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RESUMO 

 

A ineficácia dos processos de esterilização em unidades de saúde estaduais 

localizadas na cidade de Manaus é resultante de equipamentos obsoletos, falta de 

recurso humano qualificado e específico para a função, associado ao uso de insumos 

inadequados. E isso compromete não apenas a segurança dos pacientes das 

instituições, como também torna o processo excessivamente dispendioso quando 

realizado de forma unitária em cada instituição, cujo método é notificado e apontado 

pela Vigilância de Saúde Estadual como sendo inapropriado, realizado em locais e 

processos alheios às normatizações legais obrigatórias, impostas para a prática deste 

tipo de procedimento. A necessidade de investimento do ente Público Estadual para 

as corretas adaptações, apontam as Parcerias Público-Privado como um novo modelo 

de contratação e de gestão em serviços de saúde. O estudo demonstra uma pesquisa 

avaliativa-qualitativa, envolvendo o relatório da comissão técnica de apoio da 

secretaria de saúde do estado do Amazonas, demonstrando o panorama dos centros 

de esterilização dos serviços de saúde estudais em 2017 e a pesquisa de avaliação 

dos serviços de esterilização através da parceria público-privada em 2019. As 

pesquisas elaboradas em ambos os anos foram baseadas nos artigos da Resolução 

da Diretoria Colegiada 15, de 2012, onde visa os requisitos para a boa prática de 

serviços dos centros de materiais e esterilização, demonstrando melhorias dos 

processos no ano de 2019, realizados pela parceria público-privada do centro de 

material e esterilização, compreendendo que essa concessão dos serviços em uma 

unidade de esterilização centralizada é tecnicamente mais viável para o ente público.  

 

Palavras-Chaves:  Parceria Público-Privada; Administração Pública; Centro de 

Esterilização; Infecção Hospitalar; Segurança do Paciente. 
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ABSTRACT 

 

The inefficiency of sterilization processes in state health units located in the city of 

Manaus is a result of obsolete equipment, lack of qualified and function-specific human 

resources associated with the use of inadequate inputs. And this not only compromise 

the patients' safety in the institutions, but also makes the process excessively 

expensive when carried out in a unitary manner in each institution, where these metod 

is notified and pointed out by the State Health Surveillance as being inappropriate, 

carried out in places and processes that are outside the mandatory legal norms, 

imposed for the practice of this type of procedure. The need for investment by the State 

Public Entity for the correct adaptations, point Public-Private Partnerships as a new 

model of hiring and management in health services. The study demonstrates a 

qualitative evaluative research, involving the report of the technical support committee 

of the state health department of Amazonas, demonstrating the panorama of the 

sterilization centers of the student health services in 2017 and the evaluation survey 

of the sterilization services through the public-private partnership in 2019. The 

research carried out in both years was based on the articles of Collegiate Board 

Resolution 15, of 2012, which addresses the requirements for good practice in the 

services of materials and sterilization centers, demonstrating process improvements 

in the year 2019, carried out by the public-private partnership of the material and 

sterilization center, understanding that this concession of services in a centralized 

sterilization unit is more technically feasible for the public entity. 

 

Keywords: Public-private partnership; Public administration; Sterilization Center; 
Hospital Infection; Patient safety. 
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1 Introdução 

 

A Atenção Básica à Saúde é definida como um conjunto de ações direcionadas ao 

indivíduo e ao coletivo, englobando não somente a promoção da saúde, como também 

a prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. Neste sentido, é imprescindível 

que tais serviços sejam prestados sob as condições adequadas, relacionadas tanto à 

estrutura física quanto, principalmente, ao apoio técnico que abrange toda a rede de 

serviços oferecidos pela unidade de saúde, incluindo-se os procedimentos de 

esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos.  

 
A constante necessidade de melhorias de infraestrutura e de equipamentos nas 

instituições públicas, em razão da modernização tecnológica e da falta de manutenção 

observada, acarreta um sério problema para o ente público. Desse modo, a Parceria 

Público-Privada (PPP) surge como uma oportunidade de investimento do parceiro 

privado, visando uma melhor gestão e implantação de novidades tecnológicas que 

contribuem para o melhor atendimento aos usuários dos serviços de saúde pública. 

Esta modalidade de contratação foi implantada no Hospital do Subúrbio no Estado da 

Bahia1, servindo-nos de parâmetro.  

 
Segundo Sundfeld (2005), a PPP é representada por dois modelos distintos de 

concessões, que são a concessão patrocinada e a concessão administrativa, sendo 

que esta última é o modelo predominante para os projetos em saúde, pois a 

remuneração do investidor privado não é originada de tarifas cobradas aos usuários 

pelos serviços prestados, apenas do Poder Concedente. 

 
Medici (2011) nos explica que os tipos de serviços deverão ser escolhidos na 

prestação de funções pela PPP, ou seja, a concessão da parceria irá englobar desde 

a construção da unidade, até a prestação dos serviços clínicos ou não clínicos e 

administrativos, além de outros, sendo fundamental esta escolha para o Poder 

Público, analisando atividades que sejam convenientes para o contrato em questão.  

 

                                                             
1 Disponível em https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projeto_hospitalsuburbio.htm  

https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/projeto_hospitalsuburbio.htm


 
 

15 
 

A PPP no Estado do Amazonas tem como marco regulatório a Lei Estadual 3.363 de 

30 dezembro de 2008, que instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-

Privadas do Estado do Amazonas, com a finalidade de disciplinar e promover a 

realização de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública 

Estadual. 

 
A utilização das PPPs pode ser deliberada nas três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal), e sua necessidade é imposta pela gradativa e visível 

improficiência do poder público na realização de serviços e obras necessárias, 

principalmente, quando comparadas à crescente demanda pelos serviços públicos de 

saúde, acarretando um profundo descontentamento e agravo ao bem-estar da 

população quando busca os atendimentos necessários. 

 
Neste tipo de modalidade, de maneira resumida, as empresas privadas estariam 

dividindo o investimento em setores antes tipicamente estatais, em função da 

gradativa perda de capacidade do Estado em suprir com eficiência a demanda. Estas 

parcerias estão previstas, a princípio, para investimentos a serem efetuados em áreas 

vitais do país, a fim de garantir o seu progresso necessário, tais como: transportes 

(rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), saneamento básico, segurança pública e, 

de forma exponencial, na área da saúde, representada pela necessidade proeminente 

de modernas unidades de saúde, CME (Centro de Material e Esterilização), Unidades 

Básicas de Saúde, Centros de Diagnósticos, Logística de Remédios, dentre outras.  

