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1. INTRODUÇÃO

Acompanhando a evolução industrial ocorreu, tam-

bém, franco avanço na tecnologia dos produtos farmacêuticos

e dos artigos médico-hospitalares. A medicina, entre outras

atividades, está em constante busca de novos princípios

ativos, de novas formas farmacêuticas, de novas técnicas e,

consequentemente, de novos dispositivos e aparelhos que

possibilitem sua utilização. A terapia parenteral, iniciada

rudimentarmente no século passado, atinge níveis evolutivos

que tornam imperativa, cada vez mais, não apenas a sua efe-

tividade mas também a sua segurança, principalmente no to-

cante à esterilidade (52, 97).

Vislumbrando o aspecto esterilidade, tem-se hoje

perfeita consciência das limitações pertinentes à metodolo-

gia analítica. O teste de esterilidade (237), quer pela

amostragem restrita, quer pelo caráter logarítmico da morte

microbiana e pela importância de se certificar de que a ca-

racterística de esterilidade esteja sendo introduzida no

produto durante o processo de fabricação, perde a importân-

cia que lhe era atribuída no passado. Ganha fundamental im-

portância o controle em processo, incluindo a utilização do

monitor biológico, cujo sistema está na dependência do de-

lineamento de validação empregado.

Retornando ao enfoque da evolução na ciência me-

dica, quer na terapia invasiva, na monitoração também inva-

siva, ou nos procedimentos cirúrgicos, ocorre acelerado

crescimento em diversidade e quantidade dos artigos médi-

cO-hospitalares, em que a característica de esterilidade é

aspecto fundamental.

Na manufatura destes, objetivando atendimento as

características mais variadas no aspecto mecânico que se

fazem necessárias - desde a extrema flexibilidade, resi-

liência, resistência e rigidez; de biocompatibilidade; de
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custo, indo de encontro à utilização única, minimizando

riscos de infecção cruzada ao paciente e reduzindo o traba-

lho operacional nos hospitais - incorpora-se a

de vasta gama de materiais poliméricos (210).

utilização

Os excelentes resultados decorrentes da adoção

desta linha acarretaram crescente utilização de métodos es-

terilizantes que se compatibilizam com materiais termolá-

beis, entre os quais permanece ainda o óxido de etileno co-

mo recurso mais universal. Desde que processado dentro das

condições adequadas não introduz quaisquer riscos

promover alterações a nível molecular.

por nao

É o processo em que, particularmente devido as

diversas variáveis a serem controladas, torna-se de impor-

tância inquestionável a utilização de monitores biológicos

como instrumento de controle. O comportamento do monitor

permite fazer a interação dos diferentes parâmetros, tradu-

zindo-os numa única resposta de letalidade ou não e, por

conseguinte, efetividade ou não do ciclo esterilizante.

As pesquisas feitas no campo dos monitores se, de

um lado auxiliaram o seu aperfeiçoamento, de outro eviden-

ciaram as numerosas chances de ocorrência de respostas in-

consistentes e não reprodutíveis, decorrentes da padroniza-

ção incompleta ou por vezes inexistente.

Neste aspecto tem-se trabalhado muito e ainda

resta a fazer, quer em campos pertinentes à microbiologia

pura, na seleção de cepas de maior resistência, quer na a-

plicada, buscando metodologia de maior adequacidade na con-

dução dos trabalhos laboratoriais, de forma a obter unida-

des bioindicadoras que incorporem a estabilidade e a resis-

tência necessárias.

Paralelamente, o desenvolvimento de tecnologias

que proporcionaram melhores recursos de instrumentação pos-

sibilitam o controle simultâneo dos diferentes parâmetros

envolvidos no processo esterilizante químico.
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Também em nosso meio se deve estar atento a ne-

cessidade de atendimento à performance especificada do in-

dicador biológico, para que ele possa efetivamente corres-

ponder à sua finalidade básica de validação e monitoração

do processo.
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2.. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Métodos Gerais de Esterilização

Os processos de esterilização utilizados de forma

clássica nas indústrias farmacêutica e alimentícia (270,

278) têm sido a destruição pelo calor úmido (vapor) ou se-

co, gases microbicidas como óxido de etileno e formaldeído,

além da radiação ionizante e a remoção mecãnica pela fil-

tração. Adicionalmente, mais como aplicação de laboratório

ou recurso complementar no processo, pode-se citar a utili-

zação de radiações ultra violeta, todaviar com a limitação

da baixa penetrabilidade (220).

Houve, desde a implantação dos conceitos ini-

ciais, evolução nos vários campos. Exemplificando, pode-se

citar a implementação de um integrador eletrônico em auto-

clave que é proposto com intuito, inclusive, de eliminar a

monitoração com bioindicadores (144).

A aplicação de processos térmicos em artigos me-

dico-hospitalares, constituídos basicamente de polímeros,

apresenta as limitações inerentes a estes materiais. Apesar

disto, ROSATO (235) tem trabalhado na área de engenharia

com plásticos que poderiam atender às características de

resistência até aos repetidos processos de esterilização a

vapor, além da estabilidade hidrolítica, alta temperatura

de distorsão ao calor, alta rigidez e transparência. Após

tratamentos experimentais, dentre poliestercarbonato, poli-

carbonato, polissulfona e polietersulfona, os dois últimos

mostraram boa resistência, sem formação de microcavidades

ou "crack" internos, ou qualquer outro efeito prejudicial.

Na Europa, a necessidade da esterilização de nao

descartáveis, sensíveis ao calor, em postos de atendimento

médico, tem despertado o interesse pelo processo de esteri-

lização a vapor de formaldeído a baixa temperatura. O gás é

fornecido em um gerador separado, com paraformaldeído dis-

pensado em diisooctilftalato.A temperatura de trabalho
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deve ser no mínimo de 70QC e a mínima concentração do for-

ma1deído de 27 mg.dm-3. A ação é considerada sinérgica, as-

segurando integridade e confiabi1idade ao material (121,

132). Admite-se, entretanto, frequentes falhas na esterili-

zação LTSF, embora sem sinais de falhas mecânicas (250).

É também citada a utilização de ácido peracético,

objetivandoesterilizaçãode câmaras assépticas a serem

utilizadas, por exemplo, em operações de enchimento assép-

tico na indústria farmacêutica (115).

Muito mais explorada, quando objetivando a este-

rilização do artigo médico-hospitalar, tem sido a radiação,

com avaliações de vantagens, desvantagens e requisitos mí-

nimos datando dos anos 60 a 70 (12, 19, 146, 213).

Na mesma época, CHAPíRO (45) e PLESTER (213) ini-

ciaram estudos das alterações físicas e químicas ocorridas

nos plásticos em decorrência da aplicação de radiação ioni-

zante, com elucidações dos mecanismos protetores através de

aditivação.

As alterações podem ocorrer por formação de liga-

ções cruzadas, conferindo ao material características seme-

lhantes provocadas pelo processo de vulcanização, alterando

dureza e coloração. Ocorrem também degradações, com cisões

das cadeias pOliméricas e formação de gás, característica

para certos pOlímeros, corno polimetil metacrilato e poli

(cloreto de vinila). Ainda há formação de radicais livres,

responsáveis pela ação pós-irradiação, que não pode ser ne-

gligenciada. A mobilidade dos radicais é também fortemente

reduzida nas regiões cristalinas de polímeros corno po1ieti-

leno e TeflonR. A presença do oxigênio promove adicional-

mente o fenômeno da degradação oxidativa. Mais recentemen-

te, admite-se que a irradiação danifica o plástico pelo

mesmo mecanismo de radicais livres, através do qual mata os

microorganismos (74). Felizmente, formulações específicas,

disponíveis nos países mais desenvolvidos, permitem ampla

utilização sem efeitos nocivos.



6

A avaliação da compatibilidade da esterilização

por radiação com o produto deve ser cuidadosa: uma nova

formulação, com modificação de estabilizantes, através do

uso de anti-irradiantes ou antioxidantes, deve ser conside-

rada com outro enfoque sob certos aspectos de segurança,

embora minimizem alterações de propriedades físicas (171).

As vantagens envolvem principalmente o aspecto custo, de-

vendo enfatizar, entre outras, a redução no espaço de arma-

zenamento dos materiais e otimização de fluxo, nos casos de

grandes produções (47). A liberação dosimétrica, baseada na

efetividade inquestionável do processo, é também uma das

vantagens mais frequentemente apontadas (47, 177), embora

se depare com a dificuldade do elevado investimento de ca-

pital inicial, que tem despertado estudos comparativos, em

situações simuladas, entre óxido de etileno e radiação

(229) .

Surgem trabalhos orientativos e

quanto à escolha do equipamento, seja usando

acelerador de elétrons de alta energia (83),

ções domésticas de radiação gama-cobalto, em

a lote ou contínuo (46).

esclarecedores

tecnologia do

ou de instala-

processo lote

Para empresas de menor porte é proposta a altera-

ção de processo através de um prestador de serviços, situa-

ção que impõe perfeita definição contratual das exigências

entre as partes (48). Nesse aspecto, apesar de toda segu-

rança teórica, importa o conhecimento detalhado quanto à

monitoração dos materiais, a qualidade da irradiação e de-

finição de faixa de dosagem. são utilizados rotineiramente

dosímetros secundários, cuja sensibilidade varia com a con-

centração do corante e do ácido fraco utilizados, com a

uniformidade da distribuição do corante, com a espessura do

filme, além da eliminação de peróxidos pela hidroquinona.

Também defeitos físicos do material podem causar erros, por

alterar a leitura de densidade ótica (7).

As propostas da Association for the Advancement

of Medical Instrumentation (AAMI) quanto a linhas gerais
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para controle do processo, hoje totalmente definidas, datam

de 1981 (13).

FORGATYe colaboradores (89), tentando conciliar

características específicas de material de origem biológi-

ca, como intestino, com elevada carga de contaminação pelo

gênero Bac..ill.lL6.e, ao mesmo tempo susceptível a doses mode-

radas de irradiação, propõem o processo combinado. Assim, a

limitação do óxido de etileno por não penetrar devidamente

no material, seria corrigida por dosagem de irradiação ain-

da compatível com as características físico-mecãnicas do

mesmo. Os resultados do trabalho experimental foram satis-

fatórios.

