


Considerações iniciais 



Função e importância 

Embalagens para 
Esterilização final 



Prevenção da infecção 

Manutenção 
do estado 
estéril dos 

dispositivos 

Medidas de 
prevenção de 

infecção cruzada 

Processo de 
esterilização 



 permitir a esterilização do seu conteúdo; 

 assegurar a manutenção da esterilidade do 
seu conteúdo; 

 assegurar a apresentação asséptica do 
produto aquando da abertura no ponto de 
uso; 

 pode igualmente assegurar a protecção do 
seu conteúdo. 

Função de um sistema de barreira estéril  



Rolos e sacos em PLÁSTICO com 
encerramento definitivo 

Embalagens para 
DM descontaminados 



Lavagem 

Desinfecção 

Inspecção 

Embalagem 

Esterilização Transporte 

Armazém 

Ponto de uso 

Transporte 

"DISINFECTED DEVICES should be packed in 
suitable full-plastic packaging and not in 
sterile supply packaging." 

 

Está vedada a utilização de sacos de material 
plástico não validados como embalagem de 
protecção conforme a EN ISO 11607-1 e cuja carga 
microbiana seja desconhecida para a embalagem 
de dispositivos desinfectados e não esterilizados. 

SBE 

Embalagem para DM descontaminados não estéreis  

SBE 



Rolo de plástico com encerramento 
definitivo por termo-selagem 
 

NÃO É SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL  



Saco auto-adesivo em plástico 
com encerramento 
definitivo 

NÃO É SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL  



Enquadramento normativo 

Regulamento (UE) 2017/745 | EN ISO 11607 | EN 868 



“Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos 
médicos, que altera a Diretiva 2001/83/CE, o Regulamento (CE) 
n.° 178/2002 e o Regulamento (CE) n.° 1223/2009 e que revoga 
as Diretivas 90/385/CEE e 93/42/CEE do Conselho” 

Regulamento (UE) 
2017/745 



Regulamento vs. Directiva 

Um «regulamento» é um acto 
legislativo vinculativo, aplicável de 
forma automática em todos os seus 
elementos em todos os países da UE. 

Uma «directiva» é um acto legislativo 
que fixa um objetivo geral que todos 
os países da UE devem alcançar. 
Contudo, cabe a cada país elaborar a 
sua própria legislação para dar 
cumprimento a esse objetivo.  

Regulamento (UE) 2017/745 



As normas na Europa 
As normas e outras publicações relativas à normalização são diretrizes facultativas que estabelecem 
especificações técnicas aplicáveis a produtos, serviços e processos. Embora não seja obrigatória, a 
utilização de normas prova que os produtos e serviços satisfazem um determinado nível de qualidade, 
de segurança e de fiabilidade. 
As normas harmonizadas constituem uma categoria específica de normas europeias desenvolvidas por 
um organismo europeu de normalização na sequência de um pedido («mandato») da Comissão 
Europeia. Podem ser utilizadas para demonstrar que os produtos ou serviços cumprem os requisitos 
técnicos previstos na legislação europeia aplicável. Os requisitos técnicos previstos na legislação 
europeia são obrigatórios. 

As normas harmonizadas estabelecem especificações técnicas que são consideradas adequadas ou 
suficientes para garantir a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos na legislação 
europeia. Na maioria dos casos, a utilização de normas harmonizada é facultativa. Enquanto 
fabricante ou prestador de serviços pode escolher outra solução técnica para cumprir os requisitos 
legais. 

Regulamento (UE) 2017/745 



Sistema de Gestão da Qualidade 
• As Unidades de Reprocessamento de Dispositivos Médicos devem ser geridas em linha com um 

Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma EN ISO 13485:2016 (Medical devices – 
Quality management systems – Requirements for regulatory purposes). A versão de 2016 foi 
harmonizada e citada no Jornal oficial da União Europeia de 17 de novembro de 2017 – 
“Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos 
dispositivos médicos”. 

• O documento CEN/TR 17223:2018 fornece ajuda na relação entre a EN ISO 13485:2016 e o 
Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos. 

Lei Europeia e 
standards 

harmonizados 

Regulamento 
(UE) 2017/745 

Norma 
EN ISO 

13485:2016 

CEN/TR 
17223:2018 

Regulamento (UE) 2017/745 



Sistema de Gestão da Qualidade 
• Uma das fases do reprocessamento de dispositivos médicos é a embalagem: os dispositivos médicos 

têm de ser embalados em sistemas de embalagem apropriados antes do processo de esterilização. 
• Os sistemas de embalagem têm de cumprir com a EN ISO 11607 (e com a série EN 868 apropriada) 

por forma a demonstrarem a conformidade com os requisitos de segurança e desempenho 
relevantes do Regulamento Europeu 2017/745. 

• A EN ISO 11607 é o standard europeu para a embalagem de dispositivos médicos para esterilização 
final. 

• É importante ainda reter que cada dispositivo médico embalado deve ser claramente etiquetado de 
acordo com a EN ISO 15223 (em revisão), possibilitando a identificação do seu conteúdo e de uma 
referência de base que permita a sua completa rastreabilidade. 

Regulamento (UE) 2017/745 



Validação 
• A validação é o processo documentado para obter, registar e interpretar os resultados necessários 

por forma a demonstrar que um processo, produzirá de forma consistente, um produto que cumpre 
com as especificações pré-determinadas. 

• A validação obrigatória é aplicável a um grande número de equipamentos utilizados no processo de 
reprocessamento entre os quais se incluem as termo-seladoras e os sistemas de embalagem. 

• A validação deve demonstrar a capacidade 
destes processos alcançarem os resultados 
esperados consistentemente, devendo todo o 
processo ser documentado, sendo que, a 
validação dos sistemas de embalagem deve ser 
efectuada antes da sua implementação e após 
alterações aos produtos ou processos. 

Regulamento (UE) 2017/745 



• Em 26 de maio de 2020 a EN ISO 13485 tem de estar implementada e os processos afectos ao 
reprocessamento de dispositivos médico têm de estar validados. 

