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RESUMO 

 

A esterilização por óxido de etileno é uma inovação tecnológica de esterilização 
complexa e de grande eficácia que envolve controle de parâmetros e 
indicadores biológicos e indicadores químicos o funcionamento segue um 
fluxograma que no conjunto de suas operações eliminam todas as formas de 
vida microbiana o processo passa ainda por uma validação para garantir um 
produto eficiente e seguro. O objetivo- da pesquisa é o objetivo geral é apontar 
a relevância do enfermeiro na esterilização de artigos hospitalares. 
Metodologia- foi um estudo exploratório descritivo do tipo revisão de literatura. 
Inicialmente foi realizada uma busca na biblioteca virtual em saúde (bvs) por 
publicações de acordo com o título do trabalho, os descritores foram: 
esterilização; enfermeiros; óxido de etileno e meio ambiente. Todos indexados 
nos descritores em ciências da saúde (DeCS). Resultados- o funcionamento 
segue um fluxograma que no conjunto de suas operações eliminam todas as 
formas de vida microbiana o processo passa ainda por uma validação para 
garantir um produto eficiente e seguro. Conclusão- a esterilização com o gás 
óxido de etileno foi desenvolvida e comprovada sua eficácia de eliminação total 
de microorganismos sendo, porém sua utilização por empresas especializadas 
oferecem riscos a saúde do operador que, deve ser treinado para prevenção de 
agravos a sua saúde observando os sensores que soam o alerta das condições 
ambientais considerando o controle residual do ETO. o enfermeiro deve estar 
atento aos avanços tecnológicos para o manuseio adequado das tecnologias 
em saúde. 
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CUNHA, Hygia Marcia Batista. The importance of monitoring the sterilization process 
by ethylene oxide, 2019. 25 sheets. Nursing cur-sol conclusion work - educational 
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ABSTRACT 
 
The ethylene oxide sterilization is a technological innovation of complex sterilization 
and of great effectiveness that involves control of parameters and biological indica-
tors and chemical indicators the operation follows a flow chart that in the set of its 
operations eliminates all the forms of microbial life the process still happens by a val-
idation to ensure an efficient and safe product. The objective of the research is The 
general objective is to point out the relevance of the nurse in the sterilization of hospi-
tal articles. Methodology- was an exploratory descriptive study of the literature re-
view type. Initially a search was made in the Virtual Health Library (VHL) for publica-
tions according to the title of the study, the descriptors were: Sterilization; Nurses; 
ethylene oxide and environment. All indexed in Descriptors in Health Sciences 
(DeCS). Results - the operation follows a flowchart that in the set of its operations 
eliminates all forms of microbial life the process goes through a validation to guaran-
tee an efficient and safe product. Conclusion- Sterilization with ethylene oxide gas 
has been developed and proven its effectiveness of total elimination of microorgan-
isms being, however its use by specialized companies pose risks to the health of the 
operator who must be trained to prevent health problems by observing the sensors 
which sound the alert of the environmental conditions considering the residual control 
of the ETO. The nurse should be aware of the technological advances for the ade-
quate handling of health technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Nurse; Monitoring; Sterilization and Ethylene Oxide 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A esterilização é sempre um fator relevante para a saúde dos usuários de 

produtos que obrigatoriamente devem passar pelo processo de esterilização, porém 

há alguns produtos utilizados no processo cirúrgico, não podem sofrer a ação de 

esterilização por altas temperaturas sendo utilizado outro processo esterilizador que 

usa o gás de óxido de etileno (ETO).Trata-se de uma inovação tecnológica de 

esterilização complexa e de grande eficácia envolve controle de parâmetros e 

indicadores biológicos e indicadores químicos para segurança de seus operadores, 

do ambiente e dos usuários de seus produtos de serviços. 