1f,uma perspectiva de tecnologia totalmente inovado-
ra abre-se com o gás plasma. Um gás plasma é geralmente de-

finido como sendo parcialmente ionizado, composto de íons

positivos e elétrons, ao lado de moléculas neutras ioniza-

das.

O sistema, empregando radiofrequência .(24) ou

"laser" (202), é promissor, não deixando resíduos tóxicos

no material processado ou no gás; trabalha a baixas tempe-

raturas (não excedendo 60QC) e é extremamente rápido.

2.2. Processo de Esterilização por Oxido de Etileno

2.2.1. Introdução

A atividadebiológicado óxido de etileno foi

inicialmente observada por COTTON e ROARK (56), que o iden-

tificaram como inseticida de ampla ação, em concentrações

na faixa de 3,2 a 32,0 mg/L.

A primeira patente, apiicada em 1929, foi obtida

em 1936 (243) e, segundo ela, "partes e germes" de todas as

espécies eram destruídos por óxido de alquileno em mistura

com CO2, embora não tivessem sido apresentados dados técni-

cos. Em 1933, GROSS e DIXON (98) solicitaram uma patente
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quanto a "Método de Esterilização" com óxido de etileno co-

mo agente ativo. Esta, obtida em 1937, anexava evidências

experimentais consideráveis, inclusive testes com 48 dife-

rentes microorganismos, muitos dos quais patogênicos em es-

tado natural, veiculados de diferentes formas.

Uma curiosidade da patente de GROSS e DIXON foi a

teoria apresentada para o mecanismo de ação esterilizante

do óxido de etileno. Afirmaram que, na presença de umidade,

parte do óxido de etileno é convertida a etileno glicol, e

que esta conversão seria indispensável ao processo esteri-

lizante - conceito totalmente falso conforme conhecimentos

a seguir obtidos.

A principal aplicação comercial, na época vislum-

brada, prendeu-se à esterilização ou descontaminação de es-

peciarias, uma vez que havia sido atribuída à presença de

microorganismos a principal causa da deterioração dos ali-

mentos (107, 127, 128, 247, 289).

Histórica e cronologicamente, foram obtidas pa-

tentes para uso em especiarias (99), pancreatina (100), ma-

teriais coloidais (101) e abrangendo produtos orgânicos em

geral (15), inclusive alimentos, com enfoques especiais pa-

ra sucos e frutas secas.

PHILLIPS e KAYE (207) efetuaram série de traba-

lhos, iniciando por uma revisão bibliográfica e a seguir

prenderam-se à possibilidade de esterilizaçâo de materiais

que não podiam ser submetidos aos processos convencionais

de esterilização, como madeira, papel, couro e plástico,

entre outros. Estes autores iniciaram.suas experiências com

técnicas extremamente improvisadas (136), conforme era co-

mum na época. Informaram sobre o efeito de morte de esporos

de Bac-t.U.u6glob,[gli, com dados comparativos aos obtidos em

condições de umidade relativamente baixa, como 28 e 65%,

contra outros agentes que requerem altos níveis de umidade,

o que acaba incompatibilizando com muitos materiais. Também

foram experimentadas condições a baixas temperaturas de
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trabalho.

'* A utilização de esporas de Bac.1.ll1Ló .óu.bWM var .nigVt
tem seu mérito na elevada resistência ao processo específi-

co. KERELUK e colaboradores (138), trabalhando com 5

cies não formadoras de esporos e com 4 formadoras de

ros, apresentaram dados convincentes.

espe-

espo-

Hoje, a abrangência de uso industrial do óxido de

eti1eno se estende a produtos farmacêuticos, desde material

de envase em plástico ou borracha a antibióticos e outras

drogas, embora esteja documentada a evidência de perda de

potência para a estreptomicina. Também na área de alimen-

tos, as restrições se prendem à destruição de vitaminas e

outras substâncias (172).

Ainda, há produtos destinados a uso médi-

co-hospitalar, como dispositivos intravenosos, outros de

uso cardiopulmonar em anestesiologia, na monitoração inva-

siva, entre muitos.

f A nível hospitalar, o óxido de etileno como agen-
te esterilizante contribui maciçamente para aumento da reu-

tilização de produtos planejados para uso único, o que, nu-

ma visualização pouco analítica evidencia vantagens no as-

pecto econõmico.

2.2.2. Seleção do Agente Esterilizante

Um agente esterilizante ideal para a gama de a-

plicações mencionada deve ser um agente não corrosivo, que

não danifique os materiais, que se difunda através de todos

os tipos de substâncias porosas, que possa ser facilmente

removível por aeração seguindo o tratamento, e que possa

efetivamente destruir todas as formas de microorganismos a

temperaturas ordinárias. Outras características desejáveis

incluem ação rápida, baixa toxicidade ao ser humano, não

inflamabilidade, facilidade de estocagem e manuseio, além

de pronta disponibilidade.
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Estudo comparativo envolvendo 8 compostos hetero-

cíclicos, contendo anéis com 3 átomos, escolhidos pela alta

reatividade e pelo conhecimento prévio da sua atividade es-

poricida foi feito por KAYE (135). Trabalhando com aerosol

de BaUil.lL6 glob.-i.gü, a temperatura ambiente, obteve resul-

tados de maior atividade biológica quando o átomo de oxigê-

nio do óxido de etileno era substituído sucessivamente por

S e por NH. Também na série epoxi, a adição do grupo bromo-

metil resultou em aumento de atividade por moI de substân-

cias. Entretanto, suas características de toxicidade, in-

flamabilidade e inclusive curto período de estocagem devido

à tendência de polimerização, mantém o óxido de etileno co-

mo agente de escolha.

PHILLIPS (208) efetuou trabalho semelhante com os

esporos de BaUil.lL6 glob.-i.gü, além de outros microorganis-

mos, veiculados em pedaços de tecidos, a diferentes tempe-

raturas. A atividade bactericida do óxido de etileno frente

aos compostos semelhantes mostrou-se igualou muito maior.

A ampla utilização do óxido de etileno como agen-

te de síntese mostra, num levantamento feito de 1921 a

1977, o envolvimento do Óxido de etileno em 1 dentre 100

casos de explosões envolvendo vapores não confinados (103).

Era, entretanto, um caso de estocagem de tanques gêmeos de

57 m3 de capacidade, em que a decomposição do óxido de eti-

leno foi iniciada por uma contaminação acidental com amô-

nia. Trata-se de baixa incidência, considerando o histórico

de utilização, mas que pelas proporções deve conduzir à

prevenção máxima de ocorrência. Outra citação (103) de

ocorrência é relativa à autodecomposição de óxido de etile-

no numa bomba, e à transmissão de chama ao recipiente prin-

cipal, por refluxo, entretanto com proporções mínimas.

Tem-se ainda menção de uma explosão de coluna de destila-

ção, que se acredita tenha sido iniciada por polimerização

de óxido de etileno na presença de óxido de ferro.

Neste particular,o óxido de etileno líquido é

estável a agentes detonantes,mas o seu vapor é passível de
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decomposição explosiva. Quando puro irá se decompor par-

cialmente, mas pequena diluição com ar (de 3 a 100%) (263)

ou pequena elevação na pressão inicial promove condições

ideais para completa decomposição, funcionando como catali-

zadores o cobre ou outros metais formadores de acetilida,

como prata, magnésio e algumas ligas. Na presença de certos

catalizadores, o óxido de etileno líquido forma um po-

li-condensado. Esta reação é altamente exotérmica e se o

calor de reação não for conduzido de forma a manter o equi-

líbrio de temperatura, um aumento na pressão acarretará um

aumento na velocidade de reação, conduzindo a condições ex-

plosivas. substâncias como cloreto estânico e cloreto de

zinco, e bases como hidróxidos de alcali metálicos, sólidos

ou em solução aquosa, além de aminas terciárias, são cata-

lizadores efetivos. Para fins biológicos, entretanto, o uso

de misturas com dióxido de carbono ou hidrocarbonetos clo-

rofluorados evita os riscos de explosão (84).

" A recomendação de diluição de óxido de etileno

com gas inerte (especificamente nitrogênio ou metano), em

que a quantidade de diluente utilizado varia com temperatu-

ra, pressão e a natureza do mesmo, objetiva evitar decompo-

sição explosiva (35, 133). Para se trabalhar em condições

ainda seguras com óxido de etileno puro dá-se, também, pre-

ferência a "blankets" com tais gases. Os dados pertinentes

a tais condições foram estabelecidos em gráficos típicos

(42). A explosividade do óxido de etileno sob diferentes

condições de temperatura (de 60 a 190QC) e pressão fornece

a energia de ignição correspondente. Da mesma forma a ex-

plosividade química foi bem estudada por JUNE e DYE (133).

Quanto às propriedades físicas mais comuns do

gas, o valor de gravidade específica é de 0,8697 a 20QCi

ponto de congelamento de-111,3QC e ponto de ebulição de

l3,5QC a 747mm. Dados mais específicos, inclusive de pro-

priedades químicas, são facilmente encontrados em enciclo-

pédias ou literatura específica (42, 84, 172).
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2.2.3. Processos Básicos

~ A natureza difusível e permeável do óxido de eti-
leno tornou possível a esterilização de materiais contidos

em filmes plásticos selados, caixas de papelão e outros,

consagrando este gás como agenote esterilizante altamente

interessante para a indústria de produtos médi-

co-hospitalares.

&

Dentre os processos de esterilização industrial é

considerado mais eficiente o de Mc DONALD (174), exceto pa-

ra óxido de etileno puro, em que se trabalha todo o ciclo a

vácuo, por questão de segurança.

