realizada (RDC 15, 2012). A validação é 

imprescindível tanto para o desempenho do equipamento quanto para a qualidade deste 

processo. Assim sendo, as especificações devem estar em consonância com as exigências da 

legislação, o que permite confiabilidade no resultado do processo. Para que haja confiabilidade 

neste processo os equipamentos devem ser validados por empresa terceira habilitada para 

realizar tal função. Os relatórios comprobatórios gerados nesta avaliação deverão ser 

armazenados por no mínimo cinco anos (ANVISA, 2012). 

Na sequência foi realizado o estudo de quais insumos devem ser utilizados por essas 

lavadoras, foram realizadas revisões bibliográficas e consultas aos fabricantes dos 

equipamentos. Observado que não há evidências de maior efetividade do processo de limpeza 

quando há a utilização de detergente enzimático combinado com detergente alcalino (AORN, 

2018). Atualmente a instituição utiliza esses dois sabões e um produto lubrificante a cada ciclo. 

Como o processo demandou tempo de resposta dos fabricantes, a mudança será implementada 

no final do segundo semestre de 2019 quando haverá novo processo de validação das lavadoras. 

Existem três lavadoras de dois fabricantes diferentes. Portanto, existem dois processos 

para escolha do ciclo dependendo do PPS. Como sugestão, foram criados adesivos para cada 

lavadora explicando o passo a passo da utilização conforme Figuras 16 e 17:  
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Figura 16 - Descrição do ciclo lavadora de jato sob pressão que realiza termodesinfecção 

Getting. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: GETINGE, 2019.  

Figura 17 - Descrição do ciclo lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção 

Steris. Ciclo de melhoria HAOC, 2019. 

 

Fonte: STERIS, 2019.  
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As imagens abaixo mostram os equipamentos antes da implementação das mudanças 

(Figura 18) e posterior à implantação das melhorias (Figura 19). 

 

Figura 18 - Lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção antes da 

implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo do CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 19 - Lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção na área de expurgo 

do CME com adesivos dos processos dos ciclos de funcionamento após PDSA. Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Outro processo alterado foi a retirada da prática do reenvasamento dos insumos das 

lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção. A prática era realizada porque os 

sensores dos equipamentos não bombeavam até o final os insumos dos galões, havendo uma 

perda aproximada de um litro por galão. Os colaboradores acreditavam que a prática era a 

melhor coisa para a redução de custos e que não havia problema em realizar esta ação. Para que 

a mudança desta prática fosse bem compreendida, todos os colaboradores foram chamados em 

passagem de plantão e orientados os riscos que envolviam esta má prática.  

Rapidamente os colaboradores sugeriram a utilização da sobra do produto de detergente 

enzimático para a limpeza dos produtos termossensíveis, os demais deveriam ser descartados. 

Tal ação foi acatada pelo controle de infecção. A engenharia também foi acionada para a 

resolução do problema com os sensores, porém até o momento não houve solução pelo 

fabricante dos equipamentos. Todos os colaboradores foram advertidos sobre a má prática e 

orientados sobre a rotina institucional existente. 

Aproveitando o momento de orientação, todos os colaboradores do CME passaram 

novamente pelo treinamento para a utilização das lavadoras de jato sob pressão que realizam 

termodesinfecção e do ciclo adequado para PPS a ser limpo. A rotina CME004 foi revisitada 

pois havia apenas um ciclo para a lavadora de jato sob pressão que realiza termodesinfecção e, 

consequentemente, foi reescrita para a inclusão dos novos ciclos. Segue abaixo a Figura 19 da 

rampa de PDSA desenhada para as mudanças de processo descritas (Figura 20). 

Figura 20 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA para aprimorar os processos 

relacionados às lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção. Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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O HAOC possui parte de seu processo de limpeza automatizado o que possibilita a 

reprodutividade das atividades, bem como o controle dos parâmetros. Para as lavadoras de jato 

sob pressão que realizam termodesinfecção são realizadas manutenções preventivas mensais e 

validações anuais. Os testes de eficácia de limpeza são utilizados conforme a recomendação da 

ABNT ISO 15883-1 durante o processo de limpeza feita pelas lavadoras de jato sob pressão 

que realizam termodesinfecção. Porém o hospital não possui nenhum tipo de aferição de 

limpeza por testes químicos (para verificação de proteína ou trifosfato de adenosina) após a 

realização de todo o processo de limpeza. Como sugestão o hospital poderia pensar em um 

protocolo para a utilização de teste químico após o processo de limpeza por amostragem e tipo 

de material.  

Dando continuidade aos processos de mudança, o fluxo dos materiais de OPME 

recebidos e devolvidos também foram reavaliados. Anteriormente somente havia conferência 

desses materiais na central de OPME. O CME não fazia contagem e verificação da qualidade 

do produto entregue na área, o que muitas vezes ocasionava perdas de itens durante todo o 

fluxo. Em parceria com o gestor da área de OPME foi proposta a realização de um teste por 

uma semana da implantação de checklist de conferência dos itens de entrada e retirada dos 

mesmos no CME. No primeiro dia de execução do plano o CME virou uma área repleta de 

fornecedores que se aglomeraram nos corredores aguardando a sua vez para a entrega. A Figura 

21 mostra o cenário de caos durante a realização do PDSA: 

Figura 21 - Acúmulo de OPME na área externa do CME durante a realização da rampa do 

PDSA. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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A comunicação entre as áreas não havia sido efetiva e o entendimento dos colaboradores 

da Central de OPME era que os fornecedores deveriam entregar o produto diretamente no CME. 

Não haviam entendido que o CME faria mais uma barreira de conferência com o colaborador 

da central de OPME no momento de entrega e retirada dos PPS. 

Para a International Classification for Patient Safety 2007- 2008 os fatores principais 

que propiciam os incidentes são na falha de comunicação e na capacitação dos colaboradores. 

Neste trabalho, a comunicação errada poderia ter sido evitada se alguém da central de OPME 

tivesse participado desde o início da pesquisa. 

 Nesta ocasião também foi constatado que o impresso sugerido não era efetivo e 

aumentava o tempo de conferência. Como proposta dos próprios colaboradores envolvidos no 

processo, a conferência passou a ser realizada mediante a nota fiscal ou vale fornecido pela 

empresa com todos os itens discriminados, o que solucionou o problema. A falha relatada neste 

processo talvez tenha sido ocasionada pela não participação direta do gestor da central de 

OPME. Houve apenas uma breve reunião relatando os problemas ocasionados pelo fluxo 

anterior e não a contextualização do trabalho e a sensibilização para ocorrer o processo de 

mudança.  

Continuando o processo de melhoria com os OPME percebeu-se que muitas caixas 

encaminhadas pelos fornecedores eram compostas de materiais plásticos, às vezes porosos e de 

difícil limpeza. O plástico é um material de grande densidade e quando é submetido ao processo 

de esterilização a vapor tem maior dificuldade em dissipá-lo, ocasionando condensação e 

propiciando caixas molhadas após o ciclo de esterilização. Diante do cenário exposto, todas as 

caixas de OPME são avaliadas previamente ao processo de limpeza e, na grande maioria, os 

itens contidos nestas caixas são transferidos para cestos de metais institucionais. Após a 

utilização, são acondicionados novamente nas caixas plásticas e devolvidos ao fornecedor. 

Além desta ação, os fornecedores estão sendo comunicados por email que preferencialmente os 

OPME devem ser encaminhados ao hospital em caixas metálicas. 

Um dos grandes problemas com os OPME é o horário de entrega do fornecedor na 

instituição. Apesar do hospital ter uma política de horário de entrega, até as vinte e duas horas 

na central de OPME, isto não tem ocorrido, o que ocasiona sobrecarga de trabalho para os 

colaboradores no período noturno e a possibilidade de não ter o material preparado a tempo 

para o horário da cirurgia. Além de comunicação via e-mail, o Hospital teve a iniciativa de 

chamar o seu principal fornecedor de OPME que também era o que mais entregava material 

atrasado. Realizada parceria com a empresa, alguns itens de maior frequência ficaram em 

consignação na instituição. Foram estabelecidas reuniões quinzenais para avaliar performance 
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do horário de entrega e reposição dos itens utilizados. Estabelecidos indicadores e planos de 

ação com melhora do horário de entrega dos OPME. A quantidade de itens que chegavam após 

as vinte e duas horas foi reduzida em quarenta por cento. Como são inúmeros fornecedores 

cadastrados, o hospital continuará atuando com as empresas em relação ao horário de entrega 

dos OPME. Apesar do problema não estar totalmente resolvido, houve avanço significativo. A 

próxima etapa será chamar os outros fornecedores na tentativa de adequá-los também a esse 

horário para entrega. 

