
medição de gases não condensáveis 
(GNCs) e monitoramento de 
esterilização a vapor baseado em 
evidências 



Sensor de GNC:
A importância de monitorar a quantidade 
de gases não condensáveis (GNCs) em 
cada processo de esterilização

A Steelco é distribuidora exclusiva do Sensor de GNC:

Impulsionada pelo feedback dos 
clientes, a Steelco desenvolve, 
produz e fornece soluções que 
maximizam a segurança do 
controle de infecções, otimizam 
processos e minimizam custos.

Uma vez que já é líder em 
inovação em áreas como 
automação, a integração da 
Steelco com a organização Miele 
aumentou ainda mais o ritmo de 
desenvolvimento tecnológico 
para benefícios de operadores e 
pacientes.

O sensor de GNC é outro avanço 
inovador na esterilização a 
vapor, resultando em um avanço 
impressionante na segurança 
do reprocessamento de 
instrumentos.
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Perguntas e respostas.
Para entrar rapidamente no tópico sobre como 
a tecnologia do sensor de GNC pode melhorar a 
segurança do processo de esterilização 

Como este guia funciona

Literatura científica e comentários adicionais

Aprofundamentos e tópicos relacionados

Os documentos mencionados nas notas i1 e i2 são publicações 
adicionais disponíveis on-line.

Steelco Sensor de GNC de Esterilização a Vapor
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Steelco Sensor de GNC de Esterilização a Vapor

Precisamos monitorar a quantidade de GNCs durante o 
processo de esterilização? Em cada material a lavar?

Sim, a quantidade de GNCs é um fator essencial para o sucesso 
do processo de esterilização!
• Nas normas mundiais, o limite máximo de GNCs é especificado 

em 3,5% em 100 ml de condensado (EN 285:2015 e ANSI/AAMI 
ST79: 2017)

O valor de 3,5% é especificado para o vapor que entra na cuba. 
Assume-se que durante a fase de condicionamento, o ar ambiente 
seja removido da cuba. Portanto, um máximo de 3,5% de GNCs 
pode estar presente durante a fase de esterilização (período de 
platô).

Durante o desenvolvimento de normas na década de 1960, nenhum 
método para medir a quantidade de GNCs em cubas de esterilização 
a vapor estava disponível.

Com o sensor de GNC, agora isso é possível!

A prática atual é que a quantidade de GNCs é geralmente 
medida durante a colocação em funcionamento (Qualificações 
de Desempenho) e a instalação do esterilizador, bem como 
periodicamente, por exemplo, anualmente e durante a requalificação/
revalidação de desempenho.

Isso significa que as medições atuais do GNC são uma amostra 
em um momento arbitrário, “ou seja, uma captura de imagem". 
Consequentemente, a quantidade de GNCs não é conhecida 
durante os processos diários.

A literatura demonstra que em cada processo a quantidade de 
GNCs é diferente. Isso torna essenciais as medições de GNC em 
todos os processos.

Van Wezel RAC, van Gastel A, de Ranitz A, and van Doornmalen JPCM. 
"Following trends in steam sterilizer performance by quantitative monitoring 
of non-condensable gases". Journal of Hospital Infection, 2017, DOI:10.1016/j.
jhin.2017.08.008.

Van Doornmalen JPCM and Riethoff WJC. "A case study of steam penetration 
monitoring indicates the necessity of Every Load Monitoring of steam sterilization 
processes". Central Service, 5:320–325, 2016.

Informações adicionais:
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Por que a quantidade de GNCs nos processos de 
esterilização é importante?

A esterilização a vapor de produtos médicos depende da 
qualidade adequada do vapor para a cuba do esterilizador e os 
produtos médicos, como instrumentos cirúrgicos, durante cada 
processo de esterilização.

Durante a exposição dos produtos médicos ao agente esterilizante 
(vapor de água), o processo de esterilização depende de vários 
parâmetros críticos. O fator mais importante é a capacidade 
do vapor (calor úmido) de atingir todas as superfícies internas e 
externas relevantes do dispositivo, levando-as à temperatura de 
esterilização necessária. A temperatura necessária e a qualidade do 
vapor devem ser mantidas durante o platô de esterilização (tempo 
de retenção).

Este processo depende da remoção de ar e pulsos dinâmicos de 
injeção de vapor antes da fase de espera da esterilização. O ar 
presente na cuba e os produtos médicos embalados precisam ser 
removidos por pulsos de vácuo e substituídos por vapor.

O ar é considerado um GNC e a presença de uma quantidade 
acima de 3,5% em 100 ml de condensado impedirá as condições de 
esterilização adequadas de acordo com as normas.
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Steelco Sensor de GNC de Esterilização a Vapor

O vapor saturado é o nosso esterilizante. 
Como ele é definido nas normas?