 
Em termos de PPP, a área da saúde pública é pioneira no Brasil, com um projeto 

implementado no Hospital do Subúrbio em Salvador/BA, cujo contrato já vigora por 

nove anos e vem demonstrando paulatinamente as vantagens e benefícios aos 

usuários da rede pública de saúde do estado da Bahia, sendo hoje um hospital 

modelo, que é referência no Brasil e atende mais de 1 milhão de habitantes da região 

do subúrbio do referido estado, com exatos 373 leitos.  

 
No atual contexto global, e especificamente a nível nacional, é imprescindível a 

atração de capital privado e de sua eficiência para auxiliar as prestações de serviços 

essenciais à coletividade que, infelizmente, não vêm sendo prestados de forma 

satisfatória pelo Estado (DWYER, 2006).  
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À vista disso, o Governo do Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de 

Saúde do Estado do Amazonas – SUSAM, delegou ao ente privado a construção e o 

gerenciamento de um CME – Centro de Material de Esterilização, a ser instalado em 

Manaus com foco no atendimento de apoio a 47 unidades de saúde da rede própria 

da SUSAM.  

 
Isso se deve aos esforços envidados pelo Governo do Estado na área de saúde 

pública, de forma a buscar a excelência na prestação desses serviços, porém, sendo 

notória a necessidade premente de se realizar vultosos investimentos, choques de 

gestão e gerenciamento das atividades ligadas à saúde pública.  

 
Diante do exposto, propondo-se melhorias nas condições da prestação dos serviços, 

a SUSAM optou pelo modelo de parceria público-privada (PPP), a qual utiliza a 

capacidade do setor privado para financiar, gerir e dar mais eficiência à infraestrutura 

e aos serviços públicos, sem despender recursos que o orçamento do estado seria 

incapaz de suportar, no prazo e na intensidade reclamados pela demanda.  

 
O crescente número de procedimentos das unidades de saúde, bem como a 

necessidade de promover uma assistência segura e eficaz ao usuário, corroboraram 

com a existência do projeto de um Centro de Material e Esterilização (CME) que 

atendesse às necessidades das 47 unidades de saúde, obedecendo todas as 

normativas legais pertinentes. 

 
Cumpre ressaltar, que os serviços a serem instituídos pela PPP trazem benefícios 

evidentes à população, uma vez que com a implantação dos serviços do CME, as 

infecções hospitalares serão melhor controladas, pois o emprego de equipamentos 

novos e modernos, sistemas de rastreabilidade e comprovação da eficácia da 

esterilização, diminuem drasticamente as infecções do ambiente hospitalar. 

 
Portanto, a implantação do CME colabora com um menor índice de complicações no 

período de internação e, consequentemente, em altas hospitalares mais rápidas e 

eficazes, garantindo melhorias no fluxo de custeio hospitalar, que engloba desde o 

período de internação, de diminuição do uso de medicamentos, principalmente os 

antibióticos de última geração, da maior rotatividade e aumento de oferta de leitos, da 
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diminuição de complicações pós-cirúrgicas e, primordialmente, da recuperação 

eficiente da saúde do paciente. 

2 Objeto de Estudo 

 
O objeto deste estudo é a Parceria Público-Privada (PPP) em um Centro de Material 

e Esterilização (CME) no estado do Amazonas. Este CME atende de forma 

centralizada as necessidades de esterilização dos materiais médicos hospitalares de 

47 instituições de saúde, dentre elas, hospitais, serviços de pronto atendimento (SPA), 

maternidades e centros de atenção de crianças e idosos. O estudo busca avaliar se 

este modelo atende às necessidades técnicas de esterilização das unidades de 

saúde. 

 
3 Pergunta de Pesquisa  

 
Com a implantação de uma Parceria Público-Privada desenvolvendo serviços em 

Centro de Material e Esterilização (CME) para 47 unidades de saúde no Estado do 

Amazonas, houve melhora no processo de esterilização? 

 

4 Objetivo Geral 

 
Descrever e avaliar o impacto da implantação de uma Parceria Público-Privada no 

processo de esterilização em um Centro de Material e Esterilização Centralizado, no 

estado do Amazonas. 

 

5 Objetivos Específicos 

 
Avaliar as etapas dos processos de esterilização em 2017 e 2019, por meio de 

questionários distintos e comparar o desempenho do CME nesses dois momentos. 
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6 Metodologia 

 
Realizou-se uma pesquisa avaliativa qualitativa em dois momentos, com análise de 

relatório e questionário aplicado, com o intuito de analisar a Parceria Público-Privada 

em um Centro de Material e Esterilização, identificando as melhorias ou não das 

etapas do processo após a implantação da PPP. 

 
Inicialmente, foi avaliado o 2º Relatório Parcial da Comissão Técnica de apoio da 

SUSAM aplicado em junho de 2017, obtido através de levantamento documental junto 

ao órgão de fiscalização sanitária estadual, onde este relatório demonstra a 

consolidação de dados coletados e valorados nos quesitos de disponibilidade de 

recurso humano, equipamentos, infraestrutura e cumprimento da Resolução da 

Diretoria Colegiada № 15/2012.  

 
Em seguida, no intuito de conhecer o desempenho atual da Parceria Público-Privada 

no Centro de Material e Esterilização Centralizado, avaliou-se o processo de 

esterilização através de pesquisa envolvendo perguntas fechadas e valoradas da 

mesma maneira como foi realizado no relatório da comissão da SUSAM. Os 

questionamentos do serviço da PPP foram baseados nas exigências legais 

discriminadas na RDC 15/2012, além da qualidade técnica dos processos, 

equipamentos e recursos humanos empregados no projeto. 
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7 Pesquisa Bibliográfica e Documental   

  

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de levantamento no Sistema de 

Biblioteca da Fundação Getulio Vargas, em “Busca Integrada – Acervo Acadêmico 

FGV”, onde primeiramente buscou-se a palavra-chave “Parceria Público-Privada”, 

resultando em 1.608 artigos. Para esta pesquisa, colocou-se o filtro limitador de data 

de publicação para os anos de 2010 a 2019, resultando em 1.262 artigos, limitando-

se também para somente aqueles com textos completos. 

 
Em seguida, adicionou-se em “Busca Avançada” áreas de conhecimento “Saúde e 

Medicina” e “Saúde Pública”, resultando em 99 artigos com textos completos. Nessa 

mesma busca, fez se a inclusão da palavra “Sterilization”, em que não se obteve 

nenhum resultado, demonstrando que os artigos que relacionam uma Parceria 

Público-Privada e esterilização, não são assuntos discutidos em trabalhos únicos. 

 
Pesquisando a palavra “Sterilization” em “Busca Avançada” e o termo “Centro de 

Esterilização” limitando-se nas áreas de conhecimento “Saúde e Medicina” e “Saúde 

Pública” no período de 2010 a 2019, obtiveram-se 42 artigos com textos completos 

nas áreas de conhecimento. Sendo as palavras-chaves: Gestão Pública da Saúde, 

Parceria Público-Privada, Centro de Esterilização, Esterilização, Material Hospitalar.  