Após todos os testes, ações e correções feitos durante a mudança do processo de OPME, 

a equipe do CME e a equipe da central de OPME foram comunicadas oficialmente das 

mudanças por meio de passagens de plantões pelos enfermeiros e o gestor da área. Foi 

necessária a criação de rotina (CME0039) em conjunto com a central de OPME devido ao 

estabelecimento do novo fluxo. 

Segue abaixo a rampa de PDSA que resume a implantação de mudanças no processo de 

OPME no CME (Figura 22). 

 

Figura 22 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA com o objetivo de melhorar o 

fluxo dos OPME recebidos e devolvidos pelo CME. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Dando continuidade ao processo de melhoria realizada na área de expurgo do CME, 

foram feitas ações para padronização do processo de limpeza dos PPS.  
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Sousa, Muhlen e Freitas (2014) realizaram estudo de aplicação do HFMEA em uma área 

de expurgo de um CME e diagnosticaram pontos críticos que podem comprometer o processo 

de esterilização, principalmente o processo de limpeza. 

Com a aplicação do diagrama de spaghetti observou-se que o fluxo dos PPS neste 

ambiente não era padronizado, não seguia uma sequência em linha de produção. Isto se devia à 

não padronização do processo de limpeza. 

Qualquer PPS poderia ser limpo em qualquer bancada, e transitar para os equipamentos 

sem uma sequência pré-determinada. 

Realizada revisão da literatura por meio de guidelines da AORN, IAHCSM e SOBECC 

para identificação das melhores práticas. Além disso, foi realizado benchmark com cinco 

hospitais da ANAHP com características de negócios similares ao HAOC. 

Oportunamente estas ações permitiram a mudança do fluxo dos PPS: instrumentais, 

canulados, ventilatórios, termossensíveis e utensílios. Primeiramente a área de limpeza foi 

segregada em pia um e pia dois. A pia um recebe materiais exclusivamente termossensíveis e 

instrumentais. A pia dois recebe materiais ventilatórios e, obrigatoriamente, canulados. Os 

utensílios podem ir para qualquer pia realizar a pré limpeza. Fazendo esta segregação foi 

possível desenhar um fluxo unidirecional do processo de limpeza. As Figuras 23 e 24 mostram 

as pias um e dois antes da existência de um fluxo unidirecional: 

Figura 23 - Pia um antes da implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 

2019. 

 

Fonte: elaboração própria.  
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Figura 24 - Pia dois antes da implantação do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, 

HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria.  

As Figuras 25 e 26 mostram a segregação dos fluxos em pias um e dois respectivamente, 

o que proporcionou a criação de um fluxo unidirecional e a segregação por tipo de materiais: 

Figura 25 - Pia 1 identificada após a realização do PDSA. Área de expurgo CME- Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019 

            

Fonte: elaboração própria. 

 A pia um passou a receber PPS termossensíveis e instrumentais 

Figura 26 - Pia 2 identificada após a realização do PDSA. Área de expurgo CME- Ciclo de 

melhoria CME, HAOC, 2019. 

      

Fonte: elaboração própria. 
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A pia dois passou a receber PPS ventilatórios e canulados. Consequentemente as etapas 

para a limpeza foram alteradas e segregadas por tipo de PPS: instrumentais, canulados, 

ventilatórios e termossensíveis. 

Segue abaixo a descrição das etapas de limpeza de cada tipo de PPS: 

a) Materiais termossensíveis (ótica e fibra óticas): 

Diluir na pia nº um 4 ml de detergente enzimático para cada litro de água, conforme 

orientação do fabricante, imergir por 5 minutos. Realizar fricção externa retirando a sujidade 

aparente com tecido não tecido. Encaminhar para a área de preparo pela janela passthroug. As 

alterações neste processo foram a padronização da diluição, tempo de imersão controlado por 

timer, local de realização de limpeza (retirada do container) feito diretamente na pia e desprezo 

do detergente enzimático após a sua utilização. Este processo foi padronizado conforme as 

práticas existentes no centro de endoscopia do hospital no processo de limpeza desses materiais. 

A Figura 27 traz a antiga prática de utilização de container com detergente enzimático. 

 

Figura 27 - Processo de limpeza termossensíveis antes da implantação do ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 28 mostra a pia em que é feito o processo de limpeza dos PPS termossensíveis 

com a demarcação do volume de água a ser utilizada: 
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Figura 28- Processo de limpeza termossensíveis após a realização de revisão da rotina. Área 

de expurgo CME- Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

b) Instrumentais: 

Separar os instrumentais cirúrgicos (caixa ou avulso) colocando-os dentro da pia um 

para realização de retirada do multienzimático aplicado no expurgo do CC. Aplicar jato de água 

sob pressão. Caso haja sujidade aparente colocar em máquina ultrassônica para deslocamento 

do resíduo. Dispor os materiais no rack da lavadora de jato sob pressão que realiza 

termodesinfecção deixando espaço para circulação de água e desobstrução das hélices. E, por 

fim, selecionar o ciclo instrumentais. As mudanças realizadas foram a definição do local de 

recebimento destes materiais e a retirada da imersão em solução enzimática após a realização 

da pré limpeza. 

A Figura 29 representa o antigo processo de limpeza dos instrumentais cirúrgicos. Eles 

permaneciam em imersão enzimática antes da limpeza realizada pelas lavadoras de jato sob 

pressão que realizam termodesinfecção sem controle do processo. A Figura 30 remete ao novo 

processo de pré-limpeza antes dos instrumentais serem colocados nas lavadoras de  jato sob 

pressão que realizam termodesinfecção. 

Figura 29 - Processo pré-limpeza instrumentais antes da implantação do ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019. 
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Fonte: elaboração própria. 

Figura 30 - Processo pré-limpeza instrumentais após a implantação do Ciclo de melhoria. 

Área de expurgo CME, HAOC, 2019 

 

Fonte: elaboração própria. 

c) Canulados: 

Separar os canulados colocando-os dentro da pia 2 para realização de retirada do 

multienzimático aplicado no expurgo do CC. Aplicar jato de água sob pressão. Dispor o 

canulado no equipamento de vapor quente sob pressão (rotina CME 036). Conectar os materiais 

canulados laparoscópicos nos dispositivos da lavadora ultrassônica. Dispor os materiais no rack 

da lavadora deixando espaço para circulação de água e desobstrução das hélices.  E, por fim, 

selecionar o ciclo de canulados. A ações de melhorias agregadas a este processo foram a 

definição do local de limpeza, a obrigatoriedade de todos os canulados passarem pelo 

equipamento de vapor quente sob pressão e, posteriormente, na máquina ultrassônica. Também 

foi retirada a imersão dos canulados da solução enzimática após a realização da pré limpeza. 

A Figura 31 retrata o processo de limpeza dos canulados no vapor sob pressão e, 

posteriormente, Figura 32 em máquina ultrassônica após a implantação das mudanças: 
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Figura 31 - Processo limpeza dos canulados no vapor sob pressão após a implantação do 

Ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 32 - Processo limpeza dos canulados em máquina ultrassônica após a implantação do 

ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

d) Inalatório, respiratório, ventilatório: 

Separar os reservatórios, traqueias e demais acessórios inalatórios. Colocar dentro da 

pia dois e aplicar jato de água sob pressão. Dispor os materiais no rack da lavadora de jato sob 

pressão que realiza termodesinfecção deixando espaço para circulação de água e desobstrução 

das hélices. Por fim, selecionar o ciclo inalatório. As mudanças realizadas neste processo foram 

a definição do local de limpeza e a retirada da etapa de imersão em solução enzimática após a 

etapa da pré limpeza. 

e) Utensílios: 

Separar os utensílios.  Colocar dentro da pia e aplicar jato de água sob pressão.  Dispor 

os materiais no rack da lavadora de jato sob pressão que realiza termodesinfecção deixando 
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espaço para circulação de água e desobstrução das hélices. E por fim selecionar o ciclo 

inalatório. A principal mudança neste processo foi a retirada da etapa de imersão em solução 

enzimática após a etapa da pré limpeza. 

Como observado, foi retirada de todas as etapas de limpeza a imersão de solução 

enzimática. Esta era uma prática realizada, pois os colaboradores relatavam que não existia 

racks suficientes para colocar os PPS nas lavadoras de jato sob pressão que realizam 

termodesinfecção. Com a instalação da nova lavadora de jato sob pressão que realiza 

termodesinfecção, a mudança dos programas os PPS não necessitam mais aguardar longos 

períodos para passarem por limpeza automatizada. Mesmo que permanecessem aguardando, a 

literatura não recomenda a imersão dos PPS em solução enzimática após o processo de pré 

limpeza (AORN, 2018; IAHCSMM, 2016). Além disso, não havia controle da diluição e nem 

tempo de imersão. Como era algo muito presente na prática do setor, a retirada da solução 

enzimática foi gradual. Na primeira semana foi retirada do plantão da manhã, posteriormente 

do plantão da tarde, e após duas semanas, foi retirada do plantão noturno. A mudança de prática 

não aumentou o número de materiais sujos após o processo de termodesinfecção. 

