
TABELA XVIII - TEOR DE ÓXIDO DE ETILENO RESIDUAL EM CORPOS DE PROVA (mcg/UNIDADE) APÓS A EX-

POSIÇÃO POR 4 HORAS, A 600 mg/L E MANUTENÇÃO EM AMBIENTE ATÉ 26 DIAS

I-'
O
I-'

DIMENSÕES TEMPO (dias)

ÁREA VOLUME 5 7 13 14 15 26

(II1IIX m) (II1II3) mcg/ un idade mcg/ II1II3 mcg/ uni dade mcg/ II1II3 mcg/ unidade mcg/ II1II3 mcg/ unidade mcg/11I113 mcg/ uni dade mcg/11I113 mcg/ unidade mcg/II1II3

5,5xO,5 1, 187x104 1,0 ° ,842xl0-4 1,0 °,842x10-4 1,0 °,842xlO-4 1,0 °,842xlO-4 1,0 °,842xl0-4 1,0 °, 842x10-4

12,3xO,5 5,938xl04 10,1 1,700xl0-4 9,7 1,633xl0-4 9,5 1, 599xlO-4 6,1 1,027x1O-4 3,6 ° ,606x10-4 3,1 0,522xl0-4

5,5x15 5, 562xl05 15,0 2,696xl0-5 6,0 1,078xl0-5 5,5 °, 988xl0-5 4,6 °,827xl0-5 4,0 0,719xlO-5 0,4 ° ,080xl0-5

12,3x15 1, 786xlo6 800,0 447,928xlO-3 700,0 391,937x1O-3 620,0 347, 144xlO-6 419,0 234,602xl0-6 346,0 193, 729xl0-6 55,0 3O,795xl0-6



TABELA XIX - TEOR DE OXIDO DE ETILENO AMBIENTAL (ppm) EM CONDIÇÃO DE TRABALHO COM CICLOS LABORA-

TORIAIS (600 MG/L E 20 MINUTOS DE EXPOSIÇÃO) E INDUSTRIAIS (A= 450 MG/L, 5 HORAS DE

EXPOSIÇÃO; B= 600 MG/L, 4 HORAS DE EXPOSIÇÃO)

LABORATORIAL INDUSTRIAL A INDUSTRIAL B

Início de entrada de gás, próximo ao cilindro e

camara
L. 1 < 1(*) <: 1 (*)

Durante a exposição, próximo a camara, com ven-

tilação fechada

~ 1 <1(*) <:1(*)

Início de lavagem da câmara, com ventilação fechada

Final de lavagem da câmara, com ventilação fechada

Abertura da porta, com ventilação fechada

Abertura da porta, com ventilação aberta

Dentro da câmara, no momento da abertura da

porta

(*) : Medidas no nível do chão, a = 1 m e = 3 m de altura, na frente e atrás do equipamento.

(*) (*): Medida a aproximadamente 20 cm da porta, imediatamente após abertura.

(-) : Nâo executado.

......
o
N

l <: 1 (*) <.1(*)

<1 < 1(*) <"1(*)

5 (*) (*) <1 <'1

1 (*) (*) 2 2

(-) 5 5
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Fig. 3 - Curva de letal idade do grupo individual 1; esporos ob

tidos em ágar de esporulação; suporte de papeJ; 600

mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 4 - Curva de 1etalidade do grupo individual 2; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 5 - Curva de letalidade do grupo individual 3; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 6 - Curva de letalidade do grupo individual 4; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 7 - Curva de letalidade do grupo individual 5i esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;
600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 8 - Curva de letalidade do grupo individual 6; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 9 - Curva de 1eta1idade do grupo individual 7; esporos

obtidos em ágar de esporu1ação; suporte de papel;

600 rng/L de óxido de etileno.
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Fig. 10 - Curva de 1etalidade do grupo individual 8; esporos

obtidos em ágar de esporu1ação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 11 - Curva de letalidade do grupo individual 9; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 12 - Curva de letalidade do grupo individual 10; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de papel;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 13 - Curva de letal idade do grupo individual 11; esporos

obtidos em meio líquido para esporulação; suporte

de papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 14 - Curva de letal idade do grupo individual 12; esporos

obtidos em meio líquido para esporulação; suporte

de papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 15 - Curva de letal idade do grupo individual 13; bioin

dicador adquirido no comércio nacional; suporte

de papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 16 - Curva de letalidade do grupo individual 14; bioin-

dicador adquirido no comércio nacional; suporte de

papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 17 - Curva de letalidade do grupo individual 15; bioin-

dicador adquirido no comércio nacional; suporte de

papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 18 - Curva de letalidade do grupo individual 16; bioin-

dicador importado dos EUA; suporte de papel; 600

mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 19 - Curva de letalidade do grupo individual 17; bioin-

dicador importado dos EUA; suporte de papel; 600

mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 20 - Curva de letalidade do grupo individual 18; suspen

são de esporos adquirida do comércio nacional; su-

porte de papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 21 - Curva de letal idade do grupo individual 19; suspen

são de esporos adquirida no comércio nacional; su-

porte de papel; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 22 - Curva de letalidade do grupo individual 20; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de alumínio;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 24 - Curva de letal idade do grupo individual 22; suspen-

são de esporos adquirida no comércio nacional; su-

porte de alumínio; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 25 - Curva de letal idade do grupo individual 23; suspen-

são de esporos adquirida no comércio nacional; su-

porte de alumínio; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 26 - Curva de 1etalidade do grupo individual 24; esporas

obtidos em ágar de esporu1ação; suporte de plástico;

600 mg/L de óxido de eti1eno.
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Fig. 27 - Curva de letalidade do grupo individual 25; esporos

obtidos em ágar de esporulação; suporte de plástico;

600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 28 - Curva de letalidade do grupo individual 26; suspen

são de esporos adquiridano comércio nacional; su-

porte de plástico; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 29 - Curva de letal idade do grupo individual 27; suspen

são de esporos adquirida no mercado nacional; su-

porte de plástico; 600 mg/L de óxido de etileno.
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Fig. 30 - Curva de letalidade representativa da regressão múl

tipla, grupo múltiplo papel.
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Fig. 31 - Curva de letalidade representativa da regressão múl

tipla, grupo múltiplo alumínio.
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Fig. 32 - Curva de letalidade representativada regressãomúl
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Fig. 33 - Curvas de letalidade representativas das regressões
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plástico.
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6. DISCUSSÃO

A luta no sentido de obter condições de limpeza e

assepsia satisfatórias a nível hospitalar (176), assim como

estudos abrangendo as várias causas de infecção nosocomial,

tem ocorrido desde algumas décadas, sempre procurando evi-

tá-Ias (26, 216).

Entre as muitas formas de combate à tão conhecida

infecção hospitalar, inclusive simplificando o trabalho ope-

racional, foi iniciada gradativamente a utilização do artigo

médico-hospitalar de uso único, na década de 50 (210).

Durante a década de 80, entretanto, tendo por ob-

jetivo minimizar os custos da área da saúde, tem havido, não

um retorno aos antigos tempos dos reusáveis, mas um direcio-

namento no sentido da reutilização dos produtos de uso úni-

co. O fabricante emprega matéria prima destinada à única

utilização, desenvolve os produtos, executa testes e comer-

cializa os mesmos com esta finalidade. Portanto, não desen-

volve estudo que demonstre os riscos, de qualquer ordem,

oriundos de ítens descartáveis, após contato com o sangue e

seus componentes, organismos infecciosos, ou ainda após a-

gressão física qualquer, e que o produto possa oferecer após

reprocessamentos pelo usuário. Ainda assim, sofre pressões

por parte de órgãos normativos, no sentido de fornecer in-

formações que orientem sobre o manuseio, visando a reutili-

zação, enquanto mantem no rótulo a indicação "uso único"

(27, 28, 30, 67, 68).

Considerações a serem feitas são, no aspecto eco-

nômico, as pertinentes à equivalência de custo entre o ítem

novo e reusado. É coerente que, embora ambas se prestem

eventualmente à mesma finalidade, devem ter diferentes ní-

veis de qualidade. Surge então a seguinte questão: esta di-

ferença foi computada, ao se considerar econômica a prática

da reutilização ? E, caso se admita resposta positiva, ela é

repassada no preço pago pelo consumidor final ou pelo gover-
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no ?