~ Embora admita variações, consiste em sequência de~
etapas a seguir descritas. A primeira é a de elevação de

temperatura, usualmente até valores próximos de 54QC

(130QF). Conforme ERNEST e SHULL (80), a eficiência esteri-

lizante pode ser aumentada com a temperatura, com isto re-

duzindo-se o tempo de exposição. Porém, devido à umidade,

não se pode elevar a temperatura excessivamente ao ponto d~

provocar molhamento dos materiais. A redução concomitante

da umidade relativa teria efeito desastroso, pois promove-

ria queda na eficiência esterilizante, superior ao efeito

da temperatura.

1 Segue-se o vácuo na cãmara, de ordem de 27 pole-

gadas de Hg, o que propicia condições ótimas de

ção e aquecimento.

umidifica-

Para a umidificação, o vapor é introduzido à ca-

mara em vacuo, de modo a atingir 45 a 85% de umidade rela-

tiva. O período de umidificação depende do tamanho e densi-

dade da carga, entre outros fatores. A permeabilização da

umidade, dependendo também da força de direção, varia de 20

minutos a 2 horas. É vantajoso, principalmente em climas

extremamente frios ou quentes, por sua vez secos, a intro-

dução de carga com pré-umidificação, da mesma forma que pa-

ra os bioindicadores (187). Assim, a carga microbiana natu-
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ral também terá sua resistência minimizada. Isto nao dis-

pensa, entretanto, a fase de umidificação sob vácuo, consi-

derada urnadas mais importantes de toda a sequência.

Procede-se então à introdução da mistura gasosa

sob pressão e concentração pré-determinadas. As misturas

mais frequentemente utilizadas são apresentadas na Tabela I

(39) .

~ Os dados da Tabela I podem justificar, frente as
pressões necessárias e construção diferenciada de câmaras,

a utilização predominante da mistura de 12% de óxido de

etileno e 88% de fluorcarbono 12 (12% de óxido de etileno

em peso corresponde a 27,3% por volume, no estado de va-

por). Foram, no passado, empregados diferentes tipos de

misturas, cornoa do óxido de etileno e metil formiato, con-

ferindo efeito sinérgico (278).

Obtidas assim as condições de trabalho planeja-

das, o tempo de exposição em cada urna delas pode variar

consideravelmente, dependendo do tipo da embalagem, densi-

dade e volume da carga, "bioburden", e se o esterilizador

possui circulação de gás. Para esterilizadores industriais

grandes admitem-se tempos de 3 a 16 horas (79).

~ A subsequente redução de pressão e eliminação dos
gases deve ser feita tendo em mente a proteção dos operado-

res e simultaneamente baixos residuos nos produtos (64).

Deve ainda preservar a integridade da embalagem. Exemplifi-

cando, um saco de polietileno selado absorve durante o pro-

cesso a umidade e o gás esterilizante, que aumentarão a

pressão parcial interna do saco, já expandido pelo calor.

Esta pressão adicional pode ocasionar rompimento da selagem

no estágio de redução de pressão e de lavagens consecutivas

com ar filtrado ou gás inerte, recomendadas (78).

f Urna modificação básica deste processo (79), obje-
tivando proteção à embalagem, consiste no deslocamento de

ar. Para isto, as etapas são basicamente as mesmas, apenas



TABELAI - ALGUMASCARACTERÍSTICASFÍSICAS DE MISTURASDE ÓXIDODE ETILENO, CONFORMECAPUTOE COLABORADORES(39)

MISTURASDEDIÓXIDODECARBONO MISTURADE FLUOROCARBONO

10:90 20:80 30:70 (CFC) 12:88

Óxido de Etileno
% por peso 10 20 30 12

% por volume de gás 10 20 30 27

Dióxido de Carbono
% por peso 90 80 70

% por volume de gás 90 80 70

Fluorocarbono 12
% por peso - - - 88

%por volume de gás - - - 73

Pressão de vapor (cilin-
dro cheio) a 21QC (70QF), 750 675 600 60

psig

Óxido de etileno, mg/L
a 54QC(130QF) 470 (29,4 psig) 1020 (33,0 psig) 1167 (22,0 psig) 600 (7,3 psig)

Inflamabilidade Não inflamável 16,5 a 43.!5%em ar, Aproximadamente Não inflamável na esto-
com igniçao a pres- a mesma inflama cagem, traQsporte e nas
são atmosférica bil i dade da mis concentraçoes de uso na

tura 20: 80 prática de esteril iza- I-'

çao
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que o vacuo é definido pelo limite de resistência da emba-

lagem. Numa compensação à perda da eficiência, o processo

inclui, na introdução de gás, que, ao se chegar a uma pres-

são positiva despresível, se efetue o deslocamento de ar.

Sendo a densidade relativa da mistura esterilizante cerca

de 4 vezes maior que a do ar, este ar residual é eliminado

da câmara, verticalmente, através de mecanismo de válvula.

Pressuriza-se então a câmara à pressão de operação. Também,

a pressão positiva é definida na dependência de limitações

da embalagem.

~ 2.2.4. Mecanismo de Ação

o mecanismo de ação na esterilização por óxido de

etileno é uma típica reação de deslocamento "in vivo", en-

volvendo uma reação nucleófila do sítio ativo biológico com

a molécula de óxido de etileno, resultando na alquilação a

nível molecular (105).

A cinética de reação orgânica bem conhecida per-

mite predizer o que acontece quando o óxido de etileno en-

tra em contato com um sistema fisiológico. Há dois mecanis-

mos possíveis em pH essencialmente neutro, do tipo S 1 en

S 2, que são reações nucleófilas de Ig e de 2g ordem, res-n
pectivamente. Na ausência de substituintes terminais no

óxido de etileno, a reação S 2 é favorecida. Portanto, an

reação será dependente de dois reagentes: a concentração de

óxido de etileno e o número de microorganismos ou o número

de sítios ativos presentes.

No sistema fisiológico as principais entidades

reativas são ácidos nucleicos, proteínas, péptides, aminoá-

cidos, enzimas, e, numa menor extensão, carboidratos, hor-

mônios e vitaminas. Devido à predominância de sítios ativos

a pH fisiológico, os ácidos nucleicos, proteínas, aminoáci-

dos e péptides podem ser definidos como sendo as entidades

mais importantes.
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>f MICHAEL e STUMBO (179), de seus estudos com

Sa1mone.Lta. .óe.n6tembeJtg e Ec.hvúcJÚil c.oU concluíram que a alqui-

lação do componente guanosina trifosfato do DNA era a ação

provável do óxido de etileno que causava às células bacte-

rianas a perda da capacidade de reprodução.

o efeito provocado pelo aumento de tempo de expo-

sição ao óxido de etileno na eficiência de germinação dos

esporos não mostrou diferenças em função do substrato de

cultivo, se em meio rico ou pobre. Houve porém notável au-

mento na fase pós germinativa para os tratados, principal-

mente para aqueles esporos incubados em meio deficiente

(169) .

~ Em um experimento usando diferentes combinações

de duas bases, somente suplementação com a guanina e adeni-

na resultou em bom crescimento dos esporos danificados pelo

óxido de etileno. Por sua vez, concentrações equimolares

destas acusaram resultados de melhor recuperação. Ainda,

WINARNO e STUMBO (285) mostraram que somente a presença da

adenina não promove aumento no crescimento dos esporos da-

nificados. Portanto, a ação letal do óxido de etileno, pelo

menos sobre os esporos de CloJ.dJúdWm botilinun se deve à al-

quilação de guanosina trifosfato e adenosina trifosfato do

DNA.

4 Revendo os princípios de síntese proteica na ce-

lula, o ácido nucleico DNA sintetiza o ácido nucleico RNA

mensageiro, que transporta o código genético ao sítio do

ribossomo. Aminoácidos, sejam fabricados pela célula ou

fornecidos pelo meio de crescimento, são também transporta-

dos ao ribossomo pelo ácido nucleico RNA de transferência.

Os aminoácidos são subsequentemente montados em urnasequên-

cia particular, sendo que a proteína é sintetizada sob a

influência do ácido nucleico RNA ribossomal. Uma vez que o

objetivo último da síntese proteica é a reprodução celular,

é claro que a interrupção no mecanismo principal, mesmo que

seja pela alquilação de qualquer dos ácidos nucleicos pode

provocar profundo efeito no crescimento celular (105).
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~ Segundo MICHAEL e STUMBO (179), quando do culti-

vo, em TSYA, de esporos submetidos ao processo com óxido de

etileno, a massa celular aumenta em função do aumento nos

conteúdos proteico e de RNA; porém o DNA se mantém inalte-

rado, enquanto que glicose diminui. Portanto, o tratamento

com óxido de etileno inibiu a síntese de DNA mas as sínte-

ses de proteina e RNA não foram interrompidas suficiente-

mente ao ponto de interromper o ciclo vegetativo de vida do

microorganismo.

Diversos são os efeitos implicando na otimização

da efetividade esterilizante, devendo sempre ser analisados

de forma interativa, para entendimento e previsão das res-

postas.

2.2.5. parâmetros de Interrelação com Efetivida-

de Esterilizante

2.2.5.1. Efeitos de Concentração e

peratura

Tem-

Os efeitos de concentração e temperatura

foram amplamente estudados (78, 79, 80, 208). ERNST e SHULL

(80) verificaram inicialmente que a cinética de morte para

esporos de Ba~M ~ub~ var.~geA se torna de ordem ze-

ro, para. altos níveis de concentração de óxido de etileno.

Reduzindo a concentração, a reação torna-se de primeira or-

dem. Suas curvas de esterilização mostram a concentração

necessária reduzindo com o aumento de temperatura, e con-

firma o conceito de duplicação de média de reação, a cada

elevação térmica de 10QC.