• No caso particular dos sistemas de embalagem a EN ISO 11607-1 e a EN ISO 11607-2 têm de estar 
aplicadas, ou seja, tem de existir uma validação documentada dos sistemas de embalagem e uma 
implementação de um controlo de rotina eficaz. 

Publicação no Jornal 
Oficial 

5 de maio de 2017 

Entrada em vigor  
25 de maio de 2017 

Periodo de transição 
de 3 anos 

Data de aplicação do 
Regulamento 

26 de maio de 2020 

Regulamento (UE) 2017/745 

https://anes.pt/ 
https://anes.pt/wp-content/uploads/2017/12/REG_2017_745_e-746_DM_e_DIV.pdf 

https://anes.pt/wp-content/uploads/2017/12/REG_2017_745_e-746_DM_e_DIV.pdf
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Classificação como Dispositivo Médico 

Um sistema de barreira estéril é considerado um “acessório” de um 
dispositivo médico. Assim um sistema de barreira estéril tem de 
cumprir os mesmos requisitos que um dispositivo médico.  

Um sistema de barreira estéril é classificado como um Dispositivo 
Médico (DM) Classe I 

quando 

disponibilizado directamente a uma instituição de prestação de 
cuidados de saúde 

sendo 
do fabricante do mesmo a responsabilidade da garantia  da sua 
conformidade com os requisitos essenciais. 

Regulamento (UE) 2017/745 



Marcação CE aposta na embalagem 
de venda, SIM. 

Marcação CE aposta no sistema de 
barreira estéril individual, NÃO. 

Regulamento (UE) 2017/745 



Normas aplicáveis aos materiais e aos sistemas 
pré-formados para a embalagem de 
Dispositivos Médicos em esterilização final 

Considerações gerais 
EN ISO 11607 
EN 868 



Normas aplicáveis aos materiais e aos sistemas pré-formados para a embalagem de Dispositivos 
Médicos em esterilização final: 

 
• EN 868 (série de 2 a 10) – Embalagens para dispositivos médicos em esterilização final : para 

fabricantes 
• EN ISO 11607 (partes 1 e 2) - Embalagens para dispositivos médicos em esterilização final : para 

utilizadores e fabricantes 
 
Documentos técnicos que servem de apoio à EN ISO 11607: 

 
• ISO/TS 16775 - Embalagens para dispositivos médicos em esterilização final: Guia de aplicação da 

ISO 11607 (partes 1 e 2) 
• ISO/TS 11139 – Esterilização de produtos para cuidados de saúde. Vocabulário 

Normas para a embalagem de DM em esterilização final 



Estrutura da normalização 
 
Aplicação: fabricantes de embalagens, fabricantes de DM, prestadores de cuidados de saúde e onde DM são 

colocados no interior de sistemas de barreira estéril e esterilizados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação: fabricantes de embalagens e fabricantes de DM (normas de concepção) 

EN ISO 11607 (partes 1 e 2) 

EN 868-2 EN 868-3 EN 868-4 EN 868-5 EN 868-6 EN 868-7 EN 868-8 EN 868-9 EN 868-10 

Normas para a embalagem de DM em esterilização final 



Série EN 868 2-10 – Embalagens para dispositivos médicos em esterilização final: 
 

• Parte 2 - Folhas para esterilização. Requisitos e métodos de teste. 
• Parte 3 - Papel utilizado para o fabrico de sacos de papel (especficados na EN 868-4) no fabrico de sacos-pré 

formados e rolos (especificados na EN 868-5). Requisitos e métodos de teste. 
• Parte 4 - Sacos de papel. Requisitos e métodos de teste. 
• Parte 5 - Sacos-pré formados e rolos seláveis de construção em material poroso e filme plástico. Requisitos 

e métodos de teste. 
• Parte 6 - Papel para processos de esterilização a baixa temperatura. Requisitos e métodos de teste. 
• Parte 7 - Papel com revestimento adesivo para processos de esterilização a baixa temperatura. Requisitos e 

métodos de teste. 
• Parte 8 - Contentores reutilizáveis para esterilizadores a vapor conforme a EN 285. Requisitos e métodos de 

teste. 
• Parte 9 - Materiais de tecido não tecido em poliolefinas não revestidos. Requisitos e métodos de teste. 
• Parte 10 - Materiais de tecido não tecido em poliolefinas com revestimento adesivo. Requisitos e métodos de 

teste. 

EN 868 (2-10) 



É responsabilidade do fabricante: 

Conceber embalagens que respeitem as exigências técnicas 
descritas na série EN 868; 
Demonstrar a conformidade e o desempenho das embalagens 

face aos métodos de ensaio especificados na série EN 868 
(certificados, relatórios de ensaios). 

 

É responsabilidade dos utilizadores: 
Assegurarem-se que as embalagens utilizadas são validadas e 

certificadas conforme a parte apliável da EN 868 exigindo os 
certificados de conformidade e/ou os relatórios de ensaio. 

EN 868 (2-10) 
 



Norma harmonizada EN ISO 11607 - Embalagens para dispositivos médicos em esterilização final: 

 
• Parte 1: EN ISO 11607-1 - Requisitos para materiais, sistemas de barreira estéril e sistemas de 

embalagem 

 
• Parte 2: EN ISO 11607-2 - Requisitos de validação para os processos de formação, selagem e 

montagem 

“(…) é aplicável à indústria, às instituições de saúde e onde quer 
que dispositivos médicos são colocados em sistemas de barreira 
estéril e esterilizados.” 