No aspecto técnico, e indo diretamente ao encontro

do assunto esterilização, deve-se enfocar a questão da di-

nãmica do "bioburden". Neste sentido, WHIBOURNE & REICH

(283) mostraram dados ilustra tivos, através de "bioburden"

de seringas e catéteres, quando do processo esterilizante

usando o óxido de etileno. Os valores de D variaram ampla-

mente, tendo sido de 39,07 a 8,14 minutos para seringas e de

17,35 a 1,98 para catéteres, isto em função da umidade rela-

tiva que havia variado de zero a 90%.

Sabe-se que, da mesma forma que as cepas produzi-

das em laboratório, aquelas contaminantes do material, em

geral, estão sujeitas à variação na resistência em função do

genotipo, de "stress" sofrido ou de fatores protetores ou a-

gressores.

Exemplificando tal fato com a resistência dos es-

poros de Ba~M ~ub~~ esta sofre variação significativa

na dependência do tipo de suporte onde os mesmos são deposi-

tados e secos. Segundo os resultados obtidos por PRINCE e

RUBINO (215), estes concluíram que o produto inoculado é,

por vezes, mais resistente que um suporte

inoculado.

ou transportador

Para material envolvendo risco de contato prévio

com vírus, o bioindicador de escolha para comprovar a ausên-

cia destes agentes foi o poliovírus. Estes, no experimento

que incluiuviroses lipófilas e hidrófilas inoculadas em

hospedeiros que variaram conforme necessidade para condições

ideais de desenvolvimento, mostraram valores de Dro máximo

de 13,5 horas (215).

Conforme BREWER e LAUGHLIN (33), desde ROBERT

KOCK, em 1881, foram utilizados esporos de Ba~M antAax

como recurso mais efetivo para demonstrar a esterilização.

Posteriormente, desde 1956, métodos mais elaborados, in-

cluindo esporos em suporte, meio de cultura e indicador de

BI PllHTFpaU.,",,"u

fm/d8d~ df GiCncilisfarmacêuticas
Univ,jrsidade de São Paulo
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pH passaram a ser empregados como indicadores biológicos. O

conceito de monitor biológico surgiu mais recentemente, em

1986, com HASTRUP (110) defendendo a validade dos diferentes

biomonitores para simular as mais variadas condições de em-

balagens hospitalares. DADD e colaboradores (62), por sua

vez, definiram a interdependência entre esporo, suporte, in-

dicador biológico e monitor biológico.

A ampla utilização de produtos médico- hospitala-

res, cuja constituição básica é em material polimérico (210)

acaba por eleger processo de esterilização diferente do re-

curso térmico, sendo principalmente por óxido de etileno.

Se hoje, para outros processos esterilizantes

questiona-se a necessidade do emprego de bioindicadores

(111, 154), quer porque sejam poucos os parãmetros de con-

trole, quer porque se tenham mecanismos de elevadíssima con-

fiabilidade na monitoração destes parâmetros, para o proces-

so de esterilização por óxido de etileno pode-se afirmar de

que o único monitor é o biológico (14, 38, 96, 250).

Entretanto, inquestionável é o fato de que um mo-

nitor, qualquer que seja a sua natureza, deve apresentar co-

mo características fundamentais a confiabilidade e a repro-

dutibilidade dos resultados.

Particularmente na aplicação do monitor biológico

para esterilização, e frente aos atuais conceitos englobando

as validações de processo (152, 232, 283), esta responsabi-

lidade relativa a uma resposta confiável tem implicações da

maior seriedade.

Raciocinando quanto aos riscos do consumidor, po-

dem ocorrer transtornos imensuráveis envolvendo inclusive a

perda de vida. BREWER e PHILLIPS (34) e REICH (226) citam
falsos resultados de testes de esterilidade, envolvendo ris-

cos eventuais de produtor e de consumidor. As consequências

incluem o desmerecimento da imagem da empresa, passando por

custos operacionais desnecessários.
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Assim, o monitor biológico deve apresentar carac-

terísticas adequadas, de qualidade de concepção e de proces-

sos de obtenção nos diferentes aspectos. Este desafio dire-

cionou o presente trabalho, que inicia buscando a padroniza-

ção na metodologia de produção da suspensão de esporos de

Ba.cúllM .6ub.t-iLL6 var. YÚgeJt.

Diferentes espécies do gênero Ba.cúllM têm sido

extensivamente estudadas quanto àesporulação, germinação e

resistência aos fatores agressores. Assim, desde 1969, SE-

FLOW e KORNBERG (244), estudando Ba.cúllM me.ga;teJÚWn observa-

ram que as sequências de alteração pertinentes à germinação

podem envolver o "coating" dos esporos. Por sua vez, a dife-

rença entre esporos dormentes e em germinação está nas pon-

tes de sulfidrila desta cobertura, de estrutura bem definida

(11). Entre as espécies termófilas, corno Ba.cúllM .6te.aJtotheJt-

mophLeM,a resistência térmica está relacionada a macromolé-

culas (134), particularmente a enzima d-gliceraldeído - 3 -

fosfato desidrogenase (109, 275), bem corno o ácido dipicolí-

nico (145). Todavia, a distribuição espacial dos aminoácidos

é sobretudo a maior responsável pela termoestabilidade (57).

Quanto ao Ba.cúllUf.J .6ub.tilM, pelos estudos de mapea-

mento e transferência genéticos (175, 182) ficou esclarecido

que a característica termófila está relacionada a

sub-unidade 30 s do ribossomo, com redução na síntese pro-

téica (104). Por sua vez, as características das camadas da

cobertura interferem na resistência dos esporos (199).

DADD e DALEY (61) estudaram, especificamente, a

resistência dos esporos de Ba.cúllM .6ub.t-iLL6 var. YÚgeJt ao

óxido de etileno. Estes associam a resistência dos esporos à

espessura da cobertura, assim corno à presença de grupos tió-

licos. Assim, o elevado número de grupamentos alquiláveis,

além da espêssa camada de cobertura evita a letalidader urna

vez que a alquilação deixa de ser letal.

Neste trabalho, empregou-se para esporulação, o

meio líquido sintético indicado por HODGES e colaboradores
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(114), considerado pelos autores como vantajoso frente aos

meios sólidos convencionais pelo elevado índice de esporula-

ção. KUJALA e KAUPPINEN (149) recomendam utilização de um

máximo de 30% na proporção entre volumes do inóculo e do

meio de esporulação, o que levaria à perda da sincronia da

esporulação. Tal recomendação foi respeitada quando se uti-

lizou volume de 20 mL no inóculo de meio líquido sintético.

Observou-se, entretanto, que, se de um lado a por-

centagem de esporulação efetivamente se mantinha, desde os

primeiros indícios de turbidez, em torno de 100%, o cresci-

mento da massa celular se fazia de forma extremamente lenta.

Esta informação é visualizada na Tabela VI, através dos da-

dos obtidos nos grupos individuais 11 e 12.

KUJALA e KAUPPINEN (149), que trabalharam no me-

lhoramento da produção de esporos de Ba~M ~t~aAothvmo-

p~M, em meio líquido, consideram como sendo importantes a

presença de concentração controlada de glucose, de compostos

de nitrogênio e certos aminoácidos. Além disso, mencionam o

efeito do tamanho do inóculo e do contrôle do pH para que

haja uma boa esporulação. Enfatizam, entretanto, diferenças

de comportamento apresentadas por várias cepas de microorga-

nismos.

Trabalhando-se com meio sólido de esporulação, em

garrafas de Roux, obtinha-se no geral exuberante desenvolvi-

mento de massa microbiana. É bem verdade, entretanto, que

nos primeiros dias de acompanhamento se observou tímida evi-

dência de esporulação, que se intensificava com o número de

dias de incubação. Este fato é coerente com a redução de

forma vegetativa à medida que a concentração de nutrientes

vai se esgotando (186). E, uma vez iniciada a esporulação

não é efetiva a adição de mais nutrientes. HITCHINS e cola-

boradores (113) associam a homogeneidade no tamanho dos es-

poros a uma fonte específica de carbono. Embora não se tenha

dimensionado, houve homogeneidade na morfologia dos esporos

em todas as situações.
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Como é desejável a obtenção de esporos com menor

variabilidade lote a lote, deve-se utilizar meios de compo-

sição definida. Mais recentemente, meios líquidos têm sido

recomendados uma vez que quando certos nutrientes específi-

cos são exauridos, esta situação induz à esporulação (223,

227). Apesar disto, ainda são rotineiramente empregados os

meios complexos, onde se deve admitir variação lote a lote

(111). HODGES e colaboradores (114), por exemplo, demonstra-

ram a relação entre diferentes lotes e fabricantes do meio

complexo e sintético e a variabilidade dos esporos. Em vista

dos resultados, estes recomendam o uso de meios sintéticos

na prática rotineira.