Alguns PPS necessitam de escovação prévia para retirar matéria orgânica aderida ou 

resíduos não orgânicos (cola, cimento). As escovas não tinham critério de descarte. Como 

sugestão da própria equipe foi estabelecida rotina de análise semanal das cerdas das escovas e 

estabelecidos critérios para a troca. A limpeza deste acessório continuou sendo a 

termodesinfecção após cada plantão. Abaixo a Figura 33 mostra o acondicionamento em um 

cesto metálico das escovas, sem verificação da qualidade das cerdas utilizadas antes da 

implantação do ciclo de melhoria. 

Figura 33 - Armazenagem das escovas utilizadas para limpeza dos PPS antes da implantação 

do ciclo de melhoria. Área de expurgo CME, HAOC, 2019 

 

Fonte: elaboração própria.  
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A Figura 34 permite evidenciar a melhoria no acondicionamento das escovas e a 

verificação da qualidade das cerdas dos acessórios. 

 

Figura 34 - Armazenagem das escovas após a implantação do Ciclo de melhoria. Área de 

expurgo CME, HAOC, 2019. 

               

Fonte: elaboração própria. 

Outra ação testada foi a divisão das lavadoras de jato sob pressão que realizam 

termodesinfecção por tipo de PPS: instrumental canulado, ventilatório e utensílios. Tentou-se 

por dois dias deixar máquinas dedicadas conforme tipo de PPS. Esta ação não deu certo, pois 

em alguns momentos ficaram kavadoras paradas e materiais aguardando a passagem pela 

lavadora de jato sob pressão que realiza termodesinfecção. Portanto, foi definido que todas as 

lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção fariam a desinfecção de alto nível 

de todos os tipos de PPS que não fossem termossensíveis. Após esta ação foi ministrado 

treinamento in loco pelos enfermeiros do CME com o apoio da educação corporativa para todos 

os colaboradores da área. 

Outra ação realizada neste ciclo de PDSA foi a desativação de uma máquina ultrassônica 

manual e a instalação de outro equipamento automatizado que permite a impressão dos dados 

do ciclo. O equipamento já havia sido comprado em 2017 pela instituição.  Foram realizados 

os testes de validação e capacitação da equipe assistencial pela fabricante da máquina e apoiada 

pela educação corporativa do hospital.  

Segue abaixo a rampa de PDSA realizada para as ações descritas dessa etapa (Figura 

35): 
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Figura 35 - Teste de melhoria utilizando a Rampa do PDSA com o objetivo de padronizar os 

processos de limpeza por tipo de PPS. Ciclo de melhoria CME, HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Foram realizadas muitas mudanças no processo de limpeza dos PPS. Porém para que as 

práticas sejam incorporadas um único momento de treinamento não garante a implementação e 

a perpetuação da mudança. 

A realização de mudanças nas organizações é desafiadora, pois dependem de pessoas e 

envolvem comportamentos sociais. Existe uma tendência comportamental descrita por Lewin 

em que o indivíduo permanece em equilíbrio das suas ações devido a forças do grupo ou das 

organizações. Quando o indivíduo é desafiado a mudar esse comportamento, ele é pressionado 

a retornar ao estado inicial de inércia (LEWIN, 1947; MOEN, NOLAN, PROVOST, et al, 

2011). Desta maneira, é importante a existência da educação permanente na área, pois promove 

o aprendizado coletivo perpetuando a mudança desejada (BURNES, 2004). 

Como o CME é um setor muito técnico e fica em uma área fisicamente fechada, distante 

das demais, a educação corporativa é pouco acionada, pois os treinamentos geralmente são 

realizados pelas próprias empresas de equipamento. Porém a educação realizada no processo 

de limpeza independe da indústria deve ser realizada e avaliada anualmente. Um treinamento 

apenas teórico não apoia as necessidades do setor. O acompanhamento da prática é fundamental 

para a confirmação da aprendizagem e para o acompanhamento direto da prática. A 

aproximação da educação corporativa e o CME se faz necessária para o aprimoramento dos 

colaboradores. 

O que foi encontrado nos resultados traduz o efeito inércia da área. Apesar de 

anualmente a liderança da área e enfermeiros participarem de Congressos Nacionais e 

Internacionais de relevância sobre esta temática. O número de rotinas desatualizadas, que não 
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mais refletiam a prática demonstram a comodidade tanto dos colaboradores quanto da liderança 

da área. A atividade de revisão bibliográfica para as mudanças das práticas do processo de pré 

limpeza e limpeza dos PPS foi ampla e atual, porém as rotinas foram adaptadas conforme as 

características dos procedimentos existentes na instituição, bem como o tipo de material 

processável. 

Observado na revisão da literatura que os materiais técnicos retratam apenas a maneira 

de executar uma ação, não levando em consideração as questões de qualidade e segurança na 

execução das atividades descritas.  

Foi talvez no momento da mudança de gestão do bloco operatório em abril de 2018 que 

se criou uma nova reflexão do projeto do HFMEA que estava em desenvolvimento na área de 

CME. Em agosto de 2018 houve uma transformação no organograma da área que até então 

contava com uma coordenação dedicada ao setor.  Os enfermeiros do CME passaram a 

responder diretamente para a coordenação do Centro Cirúrgico temporariamente. Esta mudança 

ocasionou uma aproximação entre as áreas que tinham grandes divergências. Além disso os 

enfermeiros assistenciais começaram a participar mais ativamente das tomadas de decisão, o 

que propiciou maior participação dos técnicos de enfermagem consequentemente. 

Os atores envolvidos precisam acreditar que a mudança irá resolver problemas, porém 

as pessoas precisam aceitar que os problemas existem. A participação das pessoas envolvidas 

nos testes de mudança e implementação da melhoria são parte do sucesso da mudança 

(ØVRETVEIT; GAROFALO; MITTMAN, 2017). A implementação das mudanças ocorre 

quando são criadas estruturas permanentes de suporte como treinamentos, auditorias, 

padronização das atividades e acompanhamento por indicadores do processo implantado 

(LEMIRE; CHRISTIE; INKELAS, 2017). Caso não haja este acompanhamento, a proposta de 

melhoria implantada estará comprometida e os resultados não se sustentarão. 

Anualmente o SCIH faz auditorias locais na área de CME com o objetivo de acompanhar 

os processos de limpeza e esterilização dos PPS. Recomendações como padronização dos 

processos de limpeza, retirada da solução enzimática utilizada após a pré limpeza e capacitação 

da equipe local já haviam sido apontadas na auditoria realizada no ano de 2018. As visitas 

ocorrem anualmente. Como sugestão as visitas poderiam ter maior frequência na área sendo 

semestrais. 

Durante a implementação dos processos de melhoria foi identificada a limitação 

relacionada aos indicadores. A área só possui o indicador de recall de instrumentais sujos, como 

descrito anteriormente. Como sugestão o CME poderia criar indicador de incidentes 

relacionados à ausência de material sujo após o processo de esterilização, a meta deverá ser 
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zero. Outro indicador a ser criado e acompanhado seria relacionado às empresas que entregam 

OPME fora do horário estipulado pela instituição e se isso repercutiu em atraso na cirurgia 

ocasionando problemas tanto para a instituição, quanto para equipe médica e paciente. Além 

disso, indicadores já existentes como taxa de infecção do sítio cirúrgico e redução de número 

de instrumentais sujos após o processo de limpeza deverão continuar a serem acompanhados. 

A utilização do método da melhoria da qualidade oportunizou melhorias de processos. 

Porém nenhum dos envolvidos na pesquisa tinha conhecimento profundo sobre a temática. 

Trabalhos práticos utilizando a ferramenta não são amplos na literatura. O aproveitamento do 

método teria sido melhor empregado se algum dos envolvidos tivesse feito o curso de 

especialista em melhoria do IHI. 

As Rampas de PDSA construídas para a implantação das melhorias foram uma 

ferramenta capaz de auxiliar no processo de teste de cada ação. A maneira escalonada proposta 

pelo método ajuda a realização de pequenos testes antes da implantação de uma grande 

mudança. Não seria possível a execução do mesmo número de mudanças em um espaço curto 

de tempo sem pequenos testes e o envolvimento de toda a equipe, tanto do CME quanto do time 

de trabalho da pesquisa. 

