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A abordagem a seguir no formato de perguntas e respostas, tem como premissa a explicação de forma 

simples dos principais conceitos que envolvem a letalidade de ciclos de esterilização a vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Por que foi escolhido o Bacilus Stearothermophilus para monitorar ciclos de esterilização a vapor? 

 

Por ser o micro-organismo não patogênico de maior resistência ao calor. Se esse MO inativar em um 

processo a vapor, toma-se por conclusão que todos os demais MO menos resistentes também 

inativarão.  

 

2- O que é população de micro-organismos expressas em CFU. 

 

É a quantidade de micro-organismos, na forma vegetativa, presente no carreador (papel que fica no 

fundo) do indicador biológico. Essa população inicial é medida para cada lote e expressa em CFU 

(unidades formadoras de colônia). 

Exemplos de indicações:  

1,7 x 105 CFU = 170.000 MO (micro-organismos) 

1,7 E 5 CFU = 170.000 MO 

1,7 ^ 5 CFU = 170.000 MO 

 

3- Onde encontramos essa informação? 

 

Toda bula de Indicador biológico deve ter a informação de população expressa em potência de CFU 

e também a informação do tempo D. 



 

 

4- O que expressa a variável D, também presente na bula de indicadores biológicos. 

 

Importante iniciar explicando que todas informações de letalidade contida no Ib refere-se sempre a 

ciclos de 121oC. 

Variável D é o tempo necessário para que a população seja reduzida em 90 %. Igualmente definido 

como tempo para que a população caia um log, ou uma potência. 

Cada vez que aplicamos a temperatura, no mesmo tempo D, a população é reduzida em 90 %, ou 

seja, cai uma potência. 

Nos indicadores biológicos de vapor, o tempo D informado, refere-se sempre à temperatura de 121º 

C por convenção. Assim, se tivermos por exemplo uma população de 1,7x 105 e um tempo D de 1,5 

minutos, significa que em 1,5 minutos a população caiu para 1,7x 104 e em mais 1,5 minutos para 

1,7x 103 e assim sucessivamente a cada 1,5 minutos. Depois de 6 vezes o tempo D, não haverá mais 

MO vivos. 

 

5- O que é Fbio? 

 

É o tempo necessário para termos um indicador biológico inativado, ou seja, cair o número de 

potências desde sua população inicial até 10-1. F bio é simbolizada no gráfico como a fase de morte 

dos MO. 

 

Para uma população inicial de 107 -> Fbio = 8 x D 

Para uma população inicial de 106 -> Fbio = 7 x D 

Para uma população inicial de 105 -> Fbio = 6 x D 

 

Exemplo: 

Com população inicial de 1,8 x 105 CFU e tempo D de 1,5 minutos, qual o Fbio? 

 

F bio = 6xD= 9 minutos.  

 

Isso significa que em 121º C esse indicador biológico é inativado. Nesse ponto o indicador biológico 

não monitorará mais o ciclo de esterilização. Reparem que é um valor bastante baixo se comparado 

com o tempo de esterilização dos ciclos de 121º C normalmente utilizados.  

 

6- O que é F0? 

 

É o tempo em minutos equivalente de um determinado ciclo, a uma determinada temperatura 

comparado a um ciclo de 121º C. Adotando a variável Z=10º C como constante, temos o cálculo do 

F0 como: 

 

F0= T x 10((Tref-121)/10) 

Onde T é o tempo total da fase de platô 

Tref : a temperatura da fase de platô. 



A fórmula original de F0 deve levar em consideração também o tempo aplicado na temperatura média da fase de aquecimento e 

resfriamento acima de 100º C, porém esse cálculo envolve cálculo integral da curva de esterilização e não será levado em consideração 

nessa fase doa explicação. 

 

Em termos práticos quando temos um ciclo de esterilização cujo F0 por exemplo é de 80 minutos, 

significa que esse ciclo, equivale em termos de letalidade a um ciclo de esterilização de 121º C com 

tempo de esterilização por 80 minutos.  