Neste trabalho, o meio líquido sintético contendo

íons manganês, cálcio e magnésio como elementos indutores à

esporulação, contou com glicose como fator de limitação de

crescimento. Segundo HODGES e colaboradores (114) estas con-

dições permitem 95% de esporulação.

Conforme os dados da Tabela VI, obtiveram-se bons

resultadosno que diz respeito ao percentual, mas o mesmo

não podendo ser di-toquanto ao rendimento. Assim, em se pen-

sando na produção de esporos destinada à fabricação de moni-

tores biológicos, quer para uso próprio, quer para comercia-

lização de bioindicadores, isto deixa muito a desejar.

Outros autores prosseguiram no estudo de meios de

cultura. Quando se deseja a esporulação contínua pode-se

adicionar o metil antranilato, conforme COONEY e colaborado-

res (55). Aumentando-se o teor de glicose a esporulação foi

quali e quantitativamente melhor, porém de forma não sincro-

nizada, passando a afetar a resistência dos esporos a partir

de 20 g/dm3 (149).

O ágar de esporulação, embora não tenha obedecido

recomendação de outros pesquisadores, respeitou quanto à

adição de íon cálcio, visto ser importante na característica

de resistência dos esporos, fato relacionado à biossíntese

do dipicolinato de cálcio (155, 246). Quanto ao teor de
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ágar, teve apenas função prática de maior consistência, fa-

cilitando a remoção da massa celular com pouca incorporação

de resíduos de fragmentação do meio.

Considera-se, entre as duas formas de obtenção de

esporos, como sendo vantajosa em função do elevado rendimen-

to, a utilização do meio sólido. Assim foram preparados 10

lotes de suspensão de esporos utilizando o total de 45 gar-

rafas.

o número de dias de incubação teve dispersão entre

6 a 12 dias, em parte porque se deu a cada grupo a caracte-

rística de lote. Assim, uma garrafa que apresentasse, por

motivo não identificado (eventualmente condição de tempera-

tura não'ideal) retardamento no índice de esporulação, aca-

bava obrigando que todas as garrafas do grupo fossem subme-

tidas a maior número de dias de incubação.

É possível observar, todavia, que nos casos em que

a homogeneidade permitiu interrupção da incubação nos níveis

mínimos propostos (a partir de 70% de esporulação), per-

deu-se em rendimento final para os casos em que se manteve o

máximo de'período de incubação, ou seja, 12 dias. Este fator

é evidenciado pelo volume obtido em cada grupo e pela con-

centração dos esporos em cada caso, conforme a Tabela VI.

Na quantificação das suspensões de esporos, ou na

avaliação da letalidade dos mesmos após a exposição ao pro-

cesso biocida procedeu-se ao choque térmico. Esta condição

foi a 70 + 2QC durante 15 minutos. Analisando esta prática

através de dados da literatura, observa-se grande variação:

100QC por 10 minutos (82); 65QC por 30 minutos (222); 100QC

por 15 minutos (193); 80QC por 10 minutos (22). Segundo COOK

& BROWN (54) a ativação térmica dos esporos para germinação

está relacionada com a concentração do ion fosfato.

A condição moderada utilizada para ativação dos

esporos, neste trabalho, pode ser questionável quando compa-

rada ao tratamento biocida da forma vegetativa. Consideran-
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do, porém, que para o mesmo tipo de efeito são citados 85QC

por 15 minutos (284) e 100QC por 5 minutos (149), esta preo-

cupação poderá ser desconsiderada. Por sua vez, segundo CUR-

RAN e KNAYSI (59), o choque térmico é dispensável quando o

meio de cultura contém glicose ou sais de fosfato.

Ao lado destas considerações, ao se observar a Ta-

bela VI, percebe-se dispersão nos valores de contagem nas

suspensões de esporos. Este fato é perfeitamente aceitável,

haja visto a variação permitida no método oficial da USP

XXII (268), sendo de 104 a 109 esporos/suporte.

As suspensões obtidas de meio líquido mostraram-se

menos concentradas que aquelas obtidas a partir do cresci-

mento em meio sólido, razão pela qual dispensaram a diluição

antes da inoculação dos suportes. No segundo caso sempre se

fizeram diluições necessárias, variando de 10-1 a 10-3. Mes-

mo assim, os lotes 3 e 7 acusaram contagens no limite máxi-

mo, ou seja, 109 esporos por unidade de suporte. Os grupos

individuais correspondentes aos respectivos números de lote

foram mantidos com a contagem detectada quando da preparação

dos monitores biológicos com embalagem padronizada. Para

testes comparativos, entretanto, visando influência das em-

balagens diferentes, procedeu-se à diluição da suspensão ob-

jetivando a concentração de 107 UFC/rnL,a fim de transferir

0,1 rnLpara cada suporte.

De todo o conjunto de garrafas envolvido na obten-

ção dos esporos, perdeu-se apenas uma, do grupo 2, quer seja

por falha de esterilização do meio de cultura, de material

auxiliar ou por desvio de técnica.

Considerando que para este trabalho, conforme pla-

nejado, haveria consumo grande de unidades de monitores bio-

lógicos, lançou-se mão de bioindicadores adquiridos no co-

mércio nacional, para um dos segmentos do experimento, em

que se envolveram ciclos industriais esterilizantes, cujas

condições são expressas na Tabela IV. Conforme a Tabela III,

foram estudados os grupos individuais 13, 14 e 15, referen-
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tes a bioindicadores de origem nacional e 16 e 17,'de origem

americana, tendo por objetivo dados paralelos que permitis-

sem comparação, principalmente em aspecto de resistência,

frente aos lotes obtidos em laboratório.

A aquisição de suspensão de esporos do mercado na-

cional possibilitou que este paralelo fosse também estudado

para diferentes suportes, que não o papel. Características

comparativas entre os grupos individuais adquiridos comer-

cialmente são apresentados na Tabela X.

Trabalho de KERELUK e colaboradores (137) mostra

utilização de pérolas de vidro e cerâmica como suportes para

esporos de Ba~ ~ub~, relacionando a hidrofobicidade

das pérolas aos resultados inconsistentes com elas obtidos,

em contrapartida à adequacidade da cerâmica.

No aspecto suporte, é comum que se observe, no

Brasil cornonos demais países do continente americano, a

utilização exclusiva, ou ao menos preponderante, do papel

corno substrato.

A linha européia segue, porém, outra diretriz. Na

Inglaterra, por exemplo, são utilizados o alumínio e plásti-

co como substratos dos suportes, sendo o papel absorvente

considerado inadequado (38). STEELE (255), também na linha

européia, utilizando esporos de Ba~ ~~e~o~henmop~, de-

monstrou maior resistência para o nylon quando comparado

ao papel e alumínio.

Assim, decidiu-se, neste trabalho, efetuar o para-

lelo entre os 3 últimos tipos de suporte. Porém, o papel,

pela maior facilidade de obtenção e de trabalhabilidade aca-

bou perfazendo o total de 19 grupos. O alumínio e a poliami-

da, representando superfícies metálica e plástica comumente

encontradas nos artigos médico hospitalares, foram utiliza-

dos corno paralelos adicionais, tendo a poliamida a caracte-

rística hidrófila como aspecto favorável. Distribuiu-se,

em cada um deles, 2 lotes de suspensão de esporos obtidos em

laboratório e 2 lotes do comércio nacional. Portanto os
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grupos 20, 21, 22 e 23 foram para alumínio e 24, 25, 26 e 27

para plástico.

Desta forma, a cada tipo de suporte foi aplicada a

suspensão de origens diferentes (2 lotes de laboratório e 2

lotes do comércio nacional), conforme Tabela III.