O trabalho é justificado por ser a esterilização de artigos hospitalares uma 

preocupação nacional e mundial, pois visa a redução dos índices de infecção 

hospitalar quando realizado dentro dos padrões estabelecidos. A pesquisa justifica-

se ainda por se buscar o entendimento sobre a tecnologia da esterilização 

desenvolvida para promoção da saúde e qualidade de vida dos usuários dos artigos 

esterilizados. O trabalho ficará disponível para futuras pesquisas sobre a temática 

proposta além de produzi o autoconhecimento profissional no setor de esterilização. 

Justificando a revisão da literatura sobre o tema para fins acadêmicos.  

O problema de pesquisa procura responder ao seguinte questionamento: 

Qual o papel do enfermeiro frente ao serviço de esterilização por óxido de etileno? 

O objetivo geral é apontar a relevância do enfermeiro na esterilização de 

artigos hospitalares. E a estrutura do trabalho se divide em três objetivos específicos 

que são: Compreender a esterilização por óxido de etileno, Descrever as etapas de 

esterilização por óxido de etileno e Evidenciar a importância do monitoramento na 

esterilização por óxido de Etileno.  

A metodologia foi um estudo exploratório descritivo do tipo revisão de 

literatura. Inicialmente foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

por publicações de acordo com o título do trabalho, os descritores foram: 

Esterilização; Enfermeiros; óxido de etileno e meio ambiente. Todos indexados nos 

Descritores em Ciências da saúde (DeCS). A base de dados coletados foi da 

literatura latino-americana e caribe em ciências de saúde (LILACS) SCIELO 

(Scientific Eletronic Lybrary Online), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciência 

da Saúde) e scholar. google.com. br, Os critérios de inclusão foram: artigos em 
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língua portuguesa e leitura analítica dos títulos, resumos e na integra dos artigos que 

estão em conformidade com o tema proposto. Foram excluídos os artigos em 

desconformidade com os critérios de inclusão. 
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2- CONHECENDO O GÁS ÓXIDO DE ETILENO. 

Carvalho, (2010), afirma que a esterilização de artigos hospitalares vem 

evoluindo cada vez mais através das tecnologias em saúde que produz melhor 

qualidade de vida aos usuários desses artigos, nesse contexto em âmbito 

intrahospitalar a Central de Material e Esterilização (CME) desempenha um 

excelente serviço de esterilização, todavia há ainda materiais específicos que são 

processados fora da CME, esses artigos são esterilizados por empresas 

terceirizadas e autorizadas a usar o óxido de etileno (ETO). 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, (2018) a norma 

especifica requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina de um 

processo de esterilização de produtos para saúde por óxido de etileno em indústrias 

e estabelecimentos de atenção à saúde e reconhece as semelhanças e diferenças 

entre as duas aplicações é a ABNT NBR ISSO 11135.2018. O óxido de etileno é um 

gás incolor, inflamável e explosivo, com a fórmula química geral C2H4O produzido 

quando o etileno (C2H4) e o oxigênio (O2) reagem sobre um catalisador de prata a 

200-300 °C. (SILVA, et. al. 2016). 

Esterilização é um conjunto de operações destinadas a eliminar ou destruir 

todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas vegetativas e 

esporuladas, fungos e vírus através de métodos de esterilização físicos e químicos 

(SOBECC, 2013). 

A importância da Central de Materiais (CME) já era enfatizada por Perkins em 

1980, tamanha a sua importância no processo de controle das infecções 

hospitalares, e de ter ambientes cada vez mais modernos que auxiliassem os 

profissionais desse setor no controle dos materiais estéreis (SILVA; GRAZIANO e 

PSALTIKIDS, 2011). 

As infecções por artigos hospitalares são responsáveis por um número 

elevados de casos secundários a procedimentos invasivos, o uso de novas 

tecnologias de esterilização desses artigos constitui um grande passo para minimizar 

a níveis micro a incidência e prevalência desse problema. 

Da Silva, et. al., (2017), afirma que o uso do Oxido de etileno para a 

esterilização de material é comprovadamente eficaz e que por realizar a esterilização 

de artigos a baixa temperatura e a necessidade cada vez maior de se utilizar essa 

técnica para a esterilização de artigos termossensíveis ou hidrossensíveis médico-
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hospitalares fez com que fosse introduzida no mercado essa nova tecnologia para a 

esterilização. 