 

4.3 ANÁLISE  

As melhorias realizadas tanto na área de expurgo do CC quanto na do CME foram feitas 

em 26 dias. Como proposta do trabalho as mudanças ocorreram conforme descrição anterior. 

Para avaliar as melhorias implantadas os fluxos dos processos das áreas de expurgo do CC e do 

CME foram redesenhados na data de 12/03/2019 para posterior aplicação da ferramenta 

HFMEA no dia 16/03/2019. 

As mudanças implementadas permitiram alteração do fluxo dos PPS sujos nas áreas de 

expurgo. 

Foram acrescidas as seguintes etapas: o PPS ao chegar ao expurgo do CC passou a ser 

segregado na área destinada ao recebimento desses materiais. Ajustada a rotina de desprezo de 

perfuro cortantes. Os únicos materiais cortantes de uso único que continuam indo para esta área 

são os itens de laparoscopia devido às dimensões dos PPS e são desprezados em caixa 

apropriada. Os PPS são contados e esta ação é registrada em impresso conforme Figura 10. Este 

documento também serve para formalizar a existência de materiais com defeitos durante a 

cirurgia. Esta documentação é encaminhada para o expurgo do CME após validação do expurgo 

do CC. Realizado também ajuste no processo de aplicação de solução multienzimática. Esta 
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etapa tornou-se obrigatória para todos os PPS compatíveis com o agente químico em sua 

composição. O novo fluxo da área de expurgo do CC está representado na Figura 36: 

Figura 36 - Novo fluxo do processo de limpeza dos os para saúde na área de preparo do CC 

do HAOC, 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já o fluxo da área de expurgo do CME sofreu o maior número de mudanças. 

Primeiramente os materiais são recebidos via montacarga. Caso haja falha no elevador, 

o PPS será encaminhado por carrinho fechado pelo elevador de serviço conforme rotina CC002. 

Esta rotina foi alterada para contemplar o plano de contingência. 

Quando o PPS chega na área do expurgo do CME, ele passou a ser segregado por tipo 

e método de limpeza: instrumental, material canulado, termossensível, inalatório e utensílio. 

Desta maneira houve a segregação do fluxo para cada tipo de material e método de 

limpeza. Foram revisadas as rotinas institucionais e houve alteração não somente do fluxo como 

da prática. 

Foi excluída a imersão prévia dos PPS em solução enzimática antecedendo a 

termodesinfecção de todos os produtos com exceção dos termossensíveis, que não podem 

receber calor no processo de limpeza e necessitam passar pelo processo de limpeza manual 

(AORN, 2018; SOBECC, 2018; IAHCSM, 2016). 

Outro processo que teve alteração de fluxo foram os OPME. Todos os OPME passaram 

a ser conferidos no momento de chegada e devolução do CME para a central de OPME 

conforme descrição anterior. Além disso, a segregação e avaliação dos OPME e utilização das 

caixas para o processo de limpeza. Preferencialmente estes materiais deverão ser segregados 

em cestos institucionais de metal. 

Um dos maiores problemas relacionados aos OPME é o horário de entrega na 

instituição. Apesar do hospital saber deste gargalo, a adoção de medidas mais severas como o 

não recebimento do OPME após as vinte e duas horas, bem como a aplicação de multas seria 

algo extremo e que poderia afetar a relação com o fornecedor, bem como o atraso ou suspensão 

de cirurgias. A medida de chamar os fornecedores, apresentar os indicadores existentes e 
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estabelecer relação de parceria seria uma sugestão para melhorar este processo. O novo fluxo 

da área de expurgo do CME está representado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Novo fluxo do processo de limpeza dos produtos para saúde no CME do HAOC, 

2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 

Após a reavaliação do fluxo com a implantação das melhorias no dia, a ferramenta 

HFMEA foi reaplicada (APÊNDICE V). Todo o time de trabalho inicial desta pesquisa se 

reuniu para a execução dessa atividade presencial nas áreas estudadas. Isto possibilitou uma 

nova avaliação em relação aos riscos encontrados nas áreas de expurgo do CC e CME.  

Esta é uma ferramenta que permite a análise proativa dos riscos, é subjetiva em sua 

aplicação e depende do julgamento da pontuação da gravidade, das causas e da detecção das 

falhas (DEROSIER et al., 2002; SILVA et al., 2017).  Apesar da ferramenta ser amplamente 

utilizada para conhecimento e classificação dos riscos, ela depende de pessoas que dominem os 

processos para que estes sejam mapeados. Além disso, o julgamento da pontuação da gravidade 

é subjetivo. A constituição de um grupo multiprofissional para a aplicação e julgamento dos 

critérios de criticidade é relevante para que para que os resultados correspondam à real 

importância de cada etapa. 

A utilização de ferramentas que auxiliem na identificação dos riscos oportuniza, além 

da revisão dos processos, a implementação de melhorias. 

Para Mendes, 2009 os sistemas de atenção à saúde levam a danos aos usuários, bem 

como para o profissional da saúde. Os danos estão relacionados aos eventos adversos e aos 

erros existentes. Os erros são ocasionados por falta de planejamento em uma ação, ou pela 
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execução incorreta. Já os eventos adversos são ocasionados pela ação direta e não pelas 

condições das pessoas que são submetidas a ela (DUTRA; LIMA, 2010). 

Porém, a gestão de riscos no ambiente hospitalar se torna um desafio, pois deve ser 

trabalhada de maneira proativa com foco na prevenção e não somente na resolução de 

problemas quando eles já aconteceram (DUTRA; LIMA, 2010). Portanto, gerir riscos significa 

se antecipar ao problema, ou seja, conhecer para prevenir. 

A utilização de uma ferramenta como o HFMEA que consegue mapear os riscos 

existentes para sanar possíveis eventos adversos é um instrumento apoiador para a realização 

de mudanças. 

Apesar dos esforços realizados e das melhorias introduzidas ao longo deste processo, 

quando comparado ao HFMEA 1, realizado pela instituição nas áreas de expurgo, com o 

segundo HFMEA 2, foi identificada diminuição dos riscos totais em 36%. Além disso, não 

foram observados riscos críticos. Os riscos altos foram reduzidos em 80% e os riscos moderados 

diminuíram em 50%. Já os riscos menores aumentaram em 75%. Segue abaixo o Quadro com 

os dados comparativos de riscos entre o HFMEA1 e o HFMEA2. 

 

Tabela 1 - Comparação dos riscos encontrados no HFMEA 1 e HFMEA 2. Ciclo de melhoria 

CME, HAOC, 2019. 

  Quantidade de riscos encontrados por classificação 

  
Risco 

menor 

Risco 

Moderado 

Risco 

alto 

Risco 

crítico 
Total 

HFMEA 1 4 2 5 3 14 

HFMEA 2 7 1 1 0 9 

% entre os riscos encontrados 75% -50% -80% -100% -36% 

Fonte: elaboração própria. 
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Foram novamente avaliados os processos e suas etapas, identificação de falhas, o efeito 

causado pela falha, causa da falha em potencial e os controles atuais existentes.  Seguindo a 

metodologia, cada evento foi classificado como: gravidade de efeito (G), ocorrência da causa 

(O) e detecção de falha (D) e pontuado conforme a avaliação prévia. 

Sendo assim, foram detectados nove modos de falha: 

✓ um de risco alto - falha no sistema de ar condicionado da área do expurgo do 

CME; 

✓ um de risco moderado - não resolução de problemas pela equipe de manutenção; 

✓ sete de risco menor - encaminhamento do material sujo em contêineres abertos, 

PPS  colocados sobre cobertura de tecido e plástico na área de conferência do expurgo do CC, 

área compartilhada com resíduos e roupa suja no expurgo do CC, recebimento de OPME fora 

do horário, lavadoras de  jato sob pressão que realizam termodesinfecção utilizando dois tipos 

de sabões sendo um enzimático e o outro alcalino, aspiração parcial dos insumos: enzimático, 

alcalino e lubrificante, ausência de registro impresso do ciclo de uma máquina ultrassônica. 

Com o mapeamento das falhas, foram identificadas nove causas potenciais que foram 

agrupadas da seguinte maneira: estrutura física, limpeza dos PPS, OPME, governança.  

As questões relacionadas à estrutura física estão atreladas com a área de expurgo do CC 

e do CME. A área física do expurgo do CME é compartilhada com roupas sujas e resíduos. 

