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INTRODUÇÃO: 

Produtos para saúde (PPS) são aqueles anteriormente denominados artigos odonto-médico-

hospitalares, utilizados para assistência em saúde, podendo ser tanto instrumental cirúrgico, produtos 

de assistência respiratória, como campos ou pacotes. O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma 

“unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde”.1 Assim, 

são funções da CME a limpeza, inspeção, empacotamento, esterilização e distribuição de PPS 

processados às unidades assistenciais.1  Porém, mesmo que todas as etapas conduzidas dentro do 

CME sejam válidas e atendam aos padrões de qualidade e segurança, a esterilidade do processamento 

poderá ser comprometida caso as unidades assistenciais não dispensem cuidado quanto ao manuseio, 

transporte e armazenamento dos PPS processados.2-3 Isto porque sistemas de embalagem devem 

promover: selagem adequada e resistente, barreira à entrada de microrganismos, proteção ao conteúdo 

do pacote de danos físicos, resistir a punções e rasgos, ausência de furos e apresentar custo benefício.4  

Estudos apontam que o controle de esterilidade deve ser aprimorado por análise de eventos 

ocorridos com o PPS processado, visto que a contaminação dos mesmos pode ocorrer em dias, ao invés 

de semanas. Ou seja, o PPS processado está estéril até que ocorra algum evento que comprometa a 

integridade da embalagem. Por esta lógica, estudos mais recentes relacionam a perda da esterilidade 

do PPS a eventos relacionados, e não a uma data definida como prazo de validade de esterilização, 

uma vez que não ocorre geração espontânea de microrganismos.5,6-7 

A literatura traz parâmetros do que se deve considerar acerca do evento relacionado, mas não 

apresenta instrumento válido para sua avaliação. Portanto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e 

validar um instrumento para avaliação de evento relacionado à manutenção da esterilidade de produtos 

para saúde (AERME-PPS), processados pelo CME. 

METODOLOGIA: 
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Trata-se de um estudo metodológico, o qual investiga métodos de obtenção, organização e 

análise dos dados, a partir da elaboração, validação e avaliação de instrumentos e técnicas de 

pesquisa.8 A figura 1 ilustra as fases das duas primeiras etapas referentes à validade de conteúdo.9,10 

Para o desenvolvimento do instrumento, foi realizada uma revisão de literatura como passo inicial para 

se definir o constructo de interesse e suas dimensões. O instrumento foi elaborado com base na 

literatura, nas leis e normas vigentes, na observação da prática e na experiência dos pesquisadores. 

 

Figura 1 - Etapas do processo de validação de conteúdo. Fonte: Adaptado de Coluci et al (2015, p. 927). 

Para a validação de conteúdo, utilizou-se a técnica Delphi.11 O instrumento elaborado foi 

submetido à apreciação de um comitê de especialistas na área de interesse para remoção, modificação 

ou acréscimo de itens.12 Estes especialistas, denominados “juízes”, foram selecionados a partir de 

critérios previamente definidos, considerando a característica do instrumento, a formação em 

enfermagem, a experiência prática e/ou ensino e/ou pesquisa, os artigos publicados, a participação em 

grupos de pesquisa e eventos científicos. 

O instrumento foi avaliado a partir de uma escala tipo Likert, com pontuação de um a quatro. 

Foram avaliados a clareza e pertinência dos itens, a abrangência dos domínios e a aparência geral do 

instrumento. A análise foi feita pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC), sendo considerado IVC ≥ 

0,8013, calculado pela fórmula: 

 

Os itens que não atingirem a pontuação, devem ser reformulados ou excluídos. Se estas 

modificações forem significativas, o instrumento deverá ser submetido à avaliação dos juízes 

novamente. Caso contrário, o instrumento estará pronto.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp (CAAE: 

85077618.1.0000.5404), atendendo às recomendações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

nº 466/2012. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para compor o comitê de especialistas, foram convidados 24 profissionais considerados elegíveis 

mediante os critérios estabelecidos, obtendo-se o retorno de nove deles. Um recusou e oito aceitaram 

participar da pesquisa, assinando o TCLE. Dentre os que aceitaram, a taxa de resposta foi de 62,5% 

(5/8), sendo a amostra final composta por cinco juízes. 