Quando cada um dos 27 grupos individuais foi sub-

metido a ciclo de laboratório, com exposições sub-Ietais,

conforme condições definidas na Tabela IV, obtiveram-se da-

dos de sobrevivência para cada tempo de processamento, como

pode ser visto através dos valores expressos na Tabela X. Os

dados apresentadosnesta Tabela representam as médias (30

suportes) de contagens efetuadas após cada tempo de exposi-

ção, os quais foram submetidos ao tratamento estatístico

(290) .

Na Tabela XII estão apresentados os valores de

coeficiente angular (m), de sua variância (Sm), do coefi-

ciente de correlação linear (r), assim como do tempo de re-

dução decimal (D), em minutos, para cada grupo individual. O

valor de m, sempre negativo, coincide com a recíproca do va-

lor D.

Para cada uma das 27 regressões lineares obtidas a

partir dos 27 grupos individuais, testou-se a relação de de-

pendência linear entre log UFC/suporte (N) e tempo (9) e se

isto refletia a realidade.

Aplicou-se, para tanto, individualmente, a hipóte-

se da nulidade (Ho : ~ = O), onde se passa do m da amostra

para ~ populacional. O teste usando o parâmetro estatístico

t (student's) permitiu concluir pela rejeição de Ho em 26

grupos individuais, numa probabilidade de 5% ou menos, evi-

denciando a significância das regressões.

Conforme pode ser observado na Tabela XII, os va-

lores extremos do estatístico t são de 2,532 e 12,003, res-

pectivamente para os grupos individuais 19 e 1. Apenas o pri-
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meiro, referente ao grupo 19 não rejeita Ho. Observa-se para

o mesmo grupo, de forma coerente,o menor valor de r, de

-0,825, enquanto que imediatamenteacima situa-se o r do

grupo 15, de -0,913, e do grupo 4, de -0,922.

Observando-se as características de preparação dos

monitores biológicos (Tabela 111), os 3 casos citados ante-

riormente são todos do grupo múltiplo papel, sendo o 19 ob-

tido de suspensão adquirida no comércio nacional, o 15 con-

tendo indicador biológico também do mercado nacional, e o 4

de obtenção 1aboratorial. Apesar do problema apresentado pe-

lo grupo individual 19 deciciu-se no prosseguimento da aná-

lise estatística sem descartar qualquer dos valores, persis-

tindo o grupo múltiplo papel representado por 19 réplicas.

Quanto às causas do menor valor de coeficiente de

correlação linear (r), evidenciado também nas Figuras 6, 17

e 21, aparentando apresentar, nos tempos maiores de exposi-

ção ao gás uma distorção da lei logarítmica, pode-se atri-

buir à não homogeneidade da resistência dos esporos, embora

do mesmo lote de origem. Excluem-se fatores como culturas

mistas ou mesmo condições adversas de exposição ao agente

esterilizante. Diversos autores obtiveram comportamento se-

melhante, atribuindo para tal fato a heterogeneidade de tra-

tamento, aglomerados de esporos e técnica de contagem (Núme-

ro Mais Provável) (43), ainda que a utilização de tiras de

alumínio pudesse ter originadopequena porção dos esporos
com maior resistência (286).

Da mesma maneira, OXBORROW e colaboradores (197) ,

trabalhando com indicadores biológicos para óxido de etileno

originados de um único lote de produção, um único lote de

meio de cultura, mesmo assim obtiveram variabilidade de 18%.

Quando tais condições foram respeitadas, apenas variando a

câmara, a variação dos valores de D excedeu os 20%.

Questionando a validade dos valores de D obtidos,

e cujas médias, expressas na Tabela XIII sâo de respectiva-

mente 4,370, 6,143 e 12,300 para papel, alumínio e plástico,
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eles efetivamente foram obtidos em condições padronizadas de

concentração de gás, umidade relativa e temperatura, confor-

me definido na Tabela IV. A garantia de tais condições ba-

seia-se em medidas específicas dos diferentes parâmetros fí-

sicos. Fazendo um paralelo, nas instalações industriais pro-

cedeu-se, anteriormente ao trabalho, a validação do processo

esterilizante.

Conhecidos os comportamentos dos grupos indivi-

duais e de posse dos dados utilizados para a construção das

Figuras de 3 a 32, foram obtidos os correspondentes valores

de D, cuja grandeza é distinta em função dos diversos supor-

tes. Faz-se necessário lembrar, entretanto, que a obtenção

de esporos, se no meio de esporulação líquido ou sólido, não

impediu que representasse população única quanto a resis-

tência.

Prosseguindo a análise estatística, na etapa se-

guinte decidiu-se investigar se os coeficientes angulares

das retas dos grupos múltiplos diferem significantemente en-

tre sí, ou se estariam estimando o mesmo valor.

Fez-se necessária a análise de covariância para

cada grupo múltiplo, portanto papel, alumínio e plástico. A

hipótese nula foi Ho: (JA =(3 B' onde A e B representam todos

os pares de m. Operacionalmente, foram tomados os valores

extremos de m. Portanto, os grupos individuais 15(-0,107) e

3(-0,353) corresponderam aos mA e mB para o conjunto de su-

porte em papel; para o alumínio foram os grupos individuais

21(-0,141) e 23(-0,181) e para o plástico, os grupos indivi-

duais 26(-0,058) e 24(-0,114).

Para efetuar a comparação múltipla recorreu-se a

adaptação do método de TUKEY, cujo parâmetro estatístico q ~

presentou valor calculado inferior ao correspondente dado

crítico, a saber:

613l;"E:!1
f~C\'I"lo~~ dp r "m~".5 \lli Ca

~
u I uli~v U" ,ui ,I"i'," li 11

Universidade de São Paulo
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- papel: (qO,05 (1), 57, 19 = 5,15)~ (qcalc. = 1,26)---40

Aceita-se H , com limites de confiança

diferença populacional:

L1 = 0,752 e L2 = 1,245

para a

- alumínio:
(qo ,05 (1), 12, 4 = 4,19) ~ (qcalc. = 0,895)--)

Aceita-se H , com limites de confiança

diferença populacional:

L1 = 0,068 e L2 = 0,149

para a

- plástico: (qO,05 (1), 12, 4 = 4,19)~ (qcalc. = 2,12)~

Aceita-se H , com limites de confiança para a

diferença populacional:

L1 = 0,005 e L2 = 0,223

onde, - para papel:

q

(

teste

)~ monocaudal , G.L., k: G.L. = k(n-2) = 19(3) = 57
k = número de réplicas = 19

n = número de pares de

valores = 5

- para alumínio e plastico:

q

(

teste

)
~ monocaudal , G.L., k: G.L. = k(n-2) = 4(3)

k = 4

n = 5

= 12

Portanto, apesar da diferença de grandeza dos valo

res de m, em todos os casos a hipótese H foi aceita, ou se-

ja, as 19 linhas de regressão do grupo múltiplo papel deri-

vam de amostras que estimam uma população, o mesmo podendo

ser dito para as 4 linhas de regressão dos grupos múltiplos

alumínio e plástico.

Prosseguindo nas considerações estatísticas dentro

de cada grupo múltiplo, para melhor conhecimento do comporta

mento de cada população (papel, alumínio, plástico) aplicou-

se o teste de linearidade, para regressão com replicação. As

replicações (k) foram respectivamente, 19, 4 e 4 para cada

grupo múltiplo, correspondendo a k os valores de Log UFC/su-
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porte para cada tempo de exposição (a).A utilização das me-

dias de valores de UFC/suporte para cada a, conforme FREUND

(91) não é procedimento estatísticamente recomendado por

acarretar perda de informações. Trabalhou-se, portanto, com

modelo estatístico definido, em que o parâmetro é uma va-

riante do parâmetro de FISHER. Assim, quando a hipótese da

nulidade é aceita, indica a linearidade da regressão.