  
Foi realizada uma revisão documental do Edital da Parceria Público-Privada e as 

normas legais que sustentam este serviço prestado no Brasil, considerando como 

principais pontos as necessidades técnicas e legais referente à forma de serviços de 

esterilização, como também a relação com o poder público, o patrimônio implantado 

à gestão de pessoas, dentre outros aspectos administrativos na modalidade de 

prestação. 
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8 Revisão de Literatura 

 
As Parcerias Público-Privada (PPP) nasceram na Inglaterra há três décadas, 

contando com mais de 600 projetos e tendo hoje em torno de 450 em operação, sendo 

que países como Portugal, Holanda, Canadá, Chile e México vivenciam bons 

resultados nessa modalidade de prestação de serviços.  

 
O objetivo legal das PPPs visa disciplinar a relação entre o ente Público e o 

empresário Privado, além de motivar os atrativos econômicos, inexistentes em outras 

modalidades de contratações com o ente Público. Dessa forma, emprega-se um 

aporte financeiro e tecnológico na concessão ao interesse público, onde com raras 

exceções, a Administração Pública carece de recursos, aproveitando-se da agilidade 

da atuação privada na execução do objeto apontado, com maior dinamismo 

burocrático (PECI, 2007). 

 
As PPPs demonstram um desempenho cada vez mais presente e importante, não 

apenas como uma alternativa para o financiamento estrutural, mas também como 

opção de inovação tecnológica e modernidade de equipamentos e nos processos 

referentes a serviços de apoio médico. É importante frisar que as necessidades em 

Saúde Pública são acometidas por interpretações diversas nas prestações de serviços 

através das PPPs, sendo que na visão do poder Concedente, essa modalidade visa 

mais atender às necessidades das empresas privadas, do que do setor público.  

 
De outro modo, os órgãos públicos têm um enorme ganho, principalmente, no que 

tange à utilização de novas tecnologias, recurso humano técnico especializado e 

garantia da continuidade do serviço prestado, englobando a eficiência nas 

manutenções preventivas e corretivas dos serviços prestados pelas empresas 

privadas, adotando políticas de controle de qualidade e ininterrupção da prestação de 

suas ações por falta de insumos, equipamentos ou itens essenciais à execução do 

serviço (ALMEIDA, 2017). 

 
Entende-se que os riscos com o desenvolvimento e implantação de serviços e/ou 

projetos que envolvam setores públicos e empresas privadas são compartilhados no 

modelo das PPPs, de forma que isso contribui diretamente com os riscos de se 

assumir individualmente os investimentos, sendo que o maior problema para a 
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administração pública é o orçamento para este investimento, enquanto que para a 

empresa privada o principal problema se dá pela sustentação do negócio sem a 

parceria com o poder público. 

 
As PPPs podem desenvolver suas atividades nos mais variados campos, tais como: 

Segurança Pública, Agronegócios, Área de Desporto, Saúde, Saneamento Básico, 

dentre outras tantas áreas com interesse coletivo e social-econômico. 

 
Silva et.al (2017) incitam uma polêmica sobre as PPPs para a saúde pública como 

não sendo uma modalidade interessante, pois os interesses das empresas privadas 

são “distorcidos” em relação ao ente público, classificando as parcerias como 

possíveis, possíveis com ressalvas e impossíveis. Na sua visão, demonstra-se que as 

Parcerias Público-Privada são possíveis quando priorizam primeiro e, principalmente, 

a saúde ou serviço público, sendo que as ações práticas do parceiro devem ser bem 

delineadas pelo Governo e autoridades públicas. 

 
Almeida (2017) reflete sobre a ideia das parcerias como “recurso discursivo central”, 

onde os futuros entes parceiros possuem corresponsabilidades compartilhadas ou 

consideradas complementares, sem nenhuma relação tendenciosa ou irregular entre 

os polos, distinguindo-se do que realmente significa o bem público.  

 
É inegável que a relação público-privada se faz presente nos sistemas de saúde, 

entretanto, a modalidade PPP é um modelo contemporâneo e estruturalmente 

diferente dessa relação, pois exige um Estado forte e capacitado para atuar em todas 

as fases de implantação e avaliação do serviço proposto, de modo a não terceirizar 

nenhuma fase por motivos técnicos ou financeiros a outras empresas privadas. 

 
Um grande período de concessão também inclui riscos para as PPPs, conforme 

mostra Almeida (2017), principalmente, quando se espera a continuidade do objeto 

frente a mudanças de governo ou escassez de recursos. 

  

Sestelo et. al (2013) demonstram que a principal crítica para o modelo atual da PPP 

está no esforço regulatório e nas interferências indesejáveis, principalmente quando 

essa modalidade de parceria é formada para serviços de planos de saúde, apontando 

que não há uma simples interação entre público e privado para atender as 
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necessidades específicas de uma população, pois na relação entre regime regulatório 

dos planos de saúde e regras das parcerias público-privada, há elementos 

contraditórios, não fortalecendo o caráter público e a unidade de um sistema de saúde. 

  
De acordo com Rosales (2015), a União Européia lançou uma iniciativa para fomentar 

as Parcerias Público-Privadas para a realização de grandes projetos, principalmente 

os transeuropeus, de forma que tal medida tornou-se muito atrativa para grandes 

investidores institucionais com interesse em parcerias.  

 
Baseado em Cerutti (2016), o modelo das PPPs deve oferecer ao interesse público 

um serviço com mais economia, eficiência e eficácia, sendo uma ferramenta 

importante para o bem social e viável ao investidor privado. Ambos autores, Rosales 

e Cerutti, demonstram que a modalidade de contratação PPP é uma alternativa para 

investidores privados aplicarem seus investimentos, sendo que os resultados desta 

parceria são serviços de qualidade com economicidade para o ente público. 

 
Oshima (2016) correlaciona os contratos de PPPs na prestação de serviços e na 

manutenção preventiva e corretiva do objeto contratualizado, concluindo que as 

manutenções devem ser de responsabilidade da concessionária privada, pois se faz 

necessária uma intervenção quando o local da prestação dos serviços apresentar uma 

deterioração importante, de forma que, comparando-o aos serviços de um Centro de 

Esterilização, esta deteriorização além de contribuir para a ineficácia da operação, 

coloca em risco a segurança do processo dos artigos médicos hospitalares. 

