
  
 

              

             De:         Núcleo de Atenção à Saúde Bucal 

               Departamento de Atenção Primária 
                         Secretaria Municipal de Saúde 
                         Prefeitura Municipal de Dourados/MS  

 

C.I. nº: 012/2022 

 
         

         Para:          Departamento de Gestão Operacional  

                                       Secretaria Municipal de Saúde 
                                        Prefeitura Municipal de Dourados/MS                

   Data: 03/02/2022 

 

   Assunto:     Relatório de análise técnica de amostra recebida – Referência: item 02 do Pregão Eletrônico nº 035/2021 – Processo 
nº 182/2021 – Indicador químico classe V (ULTRATEST – CLASSE V / ULTRAMED) – IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 
IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. 

 

  HISTÓRICO 
 

Sr. diretor. 

Considerando a solicitação de relatório de análise técnica (laudo técnico) contida na C.I. nº 021/2022/DGO/SEMS, 

de 31/01/2022 (cópia em anexo), direcionada ao Departamento de Atenção Primária, em relação a amostra de tira integradora 

química classe 5 (ULTRATEST – CLASSE V / ULTRAMED) da empresa IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÂO E COMERCIO 

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 

Venho através deste enviar o resultado da avaliação técnica (laudo). 

Referência de análise: amostra do item 02, enviada pela empresa IS INTERNACIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. 

HOSPITALARES LTDA – Pregão eletrônico nº 035/2021 – Processo nº 182/2021 – Registro de Preços para aquisição de material 

químico. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA / FABRICANTE QUANTIDADE 

2 INDICADOR QUÍMICO CLASSE V Apresenta uma resposta integrada com os 

parâmetros críticos da esterilização por Vapor (presença do Vapor – Tempo e 

Temperatura), proporciona uma leitura prática e imediata onde uma tinta 

indicadora que muda de cor, possuindo uma camada plástica que impede que a 

tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. RMS: 

ISENTO 

ULTRATEST – 

CLASSE V / ULTRAMED 

44 unidades 

Embalagem da amostra com as devidas identificações. 

 

Amostra recebida (ainda sem ser submetida a testagem em ciclo de autoclave a vapor). 



  
 

 

Dados técnicos do item contidos na bula que acompanha o teste químico. 

Conforme a bula, a tira de papel possui alta gramatura, com tinta reagente aplicada que muda ao atingir os 

parâmetros críticos desejados para o ciclo de esterilização. Também possui filme térmico que o protege do contato com os 

instrumentais. Conforme o descritivo do item. 

 

 

Características e aplicação do item contidas na bula que acompanha o teste químico. 

Nos termos da bula, ao ser submetido a um ciclo de esterilização a tinta da tira muda de cor do rosa para outra cor 

entre marrom e preto, devendo ser comparada a cor final com a cor referencial para verificação do atingimento dos parâmetros 

críticos de qualidade do processo. Conforme descritivo do item. 

 

 

Parâmetros para uso da amostra contidas na bula. 



  
 

 

Mudança de cor esperada da tira ao submetê-la aos ciclos da autoclave a vapor, nos termos da bula. 

 

Considerando o conteúdo da bula, o teste é indicado para o monitoramento multiparamétrico de autoclaves a vapor, 

conforme descritivo do item. 

 

Também foram levadas as tiras para testagem em diferentes autoclaves de diferentes Unidades de Saúde, variando-

se também os tipos de ciclos, quando possível de ser programado, em alguns desses equipamentos. 

As Unidades de Saúde onde foram feitos os testes foram: 

I. UBSF Altos do Indaiá 

Autoclave Cristófoli Vitale 21 – Patrimônio nº SB 5810 

Autoclave Digitale – Patrimônio nº 132400 

 

 

É possível observar que a cor mudou e atingiu cor em tom mais escuro que a referência, demonstrando sucesso ao 

atingimento dos parâmetros críticos necessários. 

II. UBS Seleta 

Autoclave SERCON AHMC5 – Patrimônio nº 710276 

Autoclave SERCON AHMC – Patrimônio nº 714000 

 



  
 

É possível observar que a cor mudou e atingiu cor em tom semelhante ou mais escuro que a referência, 

demonstrando sucesso ao atingimento dos parâmetros críticos necessários. 

III. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 

Autoclave Digitale – Patrimônio nº 132.408 

Autoclave SERCON HAE17 - Patrimônio nº 7-2523 

Testagem em diferentes programações de ciclos 

 

 

É possível observar que a cor mudou e atingiu cor em tom mais escuro que a referência, chegando à cor preta nos 

dois últimos indicadores, demonstrando sucesso ao atingimento dos parâmetros críticos necessários. 

 

Portanto, considerando as informações contidas na bula do produto, a verificação física do item, bem como os 

resultados de seu uso/testagem, conclui-se que o item está em conformidade técnica com o esperado. 

 

Atenciosamente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DATA DE ENTREGA HORÁRIO RECEBIDO POR 

   

 