De acordo com a portaria n° 482, (1999): 

 

 Os Ministros de Estado da Saúde e do Trabalho e Emprego. No 
uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, item II, da 
Constituição e tendo em vista o disposto na Lei N° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde e o 
disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, e Considerando o uso difundido do gás óxido de etileno 
como agente esterilizante de materiais médico-hospitalares, 
especialmente para materiais e artigos termossensíveis, e a 
evolução das tecnologias para o seu emprego. (BRASIL, 1999). 
 

 

 O Art. 1º - Aprovar o Regulamento Técnico e seus Anexos, objeto desta 

Portaria, contendo disposições sobre os procedimentos de instalações de Unidade 

de Esterilização por óxido de etileno e de suas misturas e seu uso, bem como, de 

acordo com as suas competências, estabelecer as ações sob a responsabilidade do 

Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e Emprego. (BRASIL, 1999). 

1.1 A VALIDAÇÃO 

 De acordo com da Silva, et. al., (2017), o desempenho da esterilização por 

oxido de etileno deve ser controlada, uma das medidas de controle desse 

desempenho é realizado por testes físicos e químicos e microbiológicos.  

Observando durante o processo a temperatura, concentração do gás na câmara a 

umidade e a pressão, parâmetros de extrema importância para o desempenho do 

processo de esterilização.  

Ainda segundo da Silva (2017), os controles para a validação além do 

controle físico temos ainda o controle químicos que é classificado em:  

 

a) Indicadores de processo: constitui-sede sistema químico 
aplicado a um substrato (tiras de papel crepado ou na própria 
embalagem que muda de coloração quando submetido às condições 
de esterilização ao óxido de etileno e b) Indicador de esterilização 
(integrador): consiste de uma película sensível ao ETO e à 
temperatura, acondicionada em uma embalagem formada por uma 
lâmina de papel filme e a outra por lâmina de papel/filme e metal 
laminado, com pastilhas em forma sólida e um papel condutor, ou 
também apresentação em forma de tiras de papel. c) impregnadas 
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com substâncias  químicas que muda de coloração quando expostas 
às condições de tempo,temperatura, concentração do gás e a 
umidade relativa. 

 

2.1.1- Indicadores 

 

O indicador biológico (IB) é uma preparação padronizada de esporos 

bacterianos numa população de 10, carreadas em um papel filtro especialmente 

tratado para suportar os esporos. A utilização de indicadores biológicos constitui-se 

em uma ferramenta adequada para a avaliação da eficácia dos processos de 

esterilização, minimizando os erros de interpretação (DE LIMA, SILVA e ROCHA, 

2014). 

  2.1.2- Fluxogramas de operação 

Santos, et. al. (2010), afirma que ligação irreversível do oxido de etileno com as 

bases nitrogenadas torna-se o maior efeito letal contra microrganismos pois anula a 

duplicação genética o que contribui para impedir a multiplicação celular, favorecido 

pela facilidade penetrante do gás o que torna a esterilização mais eficaz e de maior 

qualidade, na figura 1 temos o fluxograma da esterilização por óxido de etileno. 

Figura 1: Organograma do ciclo de esterilização por óxido de etileno 

 

 
        Fonte: Santos (2010). 
 

 
A figura 1 demonstra o fluxo de funcionamento e as fases da preparação 

para a injeção do óxido de etileno sua injeção e remoção essas fases garantem 

uma maior eficiência na esterilização do material e por fim uma areação completa 

para eliminar o gás da carga. 
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De acordo com Silva, et. al. (2016), quando se emprega para esterilização 

utiliza-se um equipamento especial, sendo necessário seguir os seguintes passos: 

 

A câmara é regulada à temperatura desejada com uma humidade 
entre 40% e 90% (obtida colocando água no seu interior); - coloca-
se o óxido de etileno dentro da câmara com concentrações 
variáveis ente 600 mg/l e 1 200 mg/l durante 24-48h (de acordo 
com a capacidade do equipamento) para o material ficar 
esterilizado com segurança (as fitas de garantia de esterilidade 
ficam com as riscas a preto); - de seguida faz-se a remoção do 
óxido de etileno residual e dos seus subprodutos tóxicos; - a 
esterilização propriamente dita ocorre quando este gás reage com 
os ácidos nucléicos, o que faz com que muitos microrganismos 
morram. 
 