 
Segundo Slomski (2008), a Parceria Público-Privada visa um equilíbrio financeiro 

entre os pólos do contrato de prestação dos serviços. No entanto, tal contratação 

demonstra uma discordância entre a essência do objeto contratual e a forma jurídica 

dos contratos  das PPPs, alertando assim sobre os casos de processos que envolvem 

obras e prestação de serviços. Assim, os objetos de contratação através de PPP 

envolvem desde as adequações e necessidades estruturais, até a prestação do 

serviço propriamente dito, uma vez que, quando definidos os valores contratualizados, 

eles abrangem a amortização do investimento da construção durante toda a vigência 

contratual. 
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Schwaab et.al (2016) mostram que os profissionais de enfermagem são os principais 

recursos humanos dentro de um Centro de Esterilização Pública, portanto, nas 

unidades estudadas, este setor requer um grande investimento não apenas em sua 

estrutura física e funcional, como também em toda cadeia dos processos de 

segurança, como: validação, melhorias no setor de limpeza, embalagens, rotulagens 

e  teste de esterilização. Destaca-se ainda, a importância da educação continuada no 

setor de enfermagem, permitindo a promoção para atender às necessidades do 

serviço e promover a construção de ambientes para os usuários dos produtos e 

materiais oferecidos. 
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9 Centro de Material e Esterilização e Parceria Público-Privada 

 
As exigências legais e específicas para o correto processamento dentro de um Centro 

de Esterilização traz apenas proposições genéricas, não contemplando necessidades 

cruciais e pontuais nos processos. A exemplo dos ciclos de saturação e testes de 

validação de eficácia estéril, conforme explica Veiga (2017), serviços 

descentralizados, nas mais diversas unidades, sujeitam-se a diferentes interpretações 

e cobranças dos órgãos fiscalizadores, resultando em possíveis não conformidades 

nos processos de esterilização.  

 
O contrato de parcerias na prestação de serviços e na manutenção preventiva e 

corretiva do objeto contratualizado, como já dito, tem que abranger manutenções de 

responsabilidade da concessionária privada. Desse modo, problemas que surjam a 

nível estrutural ou de pessoal em um Centro de Esterilização, por exemplo, além de 

contribuir para a ineficácia da operação, coloca em risco a segurança do processo dos 

artigos médicos hospitalares. 

 
A ineficácia dos processos de esterilização em unidades de saúde estaduais 

localizadas na cidade de Manaus, devido a equipamentos obsoletos, falta de recurso 

humano qualificado e específico para a função, associado ao uso de insumos 

inadequados, não apenas comprometem a segurança dos pacientes das instituições, 

mas tornam o processo excessivamente dispendioso quando realizado de forma 

descentralizada em cada instituição. 

 
Rubini et.al (2014) demonstram a importância do Centro de Materiais e Esterilização 

nas instituições hospitalares, sendo este um agente direto nos índices de eficiência 

dos serviços oferecidos aos pacientes, onde o CME é responsável pela oferta de 

materiais e artigos médico-hospitalares livres de contaminação, garantindo um 

atendimento seguro e de qualidade. 

 
O mesmo autor discorre quanto a importância dos serviços de enfermagem no CME, 

além dos serviços assistencialistas aos pacientes, pois a necessidade de profissionais 

qualificados em Centrais de Esterilização garante a qualidade e zelo no fornecimento 

dos materiais, bem como no correto processo com a equipe atuante.  
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10  Concessão Administrativa para a Parceria Público-Privada 

 
As dificuldades na manutenção da saúde pública, tanto no quesito de tecnologia 

quanto na forma de qualidade de prestação de serviços, impulsionaram as empresas 

privadas a ofertarem seus conhecimentos técnicos e administrativos na busca de 

resultados positivos em processos na área de saúde, transformando as necessidades 

públicas neste campo em uma corresponsabilidade entre os agentes parceiros. 

 
A repartição dos deveres do Estado com a empresa privada, no que tange à área da 

saúde, não confunde em nenhum momento o resultado esperado, representado nesse 

momento como impulsionador de benefícios para a coletividade e concretizado na 

forma de prestação de serviços em esterilização de materiais médico-hospitalares. 

 
O binômio público-privado, discutido nessa parceria, deixa claro que essa nova 

modalidade de contratação coloca o Estado como um órgão fiscalizador e regulador 

da economia privada e, do mesmo modo, coloca a empresa como agente capaz de 

oferecer serviços de sua capacidade e destreza, explorando ao máximo seus 

conhecimentos técnicos e administrativos para a viabilização constante do processo. 

 
Nunes, Batista e Oliveira (2005) demonstram que a PPP é um modelo contratual 

evoluído em relação ao modelo de contratualismo clássico, onde só era concebido 

após intensas negociações entre o Estado e a empresa privada, no intuito sempre de 

melhorias para a coletividade. Nesse sentido, a concessão da prestação de serviços 

de esterilização em uma unidade centralizada para atender, a princípio, 49 (quarenta 

e nove) unidades de saúde públicas do estado do Amazonas, visa em seu objeto, não 

apenas o processo de esterilização em si, mas também a aquisição e construção de 

um centro totalmente adequado às exigências normativas legais, o fornecimento de 

recursos humanos habilitados e qualificados, a implantação de equipamentos 

modernos e necessários para a demanda projetada, bem como todas as suas 

manutenções e validações de forma a não interromper a prestação de serviços, dentre 

outras exigências técnicas e administrativas. 

 
O objeto descrito no Edital de Concessão Administrativa deixa bem claras as 

exigências buscadas pelo ente público, as quais incluem desde a construção até a 

execução propriamente dita das etapas do processo de esterilização, envolvendo os 
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equipamentos e os recursos humanos técnicos. Inclusive, estas necessidades foram 

apontadas como inseguras para o processamento de produtos para saúde pela 

CECISS/FVS. 

 
Em 10 de Setembro de 2014, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas lança o 

Edital de Concorrência № 139/2014, com o seguinte objeto (ANEXO I): 

Edital de concessão administrativa para o desenvolvimento, implantação, 
construção, operação e gerenciamento de um centro de material e 
esterilização (CME) para atender 49 unidades de saúde integrantes da rede 
estadual de saúde, localizadas na capital do estado do Amazonas. 

 

Neste mesmo documento, é evidente que a preocupação não está apenas na 

concessão para a implantação estrutural e técnica de um CME, mas também, espera-

se que o serviço executado garanta toda a segurança para a rede de saúde das 

unidades atendidas, principalmente, no que tange à segurança do paciente no 

controle de infecções hospitalares relacionadas a serviços inadequados de 

esterilização, como o próprio texto de Edital em sua Seção I – Preâmbulo descreve: 

[...] contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão 

Administrativa, cujo objeto é a Concessão Administrativa para aquisição do 
terreno, desenvolvimento, implantação, construção, operação e 
gerenciamento de um centro de material e esterilização (CME) para atender 
49 unidades de saúde integrantes da rede estadual de saúde, localizadas na 
capital do estado do Amazonas, visando uma maior qualidade na prevenção 
e controle de infecções hospitalares, principalmente na realização de 
procedimentos cirúrgicos, com estrita e rigorosa observância às 
especificações técnicas, instruções e Anexos que integram o presente Edital. 