2.2.5.2. Efeito de Umidade Relativa

É unânime, entre os pesquisadores da ci-

nética de esterilização por óxido de etileno, quanto à sua

importância fundamental (148); paradoxalmente, existem di-

vergências quanto a um valor ótimo. Enquanto KAYE e

PHILLIPS (136), em 1949 mostravam ser a umidade ótima vizi-
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nha de 33%, ERNST e SHULL (80), em 1962, PERKINS e LLOYD

(203), em 1961, MAYR (173), em 1961, e KERELUK e colabora-

dores (139), em 1970, apresentaram dados mostrando o aumen-

to da efetividade esterilizante com o aumento da umidade

relativa. O conflito, entretanto, apenas reflete condições

experimentais diversas. No trabalho de PHILLIPS (208) a

baixa umidade relativa não afetou a efetividade esterili-

zante porque os esporos foram previamente equilibrados a

umidade relativa ambiental. Assim, a dinâmica de equilíbrio

de umidade esporos-ambiente fica favorecida, tendo-se au-

sência de microambientes (interior de embalagens) a modifi-

car este equilíbrio. KRISTENSEN (148), estudando esporos de

bioindicadores e outros isolados da poeira, demonstrou a

influência da umidade na sua resistência.

Pesquisadores do Castle process Laboratory (79)

observaram adicionalmente a importância da umidade, quando

esta e o agente promovem reciprocamente a permeabilidade a-

través de filmes plásticos, dependendo de sua característi-

ca polar ou apolar. Assim, o óxido de etileno age como

transportador para a mistura através de filmes não polares

e hidrófobos. Quando sacos de polietileno selados são colo-

cados em um esterilizador com alta umidade relativa, pouca

ou nenhuma umidade é encontrada em seu interior. Com a adi-

ção de óxido de etileno ao sistema, glóbulos de água passam

a ser vistos em seu interior, evidenciando que o óxido de

etileno agiu como transportador para a mistura. Inversamen-

te, a água auxilia a penetração de óxido de etileno através

de filmes polares, como os de poliamida e celofane.

Outro enfoque da importância da umidade é o de

que as reações químicas ocorrem através da formação de um

complexo ativado e a água muitas vezes influencia esta ati-

vação. Na cinética de esterilização, a água deve estar pre-

sente como meio de reação ou como solvente, se as entidades

biológicas devem estar ionizadas para que possam entrar em

estado de transição com o óxido de etileno.

Adicionalmente, uma vez que as ligaçõesa se for-
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marem entre óxido de etileno e entidade biológica sao cova-

lentes, portanto não se dissociam, a ionização deve ocorrer

em um solvente polar. Por este motivo, nenhuma atividade

esterilizante foi observada quando a água foi substituída

por um solvente não polar cornodioxana e cloroformio. In-

versamente, com solventes polares cornoetanol a atividade

esterilizante foi equivalente; com o ácido fórmico, forma~

mida e dimetilacetamida foram menores. Provavelmente deve

ocorrer reação preferencial com o óxido de etileno, ou ain-

da bloqueio da reação por outro mecanismo.

A importãncia da concentração de água pode ser

mentalizada porque, funcionando corno um solvente para o

óxido de etileno, no microambiente do microorganismo a ab-

sorção de moléculas do gás colidindo com o microorganismo é

muito maior e consequentemente sendo absorvido em maior

quantidade (105).

2.2.5.3. Distribuição da Mistura

na Câmara

Gasosa

Relativo à mistura dos gases esterilizan-

tes, ocorre ou não estratificação na dependência da tempe-

ratura a que é introduzida (79), e da mistura em particular

empregada (42).

A distribuição da mistura gasosa esterilizante

dependerá da forma e tamanho do equipamento, bem corno da

posição de entrada da mesma e consequente corrente de cir-

culação interna.

f O cuidado na introdução de gás previamente vola-

tilizado refere-se à temperatura, devendo estar acima da-

quela do próprio trabalho (respectivamente 70 e 50QC), pois

além de minimizar estratificações, otimiza o consumo de

gás, evitando o emprego de concentrações gasosas superiores

às definidas (78).
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2.2.5.4. cuidados no Tratamento do Mate-

rial a ser Esterilizado

t Considerando a aplicação do processo es-

terilizante a nível industrial, para produto médi-

co-hospitalar ou farmacêutico, a limpeza, assim como baixa

carga microbiana inicial ("bioburden") são fatores ineren-

tes ao procedimento, visto a obediência prevista às Boas

Normas de Manufatura (87,282).

Em âmbito mais global, entretanto, convém frisar

a fundamental importância da limpeza dos ítens a esterili-

zar. A presença de matéria orgânica protege microorganismos

ou esporas, reduzindo ou tornando não efetivo o processo.

ERNST (79) ilustrou a oclusão de células microbianas em

cristais, apresentando evidências de falha do processo

terilizante em condições ordinárias.

es-

f A presença de substâncias químicas pode agir como

barreira. ERNST e colaboradores (81) citam que a ciclohexi-

lamina (inibidor da corrosão) e o Orvus KR (detergente

aniônico sintético neutro, usado como agente antiesbático)

aumentam grandemente o tempo de esterilização por óxido de

etileno, demonstrado pelas superfícies tratadas com os mes-

mos.

Isto reforça a necessidade de bem elaborada qua-

lificação do processo para toda a diversidade de produtos

que se tenciona esterilizar (3). E é sempre válido lembrar

que diferenças inerentes ao próprio material são fundamen-

tais. Da mesma forma que os suportes hidrófobos mostra-

ram-se menos adequados aos bioindicadores (137), também as

características físico-químicas do ítem favorecem ou difi-

cultam a ação esterilizante.

2.2.5.5. Material de Embalagem

A sua avaliação deve ser conduzida duran-

te o desenvolvimento do produto e dos testes de desafio,



21

devendo mostrar-se resistente às várias condições agressi-

vas apresentadas durante o ciclo, já tendo sido considerada

a possibilidade de embalagens múltiplas e/ou material de

cartonagem.

Bons exemplos de materiais quanto à permeabilida-

de, importante tanto para a efetividade esterilizante como

para a eliminação de resíduos após o processo, são o papel,

TyvekR e o polietileno (79), embora para este último tenha

que considerar o efeito espessura (140).

A necessidade de poros idade inerente ao material

de embalagem para a esterilização por óxido de etileno,

frente a grande diversidade de ítens disponíveis na atuali-

dade, faz com que o estágio de desenvolvimento assuma papel

importantíssimo. Estima-se que 47% das reclamações de "me-

dical devices" nos Estados Unidos sejam devidos a defeitos

de embalagens, incluindo rasgos, micro-furos, falhas de se-

lagem, má seleção do material, pobre planejamento da emba-

lagem, etc. (211).

Assim, têm havido preocupações constantes de ins-

tituições como Food and Drug Administration (FDA) , American

Society for Testing and MateriaIs (ASTM), The Technical As-

sociation of the Pulp and Paper Industry (TAPPI), e Health

Industry Manufacturers Association (HIMA), além de pesqui-

sadores em isolado, que têm trabalhado no assunto, desen-

volvendo metodologias para testar integridade da embalagem,

na manutenção da característica de esterilidade, após com-

provar boas condições para atingir este estado (8, 211,

212, 219, 225).

2.3. Aspectos Econômicos e Ecológicos de Esterilização

por 6xido de Etileno

A produção anual de óxido de etileno, em 1975,

excedeu 2x106 toneladas métricas. Aproximadamente 19% da

produção de etileno, nos Estados Unidos, é dirigida à oxi-

dação, produzindo óxido de etileno, o segundo maior deriva-
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do do etileno, sendo apenas suplantado pelo polietileno

(42) .

A capacidade mundial de produção, estimada em

1978, foi de 6,5 x 106 toneladas, das quais o maior consumo

(41%) foi dos Estados Unidos e Porto Rico, seguido do Japão

com 11,1%. O consumo do Brasil foi de 35 toneladas, corres-

pondendo a 0,5%; consumos inferiores ao nosso foram apre-

sentados apenas pela índia com 0,4% e República Popular De-

mocrática da Coréia com 0,2%.

Mais de 98% da produção total de óxido de etileno

é convertido em derivados, dentre os quais prevalece o eti-

leno glicol destinado à tecnologia de resfriamento e produ-

ção do poliester.

Quanto aos preços, mantiveram-se estáveis de 1956

a 1968, a 34,0 t/kg. Entrou em queda e, de 15,5 t/kg em

1971 atingiu o valor de 62,0 t/kg em 1974, elevação que re-

flete o grande crescimento na demanda.

Outro impacto que surgiu recentemente (18), a ní-

vel internacional, foi o protocolo de Montreal, em que 11

nações, representando dois terços do consumo mundial dos cha

mados compostos CFC, apresentaram metas drásticas de redu

ção de consumo. Além disto querem aplicar sansões aos paí-

ses não membros, uma vez que estes não se dispõem ao comba-

te coletivo sobre o potencial efeito provocado pelos compo~

tos CFC. Incluem nesta categoria os clorofluorcarbono 11, 12,

113, 114 e 115, bem como os halons 1211, 1301 e 2402.

Com relação ao problema econômico,

que os preços dos CFC dupliquem no decorrer

pliquem em 1994 e sejam uma incognita para

desde os ítens relacionados à refrigeração

de alimentos, entre outros.

há predição de

de 1990, quadru

1999, afetando

até embalagens

Assim, embora a utilização da mistura óxido de e-

tileno - CFC-12 seja mínima e não sofra impacto direto de a
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cordo com o tratado de Montreal, os problemas indiretos já

se fazem sentir. Deve-se enfatizar a questão adicional de

exigência de controle de resíduos de óxido de etileno a ní-

veis de 1 ppm, que também imputam onerosas reformulações de

plantas.

Consequentemente, o equilíbrio vantagens/desvan-

tagens que, dentre as possibilidades de esterilização para

a mistura com CFC-12, passa por uma nova avaliação, consi-

derando possibilidades pouco trabalhadas anteriormente, e

paralelos a ela são traçados. Uma das opções será a utili-

zação do óxido de etileno puro, com as vantagens de apre-

sentar reduzido custo operacional e total eliminação do

CFC. Em contrapartida, com as desvantagens de alto risco de

eventos de explosão (considerado na atualidade de 1 a 2 por

ano), e grande investimento de capital em custos de enge-

nharia e de revalidações, já que as plantas pré-existentes

exigiriam implementações.