 

 

Assim, por exemplo, se tivermos um ciclo de esterilização de 134º C por 3 minutos teremos o seguinte 

F0. 

 

F0= T x 10((Tref-121)/10) 

F0= 3 x 10((134-121)/10) 

F0= 3 x 101,3 

F0=3 x 19,95 = 59,85 min. 

 

Interpretando, um ciclo de esterilização de 134o C por 3 minutos, equivale a um ciclo de esterilização 

de 121º C por 59,85 minutos! 

Se cada minuto em 134º C equivale a 19,95 minutos em 121º C, concluímos que o indicador biológico 

cujo Fbio é de 9 minutos em 121º C, será negativado em menos de 30 segundos em 134º C.  

 

7- O que significa SAL e por que temos que ter garantido o SAL de 10-6?  

 

SAL: Nível de esterilidade assegurada. É a margem de segurança exigida para um ciclo de esterilização. 

Apesar dos indicadores biológicos terem seus MOs inativados em 10-1, a norma que trata de validação 

de processos de esterilização, NBR ISO 17665-1 e 2, exige que se consiga ciclos de esterilização com 

letalidade superior a 10-6. O monitoramento deve garantir essa margem. 

 

8- Como sabemos qual a margem de segurança de um ciclo comparado ao Fbio do IB? 

Divide-se o F0 calculado do ciclo pelo Fbio dos IBs do experimento. 

No nosso exemplo, para 134º C/ 3 min, dividimos 59,95 min/9 min = 6,11. Significa que temos 6,11 vezes 

o tempo necessário para negativar o IB. 

9 – Uma maior população inicial de MO garante uma maior segurança? 

Não necessariamente. A resistência dos MO, expressa pelo tempo D, também é um fator que influencia 

no tempo maior para conseguir-se a inativação, veja os exemplos abaixo: 

 

População inicial D Fórmula Fbio Fbio 

1,7 x 105 2,1 min F bio = 6 x D 12,6 min 

1,6 x 106 1,7 min F bio = 7 x D 11,9 min 

1,8 x 107 0,6 min F bio = 8 x D 4,8 min 

 



 

 10 – Conhecer o F0 de um ciclo é suficiente para garantir sua letalidade? 

 

Não. O F0 é um cálculo matemático considerando que a exposição da temperatura expressa, atingiu todos 

os materiais no mesmo tempo e com a mesma intensidade térmica. Não podemos nos esquecer, que uma 

má penetração do vapor, transmite a energia térmica de forma insatisfatória. 

Problemas como Gazes não condensáveis, má remoção do ar residual, ciclos super-aquecidos, má 

distribuição da carga, podem ter o F0 variando de forma drástica entre vários pontos da carga e dos 

instrumentais.  

Testes laboratoriais demonstram que uma autoclave com vapor pobre em umidade e com alguma 

deficiência de penetração do vapor, pode ter integradores químicos Classes 5 ou 6 negativados, porém 

com vários pontos no interior de canulados não estéreis. Da mesma forma um indicador biológico 

colocado em um desafio mal dimensionado negativado.  

Apenas 1 ml de gazes não condensáveis por exemplo em um tubo de 1 metro e 2 mm de diâmetro pode 

ter uma área de 30 cm sem a penetração do vapor. Se esse material for esterilizado em 121º C, por 15 

minutos dentro de uma caixa em uma autoclave com deficiência do sistema de vácuo, o F0 pode ser 

reduzido de 15 min no interior da caixa cirúrgica para menos de 6 min no interior da cânula. Assim o 

material estaria potencialmente contaminado mas os integradores químicos e biológicos sinalizariam 

êxito. 

A determinação da letalidade, extrapolada de teórica para prática, tem que levar em consideração que 

todo material seja tocado por vapor saturado com título de 0,95, que é capaz de transmitir energia térmica 

de qualidade em todos os pontos. Somente assim, poderemos ter um F0 efetivo atingido de forma  

equilibrada em todos os pontos da carga. 

 

 