EN ISO 11607 (partes 1 e 2) 



EN ISO 11607 – 1 
A EN ISO 11607-1 informa quatro conceitos com base na ISO/TS 11139 - Sterilization of health care 
products  - Vocabulary.: 

 
• SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL (SBE): mínima configuração de embalagem que assegura uma 

barreira microbiana e permite uma apresentação asséptica no ponto de uso  
 

• SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL PRÉ-FORMADO: sistema de barreira estéril parcialmente 
constituído antes do enchimento e fecho final ou selagem (ex. sacos pré-formados, contentores 
reutilizáveis) 
 

• EMBALAGEM DE PROTECÇÃO (EP): embalagem concebida para prevenir danos no sistema de 
barreira estéril e no seu conteúdo, desde a sua constituição até ao ponto de uso 
 

• SISTEMA DE EMBALAGEM (SE): combinação do sistema de barreira estéril e da embalagem de 
protecção 



O sistema de embalagem inclui um sistema de barreira estéril e uma embalagem de protecção.  
Mas se o sistema de barreira estéril: 
protege o dispositivo, 
permite a apresentação asséptica no ponto de uso, 
é suficientemente resistente de modo a não necessitar da embalagem de protecção adicional, 

 
ENTÃO O SISTEMA DE BARREIRA ESTÉRIL PREENCHE IGUALMENTE 

OS REQUISITOS DE UM SISTEMA DE EMBALAGEM. 
 
 
 

       OU 
 
 

 
 

SE SBE EP SE SBE EP 

EN ISO 11607 – 1 | ISO/TS 16775 

Tem de ser sempre assegurada uma apresentação asséptica! 



SBE + EP = SE 



SBE + EP= SE 

tapar 



Os sistemas de barreira estéril e os seus componentes (ex. 
etiquetas, fitas adesivas, folhas de absorção/protecção ou trayliner) 
devem ser comprovadamente conformes com a EN ISO 11607-1. 

 
 

O fabricante deverá apresentar um certificado emitido por um 
laboratório independente a comprovar o mesmo.  

 
 

 

As normas referidas no certificado variam com o tipo de 
sistema de barreira estéril! 

EN ISO 11607 – 1 



É responsabilidade dos fabricantes: 
Conceber embalagens que respeitem as exigências essenciais dos Sistemas de Barreira Estéril 

conforme a EN ISO 11607-1; 
Demonstrar o desempenho das embalagens como barreira microbiana (a certificação EN ISO 11607-

1 tem de obrigatoriamente integrar um teste de barreira). 

É responsabilidade dos utilizadores: 
Assegurarem-se que as embalagens utilizadas são validadas e certificadas conforme a EN ISO 11607 

e exigir os respectivos certificados de conformidade e relatórios de ensaio; 
Validar e monitorizar rotineiramente os sistemas de encerramento dos Sistemas de Barreira Estéril 

conforme a EN ISO 11607-2; 
Definir a caducidade dos DM esterilizados em função do desempenho de barreira do sistema de 

barreira estéril e dos constrangimentos de transporte e armazenagem. 

EN ISO 11607 



 

Critérios de selecção de materiais/sistemas 
• Proporcionar uma protecção adequada ao DM durante o período de armazenagem previsto e o seu 

transporte até ao ponto de uso. 

• Serem compatíveis com o processo de esterilização pretendido e possuir resistência para as 
condições do processo escolhido. 

• Os materiais e os sistemas escolhidos devem: 
manter a integridade da barreira do SBE até à sua utilização, 
assegurar a apresentação asséptica no ponto de uso, 
permitir um método de fecho inviolável e 
permitir uma fácil identificação do seu conteúdo. 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



Considerações de montagem 
• Os DM devem estar posicionados por forma a facilitar a sua apresentação asséptica. 
• Dispositivos cortantes devem ser protegidos, para protecção do utilizador, do sistema de barreira 

estéril e do próprio DM. 
• Podem ser utilizados componentes no interior do sistema de barreira estéril por forma a facilitar a 

organização, secagem ou a apresentação asséptica. 
• O peso do sistema de embalagem e o seu conteúdo não deve ultrapassar o estipulado na legislação 

nacional para o manuseamento manual de cargas.  
• Os dispositivos de protecção e organização devem: 
proteger o(s) DM(s) durante as fases de armazenagem e transporte até ao ponto de uso, 
permitir e ser compatíveis com o processo de esterilização pretendido,  
não comprometer a apresentação asséptica e 
permitir a fácil identificação do conteúdo. 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



Considerações de montagem | Trayliner 
 

• Os Trayliners são folhas de protecção e absorção. 
• Embalagens em tecido não tecido 100% polipropileno (SMS) ou contentores reutilizáveis aumentam 

o risco do aparecimento de humidade no seu interior. É recomendada a utilização de folhas de 
absorção colocadas na base dos cestos uma vez que estas absorvem e dispersam a humidade 
residual para que se alcance uma carga totalmente seca. 

• Servem igualmente para prevenir possíveis danos no sistema de barreira estéril. 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



Trayliner 



Considerações de etiquetagem 
• Para SBE pré-formados com encerramento por termo-selagem , quando a etiquetagem é realizada 

na unidade de reprocessamento : 
antes do processo de esterilização  —>  a etiqueta deve ser colocada no filme, 

após o processo de esterilização  —>  a etiqueta pode ser colocada em ambas as faces; 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



Considerações de etiquetagem (identificação) 
 
• A impressão ou escrita tem de ser efectuada na área exterior às selagens. 
• Nas folhas de esterilização apenas se deve escrever nas fitas adesivas. 
• Etiquetas especiais para determinado processo de esterilização podem ser utilizadas para escrever 

mas quando colocadas não devem impedir o processo de esterilização. 
• A etiqueta deve manter-se de forma segura aderente ao SBE durante o processo de esterilização, 

armazenagem e transporte até ao ponto de uso. 
• As etiquetas ou fitas adesivas utilizadas como tal e os seus sistemas adesivos devem ser não tóxicos. 
• Só deve ser utilizada tinta não tóxica e compatível com o processo de esterilização pretendido. 
• Instrumentos de escrita que podem causar danos no SE/SBE não podem ser utilizados (ex. causar 

furos). 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



Etiquetagem 



Etiquetagem  
com indicador 
de exposição  



Documentação 
 

• Deve existir um plano ou um critério documentado para escolha de um SBE. 
• Os resultados da avaliação devem estar documentados e ser comparados com os critérios 

existentes. 
• Os documentos, a validação e os dados recolhidos devem ser mantidos de acordo com a política da 

instituição prestadora de cuidados de saúde.  
• A informação documentada tem de incluir o tipo de SBE, a dimensão, a qualidade e os lotes de 

identificação dos materiais testados, o processo de esterilização, a data de validade conhecida ou 
condições de armazenagem sugeridas, restrições ao manuseamento e para os contentores rígidos 
de uso múltiplo a frequência permitida assim como a natureza da manutenção. 