A complexidade da Parceria Público-Privada exigiu os seguintes itens para a empresa 

privada (ANEXO I):  

 

• Aquisição de terreno com no mínimo 5.000 m2, nos termos e condições 

estabelecidos no Anexo I do Contrato de Concessão; 

• A construção e implantação de um Centro de Material e Esterilização (CME) 

para atender 49 Unidades de Saúde da Rede Própria da SUSAM; 

• Prestação dos Serviços para Operação do CME; 

• Realização dos Serviços de Limpeza, Esterilização, Acondicionamento e 

Distribuição dos Materiais, de acordo com as especificações técnicas descritas 

no Anexo I da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa;  
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• Disponibilização de todos os recursos humanos necessários à operação do 

CME, conforme regras de funcionamento deste estabelecidas nos Anexos II do 

Edital e VII da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa: 

• Disponibilização dos recursos humanos necessários à operação dos serviços 

de pré-limpeza dentro das unidades listadas como “Grupos Centro Cirúrgico” e 

listadas no Anexo II da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e no 

subitem 1.1.7 deste Edital; 

• Prestação dos Serviços de Manutenção Predial do CME; 

• Prestação dos Serviços de Segurança, Vigilância e Portaria do CME;  

• Prestação dos Serviços de Higienização e Limpeza do CME;  

• Prestação dos Serviços de Telefonia do CME; 

• Fornecimento, Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos e 

Mobiliário; 

• Fornecimento de Materiais e Insumos; 

• Software e Hardware;  

• Logística integrada. 

 

A rede de unidades de atendimento contempladas nessa PPP abrange diferentes 

níveis de complexidades e portes de serviços de saúde, indicadas pelo ente público e 

demonstradas no quadro 1: 
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TIPO DE INSTITUIÇÃO NOME DA INSTITUIÇÃO 

Maternidades 

Maternidade Alvorada 
Maternidade Azilda da Silva Marreiro 
Maternidade Nazira Daou 
Maternidade Balbina Mestrinho 
Maternidade Ana Braga 

FUNDAÇÕES E 
HOSPITAIS 

Fundação CECON 
Fundação de Medicina Tropical 
Fundação Hospital Adriano Jorge 
Fundação HEMOAM 
Fundação Alfredo da Matta 
Fundação de Vigilância em Saúde 
Instituto da Mulher Dona Lindu 
Hospital e Maternidade Chapôt Prevost 
Instituto da Criança do Amazonas - ICAM 
Hospital Francisca Mendes 
Hospital Infantil Dr. Fajardo 
Hospital Dr. Geraldo da Rocha 

PRONTOS 
SOCORROS 

P. S. da Criança - Zona Sul 
P. S. da Criança - Zona Oeste 

SPAs 
 

SPA Danilo Corrêa 
SPA Eliameme Rodrigues Made 
SPA Zona Sul 
SPA Coroado 
SPA José de Jesus Lins de Albuquerque 
SPA Joventina Dias 
SPA Alvorada 
SPA São Raimundo 

CAICS – 
ATENDIMENTO 

INFANTIL 
AMBULATORIAL 

CAIC Paulo Xerez 
CAIC Moura Tapajós 
CAIC Alexandre Montoril 
CAIC Crisólita Torres 
CAIC Edson Melo 
CAIC Corina Batista 
CAIC José Contente 
CAIC Alberto Carreira 
CAIC Afrânio Soares 
CAIC José Carlos Mestrinho 
CAIC Rubim Sá 
CAIC Gilson Moreira 

CAIMIS 
CAIMI André Araújo 
CAIMI Dr. Paulo César de Araújo Lima 
CAIMI Ada Rodrigues Viana 

CAPS CAPS Silvério Tundis 

POLICLÍNICAS 

Policlínica Zeno Lanzini 
Policlínica Antônio Aleixo 
Policlínica João dos Santos Braga 
Policlínica Codajás 
Policlínica Gilberto Mestrinho 
Policlínica Cardoso Fontes 

Quadro 1: Rede de unidades de atendimento contempladas nessa PPP 
Fonte: Elaboração Própria (2019) 
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As unidades de saúde acima descritas foram todas definidas pelo Termo de 

Referência (ANEXO I), onde a estrutura montada atenderá a uma demanda de 

praticamente 90% (noventa por cento) de toda a rede de saúde da Secretaria de 

Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), com a garantia e a determinação contratual 

e técnica dos seguintes itens: 

I) que todas as etapas referentes ao reprocessamento do material sejam 

realizadas corretamente passando por processos padronizados e 

controlados;  

II) a utilização dos artigos sem que haja risco ou comprometimento da 

qualidade do serviço prestado ao cliente desde o recebimento até sua 

distribuição;  

III) a otimização do trabalho; 

IV) a segurança ocupacional;  

V) o abastecimento das unidades de saúde de materiais esterilizados de modo 

sistematizado;  

VI) a sistematização informatizada dos processos de esterilização; 

VII) a logística e o armazenamento e distribuição para as Unidades 

consumidoras; 

VIII) fornecimento de insumos, instrumentais e consumíveis necessários ao 

processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

11  Levantamento de Dados 

 
A equipe designada pela SUSAM realizou em 2017 uma avaliação dos CMEs dos 

serviços apontados, com a finalidade de avaliar a execução desses serviços. Foram 

padronizadas pontuações de 0 (zero) a 100 (cem), sendo que os quesitos avaliados 

referiam-se à disponibilidade de recursos humanos, equipamentos e infraestrutura em 

cumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada – 15, de 15 de março de 2012 

(RDC 15/2012), levando em consideração os seguintes critérios de pontuação: 

 

• 100 (cem) pontos – atendeu o quesito em sua totalidade; 

• 50 (cinquenta) pontos – atendeu o quesito parcialmente; 

• 25 (vinte e cinco) pontos – atendeu o quesito de forma insatisfatória, e 

• 0 (zero) ponto – não atendeu o quesito.  

A referida Resolução dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o 

processamento de produtos para a saúde, onde na avaliação da FVS os quesitos 

pontuados estão dispostos nos artigos 27 ao 29 e 37 ao 61 da Resolução da Diretoria 

Colegiada № 15, de 15 de março de 2012 (RDC 15/2012). 