Efetuou-se dentro deste procedimento a análise de

variância (ANOVA) para cada um dos grupos múltiplos, calcu-

lando-se os respectivos valores de F, a fim de verificar a

aceitabilidade da Ho. Como pode ser visto nas Tabelas XIV,

XV e XVI, tais valores, quando comparados aos dados de F

crítico foram:

- papel:
(
F - 1 046

)
<

(
F - 1,75

)calc.- , o((1), 17, 74 - 1,77 ~

Aceita-se Ho, p > 0,25

(F calc . ~ 2,26 ) <. (F o( (1) ,

Aceita-se Ho, p;> 0,25

(FcalC.=0,961)< (F~(1),

2, 16 ~ 3,63) -t
- alumínio:

- plástico:
2, 16 = 3,63) ~

Aceita-se Ho, p > 0,25

onde, - para papel:

F

(
teste \ G L

(
desvio \ G L

(
dentro \

c\ monocaudalj, .. linearidade), .. do grupq

N = n.k = 5.19 = 95

G.L.
(desVio. ) = k-2 = 17linearldade

(dentro)
= (N-k) = 76G.L.

do grupo
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- para alumínio e plástico:

F

(

teste

)
G L

(
desvio \

~ monocaudal, .. linearidade), (
dentro \.

G.L. do grupo).

N = n.k = 5.4 = 20

Fazendo um comparativo entre as 3 tabelas, observam

se valores muito elevados para as variâncias no grupo múlti-

plo papel, quer considerando a soma dos quadrados (S.Q.) ou

os quadrados médios (Q.M.) das diversas fontes. Este fato de

ve ter ocorrido em função do grau de liberdade (G.L.).

Entre os grupos múltiplos plástico e alumínio, com

idêntico grau de liberdade, observam-se valores maiores para

o alumínio.

A aceitação de Ho nos 3 grupos múltiplos demons-

tra, sempre com a probabilidade maior que 0,25, a confirma-

ção da linearidade de cada uma das suas k replicações.

Assim, após análise de regressão com replicação,po

de-se expressar os parâmetros que caracterizam cada uma das

regressões, conforme pode ser visto na Tabela XIII. Esta evi -

dencia, através de valores de m e de D (Figura 33), a discre

pância de comportamento dos esporos entre grupos papel e plá~

tico (Figura 33). A demonstração estatística desta diferença

foi constatada através da análise de covariância entre os va

lores de coeficiente angular de cada reta decorrente das re-

plicações.

Recorreu-se, de forma semelhante à análise de cova

riância anterior, à utilização de variante do parâmetro de

TUKEY. As hipóteses feitas consideraram sempre pares de gru-

pos múltiplos, tomando como Ho a igualdade entre as popula-

ções (~1 representa o m populacional do grupo múltiplo plás-

(desvio)
= k-2 = 2G.L. linearidade

(den tro)
= (N-k) = 16G.L.

do grupo
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tico; /92 representa o m populacional do grupo múltiplo alu-

mínio; /33 representa o m populacional do grupo múltiplo pa-

pel).

Assim, resumindoas expressões das hipóteses, e

fazendo o confronto entre estatítico q calculado e crítico

com ~ igual a 5%, pode-se concluir que há diferença signifi-

cativa entre os grupos múltiplos plástico e papel:

- plástico(1) x papel(3), Ho
19(1)= 18(3)

(qcalc. = 6, 07) > (q ~,' 9, 3 = 3, 94) ~

Rejeita-se Ho, 0,005 > p > 0,01

- plástico(1) x alumínio(2), Ho : {3 (1) =(3 (2)

(qcalc. = 2,22)< (qol" 9,3 = 3,94) --4-

Aceita-se Ho, 0,50 <: p < 0,20

- alumínio (2) x papel(3),
Ho : ~(2) = ;';>(3)

(qcalc. = 3,18)< (q~, 9,3 = 3,94) ---4

Aceita-se Ho, 0,20 < p < 0,10

onde: q cÁ' G. L., k
para os pares de grupos múltiplos

têm como valores: ~ = 0,05

G.L. = k(n-2) = 9

k = 3

n = n = n = 51 23
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HUBINETTE e SANDKVIST (122) evidenciaram a impor-

tância de simular condições reais do sensor, quando da moni-

toração biológica. Esta preocupação deve-se estender à con-

dição experimentalmente utilizada no preparo de suportes.

Atenção particular deve ser dirigida à distribuição da sus-

pensão de esporos sobre os suportes, de maneira a não acar-

retar falsas conclusões.

No caso de suporte em alumínio, a conformação da

tira é ditada pelo tubo de poli(cloreto de vinila), previa-

mente curvado. Este foi o artifício utilizado para permitir

a secagem da suspensão, acelerada apenas pela sílica-gel

presente na câmara de fechamento não hermético, dispensando

o uso de temperaturas elevadas, solventes voláteis ou de

agentes secantes em condições drásticas, que poderiam alte-

rar a resistência do bioindicador (62).

Por sua vez, no caso do suporte plástico, este

propiciou aglomeração maior dos esporos, que de alguma forma

pode tê-Ios protegido da ação biocida do gás, como evidencia

o gráfico da Figura 32, quando analisado em paralelo ao da

Figura 30. A característica absorvente do papel faz com que

os esporos se alojem no interior da trama formada por fibras

celulósicas, assim como na sua superfície. A análise esta-

tística aplicada, todavia, não o distingue como representan-

do população diferente em relação ao alumínio, o que não

ocorre com o plástico. Observando os valores m da Tabela

XIII, nota-se a divergência do coeficiente angular, que é

igual a -0,086 para plástico e -0,250 e -0,164 para papel e

alumínio, respectivamente. Convém que se atente, entretanto,

para o tipo de conformação utilizada para o suporte em plás-

tico, conforme a Figura 2.

No aspecto compactação dos esporos durante a seca-

gem, tem-se a repetição do ocorrido com o suporte de alumí-

nio. Se neste, porém, a forma tubular em poli(cloreto de

vinila) facilitou o fluxo gasoso, no conector "Luer" em

nylon, no momento em que se vedou seu orifício com poliure-

tano, dificultou sobremaneira o acesso do agente esterili-
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zante, minimizando a letalidade do processo. Dificuldade se-

melhante foi observada por WEST (282), durante esterilização

de seringas.

Assim, voltando ao objetivo primário do monitor

biológico, particularmente para esterilização de produtos

médico-hospitalares, diversos aspectos devem ser lembrados.

A diversidade de conformação, dimensão, tipo de superfície e

mesmo de hidrofobicidade dos diferentes materiais empregados

deve ser questionada frente ao emprego

como suporte de bioindicadores.

universal do papel

Somando a isto, a estabilidade de suspensões de es

poros de Bac.)ft!L6 .6ub~ por período de 24 meses (226), sem

redução na viabilidade ou resistência, induz à consideração

da extrema vantagem na inoculação direta de unidade re-

presentativa do produto a esterilizar. Adicionalmente, difi-

culdades de ordem prática na introdução do suporte no local

de mais difícil acesso ao agente esterilizante são elimina-

das, quando se passa a injetar um volume definido de suspen-

são diretamente neste local.

Outro enfoque deste trabalho prendeu-se ao aspecto

particular de produtos médico-hospitalares, em que há predo-

minância de itens tubulares. Neste sentido foram escolhidos,

apenas, os bioindicadores convencionalmente empregados, com

suporte em papel e particularmente aqueles adquiridos no co-

mércio nacional, que colocados em corpos de prova formaram

os monitores biológicos.

A diversidade dimensional, quer quanto ao compri-

mento (de 0,5 a 15 m) ou diâmetro (de 5,5 a 12,3 mm), em 20

combinações foi submetida a 2 condições esterilizantes in-

dustriais, cujos dados estão apresentados nas Tabelas VIII

e IX. A comprovação da ação esporicida do gás dependerá, na-

turalmente, da sensibilidade do meio de cultura para a recu-

peração dos sobreviventes.

Buscando a padronizaçãodesta questão recorreu-se
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à utilização de 3 meios de cultura. O caldo caseina - soja e

usualmente recomendado nas metodologias oficiais para recu-

peração de esporos, inclusive na USP XXII (268) e da mesma

forma o caldo tiog1ico1ato, pela ampla utilização no teste

de esterilidade pelas razões conhecidas e por último o pró-

prio caldo caseina-soja adicionado do indicador de pH, o

azul de bromotimo1. Também, a presença de agentes redutores,

entre eles o tiog1ico1ato, é considerada positiva, sendo a-

tivador parcial dos esporos (142).