Santos, et. al. (2010), concorda que artigos como:(cateter venoso central e 

periférico, tubos oro traqueais, sonda vesical, sondas de aspiração, equipos de 

soro). Mesmo que venham direto de fabricas devem ser esterilizados, o óxido de 

etileno pode ser utilizado para o processo de esterilização desses artigos, pois 

oferece vantagens como baixa temperatura para artigos terrmo-senssiveis. 

  2.1.3- Vantagens da utilização do óxido de etileno 

A esterilização é feita em câmara de gás própria para essa finalidade, 

preenchida com óxido de etileno e gases diluentes, como dióxido de carbono ou 

nitrogênio (antes usava-se também CFC). A vantagem desse processo é o ganho de 

escala, dada a quantidade de itens processados de uma vez em um pallet, por 

exemplo, (COUTO, p. 10-17, 2012). 

MORIYA e MÓDENA (2008), afirmam que o óxido de etileno possui grande 

eficácia na esterilização em temperatura relativamente baixa, e por penetrar em 

substâncias porosas, além de não corroer ou danifica materiais, tem ação rápida, 

podendo ser removido rapidamente depois de sua ação esterilizante. 

  2.2 Desvantagens do uso do gás óxido de etileno. 

Os resíduos do ETO devem ser considerados como parte importante do 

processo uma vez que a concentração do gás no ambiente de trabalho a níveis 

superiores ao estabelecido pode acarretar danos irreversíveis à saúde do 



16 
 

trabalhador. Entre as complicações causadas tem: câncer, cefaléia, dispnéia, 

cianose, edema pulmonar, anormalidade eletrocardiográfica entre outros. É 

incompatível com líquidos, gorduras, óleos e pó e possui risco ocupacional (riscos 

reais e/ou potenciais à saúde). O limite de tolerância é de 1 ppmpara uma jornada 

de 8 horas diárias e, de 5 ppm para uma exposição de 15 minutos (DA SILVA et. 

al.2017).  



17 
 

3– ETAPAS DA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO 

A Limpeza é uma etapa fundamental no processamento de qualquer artigo, 

pois é o procedimento mecânico que reduz a carga microbiana e a quantidade de 

matéria orgânica no material que será submetido à esterilização.  A presença de 

elevada carga microbiana ou mesmo de sujidades podem comprometer a eficiência 

da esterilização. (DA SILVA, et.al. 2017). 

Os materiais formados por vários componentes devem ser desmontados 

antes do início desse processo para que todas as superfícies sejam adequadamente 

limpas. Tanto a limpeza manual quanto a automatizada necessitam de água e 

detergente.  Atualmente tem sido utilizado com bons resultados detergentes 

enzimáticos (são compostos basicamente por enzimas, surfactantes e solubilizantes) 

que são agentes limpadores de alta eficiência e agem sobre a matéria orgânica, 

decompondo sangue, pus e fluídos corpóreos presentes nos artigos. Além de 

promoverem limpeza adequada, estes produtos não são corrosivos, são atóxicos e 

biodegradáveis. (DA SILVA, et.al. 2017). 

Segundo a SOBECC, (2013).  A esterilização tem como objetivo transformar 

produtos não estéres em estéres inativando os microbiológicos contaminantes, são 

utilizados geralmente para esterilizar produtos para saúde a cinética de inativação 

de uma cultura pura de micro-organismos por agentes físicos e/ou químicos, sempre 

existe uma probabilidade finita que um micro-organismo possa sobreviver 

independentemente da duração do tratamento aplicado. O tipo de contaminação em 

um produto para saúde a ser esterilizado varia e isso influencia a eficácia de um 

processo de esterilização. 