 
A demonstração dos valores obtidos para os quesitos mensurados pela CECISS/FVS, 

apresentaram os resultados descritos no quadro 2: 
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INSTITUIÇÃO 
DISPONIBILIDADE DE 

RECURSOS HUMANOS 
EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA 

Fundação Adriano Jorge 100 25 25 
Hosp. Univ. Fca. Mendes 100 100 100 

Fundação CECON 50 25 25 
Hosp.Infantil Dr. Fajardo 0 0 0 

HPS da Zona Oeste 50 25 25 

HPS da Zona Sul 50 25 25 
ICAM 50 25 25 

Maternidade Ana Braga 50 50 25 

Matern. Azilda Marreiro 25 25 25 

Matern. Balbina Mestr. 50 25 25 

Matern. Chapot Prevot 25 25 25 
Maternidade Dona Lindu 50 25 25 
Maternidade Nazira Daou 25 0 0 

Maternidade Alvorada 25 25 25 
Fundação Hemoam 0 25 0 

Hosp. Geraldo da Rocha 50 0 25 
Policlínica Antônio Aleixo 0 25 0 

Policlínica Codajás 50 25 25 
Pol. Gilberto Mestrinho 50 0 25 
Pol.João dos S. Braga 25 25 25 
Policlínica Zeno Lanzini 25 25 25 

SPA Alvorada 25 25 25 
SPA Coroado 25 25 25 

SPA Danilo Corrêa 50 0 50 
SPA Eliameme Rodrigues 25 25 0 

SPA José Lins Albuq. 0 0 0 
SPA Joventina Dias 0 25 25 
SPA São Raimundo 25 0 0 

SPA Zona Sul 35 25 0 
UPA Campos Sales 25 0 25 

CAIMI Ada Rodrigues  0 25 0 
CAIC Afrânio Soares 0 25 0 
CAIC Alberto Carreira 0 0 0 

CAIC Alexandre Montoril 100 25 25 

CAIC Corina Batista 0 25 0 
CAIC Crisólita Torres 25 0 25 

CAIC Edson Melo 0 0 0 
CAIC Gilson Moreira 0 25 0 

CAIC José C. Mestrinho 0 25 25 
CAIC José Contente 25 0 0 
CAIC Moura Tapajóz 0 25 25 

CAIC Paulo Xerez 0 0 0 
CAIC Rubem Sá 0 25 25 

CAIMI André Araújo 25 25 25 
CAIMI Dr. Paulo César de 

Araújo Lima 25 0 0 

Quadro 2: Avaliação dos CME(s) dos serviços apontados 
Fonte: Relatório Comissão Técnica de Apoio SUSAM/FVS  (ANEXO II) 
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Os itens avaliados e valorados pela equipe técnica da CECISS/FVS demonstraram 

que dentre os serviços de esterilização visitados, com exceção ao Hospital 

Universitário Francisca Mendes, todos os outros não estão aptos para processar 

seguramente artigos médicos hospitalares, constituindo assim, infração sanitária 

baseada nos termos da Lei № 6.437 de 20 de agosto de 1977, conforme demonstrado 

em relatório em anexo (ANEXO II). 
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12  Pesquisa Avaliativa 

 

A Figura 1 demonstra a pesquisa aplicada que visou avaliar os serviços de 

esterilização das unidades contempladas e descritas no Termo de Referência para a 

PPP implantada, levando-se em conta as exigências normativas e legais de RDC 

15/2012, que baliza todas as ações estruturais, técnicas e de recursos humanos, ou 

seja, todo o processo de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. 

 

Figura 1: Pesquisa de Avaliação dos Serviços Prestados pela PPP no CME Centralizado. 
Fonte: Elaboração Própria (2019) 
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A pesquisa de avaliação foi encaminhada para todas as unidades de saúde, no 

período de fevereiro a abril de 2019, constando perguntas de qualidade técnica de 

atendimento pela empresa privada, tanto no cumprimento da relação cliente-empresa, 

como também a avaliação dos responsáveis pelas unidades de saúde sobre o 

cumprimento das exigências da RDC 15/2012, discriminadas nos artigos referentes 

ao quesito questionado. 

 
Com a finalidade de se comparar os resultados obtidos após a implantação do serviço 

centralizado em CME, através da PPP, com os serviços de esterilização praticados 

pelas mesmas unidades hoje atendidas, adotou-se o método de pontuação criado pela 

CECISS/FVS para avaliar os quesitos indagados, consolidando-os com a forma de 

pontuação adotada, ou seja, para cada quesito perguntado o entrevistado analisará 

como: 

 

Ruim = 0 (zero) ponto; 

Regular = 40 (quarenta) pontos; 

Bom = 60 (sessenta) pontos; 

Muito Bom = 80 (oitenta) pontos e  

Ótimo = 100 pontos. 

Cada pergunta tem o intuito de mostrar, em valores de pontos atribuídos, a percepção 

do responsável pela unidade pública atendida, demonstrando para cada questão, bem 

como para a pesquisa como um todo, qual a avaliação dos serviços prestados pelo 

parceiro privado, através de um CME Centralizado. 

 
Os questionamentos encaminhados foram baseados nas exigências legais das boas 

práticas do processo de esterilização preconizadas pela RDC 15/20122, como também 

na qualidade do serviço prestado pela empresa privada, que são: 

 

• Em relação ao transporte (busca e entrega) dos materiais a serem processados 

(art. 77 RDC 15); 

                                                             
2 ANVISA. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da diretoria colegiada- RDC Nº 15, de 
15 de março de 2012. Disponível em:< www.anvisa.gov.br/legis>  

http://www.anvisa.gov.br/legis
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• Em relação às embalagens a serem processadas (art. 78 RDC 15)  

• Em relação às identificações das embalagens processadas (art. 83 RDC 15); 

• Em relação às informações dos rótulos das embalagens processadas (art. 85 

RDC 15);  

• Em relação ao monitoramento dos materiais/caixas processados (art. 96 e 98 

RDC 15);          

• Em relação ao método de transporte dos materiais a serem e processados (art. 

103 RDC 15);          

• O recipiente disponibilizado pela empresa processadora para o transporte dos 

materiais a serem e processados (art. 105 § único);   

• Em relação aos veículos utilizados para o transporte dos materiais (art. 106 

RDC 15) ;    

• Em relação à qualidade do serviço prestado sob a visão técnica (processos, 

controles, segurança); 

• Em relação à tecnologia implantada pelo prestador de serviços (equipamentos); 

• Em relação ao sistema de rastreabilidade do processo como garantia dos 

processos executados; 

• Em relação ao tempo de execução do processo executado em unidade 

centralizada;           

• Em relação ao custo empregado comparado aos processos executados 

anteriormente;          

• Em relação à qualidade empregada comparada aos processos executados 

anteriormente; 

• Em relação à economicidade do projeto implantado quando comparado aos 

processos executados anteriormente; 

• Em relação ao projeto como um todo Parceria Público Privada em CME 

Centralizado quando comparada aos processos executados anteriormente. 
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13  Resultados da Pesquisa Avaliativa 

 

13.1 Primeira Avaliação 

A pesquisa de avaliação dos serviços prestados através da PPP em um CME 

Centralizado, obteve uma adesão de participação de 57% (cinquenta e sete por cento) 

das unidades de saúde contempladas, sendo que a classificação e pontuação para 

cada pergunta foram consideradas nos seguintes valores: 

Ótimo = 100 (cem) pontos; 

Muito Bom = 80 (oitenta) pontos; 

Bom = 60 (sessenta) pontos; 

Regular = 40 (quarenta) pontos; 

Ruim = 0 (zero). 