Segundo MAJOR (168), tanto o tiog1ico1ato de sódio

como o azul de bromotimo1 apresentam algum efeito inibitó-

rio sobre esporos tratados com óxido de eti1eno. O que se e~

perava, particularmente do azul de bromotimo1 como vantagem,

seria a detecção da presença de sobreviventes devido à vira-

gem do indicador de pH, anterior ao surgimento da turbidez

no meio de cultura.

~ a linha defendida por PALMIERI e colaboradores

(198) , que usam suporte de papel e ampola com meio de cultura

já adicionado de indicador de pH. Após a exposição ao proces

so esterilizante, o nutrien~e entrará em contato com a tira

de papel mediante a quebra da ampola. Diferencia-se outro ti

po de apresentação em que os esporos estão no meio de cultu-

ra com indicador de pH. Esta última é amplamente difundida

no comércio,com esporos de Bacillu..6 .ó.te.a.Jl..o.theJunoplUhL6, apesar

de altamente criticáve1 quanto à estabilidade (112).

Na avaliação de letalidade dos esporos em monito-

res, os dados das Tabelas VIII e IX permitem evidenciar a1gu

mas comprovações:

da importância de maiores gradientes de pressão, inclusive

com maior concentração de agente esterilizante, na depen-

dência de formas que dificultem o seu acesso, quando a es-

pessura de parede limita a permeabilidadei

- crescimento observado, por exemplo, no 13Q dia de incuba-

ção, pode eventualmente estar ligado à permanência dos re-
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siduais do agente esterilizante, interferindo com formas

ainda viáveis. Já os detectados precocemente (IQ e 2Q

dias), como aqueles observados no ciclo com 450 mg/~ de

óxido de etileno, em corpos de prova de 50 cm e com 600

mg/L, em corpos de prova de 2 m de comprimento, levam a

dúvida quanto ao resultado falso positivo (237). Em casos,

por exemplo, de corpos de prova de 15 m, mesmo em ciclo de

600 mg/L, devem efetivamente indicar dificuldade de acesso

do agente esterilizante.

Na detecção de esporas submetidos aos processos

esterilizantes, obteve-se, de forma comparativa, 15%, 16% e

14% de recuperação observada até o 13Q, 12Q e 15Q dias, res-

pectivamente para os meios tioglicolato, caseina-soja e este

adicionado de azul de bromotimol.

o teor deste corante foi definido trabalhando-se

com gradientes de concentração no próprio caldo casei-

na-soja, a saber: 5, 10, 25, 50, 75, 100 e 240 ~g/mL. Alí-

quotas de 3 mL, contidas em tubo de vidro, foram testadas

quanto à viragem, de verde para amarelo, mediante adição de

1 gota de ácido acético 2 M.~O sal sódico de 3,3- dibromoti-

mal sulfonaftaleina apresenta viragem de 7,4 a 5,8, passando

de azul a amarelo, lembrando que no meio de cultura a visua-

lização é mascarada para verde. Definiu-se a concentração de

25 Ag/rnL como ideal para o trabalho.

Assim, possivelmente em função do baixo número de

frações positivas (de crescimento) detectadas no geral, con-

clui-se aparente equivalência para os 3 meios de cultura

utilizados. Existe unanimidade entre diversos autores quanto

à composição do meio e sua capacidade promotora de cresci-

mento, principalmente no caso de esporas submetidos às con-

dições sub-Ietais (58, 65, 181) .Nestas condições a exigên-

cia nutricional é maior, pois, segundo MOATS (181) os pre-

juízos inicialmente sofridos pela célula resumem-se em alte-

rações da permeabilidade.

Da literatura, na recuperação de esporas, a pre-

"
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sença de amido é controvertida sendo citada, às vezes, como

aumentando a contagem de sobreviventes (54), mas segundo

DADD (60) é inibitória em outras situações, razão pela qual

não foi incorporado aos meios utilizados neste trabalho. O

mesmo autor (60) defende o uso de meios complexos, citando

que a adição de triptona aumenta de 50 vezes o número de so-

breviventes, frente ao meio sintético. Assim, nos desafios

aplicados em nosso estudo, recorreu-se, sempre, aos meios de

cultura complexos, inclusive quando se investigou a letal i-

dade (D), nos casos em que o monitor biológico era acondi-

cionado em embalagens diferenciadas.

Quando se definiu a diversidade com embalagens di-

ferenciadas a, b, c, d, e, conforme Tabela V, buscou-se

abranger diferentes estruturas de filmes (polietileno

simples, ou coextrusões de polietileno-poliester ou ainda

pOlietileno-poliester-polietileno), que, na ordem crescente

de complexidade, favorecem a resistência mecânica e garantia

da esterilidade do produto. Buscou-se também incorporar di-

ferentes áreas de materiais porosos, tais como papel cirúr-

gico e TyvekR. A diferença de composição entre as suas fi-

bras, respectivamente celulósicas e de polietileno, interfe-

re na manutenção da característica esterilizante, dependendo

de condições de armazenamento e manuseio. As distintas poro-

sidades de ambos os materiais, adicionalmente, favorecem tan

to a efetividade esterilizante quanto a eliminação de resí-

duos do agente esterilizante.

Restringiu-se, entretanto, ao estudo da efetivida-

de esterilizante. Os resultados de D obtidos para as embala-

gens diferenciadas, conforme mostra a Tabela XI, mantêm-se

bastante próximos, evidenciando que houve permeabilidade ao

agente esterilizante, o que coincide com dados referentes à

boa permeabilidade do TyvekR e do polietileno (140).0 TyvekR,

considerado um falso tecido, pode funcionalmente ser visto

como um papel de natureza não celulósicai apresenta caracte-

rísticas de porosidade, resistência mecânica e resistência à

umidade superiores às do papel cirúrgico. É adequadamente

empregado como "vent" nos produtos de linhas nobres.
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Analisando os valores de D dos monitores biológi-

cos usando embalagens diferenciadas (Tabela VI), observa-se

que os mesmos são próximos do grupo múltiplo papel. Entre-

tanto, confrontando com o valor D apresentado na Tabela VII,

portanto para grupos individuais com embalagem padronizada,

o D do grupo individual 7 (2,832) é praticamente 50% menor.

A justificativa pode estar nas barreiras inerentes à embala-

gem, pois quando esta foi homogênea, houve preocupação em

oferecer perfeita permeabilidade, o mesmo não ocorrendo na

embalagem diferenciada. Causa surpresa os 5 valores D das

embalagens diferenciadas variando de 4,673 a 5,747.

Desta forma, a princípio poder-se-ia considerar

ilógica a restrição das portarias 982 (31) e 1510 (32), o-

brigando ao uso do papel cirúrgico para conferir porosidade

à embalagem. Entretanto, o que ocorre é que a porosidade do

polietileno está associada à sua espessura baixa, embora re-

duza a resistência mecânica. Com isto, aumenta a probabili-

dade de "pinho1es" na sua extrusão, propiciando rompimento

de embalagem na fase de vácuo final, ou mesmo recontamina-

ções durante transporte. Espera-se também que, na interpre-

tação da portaria o TyvekR seja efetivamente considerado na

sua funcionalidade, sem gerar restrições absurdas.

A nível de comentário final, aproveitando-se das

informações obtidas no decorrer do trabalho, principalmente

as relativas a suportes de natureza diferente, e corpos de

prova e ainda considerando dados de "bioburden", quer de

produtores dos artigos médico-hospitalares, quer de mate-

riais de reuti1ização, questiona-se sobre como pode ser

eficazmente efetuada a validação do processo envolvido.

Na área de medicamentos, em que GAUTHIER e colabo-

radores (94) fazem lembrar de que tanto a composição química

das soluções parenterais quanto concentrações dos tampões

utilizados influenciam fortemente as médias de sobrevivência

(no caso para BaW1.M -6.te..aJto.thvunopWM ) também a microflora

deverá se alterar. Portanto, mesmo as novas substâncias
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químicas adicionadas merecem estudo, o que torna

plexo o sistema.

mais com-

Fator adicional discutido na recuperação dos espo-

ros envolve o intervalo de tempo entre o término do contato

com o agente esterilizante e a transferência do suporte ao

meio de cultura (41). REICH (222) recomenda rápida transfe-

rência para meio de cultura, assim como permanência neste

durante tempo de incubação suficiente para crescimento. Am-

bas as condições foram observadas: a primeira, com a trans-

ferência imediata dos indicadores alocados em corpos de pro-

va, para meios de cultura, imediatamente após abertura da

porta do esterilizador, nos ciclos industriais; a segunda,

ainda para os bioindicadores processados nestes ciclos, per-

mitindo o tempo de incubação de até 14 dias. Mais recente-

mente há tendência de redução deste tempo para abaixo de 7

dias (223), desde que previamente comprovados os percentuais

de recuperação dos esporos, com cálculos de redução embasa-

dos na sua sensibilidade (197).