EN ISO 11607 – 1 | ISO TS/16775  



• Sacos e rolos pré-formados com 
encerramento por termo-selagem 

• Folhas para esterilização 
• Contentores rígidos de uso múltiplo. 

Sistemas de barreira estéril: as escolhas 
mais comuns 



Em rolo contínuo selado de ambos os lados.  

O rolo é desenrolado e cortado ao tamanho 
desejado. O DM é colocado no seu interior 
sendo então seladas ambas as extremidades 
dos topos. 

Em saco pré-cortado com um tamanho 
específico e selado em 3 lados.  

O DM é colocado no seu interior sendo então 
selada a quarta extremidade. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  



EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 

Medida, lote e sentido de abertura 
 
 
“Chevron” para facilitar abertura 
(selagem em “V”) 

 
Indicador de passagem / exposição  
 
Selagem com 3 nervuras 

Filme colorido para  
permitir o controlo visual 
da qualidade da selagem 

Ranhura 

“Peel corner” para permitir a 
abertura fácil e proteger do 
pó 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  



Constituídas por uma face porosa e uma face plástica: 

• A face porosa deve responder a uma das partes da EN 868 (2,3,6,7,9 ou 10) conforme o material 
que a constitui (papel médico para vapor, papel médico para gás, papel crepe, não tecido, SMS, 
Tyvek) e constituir uma barreira microbiana eficaz contra os microrganismos. Caso o material não 
responda a nenhuma destas partes da norma o fabricante tem de apresentar prova da eficácia desse 
material como barreira microbiana de acordo com a EN ISO 11607. 

• A face plástica tem de possuir pelo menos duas camadas, e não pode conter nenhuma micro-
perfuração (conforme método descrito na EN 868-5 Anexo C). Ex. A combinação PET/PP  
(Politereftalato de etileno/polipropileno) é utilizada para a esterilização a vapor. A camada PET dá 
resistência e a camada PP permite a termo-selagem à face porosa. 

• A face plástica tem de ser termo-selável à face porosa e a sua resistência tem de ser > 20 N/15mm 
(ASTM D 882). 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 



Concepção e design das selagens: 

• a largura total das zonas de selagem não deve ser inferior a 6 mm e 
• para selagens em nervura, a soma das zonas de selagem tem de ser levada em conta. 

 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 



Desempenho (selagem): 

• A resistência das selagens tem de ser: 
> 1,5 N/15mm após exposição ao processo de esterilização por vapor e   
> 1,2 N/15mm após exposição aos processos de esterilização a baixa temperatura (OE, FORM, 
H2O2). 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 



Desempenho (abertura e apresentação asséptica) 

• A concepção dos sacos e mangas deve permitir uma abertura sem grandes emissões de particulas. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 



Concepção e design dos indicadores: 
• Compreende um suporte e um indicador físico-químico Tipo e1 conforme a ISO 11140-1. 
• A área do indicador não deve ser inferior a 100 mm2. 
• O indicador tem de ser colocado onde não exista possibilidade de migração (intra-faces ou intra-

filme). 
• O indicador não pode ser afectado pela selagem. 

EN 868-5: Mangas e Sacos Mistos 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  



• A dimensão da embalagem e a resistência dos materiais que constituem a embalagem devem ser 
baseadas no DM a embalar.  

• Dispositivos de grandes dimensões ou com extremidades aguçadas exercem uma pressão adicional 
nas selagens e nos materiais da embalagem que podem ocasionar rupturas.  

• Deve existir espaço suficiente para a selagem por calor. Por outro lado muitos dispositivos de 
pequenas dimensões no mesmo SBE podem levar à sua movimentação e consequente ruptura da 
selagem, perfuração da embalagem.  

• Dispositivos pequenos e frágeis podem sofrer danos durante o manuseamento, transporte e 
distribuição. 

• O SBE pré-formado não deve ser preenchido acima dos 3/4  da sua capacidade.  
• Quando se constitui um SE com duas embalagens, o SBE deve poder movimentar-se dentro da EP 

por forma a facilitar a penetração do agente de esterilização e impedir que as embalagens se colem 
durante o processo de esterilização.                        

 
DIN 58953-7: 2010 - Sterilization - Sterile Supply 

- Part 7 
 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
DIN 58953-7: 2010 - Sterilization - Sterile Supply 



• Nunca dobrar o SBE. 
• Colocar o SBE e a EP por forma a ficar papel com papel ou filme com filme (o mesmo princípio deve 

ser seguido para TNT Wet-Laid, Tyvek® e ULTRA®). 
• Todas as selagens, incluindo a(s) de encerramento devem estar homogéneas, sem dobras, bolhas 

ou vincos. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• Os equipamentos de termo-selagem devem ser capazes de controlar e monitorizar os parâmetros 
críticos do processo (temperatura, pressão, tempo de contacto/velocidade de selagem) de acordo 
com os critérios validados.  

• Os parâmetros de selagem só devem ser modificados por profissionais devidamente formados e 
autorizados. O equipamento tem de ser capaz de atingir os parâmetros solicitados pelo fabricante 
do SBE. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• O DM deve ser colocado de forma a ser assegurada a apresentação asséptica. Deve-se ter em 
conta que as superfícies de selagem são consideradas não estéreis na abertura. 

• O SBE pré-formado deve ser aberto de acordo com as instruções do fabricante. Se existe uma 
orientação específica de abertura para impedir a deslaminação de fibras a mesma deve ser seguida. 
Deve existir informação na própria embalagem (ex. símbolo). Quando se utilizam rolos a selagem em 
chevron está ausente. O sentido de abertura deve ser indicado pelo fabricante.  