O processo de esterilização utilizando o ETO pode ser empregado em uma 

infinidade de artigos de uso hospitalar previamente processados, alguns vêm direto 

da fábrica, porém, necessitam de esterilização para serem utilizados (cateter venoso 

central e periférico, tubos oro - traqueais, sonda vesical, sondas de aspiração, 

equipos de soro). Entretanto, muitos outros artigos, de uso múltiplo são 

reprocessados dentro do hospital (instrumental cirúrgico, equipamento de terapia 

respiratória, bacias, papagaios, comadres) e no caso merecem atenção especial 

(POSSARI, 2003). 

De acordo com da Silva, (2017): 
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Todo material é observado durante a lavagem, enxágüe e secagem 
em relação  a  sua  coloração.  Sabe-se que principalmente as 
borrachas sofrem alteração na coloração quando estão perdendo 
suas características físicas, na  presença  de  ranhuras,  o  material  
deve  ser  desprezado.  Os plásticos, vão  opacificando-se  aos  
poucos,  pois  o  óxido  de  etileno,  principalmente com Freon 
(CCl2F2), provoca enrijecimento de plásticos e borrachas. Esses 
artigos, também, são testados para confirmar seu perfeito 
funcionamento utilizando-se balonetes, válvulas. Nas tubulações 
plásticas deve ser observada a presença de dobras. Estas 
observações são complementares  na  seleção  dos  materiais,  que  
antes  da  esterilização  devem  conservar  suas  características  
originais  tanto  físicas  como  de  funcionamento.  Na vigência  de  
qualquer  alteração  nestes  aspectos,  o  material  deve  ser  
desprezado,  retornando  ao  cliente  classificado  como  “sem   
meios   de   processamento”;   já   os   artigos   aprovados   passam,   
finalmente,   para   as   etapas   de   acondicionamento   em   
embalagens   específicas, termosselagem e identificação (nome, 
cliente, setor e data de envio).  Somente  após  todo  esse  processo  
o  artigo  é  considerado  em  condições de ser encaminhado a 
esterilização. 
 
 

 Segundo o ministério da saúde, (1999), antes da esterilização todo o material 

de vê ser lavado com água e sabão removendo a sujidade e microrganismos 

posteriormente enxaguados e uma rigorosa secagem devem ser aplicados, pois 

diminui a contaminação no material a ser esterilizado. A reesterilização é o processo 

de esterilização de artigos já esterilizados, mas não utilizados ocorre quando há 

dúvidas na segurança do artigo em relação a primeira  esterilização. A validação da 

esterilização por óxido de etileno é realizada utilizando-se testes físicos, químicos e 

microbiológicos. 

De acordo Norma ABNT NBR 15659 (2009,) as etapas de esterilização de 

artigos por óxido de etileno são: 

1) Leak Test (Teste de Estanqueidade) - Tem a função de 
verificar ensaios de vazamento durante a primeira fase do vácuo, a 
qual um tempo de 28 estabilizações da pressão não seja superior a 
15 minutos. E a alteração da pressão medida deve ser ≤ 50 Pa (0,5 
mbar) por minuto quando testada durante um período de 10 minutos; 
2) Preaquecimento – A temperatura das superfícies internas 
aquecidas da câmara do esterilizador devem satisfazer as 
especificações dadas pelo fabricante; 3) Retirada de ar – A retirada 
de ar da câmara interna é feita através de sequencias de pulsos de 
vácuo e vapor de formaldeído (dependendo do equipamento de 15 a 
20 pulsos). O vapor de formaldeído é produzido, onde se encontra o 
agente esterilizante. Além da retirada do ar, outra finalidade dos 
pulsos, é a penetração do vapor de formaldeído; 4) Esterilização – 
Ao terminar os pulsos da fase anterior, é realizado um profundo 
vácuo, para depois ser injetado o vapor de formaldeído até a pressão 
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correspondente a temperatura do ciclo (dependendo do equipamento 
pode ser de 50 °C a 85 °C). Após chegar a essa pressão é iniciada a 
contagem do tempo, que pode variar de 20 a 60 minutos 
dependendo da temperatura. Se a temperatura for por exemplo de 60 
°C a pressão é mantida de 200 a 230 mbar por 60 minutos; 5) 
Lavagem ou remoção do gás – Ao final da esterilização, uma série 
de pulsos de vácuo e vapor de água desmineralizada (dependendo 
da máquina pode ser de 10 a 20 pulsos) são realizadas 
alternadamente para remover o formaldeído restante da câmara e da 
carga; 6) Secagem: Após a lavagem é realizado vácuo, durante um 
tempo préprogramado, com a finalidade de auxiliar a fase de 
aeração; 7) Aeração: Após a remoção do gás, inicia-se a fase de 
aeração, que é realizada por uma sequência de pulsos de vácuo e 
ar, com a finalidade de remover a umidade da carga. Para finalizar, é 
admitido ar na câmara, através de um filtro de ar hidrofóbico, até que 
a pressão da câmara retorne a pressão atmosférica.  
 