A segunda opção, envolvendo a mistura óxido de

etileno - dióxido de carbono (10:90), apresenta menor risco

de explosividade que o óxido de etileno puro, além da eli-

minação total do CFC. As desvantagens englobam: limitada

experiência na esterilização de artigos médi-

co-hospitalares; tecnologia diferenciada comparativamente

ãs misturas em CFC, exigindo altas pressões no transporte e

na operação, além do maior diferencial de pressão da mistu-

ra (comparativamente 22 psia para óxido de etileno, 85 psia

para CFC e 830 psia para o C02); tendência na variação da

composição quando da retirada do cilindro, possibilitando

misturas inadequadas além do risco de fogo; características

químicas diferentes aumentando a corrosão e polimerização;

investimento de capital em custos de engenharia e na reva-

lidação do equipamento; maior agressão ã embalagem.

Existe ainda a possibilidade do uso de misturas

alternativas ao CFC, apresentando como vantagens redução na

depleção potencial de ozona de 80 a 100%, misturas menos

distintastermodinamicamentedo CFC-12 que o C02(pressãode
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vapor, permeabilidade, resíduos), menor frequência em even-

tos de risco e mínima alteração na engenharia, e requisitos

de operação, com consequente economia. Como desvantagens

desta terceira opção, considera-se a disponibilidade não

promissora, senão em 3 a 5 anos, o custo que pode ser de 4

vezes o atual do CFC-12, testes toxicológicos que serão ne-

cessários para o candidato, além de revalidação do equipa-
mento.

As informações do Factory Mutual System (264) de-

finem precisamente condições de localização, proteções,

risco e inclusive atitudes no caso de acidentes. Asseguram

a tranquilidade no aspecto da real não inflamabilidade, es-

pecificamente da mistura EO - CFC-12, ainda quando envol-

vendo frações adicionais de ar.

As considerações de alto nível tecnológico que se

observam e que abrangem aspectos os mais diversos, inclusi-

ve quanto à utilização de dispositivos que promovam amos-

tragens representativas de mistura de cilindros (para óxido

de etileno - CFC-12, mistura 12:88), com a preocupação da

retirada na fase líquida para posterior volatização (119).

Quanto ao aspecto envolvendo o risco dos operado-

res, tem-se trabalhado na alteração dos ciclos de forma a

propiciar mínimos residuais já no momento de abertura da

porta do esterilizador, favorecendo inclusive a minimização

de resíduos nos produtos.

CHRISTENSEN (49) efetuou importante trabalho nes-

te aspecto, envolvendo esterilização de seringas na

Bard-Parker Division, da Becton Dickinson and Company. Re-

duziu níveis de 100 a 375 ppm no final do ciclo a abaixo de

6 ppm e obteve redução nos residuais dos produtos de 31 a

66% da linha base. As seis alterações básicas introduzidas

no ciclo foram: maior número de evacuações pós esteriliza-

ção; maior número de trocas de ar; profundidade de vácuo,

que obteve através de um motor com selagem a óleo no lugar

de água; temperatura do produto durante aeração, sendo man-
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tida no mesmo nível da exposição; média de volume do produ-

to para volume do esterilizador e umidade relativa. Neste

particular, o autor otimizou a umidade relativa através de

cálculo envolvendocalor específico,peso e alteração de

temperatura do produto, cujos valores quando multiplicados

fornecem o resultado em British Thermical Unit (BTU), cor-

respondente a 10 toneladas de refrigeração. Dividindo o BTU

requerido por BTU disponível (energia de calor de entrada

do vapor por energia de calor do produto) obteve-se a quan-

tidade necessária do valor. Este valor, dividido pelo peso

do produto, fornece o percentual de umidade da câmara.

É bem verdade que simplifica trabalhar apenas com

um tipo de material, por exemplo o polipropileno das serin-

gas, e ainda assim CHRISTENSEN comenta o fator de erro in-

troduzido por outros componentes.

LYON (165) também defende a redução de resíduos

de óxido de etileno na câmara, resultando em menores pre-

juízos potenciais para trabalhadores e menores níveis no

produto. Inclui como vantagem adicional a redução nas áreas

e no tempo de quarentena e ainda de custos de estocagem do

produto. Acrescenta às alterações de ciclo as de embalagem,

e que os próprios produtos sejam melhor planejados.

LYON faz interessantes cálculos, evidenciando a

vantagem de vácuos profundos frente a vácuos superficiais:

na primeira situação encaminha-se para o "scrubber" 98,8%

do óxido de etileno, contra 21% na segunda situação. DESAI

e BUONICORE (64) comentam também a respeito de alterações

na engenharia do projeto da planta de esterilização, obje-

tivando maior segurança para os operadores.

Um comentário sobre a lentidão na hidrólise do

óxido de etileno nos "scrubbers", com meia vida de 14 dias,

é feito por BUONICORE (37), que menciona apenas água, per-

mitindo supor condições não adequadas de tratamento.

As limitaçõese eXigências diversas deste proces-
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so esterilizante permitiram alternativas (75); de um lado,

o deslocamento para processos de radiação, quer seja ga-

ma-cobalto ou elétron acelerado de alta energia. De outro,

pesquisa de outros agentes esterilizantes gasosos como o

dióxido de cloro, que tem despertado grande interesse. Nos

Estados Unidos estima-se que aproximadamente 50% dos produ-

tos em poli (cloreto de vinila) tenham sido deslocados para

aquele processo. E, embora menos enfocado na atualidade, o

uso contínuo do cobalto-60 envolve preocupação concernente

à segurança dos trabalhadores, das comunidades ao redor,

além do risco relacionado ao transporte do isótopo cobal-

to-60 através das comunidades (130). A segunda alternativa

não apresenta potenciais de carcinogenicidade e seu meca-

nismo envolve radicais de oxigênio e não de halogênio. Al-

guma especulação tem sido feita, também, envolvendo o peró-

xido de hidrogênio.

o óxido de etileno, entretanto, na opinião de di-

versos especialistas deve persistir apesar dos desafios

(75, 280), por suas características de compatibilidade de

materiais e versatilidade de instalações.

2.4. Aspectos de Toxicidade do Óxido de Etileno

o óxido de etileno é entidade altamente r~ativa,

cuja característica o torna útil como agente químico inter-

mediário em processos de síntese sendo, também, responsável

por sua atividade bactericida e tóxica (90). Apresenta ex-

trema reatividade com relação à molécula de hidrogênio ati-

vo e agentes nucleófilos, principalmente aminas e álcoois.

Nos sistemas biológicos podem ser preditos que,

com base na reatividade química, grupos alifáticos amina

(como histidina, glutamina, o grupo NH terminal de aminoá-

cido, ou resíduos lisina de aminoácidos) sob condições ade-

quadas, reagem irreversivelmente com o óxido de etileno,

formando hidroxietil derivados. Deve-se ter cautela nessas

especulações, no aspecto quantitativo, porque os efeitos de

grupos amina em macromoléculas são geralmente mascarados
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devido à configuraçãode grupamentos vizinhos, inclusive

estérico. Um substancial grau de alquilação de valina - NH2

em hemoglobina de rato é reportado segundo estudo de EHREN-

BERG e colaboradores (72). Os aminoácidos da hemoglobina

mais suceptíveis ao ataque por óxido de etileno são a cis-

teína e a histidina (72, 194). Entretanto, com relação à

utilização da alquilação da hemoglobina como uma estimativa

quantitativa de risco ocupacional deveria ser aplicado um

fator de correção, levando em consideração a diferença en-

tre a concentração nas células vermelhas do sangue e aquela

no compartimento do DNA.

O óxido de etileno é um agente alquilante direto,

sem a necessidade de transformação metabólica, agindo por

mecanismo Sn2 (153).

OSTERMAN-GOLKAR e colaboradores (195) trabalham

com constante de reação para substituição nucleofílica, e

consideram a hemoglobina de eritrócitos como macromolécula,

adequada para dosimetria, quer na monitoração em exposição

aguda acidentalou em exposições crônicas, graças à sua

meia vida de aproximadamente 4 meses.

A constante de velocidade para alquilação da he-
- - -4 -1-1

moglobina pelo oxido de etileno e de 1,8 x 10 L.g .h a

37QC, quer em solução ou em eritrócitos suspensos. Para o
- ~ ~ ~

DNA em celulas do baço,de 1,0 x 10 L.g .h ,

temperatura.

a mesma

Agentes alquilantes com altas constantes de rea-

ção têm maior afinidade por centro de alta nucleofilicida-

de, como grupos sulfidrila e cisteína em proteínas de

N-guanidina no DNA (153). SAVAGE e STUMBO (241) trabalhando

com ClM:tJúdiwn botu1.inwn,não observaram, entretanto, adapta-

ções ou mutações decorrentes de exposição a óxido de etile-

no.

ROITMAN (234) explicita a posição 7 da guanina

como sendo a mais susceptível à ação dos agentes alquilan-
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tes, vindo a seguir a posição N2 da guanina e N3 da ade

nina. Dentre anéis pirimídicos situa a posição N1 da cito-
sina como a mais reativa.

Uma das hipóteses para explicar como os agentes

alquilantes causam mutação é de que a guanina alquilada na

posição 7 sofre pareamento com a timina no lugar da citosi-

na, causando assim transições. Uma segunda possibilidade é

de que o grupo etila deixa lábil a ligação de be-

ta-glicosídeo ocorrendo aí uma depurinização. Isso pode le-

var à hidrólise do DNA, e também sistemas de reparos sujei-

tos a erros podem ocorrer, introduzindo portanto bases er-

radas. Resultariam assim tanto transições como transver-

soes.

Realmente, avaliações feitas por RICHMOND e cola-

boradores (230) em 81 trabalhadores expostos a concentra-

ções de 1 a 40 ppm, em planta de óxido de etileno, ao lado

de 63 indivíduos não expostos como grupo contrõle, mostra-

ram significantes diferenças no número e tipo de aberrações

cromossômicas. Formas cromossômicas quadrirradiais e trir-

radiais, raramente encontradas em populações não expostas,

foram aumentadas nos trabalhadores expostos, e inclusive

número aumentado de trocas de cromátides irmãs foram obser-

vadas nos linfócitos de alguns.