De acordo com as normas internacionais vigentes ISO 17665-1:2006, 
EN 285:2015 e ANSI/AAMI ST79:2017, ao usar vapor saturado (calor 
úmido) como agente esterilizante, estes são os requisitos para a 
qualidade física do vapor:

Gases não condensáveis1 - EN 285:2015 cláusula 13.3.1
O esterilizador deve ser projetado para operar com vapor saturado 
contendo até 3,5 ml de gases não condensáveis coletados de 100 
ml de condensado.
NOTA: Este método não expressa necessariamente o verdadeiro conteúdo 
de GNCs no vapor. O valor limite foi definido experimentalmente na década 
de 1960 em relação à sensibilidade dos detectores de ar comumente usados 
no Reino Unido na época. Medições repetidas dão uma ideia da verdadeira 
imagem dos GNCs no fornecimento de vapor.

Valor de secura - EN 285:2015 cláusula 13.3.2
EN 285: O esterilizador deve ser projetado para operar com 
vapor saturado com valor de secura não inferior a 0,95, onde o 
valor de secura denota a massa da fração gasosa na massa de 
vapor saturado.
ST79: A secura do vapor, expressa em fração de secura. A secura 
do vapor deve estar entre 97% e 100%.

Superaquecimento - EN 285:2015 cláusula 13.3.3
Quando o vapor fornecido é expandido para a pressão 
atmosférica, o superaquecimento não deve exceder 25 K. (Kelvin)

As normas referem-se a vapor saturado, mas, ao mesmo tempo, permitem 3,5% de 
GNCs em 100 ml de condensado. Por definição, o vapor não está saturado porque 
outros gases estão presentes. (http://www.iapws.org/, https://webbook.nist.gov)

1 Nas normas, o termo geral “gases não condensáveis” é usado, mas cada gás 
condensará na faixa correta de pressão e temperatura. Portanto, um termo 
melhor para "gases não condensáveis" seria "gases sem condensação" nas faixas 
de pressão e temperatura de esterilização a vapor. 

Informações adicionais:
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O que é o sensor de GNC?

O sensor de GNC mede, independentemente dos controles do 
esterilizador, a qualidade do vapor dentro da cuba.
A medição de GNCs na cuba do esterilizador a vapor excede os 
requisitos das cláusulas EN285:2015 8.1, 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3.
Vai além dos testes independentes e periódicos de penetração de 
vapor e vazamento de ar, conforme definido na EN285:2015.

Exemplo de protocolos do sensor de GNC
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Steelco Sensor de GNC de Esterilização a Vapor

Como funciona o sensor de GNC?

O sensor de GNC está hermeticamente conectado à cuba do 
esterilizador a vapor. O princípio de funcionamento é baseado na 
transferência de calor do vapor de condensação para o interior do 
sensor.
Após o início do processo de esterilização, o espaço dentro do 
sensor é preenchido com uma mistura de vapor e ar da cuba de 
esterilização. O vapor condensa contra a parede interna do sensor. 
Isso libera calor, que é dissipado pelo sensor. A quantidade de calor 
dissipado por segundo é medida pelo sensor. Se não houver ar no 
vapor, o vapor condensa na parte superior do sensor. Se houver ar, 
o vapor não condensa até o topo do sensor, portanto, menos calor 
precisa ser removido.
Quanto mais ar presente no vapor, menos calor é dissipado.
Assim, existe uma relação direta entre a quantidade de ar no vapor 
dentro da cuba do esterilizador e o sinal de saída do sensor de GNC. 
Os GNCs são medidos diretamente dessa maneira.

O fluxo de calor será grande (aquecimento rápido) quando houver apenas alguns 
GNCs presentes. O fluxo de calor será pequeno quando houver mais GNCs 
presentes. Isso é causado pela menor transferência de calor dos GNCs. O sistema 
de medição também fornece protocolos pdf que podem ser usados para avaliar 
os processos e ciclos de liberação.

Informações detalhadas sobre a operação, medições e dados relatados podem ser 
fornecidas pelo seu representante Steelco.

Informações adicionais:
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Informações adicionais:
Relação entre os critérios especificados na EN285:2015 e os resultados de 
medição do sensor de GNC.  

O sensor de GNC produz protocolos das medições?

Sim, o controlador do sensor coleta todos os dados e os envia para 
um computador (laptop ou PC) onde os dados são processados e 
os protocolos podem ser impressos ou armazenados on-line.

Existem três resultados de protocolos que fornecem:

Um passe verde:
é garantido o cumprimento dos critérios da EN285:2015.