A aeração mecânica pode ocorrer dentro da própria câmara de esterilização, 

após o ciclo, ou em equipamento separado com trocas de ar, por um período de 4 

horas e posteriormente, uma aeração ambiental, em área fechada, com sistema de 

ventilação e exaustão, por um período de 24 horas, (DA SILVA, et. al.2017). 

  3.1 RISCOS A SAÚDE 

As cargas químicas a que os trabalha desde enfermagem estão 

expostas em hospitais são provenientes dos procedimentos de 

esteril ização, desinfecção e no tratamento medicamentoso dos  pacientes. 

Para análise dessas cargas, consideraram-se quatro tipos de substâncias refere-

se às substâncias químicas de um modo geral (óxido de etileno, glutaraldeido, 

formaldeido, hipoclorito desód io ,  sabões,  é te r ,  benzina) ,  (FLORÊNCIO 

e ANDRÉS, 2005.) 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005), os efeitos de 

condições laboratoriais na taxa de aeração para amostras de ensaio, devem ser 

controlados seus efeitos laboratoriais na taxa de aeração Se fazem necessário tomar 

precauções mo manuseio das amostras e assegurar a segurança do operador e do 

analista. 

De acordo com Martinez (2008). São colocados sensores que alarmam 

quando há presença do gás óxido de etileno no ambiente esse dispositivo avisa aos 

trabalhadores as condições ambientais o gás é detectado quando chega a mais de 

700ppm no ambiente e o sensor previne a exposição acidental dos trabalhadores, 
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um dos motivos de acidente com óxido de etileno é que em concentrações menores 

há risco de intoxicação pois o individuo exposto não percebe o risco. 

Segundo a Norma Brasileira NBR ISO 10993-7, (2005): O nível de risco deve 

ser recomendado a partir de um apontamento de nível intermediário, pois remete um 

maior benefício na prevenção de agravos a saúde dos usuários dos produtos 

médicos estéres ainda que um risco maior seja mais vantajoso em ganhos para o 

uso dos produtos, evidencia-se que sem os produtos estéres muitos procedimentos 

e equipamentos não estariam disponíveis para atender a demanda de proporcionar 

maior qualidade de vida e os processos infecciosos estariam trazendo grandes 

riscos para a vida. 

O controle residual do ETO constitui também uma etapa importante do 

processo, já que a concentração do gás no ambiente de trabalho acima do 

preconizado pode provocar inicialmente irritação dos olhos, nariz, e garganta e 

tardiamente câncer, cefaleia, dispneia, cianose, edema pulmonar, sonolência, 

fraqueza, incoordenação motora, anormalidade eletrocardiográfica e excreção 

urinária de pigmento biliar. O limite de tolerância é de 1 ppm para uma jornada de 8 

horas diárias e, de 5 ppm para uma exposição de 15 minutos.(DA SILVA, et. 

al.2017). 
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4- A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO NA ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO 

DE ETILENO. 