 
A primeira avaliação demonstra como cada unidade, que respondeu o questionário, 

avaliou as pergunta, ou seja, demonstram as respostas de todas as unidades 

participantes para cada quesito. Os resultados demonstrados seguem abaixo: 

• Em relação ao transporte (busca e entrega) dos materiais a serem 

processados (art. 77 RDC 15): 

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

15% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

46% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

25% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

Nenhuma unidade atribui 0 ponto. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação às embalagens a serem processadas (art. 78 RDC 15): 

10,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

25% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

50% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 
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4% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto0s, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação às identificações das embalagens processadas (art. 83 RDC 

15): 

21,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

25% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

32% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

11% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação às informações dos rótulos das embalagens processadas (art. 

85 RDC 15):  

21,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

29% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

32% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

7% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação ao monitoramento dos materiais/caixas processados (art. 96 

e 98 RDC 15):  

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

21% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

40% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

10,5% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 
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14% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação ao método de transporte dos materiais a serem e processados 

(art. 103 RDC 15): 

3,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

21,5% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

68% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

0% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

0% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• O recipiente disponibilizado pela empresa processadora para o transporte 

dos materiais a serem e processados (art. 105 § único): 

3,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

18% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

68% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

3,5% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

0% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação aos veículos utilizados para o transporte dos materiais (art. 

106 RDC 15): 

3,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

22% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

64% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

0% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 
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7% não quiseram responder. 

• Em relação à qualidade do serviço prestado sob a visão técnica 

(processos, controles, segurança):       

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

28,5% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

36% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

18% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação à tecnologia implantada pelo prestador de serviços 

(equipamentos): 

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

43% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

36% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

3,5% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação ao sistema de rastreabilidade do processo como garantia dos 

processos executados: 

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

32% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

32% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

15% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

7% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 
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• Em relação ao tempo de execução do processo executado em unidade 

centralizada: 

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

18% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

36% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

18% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

14% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação ao custo empregado comparado aos processos executados 

anteriormente: 

3,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

18% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

39% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

22% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

10,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação à qualidade empregada comparada aos processos 

executados anteriormente: 

3,5% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

21,5% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

54% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

10,5% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

3,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 
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• Em relação à economicidade do projeto implantado quando comparado 

aos processos executados anteriormente: 

0% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

21,5% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

36% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

25% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

10,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

• Em relação ao projeto como um todo Parceria Público Privada em CME 

Centralizado quando comparada aos processos executados anteriormente: 

7% atribuíram 100 pontos, ou seja, consideraram Ótimo. 

18% atribuíram 80 pontos, ou seja, consideraram Muito Bom. 

47% atribuíram 60 pontos, ou seja, consideraram Bom. 

10,5% atribuíram 40 pontos, ou seja, consideraram Regular. 

10,5% atribuíram 0 ponto, ou seja, consideraram Ruim. 

7% não quiseram responder. 

 
As avaliações anteriores demonstraram que 93,75% das unidades consideraram 

como BOM os quesitos que representam a forma de prestação dos serviços em 

esterilização através da PPP, ou seja, em sua maioria absoluta a forma de realização 

dos processos do CME atendem às exigências de qualidade dos clientes e às 

normativas previstas pela RDC 15/2002. 

13.2 Segunda Avaliação 

A segunda avaliação demonstra o valor médio de todas os quesitos para cada 

unidade, ou seja, o valor médio que cada unidade de saúde atribuiu para todas as 

questões que demonstram a prestação do serviço da PPP em CME Centralizado 

como um todo. Os valores obtidos graficamente são representados na figura 2. 
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Figura 2: Gráfico das médias obtidas pelas unidades de saúde. 
Fonte: Elaboração Própria (2019) 

 

Considerando todas as respostas acima, para cada unidade de saúde temos os 

valores distribuídos nas faixas de classificação do serviço prestado através da PPP 

em um CME Centralizado, a saber: 

Na faixa entre 0 e 39 pontos, portanto RUIM = 10,5% das unidades; 

Na faixa entre 40 e 59 pontos, portanto REGULAR = 28,5% das unidades; 

Na faixa entre 60 e 79 pontos, portanto BOM = 39% das unidades; 

Na faixa entre 80 e 99 pontos, portanto MUITO BOM = 14% das unidades e,  

100 pontos, portanto, ÓTIMO = 0%, nenhuma das unidades.  
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14  Discussão 

A primeira avaliação realizada pela Comissão Técnica de Apoio e a Fundação de 

Vigilância e Saúde Estadual, apontou apenas os critérios exigidos e descritos na RDC 

15/2012 no que tange as necessidades legais e sanitárias dos quesitos de 

infraestrutura, recurso humano e equipamentos. A intenção dessa avaliação no 

período proposto teve o intuito de avaliar tanto técnica como processualmente as 

condições de esterilização das principais unidades de saúde estaduais localizadas na 

cidade de Manaus – AM, refletindo diretamente na segurança dos pacientes 

atendidos. A metodologia utilizada para tal avaliação foi através de visitas no local de 

cada centro de esterilização por profissional enfermeiro da Comissão Estadual de 

Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CECISS), com aplicação de um roteiro 

de visita técnica elaborado por essa comissão juntamente com a Fundação de 

Vigilância em Saúde. 

Com a finalidade de consolidar os dados obtidos através do roteiro de visita técnica, 

os dados coletados foram pontuados de 0 (zero) à 100 (cem) pontos nos quesitos 

acima apontados, onde o total de 100 pontos refere-se ao total cumprimento do 

quesito, 50 (cinquenta) pontos ao cumprimento parcial, 25 (vinte e cinco) pontos ao 

cumprimento de forma insatisfatória e 0 (zero) ponto ao não cumprimento. Este 

método proposto de avaliação permitiu a quantificação em forma de resultados 

numéricos as determinações e exigências legais previstas na RDC 15/2012, assim de 

certa forma, valorar os centros de esterilização de cada unidade de saúde em seu 

processo de esterilização. 