Segundo estes autores, a presença de troca de

cromátides irmãs é indicativo de exposição recente, prece-

dendo o surgimento das aberrações. Defendem que seja feito

um contrôle citogenético de trabalhadores expostos, no mí-
nimo 1 vez ao ano.

Trabalhos farmacocinéticos em ratos, efetuados

por EHRENBERG e colaboradores (72), estimaram a meia vida

biológica do óxido de etileno em 9 minutos. Fígado, rins e

pulmões inicialmente apresentaram maior reatividade que ba-

ço, testículo e cérebro. Excreção urinária, quase inteira-

mente nas primeiras 24 horas, respondeu por aproximadamente

80% da estimativa de radioatividade absorvida.
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A aplicação de autorradiografia de corpo inteiro

em ratos para acompanhar o curso do óxido de etileno via in-

travenosa ou após inalação permitiu a APPELGREN e colabora-

dores (10) demonstrar altos níveis de radioatividade no fí-

gado, rins e pâncreas. Níveis superiores aos do sangue esta-

vam ainda presentes após 4 horas nesses órgãos, no intesti-

no, pulmões, testículos, epidídimos e cerebelo. Por 24 horas

a radioatividade persistiu no fígado, mucosa intestinal,

epidídimos, cerebelo, brônquios e medula óssea. Como podia

ser esperado,o material inalado originou altos níveis de

atividade das membranas mucosas do trato respiratório. Nos

demais aspectos, entretanto, os resultados foram essencial-

mente equivalentes.

Alguns dos problemas encontrados na exposição

mana ao óxido de etileno resultam de contato cutâneo.

hu-

Não

somente o óxido de etileno é um potente agente irritante

(259, 261), mas tem sido causa de prolongadas hipersensibi-

lidades após exposição dérmica (245). Estes problemas, po-

rém, não têm sido observados mesmo em trabalhadores que têm

contato com óxido de etileno por muitos anos. Respostas

alérgicas agudas têm todavia sido atribuídas ao óxido de

etileno após uso de equipamento esterilizado para hemodiáli-

se, diálise peritonial, plasmaferose e operações cardíacas

com "by-pass" (159, 178). Reações desses pacientes têm in-

cluído respostas anafilactóides associadas a reatividade a

um conjugado do óxido de eti1eno com a1bumina do soro humano

(óxido de etileno - HSA) e a presença de anticorpos IgE e

IgG diretamente contra óxido de etileno - HSA (66, 214,

228).

Outros relatos de sinais de exposição aguda a al-

tas concentrações de óxido de etileno em humanos incluíram

observações de diarréia, náusea prolongada e vômito (42).

Relativo a concentração, estudos subcrônicos fei-

tos por JACOBSON e colaboradores (125) e HOLLINGSWORTH e co-

laboradores (118) indicaram que, em concentrações de 450- a

10 ppm para ratos, apenas foram observados efeitos tóxicos a

partir de 100 ppm, em avaliações que incluíram. busca de
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atrofia de musculatura esquelética, neoplasia, lesão

lógica, efeitos neurológicos ou neuromusculares.

histo-

Quanto a efeitos neurológicos, as primeiras des-

crições de polineuropatia periférica no homem corno resultado

sobre exposição ocupacional ao óxido de etileno somente fo-

ram publicadas a partir de 1979 (102). Os efeitos gerais re-

sultando de exposição de animais em ocasião única a vapor de

óxido de etileno têm sido: irritação sensorial, irritação

primária dos olhos e trato respiratório, salivação, diar-

réia, coma e morte. Produz ainda depressão do sistema nervo-

so central, presumivelmente refletindo danos à respiração, e

a narcose, caracteristicas da exposição aguda a concentra-

ções elevadas. A morte em alguns casos foi por extensa injú-

ria pulmonar, o suficiente para provocar a morte por asfi-

xia. Em outros casos, há minima patologia pulmonar e falha

respiratória decorrente, ao menos em parte, de origem cen-

tral. Sinais de intoxicação que podem resultar de ação cen-

tral são võmito e convulsão, ambos exigindo elevada concen-

tração de óxido de etileno. Foram descritos, por exemplo, de

que niveis hematológicos em cachorros, a 2.830 ppm, acusam

ambos os sinais passando por võmito à concentração de 1.393

ppm e ausência de sinais a 710 ppm (125). Sintomas corno tre-

mores, ataxia e irritabilidade foram descri tos próximo a Dl.so

(276).

Para cobaios, a concentração máxima sem sinais ob-

servados está entre 250 ppm (272) e 300 ppm (1). primatas

expostos a 50 ou 100 ppm de óxido de etileno por 1 hora/dia,

5 dias/semana por um total de 24 meses não mostraram evidên-

cia clinica de neurotoxicidade, sendo que estudos de condu-

ção em nervos periféricos não demonstraram diferenças entre

macacos expostos e não expostos (12 animais por grupo)

(252). Também, não foram encontradas diferenças ao exame mi-

croscópico dos nervos ulnar e ciático removidos dos macacos

de ambos os grupos. Porém, demielinização foi constatada nos

grupos de maior e menor concentração e a presença de distro-

fia axonial foi também observada nos "nu.c.leu.óg/ta.c.-UM" (252) .

Quanto a sinais de sobreexposiçeos no homem, têm-se reporta-

do casos de acidente (66, 238).
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Surge outra espécie de preocupação, pertinente a

possiveis efeitos reprodutivos e teratogênicos e sobre a re-

produção, uma vez que estudos mostram degeneração tubular e

atrofia testicular em cobaios expostos a óxido de etileno, e

efeitos tóxicos em células reprodutivas masculinas de maca-

cos ocorreram a 50 ou 100 ppm (163, 189).

YAKUBOVA e colaboradores (288) investigaram o

efeito de óxido de etileno em 282 trabalhadoras expostas (o-

peradoras de equipamento e assistentes de laboratório). Os

principais efeitos adversos observados foram o aumento de

desordens ginecológicas, incluindo erosões, leucoplasia e

doença inflamatória de útero, com incidência maior entre as

operadoras de equipamentos, atribuidas ao contato com con-

centrações mais elevadas durante o dia de trabalho. Efeito

como toxemia durante a segunda metade da gravidez foi repor-

tado em ambos os grupos, porém sem problemas, durante o nas-

cimento ou sobre as crianças nascidas de mães expostas.

Efeitos teratogênicos foram avaliados por LA BORDE

e KIMMEL (150), usando camundongos, em doses administradas

intravenosamente de 75 e 150 mg/kg. Os autores concluiram

que o óxido de etileno podia ser considerado teratogênico na

dose de 150 mg/kg; a 75 mg/kg a incidência de efeitos nas

mães e fetos foi similar à dos animais contrôle.

KIMMEL e colaboradores (143) conduziram estudo si-

milar em espécie não roedora e coelho albino Nova Zelândia.

Para isto administraram 9, 18 e 36 mg/kg entre 6Q ao l4Q dia

da gestação, e 18 e 36 mg/kg no 6Q e 9Q dia. Um aumento no

número de percentagem de reabsorções foi o único efeito sig-

nificante. Os autores concluiram que administração intrave-

nosa de óxido de etileno a coelhas prenhes não aumenta em-

briotoxicidade, exceto na dose mais elevada.

Pesquisas cuidadosamente elaboradas por HACKETT e

colaboradores (106), referidas em estudo do National Insti-

tute for Ocupational Safety (NIOSH), utilizando diferen-

tes espécies concluiram que exposição de ratos e coelhos,
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mesmo a níveis tóxicos para as mães, não são teratogênicos.

No aspecto pertinente a mutagenicidade induzida

pelo óxido de etileno, existem extensas revisões (124, 217),

mas as estimativas do risco humano são incertas. A maioria

dos estudos é em espécies não mamíferas, não sendo válidas

as extrapolações (76, 257).

o estudo de efeitos de óxido de etileno em traba-

lhadores expostos a 0,5 a 1 ppm conduziu os autores a afir-

mar que níveis não tóxicos haviam reduzido a capacidade de

reparo dos linfócitos (204).

Os estudos de citogenética têm-se tornado popula-

res, pela facilidade e simplicidade em obter resultados em

culturas de linfócitos de animais e humanos. É ainda debati-

do, entretanto, seu valor como indicativo de dano genético.

A concentração a provocar ativação citogenética é de 36 ppm

(253) para fibroblasto de pele humana, e 50 ppm (287) para

coelhos.

Em estudo escorado na citogenética de linfócitos

periféricos de macacos" c.ynomolgev.," (Mac.ac.a na..6c.ic.u..ta.JzM) 1 com

grupos de 12 animais adultos expostos por período de 24 me-

ses (162), somente dois de cada grupo foram sacrificados

após este período para exame neuropatológico e os demais fo-

ram mantidos para avaliações hematológicas. Amostras de san-

gue tomadas ao final dos 24 meses de exposição não revelaram

anormalidades nas contagens de células brancas ou vermelhas.

Culturas de sangue foram incubadas com o mitógeno, a fitohe-

maglutinina, por 68 a 74 horas, e as células foram então

conduzidas a metáfase com colchemida. Foram avaliadas 50 me-

tãfases de cada duplicata de cultura. Houve elevação na ci-

togenética, de um normal de 5,4 + 0,03 em linfócitos de ma-

cacos não expostos para 10,2 + 0,5 e 16,8 ~ 1,8, respectiva-

mente, aos expostos a 50 e 100 ppm.

Outro estudo em macacos, por NIOSH (188) mostrou

elevação anormal de células a 50 e 100 ppm, com aumento de
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trirradiais e quadrirradiais.

Deve-se, entretanto, ter em mente os riscos de ex-

trapolações de resultados obtidos em espécies diferentes,

por vias diferentes, ou de resultados obtidos "in vitro",

que não representam a complexa interação do organismo vivo.

