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RESUMO: Objetivo: Identificar os fatores relacionados à substituição das soluções de desinfecção dos aparelhos endoscópicos. Método: Estudo quantita-

tivo, realizado em um serviço de endoscopia digestiva alta de Belo Horizonte pertencente ao Sistema Único de Saúde, entre 28 de março de 2012 e 20 

de março de 2013. Fez-se uma análise documental dos registros de testes realizados para monitorização diária dos processos de desinfecção química no 

setor citado. Foi utilizada estatística descritiva com distribuição de frequência e medidas de tendência central. Resultados: Como fatores relacionados à 

substituição da solução de desinfecção de ácido peracético, identificou-se a concentração mínima da solução inferior à necessária (75%), volume abaixo 

da quantidade ideal (15%), presença de depósitos e derramamento acidental da solução, ambos com 5%. O custo extra estimado com as trocas desneces-

sárias foi de 66,6%. Conclusão: Observou-se a necessidade de revisão do planejamento e protocolos do serviço de forma prioritária.
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ABSTRACT: Objective: To identify the factors related to the replacement of  disinfection solutions of  endoscopes devices. Method: A quantitative study 

carried out at an endoscopy service in the city of  Belo Horizonte, belonging to the Brazilian National Health System, in the period from March 28, 2012 

to March 20, 2013. It was carried out a documentary analysis of  test records for daily monitoring of  chemical disinfection processes in that particular 

sector. Descriptive statistics were used with frequency distribution and central trend measurements. Results: The following factors related to the repla-

cement of  the disinfecting solution of  peracetic acid were identified: minimum solution concentration inferior to the required (75%), volume below the 

ideal amount (15%), presence of  deposits and accidental solution spillage, both at 5%. The extra cost estimated on the unnecessary exchanges reached 

66.6%. Conclusion: There is a prior need to review the planning and protocols of  the service.
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RESUMEN: Objetivo: Identificar los factores relacionados con la sustitución de soluciones de desinfección de endoscopios dispositivos. Método: Estudio 

cuantitativo, realizado en un alto de servicio de endoscopia en la ciudad de Belo Horizonte perteneciente al Sistema Nacional de Salud de Brasil, (SUS) entre 

el 28 de marzo de 2012 y 20 de marzo de 2013. Hubo un análisis documental de entradas de prueba realizados para el seguimiento diario de los procesos 

de desinfección químicos enese sector. Se utilizó estadística descriptiva con la distribución y medidas de tendencia central frecuencia. Resultados: Factores 

relacionados con la sustitución de la solución desinfectante de ácido peracético: concentración mínima requerida para bajar la solución (75%),volumen 

por debajo de la cantidad ideal (15%), presencia de los depósitos y derrame accidental de lasolución, tanto con 5%. El costo adicional estimado intercam-

bios innecesarios fue de 66,6%.Conclusión: Hay una necesidad de revisar la planificación y protocolos de un servicio prioritario.
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IntRODuçãO

A endoscopia digestiva é um procedimento realizado com o auxí-
lio de um aparelho endoscópico para o diagnóstico e tratamento 
de inúmeras doenças gastrointestinais1. Tal procedimento tem 
tido sua demanda aumentada nos últimos anos devido à cres-
cente queixa de dispepsia e à prevenção e rastreio do câncer2.

Os aparelhos endoscópicos são equipamentos caros, com-
postos por longos canais, com design complexo e produzidos 
com material delicado, o que os tornam difíceis de limpar 
e fáceis de danificar3. Durante o uso, esses aparelhos têm a 
superfície externa e interna expostas a diversos micro-orga-
nismos, o que requer uma descontaminação adequada após 
cada procedimento a fim de evitar contaminação cruzada, 
aumentar a vida útil do aparelho, proteger a equipe que o 
reprocessa contra infecções e prevenir erros diagnósticos, 
uma vez que fragmentos de biópsia poderiam permanecer no 
interior do mesmo e se misturar com os de outro paciente2,4.