• Deve-se deixar mais espaço para além da selagem do lado da abertura para permitir a correcta 
abertura da mesma. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• A ausência de deslaminação de fibras na abertura do sistema de barreira estéril pré-formado é 
crucial uma vez que as mesmas podem contaminar o seu conteúdo ou o próprio ar e ser 
introduzidas no doente. 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  

EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Material | Processo Vapor Gás OE Gás Formaldeido Peróxido de 
Hidrogénio 

Papel de grau médico Sim Sim Sim Não 

Filme PET/PP Sim Sim Sim Sim 

Filme PET/PE Não Sim Sim Sim 

Não tecido em poliolefina tipo ULTRA® Sim Sim Sim Sim 

Não tecido em poliolefina tipo Tyvek® Não (134°C) Sim Sim Sim 

Não tecido com celulose Sim Sim Sim Não 

Não tecido 100% polipropileno Sim Sim Sim Sim 

PET: Politereftalato de etileno / PP: Polipropileno / PE: Polietileno 
ULTRA® é uma marca registada da Amcor Flexibles SPS 
Tyvek® é uma marca registada da DuPont 

Sacos e rolos pré-formados com encerramento por termo-selagem  
Compatibilidade de materiais com processos de esterilização (SBA) 



Teste de selagem 



Teste de estanquidade 



Sacos de papel 
com fole 



• Sacos e rolos pré-formados com 
encerramento por termo-selagem 

• Folhas para esterilização 
• Contentores rígidos de uso múltiplo. 

Sistemas de barreira estéril: as escolhas 
mais comuns 



As folhas para esterilização existem em diversos materiais e diferentes tamanhos por forma a 
acomodarem uma enorme diversidade de dispositivos médicos. 

Folhas para esterilização  



Materiais disponíveis de acordo com a EN 868-2 são: 

 
• Papel crepe (standard, sensitive, reforçado), 

• Tecido não tecido com celulose, 

• Tecido não tecido 100% polipropileno. 

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



Cada tipo de folha para esterilização tem de cumprir diversos requisitos: 

• Alongamento: uma amostra tipo é submetida a um alongamento forçado. No momento da ruptura o 
valor do alongamento é medido em % relativa ao formato original.  

• Desintegração (estoiro): é exercida uma pressão crescente de ar sobre uma amostra do material. 
Este teste realiza-se sob condições de seco e húmido simulando as condições de esterilização. A 
resistência à desintegração é dada em Kpa. 

• Ruptura: Medida da força necessária para rasgar uma amostra tipo do material. A resistência à 
ruptura é medida em mN. 

• Tracção: submete-se uma amostra tipo a uma tracção constante. Assim que a amostra atinge o 
ponto de ruptura a resistência á tracção é medida em kN/m. O teste é realizado em condições de 
seco e húmido. 

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



Exemplo: tecido não tecido com celulose 

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



Exigências específicas do papel crepe: 

 
• Diâmetro dos poros (média) ≤ 35 µ , sendo que nenhum pode ultrapassar os 50 µ (Anexo D da EN 

868-2). 

 

• Resistência à penetração de água: mínimo de 20 segundos de acordo com o método especificado no 
Anexo C da EN 868-2. Permite verificar que o material constitui uma barreira à penetração de água 
no interior da embalagem.  

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



Exemplo: papel crepe sensitive 

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



 

Implicações para o utilizador: 
• Alongamento e tracção: garantem que as folhas para esterilização oferecem uma resistência 

durante as fases de acondicionamento, esterilização e outros tipos de manipulação.  

• Desintegração (Estoiro): garante a resistência ao processo de esterilização. 

• Ruptura: Evita os riscos de perfuração (provocados pelos cantos dos cestos/caixas) durante o 
acondicionamento assim como nas fases de transporte e armazenamento. 

Folhas para esterilização  
EN 868-2: Folhas para esterilização 



• A qualidade da folha de esterilização utilizada deve ser função da dimensão, forma e peso do DM a 
embalar. Devem ser respeitadas as recomendações de utilização do fabricante. 

 
Qualidade Resistência 

mecânica 
Maleabilidade 

 e abertura asséptica 
Absorção de humidade 

residual 
Dificuldade de detecção 

de danos no SBE 

Crepe 

TNT com celulose 

TNT 100% 
polipropileno 

Folhas para esterilização  
Características dos materiais 



• A dimensão a utilizar deve ser tal por forma a que se obtenha uma cobertura adequada do produto 
a ser embalado: 
É essencial embalar o DM de forma segura para prevenir folgas, saídas/entradas de ar ou 

formação de bolsas de ar; 
Não se deve apertar demasiado o dispositivo a embalar para não causar danos na folha de 

esterilização; 
É igualmente necessário que a folha de esterilização possua uma dimensão suficiente para 

acomodar movimentos durante o ciclo de esterilização sem se danificar; 
Aquando da escolha da dimensão esta deve ser suficientemente grande por forma a cobrir o 

DM mas não deve ser exageradamente grande de tal forma que seja necessário envolver o DM 
por diversas vezes, pois tal pode impedir a penetração do agente esterilizante. 

Folhas para esterilização  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• A técnica utilizada é essencial para providenciar um caminho tortuoso que impeça a migração 
microbiana para o interior do SBE. 
Uma técnica de embalagem pode ser utilizada caso o fabricante tenha demonstrado a eficácia 

da mesma e recomende a sua aplicação.  
O método de embalagem deve permitir a apresentação asséptica do DM.  
A instituição de saúde deve verificar e validar a sua aplicação nas suas próprias instalações.  
As técnicas mais comuns são a dobragem em envelope e a dobragem em quadrado. A 

dobragem em envelope é preferível pois proporciona um caminho mais tortuoso. 

Folhas para esterilização  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Dobragem em envelope Dobragem em quadrado 

Folhas para esterilização  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• A técnica de embalagem utilizada deverá permitir a abertura da mesma no sentido oposto ao 
campo estéril. 