Um passe laranja:
os critérios da EN285:2015 são atendidos, mas dentro das exatidões permitidas 
pela EN285:2015.

Uma falha vermelha:
os critérios da EN285:2015 são NÃO atendidos garantidos.
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O sensor de GNC leva em consideração a 
pressão do vapor?

Embora o tempo, a temperatura e a composição do vapor sejam 
parâmetros essenciais da esterilização a vapor, o sensor de GNC 
também é equipado com um sensor de pressão. Isso é usado para 
identificar o início e o fim de um ciclo.

O sensor de GNC pode substituir os testes atuais 
e frequentes?
Sim, porque está em conformidade com a EN 285:2015 cláusula 8.1 
para testes diários de penetração de vapor e a EN 285:2015 cláusula 
8.2.3 para testes de vácuo de rotina. Ele pode substituir ambos os 
testes.

Quando o teste diário de penetração de vapor e o teste de 
vazamento de ar realizado periodicamente não são mais realizados, 
isso resultará em menos ciclos de teste. Isso resulta em redução de 
consumo de água e energia, tempo, uso de pessoal e prolongamento 
da vida útil do esterilizador.

Working Party on Pressure Steam Sterilizers of the Medical Research Council. 
Sterilization by steam under increased pressure. The Lancet, 273:425–435, 1959.

Informações adicionais:
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O sensor de GNC mede a composição física 
do vapor na cuba?

Sim, está em conformidade com a EN 285:2015 cláusulas 13.3.1, 13.3.2 
e 13.3.3 e, portanto, mede a composição física do vapor no local que 
realmente importa, na cuba do esterilizador em cada processo.
Em vez da alimentação de vapor para a cuba do esterilizador, por 
exemplo, uma vez por ano, durante a Qualificação de Desempenho.

Qual é a relação com o sensor Steelco 4DIR

Conhecendo a composição física real do vapor na cuba do esterilizador, 
a próxima parte crítica de um processo de esterilização é fornecer 
a penetração correta do vapor em cada instrumento cirúrgico no 
material a lavar.
O design e a composição dos instrumentos cirúrgicos mudaram 
drasticamente nas últimas décadas.
Desde material a lavar poroso, como embalagens têxteis (o teste 
original de Bowie e Dick), e instrumentos razoavelmente simples 
até instrumentos cirúrgicos muito complexos usados em cirurgia 
laparoscópica e robótica.
Com base nos materiais a lavar atuais, a Steelco oferece o Sensor 4DIR 
que pode monitorar e medir a penetração e densidade do vapor em 
canais estreitos.
Embora ambos os sensores possam ser usados independentemente 
em um esterilizador Steelco, a combinação de ambos proporcionará 
a máxima segurança e proteção de cada processo de esterilização. 
Os sensores se complementam, garantindo que as condições de 
esterilização a vapor especificadas na EN285:2015 sejam atendidas.
O sensor de GNC também pode ser usado para a calibração automática 
do sensor 4DIR. O sensor de GNC disponível está à disposição como 
ferramenta de serviço para fins de validação e manutenção.
Para informações mais detalhadas sobre o sensor 4DIR, leia o material 
técnico 4DIR específico.

Bowie JH, Kelsey JC, and Thompson GR. "The Bowie and 
Dick autoclave tape test". The Lancet, 281:568–569, 1963.

Informações adicionais:
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Onde são colocados esses sensores no esterilizador?

Eles são colocados muito perto da cuba, de forma que sejam 
considerados parte da própria cuba, e ficam sujeitos a qualquer 
fenômeno que aconteça dentro dela.

Sensor 4D Sensor de GNC

GERADOR DE
VAPOR

material a lavar 
embrulhado

com instrumentos 
(lúmens)

CUBA DE
ESTERILIZAÇÃO

ponto tradicional de 
amostragem de vapor

O sensor de GNC substitui 
o ponto de amostragem de 
vapor e mede em tempo real a 
concentração de GNCs na cuba 

O sensor 4D mede a qualidade 
do vapor e a penetração no 

material a lavar e no "pior caso" de 
instrumentos ocos embalados

Tessarolo R, Masè M, Visonà A, and van Doornmalen JPCM. "Monitoring steam 
penetration in channeled instruments: an evidence-based worst-case for practical 
situations". Frontiers in Medical Technology, page accepted for publication 
20/10/2020, 2020, DOI: 10.3389/fmedt.2020.566143.

Informações adicionais:
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Quais são os verdadeiros benefícios de usar os sensores 
de esterilização a vapor Steelco?