Portanto, o espaço dedicado aos PPS é pequeno, outras pessoas que não são do setor têm acesso 

aos PPS sujos, como por exemplo a pessoa que retira o lixo e a roupa suja, aumentando o risco 

de acidentes ocupacionais. Outro problema é a perda ou danos aos PPS que pode ocorrer devido 

à desorganização da área. Em agosto de 2019, uma ampla obra do CC que solucionará este 

problema será iniciada. Haverá uma área exclusiva de expurgo com fluxo unidirecional e local 

dedicado para a limpeza das mesas ou carros de transporte de material sujo. Segue abaixo a 

nova planta da área (Figura 38). 
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Figura 38 - Nova planta física do expurgo do CC. Área de expurgo do CC. Ciclo de melhoria, 

HAOC, 2019. 

 

Fonte: Engenharia de Manutenção, HAOC, 2019. 

Outro ponto relacionado à estrutura física é o ar condicionado da área de expurgo do 

CME. Existem no local dois equipamentos splits que não permitem o número adequado de 

trocas de ar e nem a realização de pressão negativa na área. O ar fica recirculando no ambiente, 

o que aumenta o risco ocupacional e a disseminação de material biológico (RIBEIRO; 

CAMARGO; VIANNA, 2008). Além disso, a temperatura no local é alta, não sendo suficiente 

o resfriamento da área na totalidade. O desconforto térmico ocasiona efeitos nocivos à saúde 

do trabalho, além de desconcentração na atividade que está sendo realizada (MENDES et al., 

2017). O risco de contaminação da área limpa de preparo é pequeno, pois existe barreira física 

separando as áreas. 

Segundo a RDC 15 artigo 52 “O sistema de climatização da área de limpeza do CME 

Classe II e da empresa processadora devem atender além do disposto nas normatizações 

pertinentes, os seguintes itens: 

I - Manter temperatura ambiente entre 18º e 22º C; 

II - Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2; 
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III - Manter um diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes, com 

pressão diferencial mínima de 2,5 Pa; e 

IV - Prover exaustão forçada de todo ar da sala com descarga para o exterior da 

edificação”. 

CME classe II são locais que processam PPS não críticos, semicríticos e críticos de 

conformação complexa e não complexa passíveis de processamento. 

Assim sendo, de fato, a estrutura atual não atende às recomendações mínimas. Nem do 

número de trocas de ar, diferencial de pressão e temperatura local. Para a resolução do problema 

o hospital deverá investir em obra de infraestrutura na área. Para o ano de 2019 existe orçamento 

dedicado para a correção desta falha, execução deste reparo e adequação conforme a legislação 

vigente com provável execução para o segundo semestre. 

Continuando a análise, outras causas potenciais de risco foram encontradas quando 

descrito o processo de limpeza dos PPS. Apesar do processo de limpeza dos PPS ter sido 

alterado tanto em fluxo quanto em processos, ainda permaneceram riscos para serem 

trabalhados. 

Na área de expurgo do CC, dentro da área de conferência dos PPS sujos existe uma 

bancada de inox para execução da atividade. Contudo, quando há manipulação de PPS sobre 

este local, há materiais delicados que podem ser danificados e perder funcionalidade se 

colocados diretamente nesta superfície, como por exemplo tesouras, PPS de cirurgias cardíacas, 

pinças e acessórios. Foi evidenciado um risco pequeno na manutenção desta prática, pois pode 

proporcionar a não efetividade da limpeza da bancada de trabalho. Não foram identificados 

riscos ocupacionais, pois o colaborador trabalha com paramentação neste ambiente: avental 

impermeável, luvas, óculos de proteção. Não há consenso e nem definição de qual tipo de 

cobertura seria ideal para esta área na execução desta atividade. 

Outro risco menor identificado foi o encaminhamento dos materiais para o CME. O não 

encaminhamento dos PPS para a área do expurgo do CME pelo elevador montacarga em 

container ou carro fechado está em desacordo com a RDC 15, que obriga o transporte de PPS 

sujos dentro das instituições de saúde para a área de expurgo do CME em recipientes fechados. 

A gravidade deste risco foi classificada como moderada, pois apesar dos containers de 

transporte da área do expurgo para o CC serem abertos, eles são rígidos e possuem estabilidade 

em seu manuseio. O maior risco existente que a prática proporciona é o risco ocupacional caso 

algum container venha a cair e ferir um colaborador. Desta maneira a recomendação para ajuste 

dessa prática é a aquisição de container fechado ou carros de transporte que caibam dentro do 

elevador montacarga para levarem os PPS até a área de expurgo do CME. 
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Os equipamentos no processo de limpeza também não tiveram os riscos totalmente 

sanados com os processos de melhoria implantados. Esses equipamentos ficam alocados na área 

de expurgo do CME. 

A existência na área de uma máquina ultrassônica que não permite o registro impresso 

do seu ciclo de atividade foi classificada como risco menor. Há controle da eficácia da limpeza 

por indicadores colocados dentro da máquina a cada ciclo realizado. Esta prática é recomendada 

pelo próprio fabricante, pois o equipamento não possui a possibilidade de instalação de 

impressora. Este risco foi classificado como baixo pois existe a possibilidade de controle, porém 

sem gerar um relatório de todo o ciclo. Como recomendação futura, fica a possibilidade da troca 

por um equipamento que permita a rastreabilidade do processo de maneira impressa como os 

demais maquinários da área. 

Em relação às lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção, hoje as 

lavadoras possuem dois tipos de sabões: enzimático e alcalino ultraconcentrado. Não há 

necessidade de ter a associação de dois tipos de sabões de diferentes propriedades no processo 

de termodesinfecção, isto não torna o processo de desinfecção de alto nível mais seguro 

(AORN, 2018). A escolha de qual detergente utilizar deverá ser baseada no tipo de material a 

ser processado e nas necessidades institucionais. Sugere-se que no próximo processo de 

validação das lavadoras de jato sob pressão que realizam termodesinfecção seja feita a revisão 

dos insumos utilizados em cada lavadora. Como benefícios haverá padronização dos insumos, 

redução de custos pois será subtraído um detergente, redução de exposição excessiva dos PPS, 

o que pode eventualmente danificá-los, além de redução do consumo de água, pois o número 

de enxagues tornar-se-á menor.  

Outro risco menor identificado nos equipamentos que realizam termodesinfecção foi a 

identificação da aspiração parcial dos insumos do equipamento. Esta falha proporciona o 

desperdício, pois há sobra de aproximadamente um litro em cada galão que não é aspirado pelo 

equipamento, sendo necessária a troca do insumo. Como recomendação é preciso acionar o 

fabricante e verificar as falhas existentes nos sensores de sucção. Esta ação proporcionará a 

redução do desperdício dos insumos utilizados. 

Outro potencial risco identificado e classificado como OPME são as entregas de PPS 

fora do horário de funcionamento da central de OPME. Este problema já havia sido apontado 

no primeiro HFMEA realizado pelo setor de qualidade da instituição. O problema foi 

solucionado parcialmente, porém a prática continua existindo por parte dos fornecedores. 

Apesar do risco ser menor, pois a instituição conta com infraestrutura no CME superior à 

necessidade atual de processamento de PPS, tendo disponibilidade de máquinas para atender o 
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processo mesmo que os OPME sejam entregues fora do horário estipulado, isto não é o 

suficiente para não haver atrasos em cirurgias. 

A equipe assistencial do CME no turno após as vinte e duas horas conta com três 

técnicos de enfermagem e um enfermeiro. Se o volume de entrega for excessivo neste horário, 

ou se a entrega for com duas horas de antecedência para a cirurgia, certamente haverá impacto 

no horário da cirurgia programada. Como sugestão fica a prática de apresentar o indicador de 

entrega fora do horário e atraso de cirurgia por falta deste material aos fornecedores com o 

objetivo de estreitar relações e melhorar o processo. No mês de fevereiro 70 empresas 

entregaram os materiais fora do horário da central de OPME, e apenas uma cirurgia teve atraso 

de uma hora e dez minutos para início devido ao processamento não estar concluído. Este 

fornecedor entregou o material menos de duas horas antes da execução da cirurgia. 

Outro potencial risco identificado como moderado foi o acompanhamento da 

manutenção dos equipamentos realizados pela manutenção de estrutura hospitalar. Há uma 

questão relacionada à governança na área. No CME existe uma divisão de atividades entre os 

setores de engenharia. Duas máquinas ultrassônicas, PPS e a máquina de esterilização de gás 

plasma de peróxido de hidrogênio estão sob a gestão da engenharia clínica. Os demais 

equipamentos estão sob a responsabilidade da manutenção de estrutura hospitalar. Não há 

motivos que sustentem esta divisão, nem um setor nem outro souberam dizer o motivo pelo 

qual existe esta segregação de atividades. Primeiramente a divisão de tarefas para quem está na 

prática precisando de auxílio proporciona confusões quando é necessário abrir um chamado. O 

chamado pode ser aberto para a engenharia clínica, mas a atividade é executada pela 

manutenção de estrutura hospitalar ou vice e versa.  