É recomendado que, após a utilização, os aparelhos endos-
cópicos sejam submetidos à desinfecção de alto nível através 
de desinfetantes líquidos, tendo em vista que tratam-se de 
artigos semicríticos e termossensíveis5,6. Esse processo resulta 
na redução de pelo menos 6-log das mycobacterias e na des-
truição de todos os outros micro-organismos, com exceção 
de príons e esporos bacterianos7,8.

Cumprindo essa função de desinfetantes de alto nível, 
o ácido peracético, o glutaraldeído e o ortoftaldeído são 
produtos comumente utilizados no reprocessamento de 
endoscópios no Brasil e que têm seus registros autorizados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária9. Durante o 
reprocessamento, o aparelho endoscópico deve ser submerso 
em um desinfetante de alto nível imediatamente após a etapa 
da limpeza. O tempo a que o aparelho endoscópico deve ser 
exposto em cada uma dessas soluções, bem como o prazo 
de validade proposto para o produto e solução preparada, é 
definido de acordo com ensaios de eficácia antimicrobianos 
realizados pelo fabricante das mesmas10.

No entanto, a efetiva desinfecção desses equipamentos 
está diretamente relacionada à qualidade de uso das soluções 
desinfetantes. Diversos fatores externos podem afetar a eficácia 
dessas soluções. Entre eles, a realização de uma limpeza inefi-
ciente, comprometendo a ação do saneante, visto que muitas 
soluções podem ter sua ação reduzida ou anulada quando em 
contato com matéria orgânica; a temperatura em que a solução 
é utilizada; a imersão do aparelho endoscópico ainda úmido na 
solução, acarretando a hiperdiluição e a consequente alteração 

do pH e concentração do produto; o tempo de exposição do 
aparelho à solução desinfetante, além das características ine-
rentes ao enxágue e secagem do mesmo5.

Dessa forma, a monitorização das soluções desinfetantes, 
como forma de garantir sua eficácia, tem sido recomendada10. 
A monitorização permite avaliar, por meio de um indicador 
químico, as condições de uso das soluções quanto à concen-
tração mínima eficaz (MEC) estabelecida pelo fabricante para 
que as mesmas alcancem o efeito desejado. Se o monitor indi-
car, através da mudança de cor, que a solução química não 
se encontra no nível MEC estabelecido, ela deverá ser des-
cartada, mesmo que ainda não tenha alcançado a data limite 
para expirar. A monitorização da solução deve acontecer 
no mínimo uma vez ao dia antes do início das atividades10. 
Assim, o uso dos desinfetantes de alto nível em condições 
não ideais, causando falha nas etapas de reprocessamento do 
aparelho endoscópico, pode ser evitado1.

Falhas no reprocessamento dos aparelhos endoscópicos 
representam uma das grandes causas de transmissão cruzada 
de micro-organismos e formação de biofilmes, que podem 
desprender e contaminar o paciente11. Estima-se que a taxa 
de infecção em procedimentos de endoscopia gastrointesti-
nal seja de 1 em 1,8 milhões. Porém, acredita-se que esses 
dados sejam subestimados, tendo em vista a subnotificação 
de alguns casos, falta de vigilância por parte dos serviços de 
saúde e o longo período de incubação de algumas infecções4.

Espera-se que os resultados encontrados possam contribuir 
para o estabelecimento de protocolos acerca da monitori-
zação da solução química, para o planejamento das ações e 
para a promoção de melhorias nos serviços de endoscopia.

ObjEtIVO gERAL

Identificar os fatores relacionados à substituição das soluções 
de desinfecção dos aparelhos endoscópicos.