O roteiro de visita técnica, foi aplicado em 45 unidades de saúde englobando hospitais, 

policlínicas, unidades ambulatoriais e unidades de pronto atendimento e baseado na 

valoração dos resultados obtidos pela CECISS, com exceção de apenas um hospital, 

as demais unidades não estão aptas para o correto processo de esterilização dos 

produtos para a saúde, comprometendo diretamente a segurança dos pacientes que 

se submetem ao uso de tais produtos. 

Com a necessidade de se avaliar o Centro de Material e Esterilização Centralizado 

implantado através da Parceria Público Privada, o qual passou a atender as unidades 

de saúde anteriormente avaliadas além de outras na cidade de Manaus, o trabalho 

aplicado elaborou uma pesquisa de avaliação dos serviços prestados pelo parceiro 

privado, onde os quesitos avaliados também foram baseados nas exigências 
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normativas da RDC 15/2012, porém englobando quesitos mais abrangentes e 

técnicos, inclusive nos que descrevem as exigências de transporte e manuseio dos 

produtos de saúde, uma vez que todo o processo de esterilização ocorre em unidade 

centralizada. Esta pesquisa de avaliação foi mais específica em relação aos quesitos 

avaliados em comparação a primeira aplicada pela CECISS, de tal forma que tanto 

para as pontuações obtidas bem como para a avaliação do processo de esterilização 

como um todo foi mais criteriosa e abrangente à todas as etapas do processo. 

Os resultados obtidos, demonstraram que os serviços de esterilização prestados 

através da Parceria Público Privada no Centro de Material e Esterilização, cumprem 

as necessidades exigidas pela RDC 15/2012 além de ser avaliado como um serviço 

bom pelas unidades de saúde atendidas, as quais anteriormente possuíam 

defasagens de equipamentos, infraestrutura e recursos humanos, conforme avaliado 

pela CECISS, assim, o serviço ora prestado não apenas cumpre o papel de implantar 

um centro de material e esterilização dentro dos padrões legais exigidos, mas 

principalmente refletem na segurança dos pacientes que se submetem aos 

procedimentos médicos que se utilizam dos produtos para a saúde processados 

nesse centro. 

  

 

 

15 Conclusão 

 
Este trabalho aplicado procurou avaliar a forma de prestação de serviço implantado 

através de uma Parceria Público-Privada em um Centro de Material e Esterilização 

Centralizado, implantada na cidade de Manaus – AM. O estudo partiu de uma 

avaliação realizada nos CMEs de instituições de saúde antes do início da prestação 

dos serviços da PPP, realizada por uma Comissão Técnica de Apoio e a Fundação 

de Vigilância e Saúde Estadual (CECISS/FVS), ou seja, nos centros de esterilização 

atuando com seus processos, recursos técnicos e humanos próprios.  

 
O resultado apresentado pela CECISS/FVS constatou que os quesitos de recursos 

humanos, equipamentos e infraestrutura, todos previstos na RDC 15/2012, não estão 

aptos e nem de acordo com as exigências legais, com exceção de apenas um hospital, 

de forma que a maioria atuava de forma insegura para o processamento de artigos 
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médico-hospitalares, constituindo-se como infrações sanitárias previstas na Lei 

6.437/77. 

 
A partir da instalação da PPP, e passado o período de adequações dos processos e 

operações, o presente trabalho aplicou um questionário de avaliação dos principais 

quesitos, envolvendo todos os processos técnicos, operacionais, transporte e demais 

exigências da RDC 15/2012, onde as unidades atendidas pela PPP avaliaram cada 

um, gerando valores previamente classificados. 

 
Os resultados apresentaram respostas que foram avaliadas de forma específica para 

cada pergunta, além de fazer uma avaliação global das respostas de cada unidade, 

avaliando a forma de prestação de serviços da PPP como um todo. Com isso, 

demonstrou-se que tanto as avaliações individuais quanto as avaliações de todo 

processo são consideradas na maioria a igual ou superior a BOM, evidenciando que 

não apenas os processos de qualidade pelo prestador privado, mas também os 

cumprimentos das exigências legais pela RDC 15/2012, são efetivos e presentes, 

sendo ferramentas promissoras no processo de esterilização de materiais médico-

hospitalares. O reflexo desta implantação propiciou melhorias diretamente ligadas ao 

controle de infecções de sítio cirúrgico e na segurança dos pacientes. 

 
A modalidade da PPP analisada neste trabalho aplicado, demonstra que apesar de 

ser um serviço inédito abrangendo um Centro de Material e Esterilização Centralizado, 

esta trouxe grandes benefícios técnicos para o ente público, visto que as exigências 

foram pautadas desde o momento da contratação, visando melhorias frente ao cenário 

de suas unidades de esterilização em unidades de saúde condenadas sanitariamente 

por órgão competente. 

 
O presente trabalho não pretende exaurir todas as avaliações e dúvidas sobre a 

modalidade de contratação PPP, bem como as avaliações do serviço prestado 

avaliado nessa dissertação. Recomenda-se um trabalho voltado para a avaliação 

econômico-financeiro do projeto, uma vez que o conceito de centralização de 

serviços vem conquistando grande espaço na área de saúde, pois o ganho em escala 

de processos, padronizações de processos e compra em escalas, favorece muito a 

negociação com fornecedores e, consequentemente, torna-se um forte aliado para a 

economicidade dos serviços essenciais em saúde.  
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ANEXO I – EDITAL DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - CENTRAL DE 

MATERIAL ESTERILIZADO (“CME”) PARA ATENDER 49 UNIDADES DE SAÚDE 

INTEGRANTES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE 

 

 

CONCORRÊNCIA N.º 139/2014 

 

EDITAL DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO, 

IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA 

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (“CME”) PARA ATENDER 49 

UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, 

LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 

SEÇÃO I – PREÂMBULO 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da COMISSÃO GERAL DE 

LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO - CGL, torna público para o conhecimento dos 

interessados que receberá, no dia 13 de Outubro de 2014 às 10:00 horas (Horário de Brasília) 

e às 09:00 (Horário de Manaus), na Subcomissão de Obras da CGL, sito a Avenida Djalma 

Batista, nº 346, 1º andar, Chapada, Manaus-AM, os envelopes da GARANTIA DA 

PROPOSTA, de HABILITAÇÃO, de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e da PROPOSTA 

COMERCIAL para contratação de Parceria Público-Privada, na modalidade de Concessão 

Administrativa, cujo objeto é a Concessão Administrativa para AQUISIÇÃO DO TERRENO, 

DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE UMA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (“CME”) PARA 

ATENDER 49 UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, 

LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, visando uma maior qualidade 

na prevenção e controle de infecções hospitalares, principalmente na realização de 

procedimentos cirúrgicos, com estrita e rigorosa observância às especificações técnicas, 

instruções e Anexos que integram o presente Edital. 
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ANEXO II - RELATÓRIO COMISSÃOTÉCNICA DE APOIO SUSAM/FVS 
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