Comitê País/Região Titulação Área de atuação Experiência 
Juiz 1 Jamaica Pós-doutorado Órgão regulamentador 19 anos 
Juiz 2 Brasil/DF Pós-doutorado Órgão regulamentador 20 anos 
Juiz 3 Brasil/SP Doutor Ensino/Pesquisa 07 anos 
Juiz 4 Brasil/SP Pós-doutorado Assistência/Ensino/Pesquisa 35 anos 
Juiz 5 Uruguai Mestre Órgão regulamentador/Pesquisa 20 anos 

Tabela 1 - Caracterização do comitê de especialistas. Campinas, 2021-2022. 

A partir da revisão da literatura, a primeira versão do instrumento foi elaborada com 51 itens, 

divididos em três sessões: preparo, guarda e distribuição, e a qualquer momento; e cinco domínios: 1. 

apresentação do produto, 2. evento relacionado, 3. selagem da embalagem, 4. indicador químico e 5. 

intercorrências. Foi usado o modelo de farol, com as cores verde, amarela e vermelha, para cada sessão 

(figura 2). 

Os itens “Embalagem: simples ou dupla”, “etiqueta de identificação do preparo: sim ou não”, 

“marcações à caneta diretamente na embalagem”, “o pacote a ser distribuído para as unidades 

apresenta”, e “torção” obtiveram IVC= 0,60 quanto à pertinência e foram excluídos. O item 

“Rúbrica/Carimbo” obteve IVC= 0,60 quanto à pertinência e clareza, sendo reformulado.  

Todos os domínios foram considerados abrangentes (tabela 1), assim como o guia de 

preenchimento do instrumento. A avaliação da aparência geral do instrumento e do guia de 

preenchimento obtiveram índice de 0,80. 

 

Figura 2 - Primeira versão do instrumento AERME-PPS. Campinas, 2021-2022 
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Domínios Pertinência Clareza Abrangência 
Apresentação do produto 1,00 0,80 0,80 
Evento relacionado 1,00 1,00 1,00 
Selagem da embalagem 1,00 1,00 0,80 
Indicador químico 1,00 1,00 1,00 
Intercorrências 1,00 1,00 1,00 

Tabela 2 -  Índice de validade de conteúdo (IVC) para os domínios do instrumento AERME-PPS. Campinas, 2022. 

Estudos mostram que a esterilidade do processamento estará comprometida na ocorrência de 

eventos que causem dano à integridade da embalagem5,7. A RDC nº 15/2012 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre as boas práticas do processamento de produtos para 

saúde, acata os princípios da esterilidade relacionada a eventos1. Porém, ao mesmo tempo que 

descreve a necessidade de um plano de avaliação da integridade das embalagens, não deixa claro como 

elaborar ou desenvolver esse plano, de modo que não há uniformidade nas condutas das diferentes 

instituições do país, nem dos órgãos de fiscalização de cada região. 

O AERME-PPS, em formato de checklist, é um instrumento que pode ser aplicado a qualquer 

momento para avaliar a ocorrência de eventos relacionados nos produtos para saúde esterilizados, 

interceptando seu uso em situações de risco. Tendo em vista a necessidade de adequação do 

instrumento, a segunda versão foi encaminhada para avaliação dos juízes. 

CONCLUSÕES: 

O AERME-PPS é um instrumento de grande importância para o controle da esterilidade e, 

concluído o processo de validação, poderá auxiliar o profissional de saúde na tomada de decisão sobre 

o uso seguro do PPS no paciente. 
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