MétODO

Tratou-se de um estudo quantitativo, realizado em um serviço 
de endoscopia digestiva alta de Belo Horizonte, pertencente 
a uma unidade de referência secundária do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Tal serviço atende a população de todo o Estado 
de Minas Gerais, oferecendo mensalmente aproximadamente 
360 exames de endoscopia digestiva de caráter diagnóstico. 



|   26   |
Rev. SOBeCC, SãO PaulO. jan./maR. 2015; 20(1): 24-9

Oliveira aC, Mati MlM

Fez-se uma análise documental dos registros, no referido 
serviço, de testes realizados para monitorização diária dos 
processos de desinfecção química no setor citado durante 
o intervalo de 28 de março de 2012 a 20 de março de 2013. 
Quando necessário, registros complementares do serviço de 
enfermagem foram consultados, tais como o livro das ocor-
rências do serviço de endoscopia digestiva.

A monitorização da solução é registrada através de um 
documento onde são anexadas as fitas MEC utilizadas no teste 
de validação da solução de ácido peracético. Para o alcance 
dos resultados, foram extraídos desses documentos as datas 
e os motivos pelos quais a solução de ácido peracético foi 
desprezada/substituída. Foi analisado um total de 216 fitas 
MEC utilizadas no intervalo proposto para o estudo. Para o 
tratamento dos dados, foi usada estatística descritiva com 
distribuição de frequência e medidas de tendência central. 
Os dados coletados foram digitados e posteriormente foram 
descritos estatisticamente, calculando-se as porcentagens e 
apresentando-os no formato de planilha.

Por se tratar de uma pesquisa que não envolve a participação 
de seres humanos, ela está dispensada da necessidade de apro-
vação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, de acordo 
com a resolução 466/12. Dessa forma, a autorização formal para 
utilização dos registros foi obtida da coordenação do serviço.

RESuLtADOS

O serviço em análise possui quatro aparelhos endoscópicos. 
Dois desses aparelhos são de uso exclusivo em solução de 
ácido peracético e os outros dois, em solução de glutaral-
deído, sendo submetidos à desinfecção de alto nível nas suas 
respectivas soluções desde o primeiro uso. 

Os endoscópios processados em glutaraldeído são utilizados 
somente quando os processados em ácido peracético neces-
sitam de manutenção, substituindo-os. Ou seja, os aparelhos 
de uso preferencial são aqueles processados em ácido peracé-
tico; assim, o uso de aparelhos submetidos à desinfecção de 
alto nível por glutaraldeído é reduzido. Alguns dos motivos 
que limitam o uso desses aparelhos se fundamentam em redu-
zida qualidade de imagens fornecidas por esses equipamentos, 
além da dificuldade do serviço em adquirir a referida solução.

Durante a semana, cerca de 95 endoscopias são realizadas 
envolvendo 2 turnos de trabalho: manhã e tarde. Durante o 
período deste estudo, 2.720 exames de endoscopia digestiva 
foram realizados. 

Para a monitorização das soluções, 216 fitas MEC utili-
zadas no período proposto foram analisadas. 

Quanto às soluções, durante esse período, foi utilizado 
predominantemente ácido peracético fornecido por um 
mesmo fabricante. O glutaraldeído foi utilizado apenas quatro 
vezes enquanto o aparelho processado no ácido peracético 
estava em manutenção e, devido ao reduzido uso dessa solu-
ção, as fitas que o monitorizaram não foram analisadas para 
este trabalho.

Para responder ao objetivo do estudo de identificar os fato-
res relacionados à substituição das soluções de desinfecção dos 
aparelhos endoscópicos, os resultados serão apresentados pela 
análise do tempo estimado e tempo real de troca da solução de 
desinfecção dos aparelhos endoscópicos, pelos fatores relacio-
nados à troca da solução, e pelo custo estimado para a troca 
da solução no tempo estimado e no tempo real.

A troca da solução de ácido peracético em uso tem sido 
proposta a cada 30 dias, de acordo com determinação do 
fabricante. Assim, para o período do estudo, estima-se que 
a mesma deveria ter sido trocada 12 vezes; no entanto, cons-
tatou-se que foi trocada 20 vezes. 