• A mesa de embalagem tem de ser direita, lisa, de dimensão adequada, sem resíduos e bem limpa. 
• A embalagem deverá ser concebida por forma a que as extremidades estejam bem seguras e não 

interfiram com a apresentação asséptica no campo estéril. 

• O sistema de encerramento de folhas para esterilização deve evidenciar a abertura inviolável. 

• O encerramento deverá ser efectuado por fita adesiva (com indicador ou não) adequada para o 
processo de esterilização pretendido e para o tipo de folha de esterilização (existem fitas 
indicadoras para papel crepe ou para tecido não tecido). 

Folhas para esterilização  
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Material | Processo Vapor 
Saturado 

Gás 
Óxido de 
Etileno 

Gás 
Formaldeido 

Peróxido de 
Hidrogénio 

Crepe Sim Sim Sim Não 

Não tecido com celulose Sim Sim Sim Não 

Não tecido 100% polipropileno Sim Sim Sim Sim 

Folhas para esterilização  
Compatibilidade de materiais com processos de esterilização (SBA) 



crepe 



tnt com celulose 



tnt em polipropileno 



tnt polipropileno + tnt polipropileno 



tnt polipropileno + tnt com celulose 



• Sacos e rolos pré-formados com 
encerramento por termo-selagem 

• Folhas para esterilização 
• Contentores rígidos de uso múltiplo. 

Sistemas de barreira estéril: as escolhas 
mais comuns 



• Um contentor reutilizável tem de cumprir diversos requisitos: 
o contentor, incluindo as partes a si conectadas (ex. pegas), deve caber numa unidade técnica 

de esterilização (EN 285); 
os cantos interiores devem permitir uma fácil limpeza; 
a tampa deve ser presa de forma segura à base por intermédio de um dispositivo de fecho; 
a junção base/tampa deve assegurar a estanquidade do conjunto; 
os sistemas de filtração têm de assegurar a passagem do agente de esterilização. 

Contentores rígidos reutilizáveis 
EN 868-8: Contentores reutilizáveis/uso múltiplo 



• Desenhados para conter no seu interior DM e acessórios sem necessidade de embalagem exterior. 
• Compostos por uma base com pegas e uma tampa que é fixa à base por um sistema de fecho 

seguro. 
• Podem conter um cesto ou um tabuleiro para colocar os DM. 
• Incorporam um mecanismo para evacuação do ar e penetração do agente de esterilização. 
• Para o processo de esterilização pretendido só devem ser utilizados filtros recomendados pelo 

fabricante do contentor. 
• Devem ser seguidas as instruções do fabricante para a utilização de filtros de uso único, 

manutenção e filtros de uso múltiplo. 
• Os contentores devem ser preparados e inspecionados de acordo com as instruções do fabricante. 
• O cesto/tabuleiro de organização de DM deve ser concebido para utilização em um contentor 

específico. 

Contentores rígidos reutilizáveis 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• Dispositivos para fecho inviolável adequados ao processo de esterilização devem ser fixados de 
acordo com as instruções do fabricante e indicar que o SBE não foi aberto 
intencionalmente/acidentalmente, expondo o seu conteúdo a uma potencial contaminação antes 
da sua utlização. 

• Cada contentor deve possuir uma etiqueta/cartão de identificação a não ser que o mesmo seja 
concebido para esterilização de emergência e utilizado como tal.  

• O sistema de identificação deve ser compatível com o processo de esterilização. 

EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 

Contentores rígidos reutilizáveis 



• A superfície de fecho/selagem na base e na tampa deve ser inspecionada antes de cada utilização 
para assegurar a inexistência de danos e o correcto fecho do contentor. 

• Têm de estar em prática procedimentos de limpeza, desinfecção e processos de manutenção dos 
contentores após cada utilização. Estes processos devem ser validados.  

• Os contentores não devem ser utilizados para além do período de vida útil declarado pelo 
fabricante. 

 
 

Controlo de rotina pelo utilizador : 
Inspecção visual... CONFORME IUF 

Contentores rígidos reutilizáveis 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• Orientação AFNOR FDS 98-053: 
Encher a base do contentor com cerca de 5mm de água; 
Fechar a tampa (ou tampas); 
Verificar a estanquidade da junção entre a base e a tampa colocando o contentor sobre cada 

um dos seus lados. 

Contentores rígidos reutilizáveis 
AFNOR 



• Resultados da orientação  AFNOR FDS 98-053: 
sem fuga = junção válida, 
aparecimento de 1 gota após 1 minuto é tolerado, 
aparecimento de 1 gota ou mais em menos de 1 minuto = Junção inválida (representa risco de 

perda de esterilidade). 
 

• A frequência do teste deve ser determinada pelo responsável da unidade de reprocessamento com 
base na análise de risco: 
idade do parque de contentores,  
defeitos visuais existentes,  
queda ou choque de um contentor. 

Contentores rígidos reutilizáveis 
AFNOR 



• A apresentação asséptica dos DM em contentores rígidos de uso múltiplo é virtualmente impossível 
sem a utilização de embalagem interior (folha para esterilização), uma vez que a zona de junção da 
tampa com a base é considerada não estéril (equivalente às selagens nos sistemas de barreira estéril 
pré-formados com encerramento por termo-selagem). CONFORME IUF (2019) 
 

• A utilização de folhas com celulose ajudam a reduzir os problemas de humidade no interior dos 
contentores (não é recomendada a utilização de folhas em 100% polipropileno). 

Contentores rígidos reutilizáveis 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Dupla tampa 



Filtro de uso múltiplo 

Filtro de uso único 



• Dust Cover 

Embalagem de protecção 



• A embalagem de proteção pode ser utilizada para proteger ou incrementar o período de validade 
dos SBE que estejam sujeitos a desafios ambientais ou a múltiplos manuseamentos. 

• Quando se utiliza uma embalagem de proteção o SBE deve ser claramente identificável. 
• A embalagem de proteção foi concebida para proporcionar uma protecção adicional contra danos 

mecânicos ou elementos exteriores. Não tem função de SBE. 
• Quando aplicada após um processo de esterilização por vapor, a mesma só pode ser aplicada após o 

completo arrefecimento e a total secagem dos produtos a proteger. 

EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 

Embalagem de protecção 



• As embalagens estéreis devem ser movimentadas o menos possível. A perda da esterilidade está 
relacionada essencialmente com um evento adverso e não com o tempo, sendo por isso crucial 
proteger o sistema de barreira estéril de qualquer tipo de dano. 

EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 

Embalagem de protecção 



EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 

Desempenho dos sistemas de barreira 
estéril 



• Antes de ser utilizado pela primeira vez o desempenho de um SBE/SE deve ser testado.  

• Deve permitir a verificação do comportamento do SBS/SE perante as condições de manuseamento, 
distribuição e transporte, antes e após o processo de esterilização.  

• O SBE tem de manter a sua integridade sem perfurações, rasgos ou ruptura da selagem/sistema de 
fecho que possam ser causados pelo stress que lhe é imposto.  

Testes de desempenho 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



O desempenho do SBE/SE deve: 

 
• Ser avaliado durante todo o processo pretendido até ao ponto de uso (processo de esterilização, 

manuseamento, transporte e armazenagem) 
 

• Ser avaliado para o pior cenário. Este deve incluir vários factores como: 
Montagem do SBE com a configuração de DM que representem o maior desafio ao próprio SBE (ex. maior 

dimensão, maior peso, maior densidade, mais aguçados) 
 As amostras para avaliação devem permitir a verificação da eficácia do processo de esterilização através de 

indicadores biológicos, químicos ou dispositivos de desafio do processo por exemplo. Os dispositivos devem 
ser embalados e esterilizados de acordo com as instruções do fabricante do DM e do SBE. 

 Esterilização do SBE pelo processo previsto considerando cargas mistas e cargas completas do esterilizador. 
Distribuição / manuseamento/ transporte / abertura do SBE. 

Testes de desempenho 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



O teste de desempenho do SBE/SE deve: (continuação) 

• Após os testes de desempenho deve-se proceder a uma inspecção visual da amostra do SBE para 
verificação da sua integridade fisica, da integridade das selagens/fechos, assim como verificar se a 
eficácia de esterilização foi alcançada por visualização dos indicadores utilizados ou parâmetros 
registados. Caso sejam necessários mais testes métodos de teste alternativos podem ser 
consultados no Anexo B da EN ISO 11607-1. 

• Caso o SBE esteja concebido para ser reutilizável e uma degradação do seu desempenho está 
descrita pelo fabricante o sistema de monitorização e inspecção utilizado deve identificar 
claramente quando se alcançou o fim do período de vida útil como definido pelo fabricante.  

Testes de desempenho 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• A avaliação da capacidade dos materiais do sistema de barreira estéril em manterem estáveis as 
suas caraterísticas de desempenho e a integridade das selagens ao longo do tempo é normalmente 
testada pelo fabricante do próprio sistema de barreira estéril.  

• No entanto, mesmo que esteja demonstrado que os materiais são uma barreira bacteriana 
aceitável, é da responsabilidade da instituição provar que o sistema de barreira estéril  e/ou o 
sistema de embalagem montado mantem o estado estéril quando exposto às condições ambientais 
previstas até à sua utilização. 

• A perda do estado estéril está relacionada mais com um evento de que com o período de tempo e 
está dependente da qualidade do sistema de barreira estéril  e/ou do sistema de embalagem assim 
como da possível interação entre o DM e o sistema de barreira estéril escolhido, das condições de 
armazenagem, das condições de transporte assim como do número de manuseamentos. 

Avaliação da estabilidade do sistema de barreira estéril 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



• Um ambiente apropriado de armazenagem 
inclui uma grande variedade de factores como 
sejam prevenção de danos, manutenção de 
temperatura, humidade relativa estável, 
exposição limitada ao pó e luz solar, utilização 
de embalagem de protecção, minimização do 
manuseamento, separação de áreas de limpos 
e contaminados, etc. 

• A maximização da integridade da embalagem 
através da limitação dos riscos de danos pode 
ser grandemente influenciada  por um controlo 
de inventário adequado e por sistemas de 
gestão. 

Avaliação da estabilidade do sistema de barreira estéril 
EN ISO 11607-1 (ISO/TS 16775) 



Requisitos de validação para os 
processos de formação, selagem e 
montagem 

EN ISO 11607-2 



• EN ISO 11607-2 ponto 5: todos os processos de fabrico de sistema de barreira estéril pré-formados 
ou de sistema de barreira estéril têm de ser validados.  

 
• Tendo como alcance, quer os fabricantes quer as unidades de prestação de cuidados de saúde, às 

últimas apenas compete validar os seguintes processos: 

 

 Processo de selagem: sistemas de barreira estéril pré-formados formação e selagem  
 Processo de embalagem com folhas para esterilização: dobragem e fecho  

 Processo com contentores rígidos de uso múltiplo: enchimento e fecho 

EN ISO 11607-2 



• O processo de validação visa assegurar que o SBE mantem a sua integridade até ao ponto de uso e 
assegura uma apresentação asséptica do seu conteúdo. Deve incluir no mínimo e por esta ordem 3 
qualificações: 

 Qualificação de Instalação (QI) 
 Qualificação de Operacionalidade (QO) 

 Qualificação de Desempenho (QD) 

 
• As definições de QI, QO e QD descritas na EN ISO 11607-1 referem-se a equipamentos utilizados 

para processos de selagem ou encerramento. Quer as folhas para esterilização quer os contentores 
rígidos reutilizáveis não utilizam equipamentos nos seus processos de encerramento. No entanto é 
sugerida que a interpretação de equipamento inclua as funções desempenhadas por uma pessoa. 

