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MICROBIOLOGIA APLICADA

PADOVESE, M. C.; DEL MONTE, M. C. C., coords.
Esterilização de artigos em unidades de saúde. 2. ed.
São Paulo: Associação Paulista de Estudos e Controle
de Infecção Hospitalar, 2003.156p.

O avanço da tecnologia e a demanda de novos arti-
gos médico-hospitalar-odonto-farmacêuticos nas áreas de
diagnósticos, em procedimentos cirúrgicos e pós-operató-
rios e de recuperação tem disponibilizado no mercado
artigos críticos e semi-críticos das mais variáveis nature-
za, principalmente de materiais de difícil limpeza, desin-
fecção e mesmo esterilização por agentes físicos e quími-
cos convencionais. Portanto, sendo as enfermeiras respon-
sáveis pela central de materiais de esterilização em áreas
de saúde, a Segunda edição revisada e ampliada da publi-
cação “Esterilização de artigos em unidades de saúde”,
patrocinada pela Associação Paulista de Estudos e Con-
trole de Infecção Hospitalar, vem contribuir com o conhe-
cimento indispensável da aplicação dos agentes físicos e
químicos para atingir as esterilidades estabelecidas, res-
peitando a funcionalidade e integridade dos mesmos ma-
teriais.

A atualização dos capítulos com a inclusão de as-
suntos de interesse internacional como a doença de
Crewtfeldt-Jacob (CJD), porém com risco ocupacional de
transmissão remoto, é importante para ampliar os conhe-
cimentos dos profissionais atuantes na Central de Esteri-
lização hospitalar.

O capítulo 2 aborda importante tema sobre embala-
gens para esterilização, suas aplicações e recomendações
próprias, enfatizando diferentes tipos de invólucros apro-
priados para esterilização hospitalar disponíveis no mer-
cado, incluindo o uso convencional de tecido de algodão.

Ressalto com apreço a exposição dos aspectos le-
gais referentes à Esterilização, discutidos de maneira aca-
dêmica no capítulo 6, relacionando a legislação nacional
às legislações internacionais. Para os profissionais da área
de saúde a consulta permanente da legislação disponível
para “oferecer diretrizes (p.71) para as ações no âmbito
dos Centros de Material Esterilizado”é de indiscutível
importância. O capítulo ressalta igualmente aspectos le-
gais referentes à área física da Central de Esterilização,
como referente aos agentes físicos e químicos esterilizan-
tes.

Houve, por parte dos autores, a preocupação de in-
cluir os “sites de interesse sobre esterilização”, possibili-
tando contínua atualização dos temas abordados.
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A obesidade, segundo a Organização Mundial da
Saúde, já constitui uma epidemia mundial. Atinge a todas
as camadas sociais, tanto nos países desenvolvidos como
nos denominados em desenvolvimento. Evidências expe-
rimentais recentes assinalam que 35% da população bra-