Os sensores cumprem não apenas as normas atuais, mas as substituem. 
Eles são baseados em pesquisas científicas revisadas por pares e em 
princípios termodinâmicos reais.
A coleta de dados é realizada em cada ciclo e fornece todas as 
informações relevantes; tempo, temperatura, remoção de ar, quantidade 
de GNCs, qualidade do vapor e penetração do vapor no material a lavar 
real. 
A saída e os protocolos são dados medidos que podem ser registrados e 
armazenados. Isso é em comparação com testes químicos e biológicos.
Com essas informações fornecidas, os testes diários de penetração de 
vapor e os ciclos periódicos de teste de remoção de ar não são mais 
necessários. 
A verificação dos ciclos de esterilização com indicadores de processos 
biológicos e/ou químicos pode ser omitida. Isso proporciona uma 
economia significativa de custos para os Centros de Esterilização/
Hospital. 
Dependendo da aplicação dos indicadores de processo, que podem diferir por 
região, é possível uma economia de custos de cerca de € 20.000 por ano. 

Sem a realização de ciclos de teste individuais, o consumo de água e 
energia é reduzido com uma média de cerca de 12% por esterilizador/
ano (250 dias de trabalho, 8 ciclos por dia).
Esta é uma enorme contribuição para a sustentabilidade dos Centros 
de Esterilização e do meio ambiente.

TESTE:
prática atual

QUALIDADE DO 
VAPOR

PENETRAÇÃO DE
VAPOR

PENETRAÇÃO DE VAPOR
EM INSTRUMENTOS OCOS

Conforme a EN 285 frequentemente* diariamente nenhuma solução técnica
anterior disponível

Intervalo de medição esporádico 1 no início do dia não existente

Tipo de ciclo externo câmara vazia não existente

*Dependendo da regulamentação local. Muitas vezes feito apenas uma vez durante a vida útil do 
esterilizador, durante a instalação e a colocação em funcionamento ou anualmente.

TESTE:
Sensores Steelco
Com sensores 
Steelco

cada ciclo cada ciclo cada ciclo

Intervalo de medição contínuo contínuo contínuo

Tipo de ciclo
todos os testes e 

produção ciclos com 
material a lavar

todos os testes e 
produção ciclos com 

material a lavar
todos os testes e produção
ciclos com material a lavar
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Quais são os benefícios para mim quando uso o sensor 
de GNC?
Aumento da segurança do paciente devido ao fato de que todo 
processo de esterilização é monitorado quanto à quantidade de 
GNCs.

Segurança da equipe, pois as medições são automáticas e não 
há manuseio de dispositivos de medição quentes que devem ser 
colocados e retirados da cuba. 

Aumenta a sustentabilidade porque não são necessários ciclos de 
teste separados. Todos os parâmetros relevantes são monitorados 
durante cada processo de esterilização.

Reduz o uso de recursos, como testes diários (testes Bowie e 
Dick), bem como indicadores químicos ou biológicos, e o tempo 
necessário para que a equipe execute ciclos de teste e processe os 
resultados.

Torna a esterilização a vapor fácil de entender, validar e 
monitorar. Dá uma visão clara das condições de esterilização na 
cuba e interpretação dos valores medidos.

Pode ser usado para calibração diária do sensor Steelco 4DIR. 
Juntamente com o sensor 4DIR (medindo a penetração do vapor 
dentro do material a lavar real e o lúmen de um produto médico), 
o sensor de GNC (quantificando a qualidade do vapor dentro da 
cuba) fornece a máxima segurança possível ao paciente.
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Em quais equipamentos da linha de esterilizadores 
Steelco é possível utilizar o sensor de GNC?

Em geral, o sensor de GNC é compatível com qualquer esterilizador 
fornecido com uma porta de conexão da cuba de esterilização para 
teste de qualidade do vapor conforme definido na norma EN 285.

Tanto a linha de esterilizadores Steelco séries VS quanto VS G2 são 
compatíveis com o sensor de GNC, incluindo aqueles já instalados 
nas instalações do cliente antes da disponibilidade deste novo 
equipamento.

Sempre peça à Steelco detalhes adicionais sobre integração de 
software e funcionalidade de rastreabilidade. Verifique também nos 
esterilizadores de tamanho menor (ou seja, capacidade de 1 e 2 
STUs) se há espaço suficiente para encaixar o sensor.

Como as medições do sensor de GNC são independentes dos 
controles do esterilizador, ele pode ser compatível com qualquer 
marca de esterilizador equipado com uma porta de teste de 
qualidade de vapor conforme definido na norma EN 285.

Além disso, o sensor de GNC pode ser usado como um dispositivo 
de teste independente para verificar a presença de GNCs no vapor 
para fins de validação/revalidação de desempenho.

Existe alguma outra aplicação possível do sensor de 
GNC além de um esterilizador a vapor Steelco?
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