Analisando-se os motivos determinantes para que a 
solução fosse desprezada/substituída, destacou-se o fato de 
em 75% dos casos a fita MEC indicar concentração mínima 
inferior à necessária para atuar de forma eficaz como desin-
fetante de alto nível.

Outro motivo da substituição da solução em 15% dos 
casos deveu-se ao fato de a constatação do volume médio da 
solução no recipiente se encontrar em quantidade inferior 
ao preconizado para garantir a completa imersão de toda a 
superfície do aparelho endoscópico.

Verificou-se ainda, em 5% das trocas, a presença de depó-
sitos na solução, assim como o derramamento acidental do 
produto em percentual semelhante (Tabela 1). 

Causas da substituição da solução saneante Frequência (%)

concentração abaixo da permitida 75

Quantidade inferior à necessária 15

sujidade/resíduo  5

derramamento 5

total 100

Tabela 1. causas da substituição da solução de ácido peracético 
antes do tempo previsto. Belo Horizonte, 2014.
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Quanto ao custo estimado para a troca da solução no 
tempo estimado e no tempo real, verificou-se que a troca da 
solução de ácido peracético, portanto, foi utilizada em um 
percentual de 66,6% a mais do que o previsto para o período 
estudado. No tocante ao impacto econômico desse uso além 
do estimado, teve-se o cuidado de analisar esse custo extra 
para com as trocas de solução pelos diversos motivos. 

Assim, considerando-se o valor médio do contêiner de 
5 L de ácido peracético ao custo de R$ 400,00 utilizado a cada 
troca da solução, estima-se que foram gastos R$ 80.000,00 no 
produto, enquanto poderiam ter sido gastos R$ 48.000,00, 
gerando um impacto ao sistema com um custo extra igual a 
R$ 32.000,00, de acordo com a tabela de custos de uma empresa 
fornecedora ao serviço, com preço vigente no mercado. 

DISCuSSãO

O ácido peracético é um eficaz desinfetante de alto nível for-
mado pela mistura de ácido acético (CH3COOH) e peróxido 
de hidrogênio (H2O2) numa solução aquosa. Ele é encontrado 
em diversas formulações com o pH variando entre 3 e 8,5 e 
tem um largo espectro de atividade e de inativação de bacté-
rias gram-positivas e gram-negativas, fungos e leveduras1,12.

Pouco se conhece sobre o mecanismo de ação do mesmo, 
mas acredita-se que ele tenha uma ação parecida com a de 
outros agentes oxidantes. Ele desnatura proteínas, altera 
a permeabilidade da membrana e oxida o radical sulfidril 
e as ligações de enxofre em proteínas, enzimas e outros 
metabólitos7. Dependendo da composição, os produtos 
são utilizados à temperatura ambiente ou em temperatu-
ras de até 56°C1.

Quando comparado ao glutaraldeído, o ácido peracético 
é mais seguro para quem o manipula, apresenta ação mais 
rápida e é menos agressivo para o meio ambiente devido à 
baixa toxicidade dos seus produtos de decomposição (ácido 
acético, água, oxigênio, hidrogênio e peróxido)1,12.

Apesar disso, o ácido peracético apresenta menor esta-
bilidade. Dependendo das condições de armazenamento, 
a forma líquida do produto tem validade média entre 12 e 
18 meses e a forma em pó, de três anos, enquanto o gluta-
raldeído possui validade de 24 meses1. Como desvantagens, 
ainda, lista-se o forte odor avinagrado e a incompatibili-
dade com determinados materiais (bronze, cobre, aço liso e 
ferro galvanizado), apresentando ação corrosiva sobre eles7. 
Há necessidade de se adicionar, antes do uso, um agente 

anticorrosivo, que é comercializado juntamente com o pro-
duto. Existem registros de irritação na pele, olhos e vias 
aéreas de quem o manipula13,14.