Sundin e Neto, (2012), o resíduo de óxido de etileno pode acarretar agravos à 

saúde quando em contato com a pele podendo manifestar os seguintes eventos 

adversos reações alérgicas, queimaduras, irritações entre outros. Portanto o 

monitoramento da reutilização é sempre um bom critério de segurança e qualidade 

da reutilização dos produtos 

 Segundo ABDO, (2010), o óxido de etileno por ser um agente químico que age 

com eficácia à baixa temperatura e essa eficácia se dá também devido ao poder de 

alta penetração nos produtos a ser esterilizados  no entanto é altamente 

carcinogênico e teratogênico requerendo um maior controle de exposição para os 

trabalhadores e os produtos. 

De acordo com Quiroz Torres (2017). 

 

Durante a recepção do material deve-se verificar se o mesmo 
mantém as características originais e, em seguida, são 
encaminhados para esterilização/ reesterilização/ reprocessamento, 
conforme as características do artigo. Todo material encaminhado 
para a primeira esterilização é lavado com água e sabão para 
remoção de sujeira e microrganismos e, posteriormente, enxaguado 
com água corrente para completa remoção do sabão, a secagem 
deve ser rigorosa. Estas ações têm por objetivo diminuir a 
contaminação que possa existir no material. Segundo a Portaria nº. 4 
do Ministério da Saúde de 07/02/86 o reprocessamento é o processo 
a ser aplicado a artigos médico-hospitalares para permitir sua 
reutilização, que inclui limpeza, desinfecção, preparo, embalagem, 
rotulagem, esterilização e controle de qualidade. 
 

Lengert, (2008) afirma que o óxido de etileno (ETO) é utilizado 

frequêntemente para esterilizar produtos que não podem ser esterilizados a vapor, 

como feito na Central de Material e Esterilização (CME), todavia o monitoramento 

desse gás é de estrema importância, pois se trata de um produto inflamável e 

explosivo. O que para a redução dos riscos de explosão mistura-se ETO (10% a 

12%) com dióxido de carbono ou clorofluorcarbono (CFC) o que reduz também a 

possibilidade de incêndio  

As misturas esterilizantes de ETO penetram prontamente em poros profundos 

e em fendas estreitas e também em embalagem de polietileno, papel ou tecido. Tal 

penetração do gás permite a fabricantes de equipamentos médicos, dentários e 
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farmacêuticos, esterilizarem itens embalados individualmente, antes da entrega. 

Também permitem que hospitais, clínicas e laboratórios, esterilizarem itens usados e 

contaminados, após sua limpeza e embalagem para estoque, aqueles previstos em 

legislação específica (LAPA, 2011). 

Dlugokenski, (2008), afirma que os indicadores biológicos consistem em 

comprovar a resistência de um número conhecido de microorganismo a esterilização 

monitorando o crescimento ou não da carga de material a ser esterilizada esses   

microorganismo devem estar em condições ideais de incubação. Esse padrão indica 

uma população conhecida de esporos com a resistência definida ao agente 

esterilizante. 

Os indicadores biológicos para esterilização são classificados em: a) primeira 

geração: tiras de papel impregnado com esporos. O material é encaminhado ao 

laboratório para incubação após a esterilização e o resultado é fornecido após um 

período de 2 a 7 dias; b) segunda geração: ampolas contendo meio de cultivo e 

esporos, denominado como “autocontido”, com leitura final em 48 horas; c) terceira 

geração: só disponível para o processo a vapor. A leitura é realizada no máximo em 

3 horas. Também chamado de “enzimático”, utiliza aparelho especialmente 

desenvolvido para a leitura do resultado (SELLA, 2008). 

Os testes biológicos consideram todos os processos de esterilização, utiliza 

monitores e parâmetros críticos, como temperatura, pressão e tempo de exposição; 

a leitura é realizada em incubadora com método de fluorescência, obtendo 

resultados em três horas ou em 48 horas, trazendo maior segurança na liberação 

dos materiais. (LEITE, 2008).. 