Além disso, a manutenção de estrutura hospitalar é terceirizada, diferentemente da 

engenharia clínica. Quando há um chamado para a engenharia de manutenção de estrutura 

hospitalar é deslocado um colaborador para atendimento que não possui capacitação técnica e 

treinamento para executar pequenos reparos nos equipamentos. Com frequência pequenos 

problemas não conseguem ser resolvidos, permanecendo o equipamento parado por longos 

períodos e agregando custo quando a representante do equipamento é acionada, fato esse que 

poderia ter sido evitado. A diversidade de colaboradores que atende as solicitações é grande e 

a equipe não possui treinamento técnico para solucionar os problemas da área. Como sugestão 

deveria existir uma equipe capacitada para atender aos chamados do CME com conhecimento 

técnico para desempenhar a função. 

No primeiro HFMEA 1 foram identificados quatorze riscos, sendo divididos em: quatro 

riscos menores, dois riscos moderados, cinco riscos altos, três riscos críticos.  
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Já com a implantação das melhorias o novo HFMEA 2 nas áreas resultou em: sete riscos 

menores, um risco moderado, um risco alto e nenhum risco crítico.  Isso representa aumento 

dos riscos menores em 75%, redução de 50% de riscos moderados, 80% de alto risco e 100% 

de risco crítico. Quando comparado o total de riscos encontrados na primeira aplicação da 

ferramenta com a segunda abordagem pelo mesmo instrumento foi identificada redução em 

36% dos riscos. 

 Na execução do novo HFMEA 2 apenas dois problemas se mantiveram: material de 

OPME entregue próximo ao horário da cirurgia, falha na rotina de limpeza dos PPS (não 

existência de registro do ciclo de maneira impressa de uma máquina ultrassônica). Apesar de 

continuarem presentes na avaliação, ambos achados migraram de risco crítico para risco menor 

após implantação das melhorias. Todos os outros riscos encontrados na primeira avaliação não 

foram identificados na nova avaliação da área. 

A escolha do CME para este estudo levou em consideração os seguintes critérios: a 

existência de resultados críticos encontrados na primeira avaliação do HFMEA feita pelo setor 

da qualidade e pela importância e criticidade da área em caso de falhas no processo de execução 

das atividades de limpeza dos PPS.  Além disso, a mudança de gestão do setor proporcionou 

um novo olhar para os processos, ocasionando a oportunidade de mudanças. Sendo assim, a 

aceitação da alta liderança, bem como o setor de qualidade, SCIH, equipe assistencial da área 

foram preponderantes para a execução das ações. 

A metodologia utilizada de pesquisa-ação proporcionou momentos de aprendizagem e 

amadurecimento da gestão e da equipe envolvida (COGHLAN; BRANNICK, 2005). Como a 

pesquisa foi liderada pela gestora da área, apesar da relação hierárquica existente, houve a 

facilitação da implementação das mudanças. 

A liderança tem papel fundamental na disseminação e sustentação de um processo de 

mudança em uma organização. O líder auxilia o grupo a superar barreiras, é responsável por 

realizar conexões com diversas áreas e ser o promotor das mudanças em conjunto com a equipe 

(MOEN; NOLAN; PROVOST, 1991).  

 A utilização da metodologia de pesquisa-ação permitiu que a liderança apoiasse e 

interferisse de forma a contemplar a instauração e o fortalecimento dos processos de melhoria 

e mudanças. O fato de estar inserida ativamente, dentro das mudanças e dos estudos possibilitou 

a troca de experiências com os colaboradores operacionais, fortalecendo o processo de 

mudança. 
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 No último encontro, realizado em 21/03/2019, foram feitas as seguintes perguntas para 

a equipe de trabalho da pesquisa (um enfermeiro coordenador do SCIH, um enfermeiro 

coordenador do CC, 2 enfermeiros assistenciais e um enfermeiro da qualidade): 

✓ A metodologia empregada é adequada para a implementação de processos de 

melhoria na instituição?  

✓ O número de reuniões foi adequado? Os encontros foram produtivos? Discorra 

sobre sua percepção? 

✓ Você acha que as mudanças realizadas vão levar a melhoria do setor? 

✓ O que você teria feito de diferente se tivesse a oportunidade de realizar o mesmo 

estudo? 

 

As respostas foram homogêneas, para a primeira pergunta: 

“...metodologia aplicada foi altamente compatível, pois conseguimos definir um fluxo” 

... 

“...sim, acho adequada e pertinente especificamente falando em CME em razão de ser 

um setor com processos bem estruturados. O HFMEA e o PDSA possibilitam a 

correção......evitando o desperdício de tempo, recursos, além de permitir reduzir o potencial de 

danos de eventuais erros”. 

“a participação das mudanças veio em um momento muito bom para o expurgo e para 

os profissionais do CME, toda essa mudança otimizou o nosso trabalho....” 

“ferramenta fácil e didática, visualizamos a resposta quase que imediato, dando 

andamento aos processos com eficácia”.  

Conforme as respostas, a metodologia de pesquisa-ação propiciou a construção de 

melhorias no setor. A oportunidade de mudança, bem como a agilidade e facilidade geradas 

pelas ferramentas criaram ambiente favorável para implantação das melhorias. 

A segunda pergunta era relativa ao número de reuniões e, se os encontros foram 

produtivos em suas percepções. As respostam foram as seguintes: 

“...o número de encontros foi pertinente, oportunizaram a discussão e pontos de vistas 

diferentes para que pudéssemos chegar a um ponto comum...” 

“.... foram bastante dinâmicas e focadas na resolução de problemas...” 

“..... a participação da equipe assistencial do CME foi importante para alavancar o 

processo...” 

“.... a mudança foi nítida....” 
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Dando continuidade, a terceira questão abordava se as mudanças empregadas irão trazer 

melhorias para o setor. As respostas do time de trabalho foram bem similares: 

“.... já trouxe!!”  

“.... treinar a equipe permitiu integrar, adequar as rotinas, o tempo gasto para a 

organização do trabalho e até mesmo a ergonomia dos trabalhadores....” 

“... com a diminuição do tempo de exposição dos materiais ganhamos agilidade!!!”  

“... inclusive a mudança da gestão foi um grande ganho para o setor...” 

“...a capacitação da equipe será de grande valia...” 

“... já foi possível observar maior agilidade nos processos...”  

“...este estudo veio em um momento certo para alavancar a melhoria contínua do 

processo....” 

A revisão das rotinas, bem como a capacitação da equipe e a mudança da gestão foram 

apontados pelo grupo como ações que permitiram que as melhorias implantadas levassem a 

melhoria no setor. 

Por último, o grupo foi questionado se teria realizado a pesquisa de maneira diferente, 

caso tivessem tido a oportunidade. Os comentários seguem abaixo: 

“... eu teria envolvido um técnico de enfermagem em razão da sua visão mais 

operacional. Entendo que poderia facilitar maior envolvimento da equipe com as mudanças 

propostas...” 

 “... colocaria todos os enfermeiros do CME....” 

“...o gestor da central de OPME e alguém da engenharia de manutenção também nos 

apoiaria mais...mesmo assim fizemos as mudanças”. 

Os envolvidos na pesquisa sugeriram que a presença de um técnico de enfermagem 

poderia integrar e facilitar as ações instituídas na prática, ou a participação de todos os quatro 

enfermeiros do CME, além de áreas de apoio como central de OPME e engenharia de 

manutenção. A participação de outras lideranças, ocasionando uma maior mescla de 

profissionais de outras áreas poderia proporcionar a ampliação das percepções e 

corresponsabilidades na condução das ações. 

Conforme as reuniões foram acontecendo, algumas ideias planejadas, quando aplicadas 

na prática não atingiram o efeito esperado. Por exemplo, para a mudança de processo de OPME 

o gestor da central de OPME não foi envolvido diretamente na discussão do PDSA, o que 

ocasionou falha de comunicação e um grande problema dentro do CME. 
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O envolvimento da manutenção em alguns momentos foi algo dificultador, pois os 

prazos eram apertados para instalação, validação e treinamento das equipes. Ainda assim, a 

equipe da manutenção conseguiu cumprir os prazos. 

Como o tempo para execução da pesquisa era curto, os encontros com o grupo da 

pesquisa eram marcados conforme a disponibilidade de agenda de todos os envolvidos. 

Algumas reuniões foram em dias consecutivos para que o prazo do cronograma fosse cumprido.  