A eficácia da solução de ácido peracético está diretamente 
associada ao pH da mesma1. Dessa forma, é necessário o 
controle da solução através da fita MEC. A fita MEC é um 
indicador ácido-base ou indicador de pH que apresenta dife-
rentes cores de acordo com o pH da solução na qual é inserida. 

O uso dos indicadores de pH é uma prática introduzida 
no século XVII por Robert Boyle15 e, desde então, é utilizado 
para mensurar o pH de diversas substâncias. No Brasil, o uso 
da fita para monitorização de soluções de ácido peracético é 
recomendado10. A monitorização com auxílio do indicador 
químico permite avaliar, através da leitura do pH, as con-
dições de uso das soluções quanto à concentração mínima 
eficaz estabelecida pelo fabricante para que a mesma alcance 
o feito desejado. 

No serviço em análise, a solução de ácido peracético é acon-
dicionada em recipientes plásticos com tampa e dimensões 
suficientes para acomodar um aparelho endoscópico. O con-
trole da mesma através da fita MEC é realizado diariamente, 
antes do início das atividades, pelos auxiliares de enfermagem 
sob a supervisão da enfermeira responsável pelo setor. A troca 
da solução, quando necessária, é realizada pela enfermeira ou 
pelos auxiliares de enfermagem, que receberam treinamento 
para desempenharem tal atividade com segurança.

Para o custo extra com a solução, cujo volume foi exce-
dente em 66,6% de trocas previstas, constatou-se um elevado 
investimento financeiro. Tendo em vista se tratar de um serviço 
de saúde e considerando-se a precariedade do investimento no 
mesmo, sobretudo por ser um serviço público (SUS), esse valor 
excedente significa um enorme desperdício de dinheiro. Em 
um cenário em que dificuldades de financiamento de ações 
de saúde existem, a quantia poderia ser usada em outras ações 
que beneficiariam usuários do serviço público de saúde.

Quanto às potenciais causas encontradas para a necessidade 
de uso de uma nova solução de ácido peracético, estas permi-
tem que sejam feitas algumas análises a seguir apresentadas.

O fato de em 75% das vezes a solução ter sido desprezada 
devido à concentração estar inferior à mínima necessária para 
uma desinfecção de alto nível efetiva indica falha na secagem 
do aparelho entre as etapas de limpeza e de desinfecção. Esse 
achado leva à inferência de que os aparelhos foram imersos 
ainda molhados para serem processados. A concentração 
mínima necessária para o produto ser eficaz varia de acordo 
com a formulação do mesmo, sendo informada pelo fabricante. 
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O desinfetante químico em uso no serviço em análise possui 
concentração de ácido peracético de 0,2% e, em concentrações 
abaixo desse valor, a fita MEC acusava necessidade de troca.

Imergir o aparelho endoscópico na solução saneante 
sem a correta secagem é uma ação que vai contra as dire-
trizes do protocolo institucional e as normas estabelecidas 
pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia 
Digestiva e pela American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy. O protocolo geral para processamento de 
aparelhos endoscópicos consiste em 5 etapas:

(1) pré-limpeza do tubo de inserção,
(2) teste de vazamento,
(3) limpeza manual das superfícies internas e externas 

do aparelho incluindo o uso de escovas e de deter-
gente enzimático,

(4) imersão do aparelho em solução desinfetante de alto 
nível pelo tempo proposto pelo fabricante e enxágue,

(5) secagem e armazenamento16,17.  

É determinado que, após o enxágue, antes da etapa em 
que o aparelho será submetido à desinfecção de alto nível, 
deve-se secar o endoscópio externamente e deixá-lo escor-
rer ao máximo antes de colocá-lo na solução a fim de evitar 
a alteração do produto16. Dessa maneira, a alteração de con-
centração e de pH da solução seria minimizada/evitada. 

É importante ainda ressaltar que, caso o endoscópio seja 
devidamente processado e armazenado de acordo com as 
diretrizes vigentes, não existe evidência de que um ciclo de 
reprocessamento adicional imediatamente antes da utiliza-
ção no início do dia seja necessário16.