A literaturaregistra incidentes demonstrando a

carcinogenicidade do óxido de etileno, por exemplo, no uso

de camas esterilizadas por este gás para camundongos

"germ-free" (228), bem como em função do consumo de ração

submetida a esterilização por óxido de etileno pelos ratos

(274).

Efetuaram-se também estudos de avaliação do poten-

cial carcinogênico por injeções subcutâneas em ratos (279),

dérmica em camundongos (269), subcutânea em camundongos (70)

e administração intragástrica em ratos (69).

Em estudos por inalação, houve, segundo dados de

SNELLINGS e colaboradores do Bushy Research Center (BRRC)

(248, 249), incidência significativa de mesoteliomas, a par-

tir de 33 ppm. Este estudo foi aceito por NIOSH (188) e

OSHA (217).

Um segundo estudo de inalação subvencionado pelo

NIOSHI foi feito por LYNCH e colaboradores (162, 163, 164),

utilizando 80 ratos e grupos de 12 macacos. A avaliação he-

matológica revelou significante elevação de linfócitos em

ratos tratados por óxido de etileno, enquanto contagens to-

tais de células brancas permaneceram inalteradas. Em maca-

cos, ambos parâmetros foram variáveis, com coportamento di-

ferente dos ratos. A incidência de leucemia celular mononu-

clear nos sacrificados a 24 meses foi positivamente relacio-

nada a concentração de exposição (O, 50, 100 ppm, respecti-

vamente 33, 42, 67% de resposta positiva). Mesotelioma peri-

tonial foi significativamente aumentado a 100 ppm. Não houve

incidência de leucemia nos macacos. Tumores do sistema ner-

voso central foram aumentados, com incidência cumulativa de
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0/76 (0%), 2/77 (2,6%) e 5/79 (6,3%), respectivamente nos

grupos controle, 50 e 100 ppm. Curiosamente, não foram re-

portados astrocitomas e tumores pituitários; especialmente

os adenomas foram considerados reduzidos.

Buscando dados de estudos epidemiológicos obser-

va-se um limitado número de relatos e pesquisas de exposição

ocupacional. Sugestões de carcinogenicidade humana são en-

contradas em 4 relatos: um dos Estados Unidos (185), dois da

Suécia (116, 117) e um da Alemanha (260). Um dos dois da

Suécia, por HUGSTEDT e colaboradores (116), não cobre os da-

dos de saúde ao longo da vida dos 3 trabalhadores que desen-

volveram discrasia sanguínea após exposição em uma planta de

esterilização: um caso de leucemia mielóide crônica, um de

leucemia mielogenosa aguda e um terceiro de macroglobulene-

mia, tida como doença hematopoiética maligna. Os autores

consideraram que, dentre 230 pessoas trabalhando nas áreas

expostas, 0,2 poderia ser esperado com leucemia. Acresce-se

a não validade estatística do trabalho e a utilização, como

agente esterilizante, da mistura 50:50 de óxido de etileno e

metilformiato, portanto outro agente tóxico envolvido.

Os outros 3 estudos foram conduzidos em fábricas

que produziam óxido de etileno. No de HOGSTED e colaborado-

res (117), estes examinaram a mortalidade de 89 trabalhado-

res expostos diretamente ao gás na área de produção, outros

86 em contato intermitente durante atividades de manutenção

e 66 homens que nunca trabalharam na área exposta. Todos os

trabalhadores tinham sobrevivido ao mínimo de 10 anos de pe-

ríodo latente seguindo a primeira exposição na planta. Expo-

siçôes médias nesta planta foram estimadas estar na faixa

entre 5 a 20 ppm, com picos detectáveis à sensibilidade do

olfato, portanto num mínimo de 700 ppm. O estudo de MORGAN e

colaboradores (183) examinou a mortalidade em 767 trabalha-

dores potencialmente expostos durante a produção de óxido de

etileno numa planta da Texaco, onde as exposições "weighted

average" foram estimadas ser menor que 10 ppm, embora não

declarado, seria razoável assumir que "altos" picos ocasio-

nais ocorreram nesta planta. THIESS e colaboradores (260)
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examinaram a mortalidade de 602 empregados expostos a óxido

de alquileno e seus derivados entre 1928 e 1980 em 8 plantas

de produção alemãs. O período de operação foi 14 anos e mais

da metade sobreviveu ao período mínimo de observação de 10

anos. Exposições (baseadas no ano de 1968) foram geralmente

menores que 100 ppm com excursões a 2.000 ppm.

Estes estudos geraram resultados conflitantes. Os

dados de HOGSTEDT e colaboradores (117) demonstraram excesso

significante de mortes atribuíveis a todos os neoplasmas ma-

lignos, cãncer de estômago, leucemia e todas as doenças cir-

culatórias entre os trabalhadores diretamente expostos. Hou-

ve 9 mortes por cancer no grupo direto contra 3,40 espera-

dos, 3 casos de cancer de estômago contra 0,40 esperado e 2

leucemias contra 0,14 esperado. Desafortunadamente, o peque-

no grupo (89 pessoas e 1324 pessoas/anos nos grupos diretos)

e o reduzido número de mortes limita a interpretação dos da-

dos. Nenhuma mortalidade significante foi encontrada no gru-

po intermitente. Das 3 mortes havidas por câncer no grupo

intermitente, houve 1 câncer de estômago contra 0,4 esperada

e 1 leucemia contra 0,1 esperado.

O segundo estudo, relatado por MORGAN e colabora-

dores (183) foi baseado em grande número de trabalhadores

expostos (767 pessoas e 13.969 pessoas/anos), todos com o

mínimo de 5 anos de exposição. Este estudo forneceu resulta-

dos negativos. Comparado com as 15 esperadas, ocorreram 11

mortes por câncer. Nenhum caso de leucemia ou câncer de es-

tômago foi encontrado. Os autores não estabelecem o número

de trabalhadores sobrevivendo ao período mínimo de latência

de 10 anos, o que ajudaria a uma melhor comparação com o es-

tudo de HOGSTEDT e colaboradores,(117).

Os autores do terceiro estudo concluíram que avalia-

çoes adicionais seriam necessárias, mas interpretaram os re-

sultados encontrados como não indicando aumento de câncer ou

outras causas de mortes a trabalhadores expostos a óxido de

alquileno. No total, foram observados 14 (O) contra os 16,6

(E) mortes esperadas por câncer. Para a etapa com o período
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mínimo de observação de 10 anos, os números foram 11 (O) e

12,6 (E). Obteve-se 1 morte por leucemia, 1 por câncer no

estômago e 1 por câncer de cérebro, que não foram estatisti-

camente significantes, nem houve evidência de que elas fos-

sem ocupacionalmente relacionadas.

Devido à provável similaridade entre as plantas de

produção, não é aparente que as diferenças entre os resulta-

dos dos 3 estudos sejam atribuíveis a diferenças nos níveis

de exposição a óxido de etileno. Por outro lado, exposições

a outras substâncias, incluindo ao menos ura suspeito de car-

cinogenicidade ((bis (2-cloroctil) eter)), foram mais preva-
lentes no estudo de HOGSTEDT e colaboradores (117) uma vez

que óxido de etileno era produzido pelo processo de clorohi-

drina.

2.5. Con<trole do Processo Esterilizante

Etileno

por Óxido de

2.5.1. In-trodução

A efetividade do processo esterilizante por óxido

de etileno é urna conjugação de fatores microbiológicos, fí-

sicos e químicos. Assim, o controle inicial diz respeito à

carga microbiana ineren<te ao produto, originada parcialmente

da própria matéria prima, do seu processamento e do seu grau

de automação, conduzindo a manuseio diferenciado; do nível

de higiene e treinamento do pessoal envolvido, assim como do

ambiente empregado, gerando "bioburden" do produto. Esta de-

ve ser preocupação comum, a qualquer processo (93).

O ciclo propriamente dito carece de acompanhamento

de parãmetros físicos e químicos, envolvendo o contrôle de

temperatura, de umidade relativa, de concentração do agente

esterilizante, de pressão de trabalho (negativa e positiva)

e tempo de exposição à condição esterilizante.

Retornando ao aspecto biológico, pressupoe-se que

os monitores biológicos estejam alocados nos locais mais
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inacessíveis ao gás, considerando a camara e respeitando -as

características de embalagem e performance do produto. Es-

tes, após finalização do processo, e permitida a aeração da

câmara, sofrerão contrôle quanto à letalidade, em paralelo

ou não ao contrôleatravés do teste de esterilidadedo pro-

duto.

Ainda no aspecto operacional do ciclo, o controle

rígido da pressão negativa, com profundidade e repetitivida-

de pré-estabelecidas, e pureza do ar ou gás com que se que-

bra tais pressões são ainda fundamentais, assim corno a moni-

toração de resíduos, ambiental e nos produtos, após a este-

rilização. O tratamento de todos os gases, em "scrubbers",

embora BUONICORE (37) tenha mostrado maus resultados, desde

que bem aplicado, reverte o óxido de etileno a etileno gli-

colo

Justifica-se, portanto, colocar a necessidade de

rígido contrõle corno urna das limitações, quando se relaciona

vantagens e desvantagens do processo.

2.5.2. Monitor Biológico

Com o intuito de padronização da terminologia em-

pregada e evitar interpretações errôneas deve-se tecer algu-

mas considerações quanto a definições, aproveitando concei-

tos da exposição de SPICHER (251).

Um monitor é qualquer mecanismo auxiliar no acom-

panhamento de condições ou processos. No campo da esterili-

zação, os monitores são utilizados para prover informação

quanto a um certo efeito mínimo do processo. O monitor deve

ser capaz de integrar as partes do processo, assim corno efe-

tuar correlações entre os diferentes parâmetros (cornotempe-

ratura, concentração, tempo, umidade relativa).

O objetivo de qualquer processo esterilizante bio-

cida é matar microorganismos. Então, o mecanismo mais lógico

na determinação da eficácia dos procedimentos de esteriliza-
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çao e o próprio efeito germicida. São, portanto, os microor-

ganismos os constituintes de maior importância nos monitores

biológicos: funcionam como sensores e a capacidade de multi-

plicação dos microorganismos serve como medida biológica.