Contextualizando o cenário da pesquisa, o HAOC tem como valor institucional a 

segurança do paciente, o que reforça a importância dos processos de melhoria no tocante às 

ações institucionais como: notificações de eventos adversos, comitê de segurança do paciente, 

reuniões de colaboradores e corpo clínico para a discussão de eventos adversos, comitê de 

pacientes, comitê de gestão de risco. Porém poucas são as ações que trabalham riscos de 

maneira proativa. As melhorias são focadas em algo que já aconteceu. 

A instituição poderá mapear seus riscos de maneira proativa, com a utilização da 

ferramenta HFMEA aplicada na pesquisa. A escolha deverá ser feita por áreas assistenciais 

críticas tonando-se uma ação contínua no HAOC.  

Com esta pesquisa o setor de Qualidade do hospital poderá vir a apoiar a dinâmica 

implementação de melhorias não somente na área de expurgo, a partir da avaliação dos riscos, 

oportunizando a aplicação em outros setores.  
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5. CONCLUSÃO 

O CME é responsável por realizar todos os serviços assistenciais relacionados ao 

processamento dos PPS. É área de apoio à assistência, participa integralmente da cadeia do 

cuidado dos pacientes quando esses são submetidos a procedimentos com PPS processáveis. O 

não cumprimento de etapas no processamento dos PPS pode causar danos catastróficos pois 

atingirá o paciente. Portanto, os processos de limpeza, preparo e esterilização são críticos e 

devem ser monitorados para que agentes extrínsecos não provoquem nenhum dano ao paciente 

cirúrgico. 

A escolha da realização do HFMEA na área de expurgo foi acertada. Com a realização 

de todo o mapeamento do processo foi possível conhecer os riscos existentes e classificar estes 

riscos por gravidade. 

Os resultados encontrados na primeira análise de risco proporcionada pelo HFMEA 

demonstraram que barreiras de segurança falharam de certa maneira para que o material 

chegasse simultaneamente sujo e estéril para a cirurgia. Os processos eram frágeis, as rotinas 

não estavam claras, existiam equipamentos obsoletos, os profissionais necessitavam de 

treinamento e algumas práticas estavam desatualizadas. 

O diagnóstico inicial de criticidade dos riscos possibilitou à pesquisa criar planos de 

melhoria com objetivos de aumentar a segurança e a diminuição dos riscos.  

Para que as melhorias fossem implementadas foi escolhido como referencial teórico a 

Ciência da Melhoria, possibilitando o uso da ferramenta PDSA.   

A utilização do PDSA proporcionou agilidade nos testes de melhoria para posterior 

implantação das mudanças. A dinâmica permitiu a participação dos colaboradores envolvidos 

diretamente na prática fazendo apontamentos para ajustes quando oportunos.  

A intervenção conseguiu, apesar do curto tempo de implantação, instituir processos de 

melhoria na área de expurgo do CME a partir da avaliação dos riscos com o auxílio da 

ferramenta HFMEA. 

Foram diagnosticados os riscos e realizadas as ações de melhoria com o objetivo de 

diminuir a exposição dos pacientes a eventos adversos. Os resultados encontrados após a 

aplicação do segundo HFMEA sugerem a diminuição dos riscos. 

Após a aplicação das melhorias na área de expurgo, foi possível a incorporação de novas 

práticas, a criação e revisão de novas rotinas além da realização de treinamentos para a equipe. 

Esta pesquisa poderá estimular a utilização dessa ferramenta em outras áreas da instituição para 

oportunizar a melhoria da qualidade.  
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As áreas de expurgo do CC e do CME que foram estudas podem ser consideradas pilotos 

dentro da instituição para a implantação de melhorias utilizando a metodologia.  Vale lembrar 

que CME é algo pouco valorizado nos hospitais, normalmente reúne trabalhadores 

desmotivados e é muito difícil envolvê-los. Com este trabalho e metodologia, talvez isto possa 

contribuir para melhorar autoestima e que eles possam compartilhar com outros colaboradores 

sua experiência, fortalecendo o cenário de mudança. 

 

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A metodologia de pesquisa-ação adotada permite o envolvimento do pesquisador como 

agente e objeto das ações realizadas no trabalho. Mesmo que o pesquisador tente manter a 

neutralidade no relato dos acontecimentos e das mudanças, ele é ator e está envolvido com o 

cenário e, portanto, pode influenciar e pré-julgar os eventos podendo influenciar a descrição de 

suas premissas e hipóteses. Portanto, a imparcialidade e a neutralidade tornam-se um grande 

desafio. 

A metodologia da pesquisa-ação não permite a replicação da pesquisa em um outro 

cenário, pois há a participação direta do pesquisador durante o trabalho. 

O cenário ficou restrito a área de expurgo. O CME possui a área de preparo e 

armazenamento, que não foram avaliadas em relação aos riscos existentes. Como sugestão estas 

duas áreas deverão ser analisadas quanto aos riscos para que todo o ciclo do processo de 

esterilização seja contemplado. A gestão não poderá a todo momento participar diretamente de 

processos de melhoria na área, portanto para que a pesquisa tenha continuidade dentro do CME 

os enfermeiros do setor que participaram ativamente poderão dar segmento em conjunto com o 

setor de Qualidade apoiados pela liderança.  

Outro limitador foi o tempo de desenvolvimento da pesquisa. O trabalho foi 

desenvolvido em três meses e, apesar das melhorias terem sido validadas com a aplicação do 

novo HFMEA, a avaliação foi feita em um prazo curto de tempo. Considerando a complexidade 

do processo e o número de colaboradores envolvidos, faz-se necessário uma nova avaliação 

com um prazo de tempo maior para observar se as mudanças foram realmente sustentáveis e se 

houve mudança no indicador do processo de limpeza. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I 

 

Fonte: Institute for Healthcare Improvement Open School, 2017. 
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado “MELHORIA DA 

QUALIDADE: ANÁLISE DOS RISCOS NA ÁREA DE EXPURGO EM UM CENTRO DE 

MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO” desenvolvida por Fernanda Torquato Salles Bucione, sob 

orientação da Profª Dra.ª Laura M. C. Schiesari, com a finalidade de obtenção do título de Mestre 

em Gestão da Competitividade pela Fundação Getulio Vargas.  

Esta pesquisa tem por objetivo aprimorar a qualidade dos processos de um Centro de Material e 

Esterilização (CME), por meio do uso da Ciência da Melhoria a partir da avaliação de riscos. 

Devido a relevância e a complexidade dos processos existentes no CME que garantam as melhores 

condições para as cirurgias, procedimentos invasivos e cuidados pós-cirúrgicos, faz-se necessária 

a identificação de riscos, e um olhar voltado para a qualidade da assistência realizada.  

Caso aceite participar dessa pesquisa, você frequentará seis (6) reuniões de 60 minutos, duas vezes 

por semana, totalizando seis encontros. Nestes encontros serão utilizadas as seguintes as 

ferramentas da qualidade de “brainstorm”, diagrama de Ishikawa e diagrama de afinidade e a 

construção de PDSA que resultem em ações de melhoria para a área de expurgo do CME. As 

atividades serão realizadas a partir dos dados já levantados previamente pela instituição campo de 

pesquisa. 

Esta pesquisa não apresenta riscos diretos aos participantes, trata-se de um estudo observacional, e 

como desconforto citamos o tempo gasto para participar dos encontros presenciais.   

Sua participação não trará benefício direto e também não haverá remuneração. Os resultados da 

pesquisa irão melhorar as práticas relacionadas aos processos existentes na área de expurgo do 

CME a instituição poderá aprimorar a assistência realizada, proporcionando maior segurança aos 

pacientes.   

Sua participação é voluntária e anônima em todas as fases da pesquisa. Você terá total liberdade 

para se recusar a participar, desistir a qualquer momento durante a pesquisa e, até mesmo, retirar 

os dados fornecidos sem que haja penalização alguma. Apesar da pesquisadora ter uma relação 

hierárquica com parte dos participantes do grupo, há um compromisso de salvaguardar as relações 

de trabalho. Caso haja algum desacordo, você, além de poder desistir da pesquisa, deverá utilizar 

os canais de comunicação institucionais para relatar qualquer situação discordante ou que o 

desagrade. 