Outro cuidado adicional se refere ao fato de que, ao 
imergir o aparelho no desinfetante de alto nível, deve-se intro-
duzir a solução em todos os canais a fim de evitar bolhas de 
ar e proporcionar o contato do produto com toda a super-
fície interna e externa do equipamento17,18. Porém, caso a 
solução que se encontra dentro do aparelho não seja remo-
vida antes de retirá-lo do recipiente com o saneante, haverá 
perda da mesma ao iniciar o enxágue, o que fundamenta o 
segundo motivo mais prevalente para a troca das soluções, 
equivalendo à reduzida quantidade do saneante no recipiente. 
Nesse caso, em que a completa imersão do aparelho endos-
cópico na solução não é possível, não está recomendada sua 
utilização pelo não contato da solução em todas as superfí-
cies externas e internas do equipamento3.

Os depósitos encontrados na solução que motivaram a 
troca em 5% dos casos, como resíduos da cola localizada na 

ponta do tubo, conforme análise do serviço de manutenção 
aos aparelhos endoscópicos, levantam uma nova discussão 
sobre os danos que o ácido peracético pode causar nos apare-
lhos endoscópicos. É sabido que o ácido peracético apresenta 
incompatibilidade com alguns materiais, tais como aço, cobre 
e bronze, porém não foram encontrados na literatura relatos 
de danos à cola utilizada no aparelho18.

Intercorrências que ocasionaram o derramamento da solu-
ção representam 5% dos casos e indicam falhas nas ações dos 
profissionais em relação ao manejo do desinfetante. 

Os profissionais que trabalham em serviços de endos-
copia devem receber à admissão e de forma permanente 
capacitação no que diz respeito ao processo de limpeza, 
desinfecção, esterilização, armazenamento e transporte dos 
aparelhos endoscópios, assim como treinamentos em rela-
ção ao conhecimento dos mecanismos de ação das diferentes 
soluções, validade, normas de utilização, cuidados quanto a 
riscos ao operador/manipulador, além do monitoramento 
da eficácia dos saneantes17,19.

No serviço em questão, todos os funcionários são trei-
nados à admissão pela enfermeira responsável. Porém, a 
supervisão direta dos mesmos durante as atividade é limi-
tada, uma vez que esta não ocorre durante todo o período 
de trabalho, pela falta de um profissional enfermeiro exclu-
sivo para supervisão no serviço de endoscopia digestiva alta 
durante todo o horário de funcionamento do setor.

Há ainda que se destacar o rodízio realizado pelos profis-
sionais de enfermagem de nível médio a cada três meses do 
setor de endoscopia para outros setores, ficando a critério 
da coordenação a definição do setor. 

COnCLuSãO

A monitorização das soluções de desinfecção dos aparelhos 
endoscópicos por meio de fitas que indicam a concentração 
mínima eficaz das soluções saneantes é importante aliada na 
prática profissional. Ela visa garantir um parâmetro seguro 
para o processamento desses equipamentos, fornecendo 
condições objetivas mínimas que apontam se a solução se 
encontra em condições adequadas a fim de que cumpra sua 
função de maneira efetiva.

A partir da identificação dos fatores relacionados à substi-
tuição das soluções de desinfecção dos aparelhos endoscópicos, 
é possível o estabelecimento de medidas que visam à melho-
ria do serviço de saúde.
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Troca das soluções de desinfecção dos aparelhos endoscópios

Os fatores encontrados para a substituição/descarte da 
solução para desinfecção dos endoscópios apontam para 
uma revisão do planejamento e protocolos do serviço. 
Ações fundamentais, como treinamento da equipe de enfer-
magem no que diz respeito às etapas de processamento dos 
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aparelhos endoscópios e sua supervisão direta como possi-
bilidades de minimizar comportamentos que interfiram na 
efetividade das soluções, minimizarão as trocas desneces-
sárias e, com isso, representarão uma economia, evitando 
gastos extras ao serviço. 


