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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 56 
 

Título:  Teste Bowie & Dick (B&D) 
 

Área de Aplicação: Central de Material 
e Esterilização (CME) 
Setor: Central de Material e Esterilização 
(CME) 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP  Técnico de enfermagem 
 

1. Definição 

 

• Indicador químico que monitora a etapa de validação do processo, em autoclaves com 
sistema de pré-vácuo, referente ao desempenho do equipamento.  

 

 
2. Finalidade  

 
• Revelar a qualidade da penetração do vapor, a remoção do ar e vazamentos no equipamento 

por meio de mudança de sua coloração.  

 

 
3. Indicações e Contra Indicações  
 

     INDICAÇÃO :  

• Deve ser realizado na autoclave, todos os dias pela manhã, antes da primeira esterilização e 
após manutenção preventiva executada por firma de manutenção. 

      CONTRA INDICAÇÃO : 
• Não se aplica. 

 
 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

• Luva térmica. 
• Cesto aramado. 
• Pacote Teste Bowie & Dick. 
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5. Descrição do Procedimento 
 

• Realizar a higienização das mãos (ver POP de higienização das mãos). 
• Ligar a autoclave. 
• Abrir a porta posicionando a chave na indicação de porta aberta. 
• Selecionar o ciclo correspondente a B&D. 
• Fechar a porta posicionando a chave na indicação de porta fechada. 
• Rodar ciclo com autoclave vazia para aquecer o equipamento (estanquidade). 
• Abrir novamente a porta. 
• Calçar luva térmica. 
• Colocar cesto aramado invertido próximo ao dreno. 
• Colocar o pacote de teste B&D sobre o cesto. 
• Fechar a porta da autoclave. 
• Selecione o ciclo correspondente a B&D. 
• Abrir a porta ao término do ciclo. 
• Calçar luva térmica. 
• Retirar pacote teste do interior da autoclave. 
• Aguardar resfriamento do pacote teste por mais ou menos 10 minutos. 
• Retirar a folha de teste que se encontra no centro geométrico do pacote. 
• Comparar o resultado com a amostra padrão, que deve estar afixada na parede do setor. 
• Comunicar ao enfermeiro possíveis falhas no processo. 
• Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
• Registrar no verso do teste o n° do ciclo, marca do aparelho, data, hora e operador. 
• Registrar resultado do teste em Livro de Ordens e Ocorrências. 
• Anexar folha de B & D em Livro de Ordens e Ocorrências. 

 
 
6. Documentos de Referência  

 
• POP Higienização das mãos. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Não se Aplica 
 