Em qualquer etapa do estudo, o senhor terá acesso ao (s) pesquisador (es) responsável(eis) pela 

investigação para esclarecimento de dúvidas: 

Pesquisador principal/aluno: Fernanda Torquato Salles Bucione 

Telefone: (11) 3549-1692 

E-mail: ftsalles@haoc.com.br 

Rua João Julião, 245  

CEP 01323-903 – Paraíso, São Paulo/SP- Bloco Operatório- Bloco B 

Assinatura do 

participante:___________________

_ 

mailto:ftsalles@haoc.com.br
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Assinatura: ____________________________ 

 

Pesquisador responsável/orientador: Laura Maria C. Schiesari 

Telefone: (11) 3799-7717 

E-mail: laura.schiesari@fgv.br 

Avenida Nove de Julho, 2029- 11 º andar  

CEP: 01313-902- Bela Vista- São Paulo/ SP 

Assinatura:__________________________ 

 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

Rua João Julião, 245  

CEP 01323-903 – Paraíso, São Paulo/SP – Bloco B – 5º andar 

Contato: (11) 3549-0863 Fax: (11) 3549-0862 E-mail: cep@haoc.com.br  

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Esta pesquisa atende todas as especificações da 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos.  

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Eu,................................................................................................................. Idade:........................ 

RG...................................................................., concordo participar do presente estudo, após estar 

ciente dos propósitos da pesquisa, sendo minha participação totalmente voluntária.  

 

________________________________________  

                         Assinatura do participante  

 

Expliquei a pesquisa ao sujeito e respondi-lhe todas as perguntas. Acredito que ele/ela entendeu as 

informações. 

 

________________________________________  

                       Assinatura do pesquisador 

                 Fernanda Torquato Salles Bucione  

                                                                                                                     

                                                                                          Data:______/______/______ 

 

 

 

 

 

  

mailto:laura.schiesari@fgv.br
mailto:cep@haoc.com.br


98 
 

98 
 

APÊNDICE III - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 
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APÊNDICE IV - LISTA DE ROTINAS DO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

Nº DA 

ROTINA 
DESCRIÇÃO 

CC001 Retirada de instrumental de sala operatória e encaminhamento para o expurgo do CME 

CME001 Uso De Equipamento De Proteção Individual Na Cme; 

CME002 Limpeza Dos Equipamentos E Mobiliários Da Cme; 

CME003 Atividades Desenvolvidas Na Área De Recebimento E Limpeza; 

CME004 Operacionalização Dos Equipamentos Da Área De Recebimento E Limpeza; 

CME005 Preparo De Instrumental Cirúrgico; 

CME006 Carregamento E Descarregamento Das Autoclaves; 

CME007 Testes Diários Das Autoclaves: Leak Test E Bowie Dick; 

CME008 Operacionalização Das Autoclaves; 

CME009 Operacionalização Dos Equipamentos Sterrad; 

CME010 Monitoramento, Controle E Leitura De Testes Biológicos; 

CME011 Processamento De Motores; 

CME012 Processamento Das Pinças Robóticas; 

CME013 Processamento De Endoscópios/Termossensíveis; 

CME014 Registro Das Cargas/Ciclos No Tasy; 

CME015 
Controle De Rastreabilidade, Preparo E Registro Dos Aplicadores Da Robótica - Pinça Medium 

Large Clip Applier; 

CME016 Previsão E Provisão De Materiais Consignados; 

CME017 Recebimento De Materiais Consignados; 

CME018 Conferência Para Débito De Material Consignado; 

CME019 Cobrança De Material Consignado Via Tasy; 

CME020 Devolução De Material Consignado; 

CME021 Encaminhamento E Recebimento De Materiais Para Conserto; 

CME022 Distribuição De Materiais Para Unidades De Internação; 

CME023 Controle E Recebimento De Material Médico Particular; 

CME024 Controle Do Prazo De Validade Dos Materiais; 

CME025 Processamento De Produtos Oriundos De Explantes; 

CME026 Tratamento Para Marcadores Positivos; 

CME027 Recebimento De Moldes De Próteses Mamárias Particular; 

CME028 Pré-Umectação De Instrumental Com Detergente Enzimático - Prepzyme; 

CME029 Controle De Temperatura E Umidade Relativa Do Ar Do Arsenal Da Cme; 

CME030 Termodesinfecção Dos Materiais De Assistência Ventilatória 

CME031 Teste Para Avaliação Do Desempenho De Limpeza Automatizada Das Lavadoras Ultrassônicas; 

CME032 Retirada, Preparo, Esterilização E Registro Do Intrabean; 

CME033 Recebimento E Devolução De Equipamentos Externos; 

CME034 Teste Liberador De Carga (Pcd); 

CME035 Temp-A-Sure Teste Diário Para Termodesinfectadora/Material Assistência Ventilatória; 

CME036 Operacionalização da lavadora a vapor fluente Steamer 

CME037 Processamento dos kits de laringoscópios 

CME038 Plano de contigência de esterilização - Processamento de materiais à unidade Vergueiro. 

CME039 Recebimento e devolução de OPME na CME 



104 
 

104 
 

APÊNDICE V- HFMEA 

 

 

Descrição do Processo Etapas do Processo
Tipo de Falha Potencial 

(Risco)
Efeito da Falha Potencial

Causa da Falha em 

Potencial
Controles Atuais/Meios de Detecção G O D R

Descrição do Processo Etapas do Processo
Tipo de Falha Potencial 

(Risco)
Efeito da Falha Potencial

Causa da Falha em 

Potencial
Controles Atuais/Meios de Detecção G O D R

Proteção da bancada da área 

de recebimento dos PPS 

sujos do CC

Conferência dos PPS
PPS  colocados sobre cobertura 

de tecido+plástico 

Não realização da limpeza 

adequada da bancada

Inexistência de  material 

apropriado para cobertura 

da bancada

Não há definição de qual tipo de coberturá 

deverá ser colocada no local.
3 10 1 30

Recebimento do material 

sujo na área de expurgo do 

CC

Recebimento e 

conferência dos PPS sujos 

do CC

Área compartilhada com 

resíduos e roupa suja

Perda e quebra de 

instrumental, acidente 

ocupacional, aglomeração dos 

PPS, contaminação do 

ambiente

Ausência de uma area 

exclusiva para conferência 

de PPS utilizado

Rotina de fluxo da área descrita, porém em 

alguns momentos a área física não 

comporta o volume de PPS

5 10 1 50

Recebimento material OPME
recebimento, conferência 

dos OPME

recebimento de OPME fora do 

horário

Não ter  o material preparado a 

tempo para a cirurgia

Alguns fornecedores não 

cumprem horário de entrega 

dos PPS, das 7 às 22h.

Rotina insitucional existente, fornecedores 

cientes, criação de indicador
9 6 2 108

Limpeza dos PPS
recebimento e limpeza 

dos pps

falha no sistema de ar 

condicionado

exposição ocupacional à 

agentes  biológicos, numero de 

trocas de ar insuficientes, 

contaminação do ambiente

Sistema de ar condicionado 

utilizado não está de acordo 

com RDC 15 e ABNT

Não há controle descrito 7 10 7 490

Limpeza dos PPS Termodesinfecção dos PP
Dois tipos de sabão: enzimático e 

alcalino

Excesso do uso de sabão, água, 

danificar PPS pela exposição 

aos insumos

uso reduntante de insumos
Rotina dos equipamentos de 

termodesinfecção
4 10 1 40

Limpeza dos PPS Termodesinfecção dos PPS

Aspiração parcial dos insumos: 

enzimpatico, alcalino e 

lubrificante

desperdício de insumos  
Falha nos sensores  de 

aspiração dos equipamentos 
Rotina de manutenção preventiva 3 10 1 30

Limpeza dos PPS
Limpeza dos instrumentias 

em máquina ultrassônica

Ausência de registro impresso do 

ciclo de um dos equipamentos

não existência dos dados 

comprobatórios impressos do 

ciclo. Existência apenas de 

controle com testes colocados 

internamente durante o ciclo

Ausência de impressora para 

o modelo do equipamento
Controle rotina CME004 5 10 1 50

Manutenção de 

equipamento
Manutenção corretiva

não resolução dos problemas 

pela equipe da manutenção

equipamento não funcionante, 

atraso de cirurgia

Não especialização dos 

profissionais da manutenção 

que atuam nos chamados da 

área

Rotina institucional 7 10 3 210

R Risco Prazo

0 até 120 Menor Ação a longo prazo >12 meses

121 até 250 Moderado Ação a médio prazo 12 meses

251 até 520 Alto Ação a curto prazo - avaliação detalhada 8 meses 

Risco Ocupacional
Encaminhamento material 

sujo

Encaminhamento do 

material do expurgo do CC 

para o expurgo do CME

10 1 50

Encamimhamento do material 

sujo em conteiners rígidos 

abertos

Não há conteiner fechado 

para colocar os itens sujos 

ou carrinho fechado para o 

transporte que caiba no 

monta carga

Descrito em rotina o fluxo em conteiner 

paara o CME
5