Os resíduos de óxido de etileno, se de um lado

preocupam em decorrência de efeitos tóxicos (5, 129, 236,

262), de outro lado promovem efeito letal, sobre esporos,

após o ciclo esterilizante (131, 286). Embora este efeito

dependa extremamente da estrutura da embalagem, seus mate-

riais e áreas, além das características do produto, ela foi

mantida constante, variando-se apenas as dimensões dos cor-

pos de prova e os tempos de exposição ao agente esterilizan-

te, em complementação do trabalho, destinada ao dimensiona-

mento de resíduos de óxido de etileno.

Desta forma, determinou-se o valor residual de

óxido de etileno após 5, 7, 13, 14, 15 e 26 dias de repouso

após o processamento industrial em 4 diferentes tamanhos de

corpos de prova. Os resultados obtidos evidenciam justifi-

car, principalmente, a preocupação relativa à toxicidade. É

bem verdade que, intencionalmente, não se propiciaram aera-

ções forçadas para estes monitores. Ainda assim, os valores

elevados obtidos para os tubos longos, mesmo após 26 dias
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são surpreendentes, conforme os dados da Tabela XVIII.

Os resíduos de óxido de etileno nos produtos este-

rilizados podem ser avaliados por metodologia convencional

titulométrica, baseada na sua transformação em formaldeído e

reação deste último com o ácido cromotrópico. LACOME e cola-

boradores (151) descreveram metodologia analítica, assim co-

mo processo extrativo, que consideraram de fundamental im-

portância. Trabalharam com destilação exaustiva, em sistema

fechado, utilizando água como solvente. Segundo esses auto-

res, o método, acessível a laboratórios modestos, pode ser

comparável em segurança à utilização de sistema aquecido fe-

chado (Head Space Analysis) e cromatografia. A limitação es-

taria, entretanto, em não abranger etileno cloridrina e eti-

leno glicol.

O residual nos produtos poliméricos esterilizados

varia conforme sua constituição química e a presença de adi-

tivos incorporados, quanto à adsorção, reação e dessorção.

CHAIGNEAU (44) estudou a cinética de sorção do óxido de eti-

leno para diferentes grupos de materiais e para formulações

diferentes de cada grupo.

No presente trabalho, utilizou-se de agua como

solvente extrator, efetuando-se a lavagem da superfície in-

terna através do contato completo com volume variável em

função da dimensão dos corpos de prova. A boa solubilidade

do óxido de etileno em água justifica a sua escolha frente a

solventes orgânicos, evitando a extração de aditivos da mas-

sa polimérica, que se constituiriam em interferentes.

Outra preocupação foi simular a condição de uso do

material tubular pelo paciente, sem promover extração exaus-

tiva. Por tais razões, os resultados de resíduos foram ex-

pressos por unidade de corpo de prova, independente da super

fície interna variável ou ainda, por volume (Tabela XVIII) .

Na prática médica é comum que se empreguem equipos

contendo formas tubulares de comprimento unitário variável,
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mas perfazendo o total superior a 15 m,

"by pass" cardiopulmonar (159).

como acontece com

Nestas situações, o contato é com sangue; portan-

to, frente à atual legislação nacional (32), limites máximos

permissíveis seriam de 25 ppm para óxido de etileno e etile-

no cloridrina, e de 250 ppm para etileno glicol.

Assim, conforme a Tabela XVIII, até os corpos de

prova com dimensão de 5,5 mm x 5 m apresentam valores enqua-

drados à exigência, ao menos para óxido de etileno, a partir

de 7 dias da esterilização. Este resultado, quando analisado

sob o aspecto industrial, apresenta feliz coincidência com o

período mínimo de incubação para o teste de esterilidade,

desde que pelo método indireto (268). Já o resultado obtido

para a dimensão de 12,3 mm x 15 m rejeitaria o produto mes-

mo quando considerado o período de incubação para método di-

reto. Ainda que se considerasse a situação de reteste, en-

volvendo aproximadamente 26 dias após a esterilização, este

corpo de prova ainda não estaria em conformidade com a le-

gislação. Adicionalmente, este tempo não seria factível para

o processo rotineiro industiial.

Esta constatação é um alerta para, quando da con-

cepção de um produto, evitar extensões longas desprovidas de

"air vents", pois, caso contrário, dificultam tanto a elimi-

nação de resíduos quanto a própria efetividade esterilizan-

te, conforme já comentado e evidenciado pelos dados das Ta-

belas VIII e IX.

NOGUEIRA e colaboradores (189) , trabalhando com

seringas e cânulas endotraqueais (tubos traqueais), com pro-

cedimento metodológico semelhante, mas envolvendo até 20 es-

terilizações sucessivas, demonstraram que o material anali-

sado estava de conformidade com a legislação em vigor, exce-

to para tubos traqueais com balonete, em material termoplás-

tico. O trabalho não cita, entretanto, o intervalo de tempo

entre a esterilização e as determinações analíticas.
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Quando considerado o teor residual por unidade de

volume, os valores expressos em ug/rnrn3,para o corpo de pro-

va de 12,3rnrnx 15m (1,786 x 106 rnrn3)sofre redução da ordem

de grandeza de aproximadamente 400 x 10-3 para valor próximo

a 350 x 10-6, no intervalo entre o 7Q e l3Q dias. A parede

do tubo, neste caso de 2,6rnrn,sem dúvida contribuiu, através

do processo de dessorção (44, 151), aumentando o residual

interno ao tubo no decorrer do tempo, enquanto as extremida-

des, através de equilíbrio gasoso dinâmico com o micro am-

biente interno à embalagem, contribuiam para a redução desse

residual.

Também num apêndice ao trabalho, buscando informa-

ções sobre as condições de trabalho relativas à toxicidade

ocupacional, foram encontrados os valores constantes da Ta-

bela XIX. Através da observação dos mesmos, é evidenciada a

importância da ventilação, assim como a necessidade de sis-

tema eficiente de exaustão interna da câmara, ao final do

ciclo. Justifica-se, neste aspecto, a preocupação já intro-

duzida na Portaria 80 (29), cujo conteúdo gradualmente foi

aperfeiçoado nas Portarias Interministeriais 982 (31) e 1510

(32).

A monitoração de resíduo ambiental efetuada

crítica pelo não atendimento, inerente à metodologia

tica empregada, quanto à quantificação cumulativa, de

a avaliar possível desvio da exigência de 1 ppm (18

de concentração no ar, para dia normal de 8 horas.

merece

analí-

forma

mg1m3)

Também

picos eventuais de exposição ao gás no período de 15 minu-

tos, de 10 ppm não obrigatoriamente seriam detectados.

Entretanto, esta tem sido metodologia utilizada na

monitoração rotineira de centrais de esterilização (191).

Ainda, limitações de ordem prática impediram que se deslo-

casse equipamentos mais sofisticados aos locais de trabalho.

De todo modo, a sensibilidade dos tubetes emprega-

dos, assim como as posições e momentos de maior risco esco-

lhidos, permitiriam, inclusive, validação da metodologia,
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caso fosse este o escopo da medição. Muito mais preocupava,

porém, que efetivamente se assegurasse de condições mínimas

de risco, durante execução do trabalho.

A portaria 1510 (32), em vigor, regulamenta os se-

guintes aspectos normativos: cadastro, registro e responsa-

bilidade de estabelecimentos que dispõem de esterilizador a

óxido de etilenoi embalagem, rotulagem e transportei condi-

ções mínimas de instalação, operação, controle, segurança do

ambiente e do processo de esterilização, re-esterilização e

reprocessamento por gás óxido de etilenoi pr09rama mínimo de

segurança do pessoal das unidades de esterilização por gás

óxido de etileno, apresentando, em anexo, definições e espe-

cificações pertinentes.

Estas disposições legais são extremamente válidas,

desde que sejam orientativas e quando necessário punitivas.