O monitoramento químico é aquele realizado por indicadores e integradores 

que sofrem mudança química ou física quando expostos ao processo de 

esterilização, e avalie um ou mais parâmetros do processo, controlando o pacote 

interno e externamente. Os mais usados são os integradores e indicadores que 

mudam de cor e as fitas termocrômicas; os testes químicos não indicam que o 

material foi esterilizado, mas integram tempo, temperatura e presença de vapor 

naquele material reduzindo o risco de usar um material contaminado. (ASCARI, 

2013). 

Paurosi, et. al. (2018), afirma que, monitoramento químico é aquele realizado 

por indicadores e integradores que expostos ao processo de esterilização sofrem 
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mudança química ou física quando, e avalie um ou mais parâmetros do processo, 

controlando o pacote interno e externamente. 

Quiroz Torres, (2017), afirma que é de suma importância do monitoramento 

para controle do óxido de etileno sendo utilizado o método da cromatografia gasosa 

esse método também é aplicado para o controle de óxido de etileno e seus 

derivados e artigos esterilizados e no monitoramento ambiental, a utilização do 

método pode ser por leitura direta ou por amostragem que permitem leitura de 

concentração que variam de 1 a 1000 ppm. São úteis na identificação de vazamento 

através de um monitor contínuo ou detector contínuo de gás. 

De acordo com Quiroz Torres, (2017), afirma que além da rotina do controle 

com o produto e com o trabalhador evidência o controle dos resíduos do óxido de 

etileno no meio ambiente, os produtos responde diversamente ao contato, reação e 

desorção do óxido de etileno no caso de produtos tubulares longos apresentaram 

valores elevados de resíduos após esterilização, apesar de não terem sido 

submetidos à aeração forçada 

Nas áreas de esterilização mais modernas há sensores que alarmam quando 

há presença de óxido de etileno no ambiente, sinalizando aos trabalhadores a 

condição ambiental, prevenindo assim a exposição acidental ao agente esterilizante. 

O gás é detectável na proporção de mais de 700 ppm no ambiente, o que explica o 

risco de intoxicação por inalação de concentrações menores pelo indivíduo exposto 

que não percebeu o risco. (MARTÍNEZ, 2008). 

É importante, ainda, enfatizar a necessidade do profissional de enfermagem 

ocupar o seu espaço nos estudos que contribuem para os avanços da ciência e a 

assistência aos pacientes, além do manuseio adequado das tecnologias e o 

conhecimento das leis em vigência que regulamentam os processos de esterilização. 

(QUIROZ TORRES, 2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A esterilização construiu uma história cronologia através do tempo muitas 

mudanças e ocorreram até chegarmos a uma central de material e esterilização com 

o avanço das tecnologias em saúde a esterilização com o gás óxido de etileno foi 

desenvolvida e comprovada sua eficácia de eliminação total de microorganismos 

sendo, porém sua utilização por empresas especializadas em operar com esse 

método esterilizante tendo como maior referencia de eficácia a esterilização em 

temperatura relativamente baixa, e por penetrar em substâncias porosas, além de 

não corroer ou danifica materiais. 

O processo de esterilização utilizando o ETO passa por etapas onde o produto final 

é a garantia de segurança para os usuários dos artigos médico/hospitalar, mas 

oferecem riscos a saúde do operador que deve ser treinado para prevenção de 

agravos a sua saúde observando os sensores que soam o alerta das condições 

ambientais considerando o controle residual do ETO no ambiente de trabalho devido 

a sua concentração acima do previsto pode ocasionar inicialmente irritação dos 

olhos, nariz, e garganta e tardiamente câncer, cefaléia, dispnéia, cianose, edema 

pulmonar, sonolência, fraqueza entre outros. 

  O ETO é um material inflamável sua monitorização deve ser constante 

também devido aos riscos de explosão outros tipos de monitorização para o ETO 

são os indicadores químicos e biológicos para a maior segurança dos usuários, o 

enfermeiro deve estar atento aos avanços tecnológicos para o manuseio adequado 

das tecnologias em saúde. 
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