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Motivação para a escolha do tema



Transdutores

Materiais termossensíveis 
utilizados para a visualização 
anatômica em diversos 
procedimentos

O mesmo transdutor pode 
requerer processamentos 
distintos conforme o uso. 

Transdutores de 
superfície

Podem ser 
utilizados em pele 
integra ou  no intra-
operatório

Transdutores 
intracavitários



Cenário atual

• Falta de capacitação específica e 

acesso às diretrizes  

• Falta de supervisão.

• Processamento de materiais é de baixa 

prioridade na organização.

• Rotinas não são seguidos (equipe toma 

atalhos)

• Problemas estruturais nas áreas de 

processamento 

• Inexistência de rastreabilidade  

• Material espalhado por toda a 

instalação e pode ser processado ou 

armazenado em vários locais.

The Joint Commission (TJC). Improperly sterilized or HLD equipment –a growing problem. 2017. 

Em 2016 74% das notificações de potencial para 
dano grave à JCI  foram relacionadas ao 
processamento de artigos



Cenário atual

Evidência de aumento no risco para 
aquisição de patógenos/infecção pós 
procedimentos envolvendo 
transdutores

• Prescrição de antimicrobianos 

• US transvaginal (HR: 1,26; 95% 
CI:1,20–1,32). 

• US transretal (HR: 1,75; 95% CI: 
1,66–1,84).

Coorte 2010-2016 – avaliação de 
risco até 30 dias após 
procedimento 

• Culturas positivas

• US transvaginal (HR: 1,41; IC:1,21-
1,64)

• US transretal d (HR: 3,40; IC: 2,90-
3,99)

• Eco transesofágico (HR: 4,9; 
2IC:3,17-7,63).



Cenário atual

Surtos relacionados ao uso de gel 
contaminado para passagem de 
cateteres guiados por ultrassom

2016-2018. 

Surtos relacionados a realização de 

procedimentos guiados por 

Ultrassom (gel contaminado)

Diversos hospitais

Inserção de CVC.
1. Taiwan - 40 pacientes (pele e sangue) 

um óbito 

2. Austrália – 11 pacientes, 4 hospitais

3. Arábia Saudita – 14 pacientes, 3 UTI

1. Cheng A, et al. Clinical Microbiology and Infection. 2016;22(4):382. e1e11.
2. Shaban RZ, et al. American journal of infection control. 2017;45(9):954-58.
3. Abdelfattah R, et al. Journal of Hospital Infection. 2018;98(3):289-94.



Desafios no processamento de 
transdutores

• Material termossensível

• Diferentes profissionais

• Diferentes locais

• Diferentes procedimentos

• Classificação dos artigos



Desafios no processamento de 
transdutores



O que dizem 
as 
diretrizes....



Você sabe como os 
procedimentos utilizando 
transdutores são 
realizados no seu 
hospital?

O processamento dos 
transdutores utilizados 
no seu hospital está de 
acordo com as 
diretrizes?



• Questionário eletrônico: 
(358/12.937) controladores de 
infecção hospitais, instituições 
de longa permanência, 
ambulatórios, centros 
cirúrgicos ambulatoriais.

Uso de ultrassom em diversos 
setores

Carrico et al. American Journal of Infection Control 46 (2018) 913-20.



Carrico et al. American Journal of Infection Control 46 (2018) 913-20.



Carrico et al. American Journal of Infection Control 46 (2018) 913-20.



Qual o volume e quais são os 
procedimentos guiados por 
ultrassom realizados no seu 
serviço ?

Para quais deles os 
transdutores são 
classificados como artigos 
críticos?



Observação virtual

• Investigou o contato do 
transdutor com o local da 
punção  

• Imagens de vídeo - conteúdo 
educacional do YouTube -
100 primeiros vídeos de 
cada pesquisa  

• Aplicação da classificação de 
Spaulding.













É necessário arrumar a casa....

Por onde começar?



Primeiros passos...

• Conhecer os processos e procedimentos
• Mapear locais de uso de ultrassom 

• Procedimentos realizados com auxílio de ultrassom

• Tipo de gel utilizado

• Tipo de processamento realizado

• Classificar procedimentos

• Definir diretrizes adequadas à cada uso



Patrimônio

Consumo de 
insumos

Questioname
ntos direto 
aos setores

Contas 
hospitalares

www.ultrasoundinfectionprevention.org



Construção de um 
algoritmo

• Organizado por departamento

• Classificação de diversos 
procedimentos para cada setor com a 
recomendação de processamento e 
uso

www.ultrasoundinfectionprevention.org



Avaliação de risco e construção de 
uma política

www.ultrasoundinfectionprevention.org



Para pensar....

• Há evidência de potencial risco para transmissão de patógenos 
por meio de transdutores

• Boa parte dos serviços desconhece: 
• Equipamentos utilizados

• Local de uso

• Tipo de processamento

• Quem faz uso destes equipamentos

• Necessário mobilização e sensibilização dos serviços quanto à 
necessidade de adequação do processamento desses 
materiais.



Obrigada!!!

cristianeschmmitt@yahoo.com.br