EN ISO 11607-2 



• Deve existir um método de validação ou de procedimentos standardizados documentado, o qual 
deve incluir: 

 
 Um resumo do plano de validação; 

 A implementação da validação que consiste em QI, QO e QD 

 Procedimentos para detecção de não conformidades ou falhas e quais as acções correctivas a 
implementar; 

 Aprovação da validação; 

 O controlo do processo e a monitorização de rotina; 

 Alterações ao processo/material de embalagem e a sua revalidação. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo de selagem: sistemas de barreira estéril pré-formados 
 
• A validação das selagens pré-formadas deve ser efectuada pelo fabricante do SBE pré-formado. A 

unidade de prestação de cuidados de saúde apenas deve validar as selagens por ela efectuadas. 

• O critério de aceitação para um SBE termo-selado deve incluir: 
 Selagem intacta para uma largura específica; 
 Sem canais ou selagens abertas; 
 Sem perfurações os rasgos; 
 Sem rugas, vincos ou dobras que atravessem a largura de selagem; 
 Após a esterilização pretendida, não pode existir deslaminação do material ou libertação de fibras aquando 

da abertura que interfiram com a apresentação asséptica do seu conteúdo. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo de selagem: sistemas de barreira estéril pré-formados 
 
• As propriedades qualitativas devem ser testadas com sistemas apropriados e os resultados 

devidamente documentados. (ex. teste de penetração com corante pré-elaborados ou outros testes 
indicadores para selagens) 

• O teste de selagem deve consistir no mesmo material do material poroso da embalagem pré-
formada. Se as propriedades qualitativas são alcançadas, em ambos os limites o “set point” é 
normalmente o ponto médio destes dois valores. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo de embalagem com folhas para esterilização: dobragem e fecho 
 
• Tipicamente não é utilizado nenhum equipamento na constituição de um SBE com folhas para 

esterilização. Caso o seja deve ser consultada  a EN ISO 11607-2:2006, ponto 5.2 para ser efectuada 
a QI. 

• As orientações para a montagem e encerramento com folhas para esterilização das embalagens 
devem ser solicitadas ao fabricante das mesmas. 

• Os utilizadores devem ser formados e avaliados na sua competência para o processo. Os métodos 
de dobragem devem constituir um caminho tortuoso por forma a impedir a passagem de 
microorganismos. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo de embalagem com folhas para esterilização: dobragem e fecho 
 
• Os SBE são avaliados sobre a sua integridade e correcto encerramento. 

 

•  Os critérios de aceitação devem incluir mas não limitar-se a: 
continuidade e integridade do encerramento; 
não podem existir aberturas ou brechas; 
não podem existir furos os rasgos; 
não pode existir deslaminação ou separação de materiais aquando da sua abertura; 
a sua abertura deve demonstrar que o SBE é capaz de permitir uma apresentação asséptica do 

seu conteúdo. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo com contentores rígidos reutilizáveis: enchimento e fecho 
 
• A EN ISO 11607-2 não informa sobre a descontaminação e a lavagem dos contentores reutilizáveis 

mas sim sobre o seu enchimento e fecho. Numa aplicação hospitalar, os contentores reutilizáveis 
devem no entanto ser objecto de um processo de lavagem/descontaminação validado antes do seu 
enchimento e encerramento. 

 

• Normalmente não é utilizado nenhum equipamento no enchimento e encerramento de um 
contentor reutilizável. Assim não existe Qualificação de Instalação.  

EN ISO 11607-2 



Validação do processo com contentores rígidos reutilizáveis: enchimento e fecho 
 
• Devem existir processos documentados para avaliação de danos, do enchimento e do encerramento 

dos contentores reutilizáveis. Os detalhes devem ser obtidos junto do fabricante. 

 

• Os operadores devem ser treinados/formados devendo as suas competências ser avaliadas. O 
procedimento operacional standard tem de estar escrito e aprovado antes que o processo de 
qualificação se inicie. 

EN ISO 11607-2 



Validação do processo com contentores rígidos reutilizáveis: enchimento e fecho 
SBE montados são avaliados quanto à sua integridade e ao correcto encerramento. Os critérios de 
aceitação devem incluir, mas não limitar-se a inspecionar: 

 A zona de encerramento, as superfícies de contacto e as arestas da base do contentor e da tampa por forma a ser assegurado que não 
estão amassadas ou lascadas; 

 O mecanismo de retenção do filtro e os seus fixadores, como sejam parafusos ou rebites, por forma a garantir que os mesmos estão 
seguros e não distorcidos ou rebarbados; 

 Que os mecanismos de fecho estão a funcionar correctamente; 
 Que a integridade do meio filtrante não é comprometida; 
 Que as juntas são flexíveis, presas de forma segura, e sem roturas ou cortes; 
 Que as válvulas trabalham livremente; 
 O encerramento contínuo e íntegro; 
 Não existem danos nos filtros, nos elementos das válvulas ou na porta esterilizante; 
 Capacidade de abertura sem danificar o conteúdo; 
 O contentor deve permitir a apresentação asséptica do seu conteúdo; 
 O mecanismo de encerramento que comprova que o contentor não foi aberto acidentalmento é eficaz e encontra-se intacto. 

Para além da avaliação do SBE fechado, os contentores devem ser abertos e avaliados conforme os 
procedimentos documentados quanto à sua limpeza, inspecção e carga. 
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O que há de novo.... 



As alterações, quando comparada com a versão anterior, são: 

• Alinhamento das definições de acordo com a ISO 11139 por forma a assegurar uma harmonização 
dos standards do ISO TC198. 

• Alterações editoriais e reestruturação de parágrafos para melhor fluidez do documento. 

• Novos requisitos para avaliação da capacidade de apresentação asséptica dos sistemas de barreira 
estéril; 

• Novos requisitos para inspecção da integridade dos sistemas de barreira estéril antes da utilização; 
• Uma nova secção com os requisitos para revalidação de acordo com a ISO 11607-2; 

• Uma actualização do Anexo B que contêm os métodos de teste; 

• Um novo anexo informativo, Anexo D, com considerações ambientais; 
• Um novo anexo informativo, Anexo E, com considerações sobre o cumprimento do novo RDM e o 

novo RDMIV.  
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As questões são o caminho para o conhecimento 
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