Para que haja tal cumprimento deve-se contar com fiscaliza-

ção ética, atuante e com alto nível técnico. Ao mesmo tempo,

que empresas e hospitais efetuem investimentos necessários.

Segundo RATAJ (218) ~chegou o momento em que as in-

dústrias norte americanas devem colaborar com os órgãos ofi-

ciais, informando-os sobre os diversos aspectos requeridos

no manuseio de óxido de etileno. Seria desejável que o mesmo

ocorresse em nosso país, uma vez que a experiência de empre-

sas conscientes tem valor inestimável.

Deve-se ter como meta final a busca e implantação

de ciclo esterilizante otimizado, entre outros fatores, com

o cálculo correto de concentração de gás na câmara e recur-

sos de controle.

Ainda, deve-se considerar a circulação dos gases,

a absorsão do gás pelo material de embalagem e sua influên-

cia recíproca, a utilização de vácuos profundos e repetidos

no final do processamento esterilizante (165).

E evidenteque o produto a ser esterilizadoé tam-
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bém fundamental, devendo apresentar delineamento adequado e

condições de fabricação e manuseio que não invalidem os re-

sultados fornecidos pelo monitor biológico.

Desta maneira o objetivo fundamental da segurança

estaria sendo atendido, tanto para os manipuladores do ciclo

esterilizante como os consumidores do produto estéril.

~.~
~~

l
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7. CONCLUSÃO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

As condições de produção dos esporos, se em meio

sólido ou líquido, não interferem na resistência

ao gas.

Para produção industrial de bioindicadores, o meio

de cultura recomendado é o sólido.

Na detecção de formas viáveis após contato dos es-

poros com agente esterilizante, os meios caldo

tioglicolato, caldo-caseina soja e este adicionado

de azul de bromotimol não se mostraram limitan-

tes, desde que permitido suficiente tempo de incu-

bação.

É questionável a tendência norte americana e bra-

sileira em trabalhar com papel absorvente como su-

porte universal no preparo de indicador biológico.

Os valores de D ãos esporos de Ba~M ~ub~

varo ~gVl em suporte de plástico não correspondem

aos D em suporte de papel.

Entre os valores de D dos esporos de Ba~M ~ub-

~ var. ~gVl em suportes de alumínio e papel

não há diferença estatisticamente significante,pre

valece a facilidade de preparo quanto ao papel;con

duzindo à sua ampla utilização.

É importante a adequação do monitor biológico em

natureza de material e conformação, para equivaler

em desafio microbiológico ao material sob esteri-

lização e no resultado de eficácia esterilizante.

"



7.8.

7.9.

Diferentes tipos de embal~gem, desde que

área mínima de troca gasosa, através de

TyvekR, são igualmente adequados para a

zação por óxido de etileno.

163

obedecida

papel ou

esterili-

Exigências mínimas quanto a informações de rotula-

gem dos indicadores biológicos comerciais, assim

como para padronização dos equipamentos empregados

nos testes de resistência, carecem de legislação

nacional.

~
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9 - RESUMO

Considerando a importância da garantia de esterilidade em

produtos médico-hospitalares, e conhecendo a necessidade de

controle do processo esterilizante por óxido de etileno a-

través de vários parâmetros dentre eles pelo sensor biológi-

co, este trabalho teve como objetivo a padronização de al-

guns aspectos importantes do monitor biológico. Esporos de

BaUUM' 8u.b~ var. IÚgeJLforam obtidos em meios sólido e

líquido sintético de esporulação, assim como adquiridos no

comércio nacional, como suspensão. Seguiu-se a inoculação

destes sobre suportes de papel, alumínio e plástico, com

subsequente acondicionamento em embalagens protetoras, com o

que se chegou à preparação dos indicadores biológicos. Foram

testados, comparativamente, indicadores biológicos, em su-

porte de papel, adquiridos no comércio nacional e norte ame-

ricano. As variáveis consideradas no preparo de monitores

biológicos foram: natureza do suporte e da embalagem e di-

mensão de corpo de prova. Foram preparados 27 grupos de mo-

nitores biológicos, sendo 19 em suporte de papel, 4 em alu-

mínio e 4 em plástico, constituindo assim 3 grupos múlti-

plos. A verificação da influência da natureza do suporte na

resistência dos esporos foi através do processamento

sub-letal de monitores biológicos, seguido de estudo de le-

tal idade e cálculo dos valores de D. Com relação aos 19 gru-

pos em suporte de papel, apesar da origem diferenciada dos

esporos no tocante à fase de esporulação, seja quanto à na-

tureza do meio de cultura, do ciclo ou do laboratório produ-

tor, ou ainda dos bioindicadores de fabricantes distintos,

não houve diferença estatisticamente significante na resis-

tência dos esporos ao agente esterilizante. Houve diferença

significativa na resistência dos esporos entre suportes de

papel e plástico. Com relação à efetividade esterilizante do

gás através de embalagens de natureza diferente foram testa-

dos monitores biológicos contendo bioindicadores em suporte

de papel, após exposição dos mesmos ao ciclo sub-Ietal. Os

valores de D obtidos evidenciaram a compatibilidade de dife-

rentes embalagens com a esterilização por óxido de etileno,
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desde que respeitada a característica de porosidade. Num

grupo adicional de monitores biológicos, utilizando papel

corno suporte em que a variável foi a dimensão dos corpos de

prova o processo esterilizante foi por ciclo industrial se-

guido de recuperação dos esporos sobreviventes através de

inoculação dos suportes em caldo tioglicolato, caldo caseina

soja e este adicionado de azul de bromotimol. A capacidade

promotora de crescimento destes 3 meios não apresentou dife-

renças. A eficácia esterilizante foi dependente do tamanho

de corpos de prova. A determinação periódica do teor resi-

dual de gás nos corpos de prova, bem corno a monitoração am-

biental industrial indicaram a necessidade e importância da

legislação em vigor, devendo haver plena obediência à mesma.
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10 - SUMMARY

This study intended to standardize some of the important

elements of biological indicators, taken in consideration

the importance of sterility assurance of medical devices and

knowing the necessity of Ethilene Oxide sterilization proc-

. ess control throught several parameters, among them the biol

ogical sensor. Spores of Bac.il,..tu.ó .6ub.ti.1M var. YÚgVt r were

produced in chemically defined liquid and solid sporulation

media, as well as purchased as suspension from local sup-

pliers. The biological indicators were obtained after being

inoculated on paper, aluminum foil and plastic carriers fol-

lowing by wrapping on protective packaging. In parallel biol

ogical indicators in paper carriers, purchased from local

market and from United States suppliers were also tested.

The variables considered on preparation of the biological

monitors were: the nature of the carriers and packages used

and the dimension of the test specimens. Twenty seven indi-

vidual groups of biological monitors have been prepared,

being 19 on paper carrier, 4 into aluminum foil and 4 into

plastic, bringing to 3 multiple groups. The evaluation of

the nature of the carrier on the spore resistance was done

through the challange of the biological monitors to sub-Ie-

thal cycles, followed by lethality study and D value calcula

tion. within the 19 groups on paper carrier no significant

statistical difference was observed in respect to spores

resistance tothe sterilization agent, in spite of the vari-

ous sources of the spores, with respect to the sporulation

stage, no matter the nature of culture media, the cycle or

the generating laboratory, or even bioindicators from dis-

tinct manufacturers. There was an significant statistical

difference on spores resistance between paper and pIastic

carriers. In respect to the gas sterilization effectiveness

across packages of different nature,biological monitors were

tested containing bioindicators in paper carriers, after

their exposure to sub-Iethal cycles. The D values obtained

made patent the compatibility of distinct packages to ethil-

ene oxide sterilization provided the porosity caracteristics
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are respected. In an additional group of biological .monitors,

using paper as carrier and on that the dimension of the test

specimens was the variable considered the sterilization proE

ess was an industrial cycle, followed by a surviving spores

recovery through the carriers inoculation into thioglicolate

broth, soybean-casein broth and also the last broth added

with bromothymol blue. The growing promoting capacity of

those 3 media did not show differences. The sterilization

effectiveness was dependent to the dimension of the test

specimens. The periodic determination of residual gas content

on the test specimens, as well as the industrial environment

monitoring denote the need and importance of the legislation

in force, being imperative full compliance to the same.