Como seu nome indica, os microorganismos não per-

mitem manuseio sem instrumentos adequados. Para uma prepara-

ção adequada e essencialmente com distribuição uniforme, é

necessário, inicialmente, preparar uma suspensão. Para ga-

rantir que os organismos-teste sejam diretamente expostos a

todos os parâmetros, a suspensão é usualmente seca sobre

certos objetos, os suportes.

Estes é que, após as exposições ao processo este-

rilizante, serão avaliados quanto à capacidade de multipli-

cação. Devem portanto ser protegidos contra contaminação

acidental, com uma tampa, pacote, envelope ou outro prote-

tor. Assim estão preparados os indicadores biológicos.

Não se chegou ainda a um monitor completo, cujo

propósito é registrara eficácia microbicida do procedimen-

to, reproduzindo condições existentes no material a ser es-

terilizado. Então, os indicadores biológicos devem ser intro-

duzidos em corpos de prova e embalagem adequados, que simu-

lem as piores condições possíveis de serem encontradas den-

tre os ítens sob esterilização.

Portanto, um monitor típico consiste do organismo

teste, suporte, protetor, corpo de prova e embalagem. Evi-

tou-se nesta descrição o termo indicador biológico, porque,

infelizmente, ele tem sido empregado para as mais diferentes

situações. Tem-se em mente às vezes o microorganismo, o cor-

po de prova, ou mesmo o monitor completo. Em nosso entendi-

mento, ele será sempre a menor unidade do monitor biológico

que contenha o organismo teste e que literalmente possa ser

manipulado separadamente sem precauções especiais e sem vi-

ciar o sistema de teste.

Um monitor biológico é um dispositivo calibrado,
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para que possa preencher sua finalidade dentro de um progra-

ma de garantia de qualidade de esterilização (224). A per-

formance desses monitores pode ser marcadamente influenciada

pelo microorganismo de escolha, pela obtenção dos esporos,

procedimentos de lavagem, inoculação, suporte e material de

embalagem, bem como avaliação subsequente, incluindo metodo-

logia de recuperação, tratamento e condições de crescimento.

2.5.2.1. Escolha do Microorganismo

o organismo a ser usado como bioindicador deve a-

presentar as seguintes características: a) ser não patogêni-

co; b) não produtor de pirogênios; c) exibir crescimento à

temperatura específica e não naquela rotineira dos ambientes

operacionais; d) ser pelo menos tão resistente ao processo

esterilizante quanto os organismos esperados serem encontra-

dos durante o processo; e) permitir a padronização imediata

quanto à concentração; f) estar presente em substrato que

por sí não iniba a viabilidade (112). Características como a

cor marrom avermelhada do Ba.úUCL6 .w.b.:ü.LL6varoYÚgeJL e a caracte

rística termófila (56QC) do BaúUCL6 .óteOJtothvunophÁ.1.CL6são tam

bém aspectos positivos na seleção da cepa.

Dentre as espécies bacterianas avaliadas (206, 232,

268, 271) que atendem aos requisitos, citam-se o BaúUCL6 .ó:tQ.~

fLothvunophÁ.1.CL6(ATCC 7953, ATCC 12980 ou ATCC 15952), comumen-

te estudado e efetivamente empregado para monitorar esterili

zações a vapor, quer na área alimentícia ou farmacêutica, em-

. bora o Ba~CL6 .óub.:ü.LL6 possa também ser empregado. O organi~

mo. mais frequentemente usado para esterilização por óxido de

etileno é o Ba~CL6 .óub.:ü.LL6var.fÚgeJL (ATCC 9372 ou NCTS 10073)

(23, 50, 258).

Estudos envolvendo a resistência de cepas microbi~

nas ao óxido de etileno foram iniciadosna década de 1950

(5O) envo1vendo Ba~CL6 c.eJLeCL6var..tvun..{.J1.a..Li.-6, Ba~CL6 polymyx.a,

BaúUCL6 .óu.b.:ü.LL6varo fÚgeJL, BaúUCL6 megatvúu.m e BaúUCL6 .óu.b.:ü.LL6.

Relativo à toxonomia, CHURCH e colaboradores (50) fazem men-

ção de que esporos termorresistentes citados em 1948 como
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sendo de BaUUM glob-i.gü, sejam provavelmente corresponden-

tes aos de Bac.il1.M l.>u.btilM var .nlg eJL. Segundo catálogo ATCC

de 1985 (4), a nomenclatura da bactéria correspondente ao

ATCC 9372 é BaUUM l.>u.btilM var.nlgeJL, fazendo também menção

de que corresponde ao Bac.il1.M glob,,[gü, e que é também conhecido

por cepa vermelha. A Farmacopéia Norte Americana (267) adota

a nomenclatura de BaUUM l.>u.bWM subespécie nlgeJL, refe-

rindo-se à mesma cepa.

Aspecto interessante é a importância atribuída ao

revestimento do esporo (50), particularmente ao seu conteúdo

lipídico; embora não se direcione vantagens para uma cepa

particularizada como decorrência.

Em 1970, BLAKE e STUMBO (21) trabalhando com mi-

croorganismos resistentes ao óxido de etileno na área de

alimentos, estudaram diferentes espécies como Bac.il1.M eoagu.-

lanó, LaC-tobac.il1.M bfLe.V.{.J.>,Le.u.eovr.OI.>toemue.VLteJLo"[du, ÁópeJLg~M nl-

geJL, Saeeha.fLomyeu eeJLe.v.{.J.>,,[ae.e. Hanóe.vr.u.la. a.vr.oma.le., dentre os quais o

primeiro se sobressaiu como o mais resistente.

No mesmo ano, MARLETTA e STUMBO (169) iniciaram e~

tudo de padronização envolvendo efeitos do óxido de etileno

sobre Ba.c.il1.M l.>u.bWM ATCC 9524; MICHAEL e STUMBO (179) tra-

balharam com o mesmo gás, utilizando Sa.lmovr.e.lla 1.>e.vr.6;te.vr.beJLg e EI.>

ehweh-<-a. eoU.

Em 1971, SAVAGE e STUMBO (241) e WINARNO e STUMBO

(285) prosseguiram no estudo dos efeitos do óxido de etileno,

trabalhando com ClOl.>tJL.{.cü..u.mbotu.Uvr.u.m.

Em 1980 IOSHBAUGH (161) justifica a escolha do Ba.-

c.il1.M l.>u.btilM varo nlgeJL, que confirma ser correspondente ao mi

croorganismo anteriormente conhecido como Ba.c.il1.M glob,,[gil,

ATCC (American Type Culture Collection, Rockville, Maryland)

9372, equivalente a NCIB (National Collection of Industrial

Bacteria, Alberdeen, Scotland) 8058, USDA (United States

Department of Agriculture, Hyattsville, Maryland) 1221A e

NRRL (Northern Regional Research Lab., Northern utilization
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Research and Development Division, United States Department

of Agriculture, peoria, Illinois) B4418, apesar de não ser

de forma absoluta a cepa mais resistente para monitorar este

processo de esterilização.

~ Substancia-se nas características do Ba~~ ~ubti-

~ var.nigVt em ser de crescimento fácil, rápida esporulação,

boa sobrevivência dos esporos na estocagem, e fácil reconhe-

cimento na recuperação em decorrência do pigmento laranja ou

da película, distinguindo-o de contaminação acidental. A ce-

pa apresenta também boas características de reprodutividade

(108). Resumindo, é a cepa que mais atrativos apresenta para

a utilização na confecção de indicadores biológicos para o

processo esterilizante por óxido de etileno (63, 156).

A resistência de certos microorganismos da poeira

e sujidade mostrou-se equivalente à de esporos de Ba~ ~uÉ.

~ secos a vácuo (191). Comparativamente a diversos micro

organismos responsáveis pela deterioração de alimentos, como

Clo~~dium bo~ulinum,Ba~~ eoagula~, La~oba~ b~evihe Leueo-

YI.O~~oemue~Vto'[du, a resistência de Ba~~ ~ub~ ao óxido

de etileno é diversas vezes maior (21).

Ba~~ pu.rnil.~(ATCC 27142) é comumente usado para

monitorar esterilização por irradiação (20, 200), enquanto

que tanto Ba~~ ~ub~ como Ba~~ ~~eMo~hVtmopW.~têm si

do empregados para monitorar processos a vapor a baixa tempe

ratura e formol (96).

2.5.2.2. Preparo da Suspensão Microbiana

Independente do microorganismo escolhido, condi-

ções ambientais durante a esporulação têm um significante

impacto sobre a resistência ao agente esterilizante. Compo-

sição do meio, bem como tempo e temperatura de incubação,

além da lavagem dos esporos, também apresentam forte in-

fluência sobre a performance do monitor biológico.

Quanto aos meios de cultura para esporulação de
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Ba~M ~ub~, tem-se evidenciado a variabilidade entre os

meios complexos comercializados e os resultados melhores são

obtidos com meios líquidos quimicamente definidos (114).

DADD (60) cita, entretanto, as dificuldades em trabalhar com

meios sintéticos,com produção 50 vezes inferior aos que

contêm triptona.

Quanto à camada gasosa sobre a superfície de cres-

cimento, quando a atmosfera é de 100% de oxigênio ocorre in-

tenso crescimento, mas misturas com dióxido de carbono ou

hidrogênio, desde que respeitado o mínimo de 30% de oxigê-

nio, não impedem o bom desempenho no crescimento (157); es-

tudo também efetuado para Ba~M ~ub~.

BOHIN e colaboradores (22) observaram que a espo-

rulação nas culturas de Ba~M ~ub~, assim como outros

eventos bioquímicos associados, são inibidos pelo etanol e

metanol, e que o efeito decorre de ação direta do álcool so-

bre a membrana. A variação do pH do meio de cultura provoca,

também, diferenças no crescimento de Ba~M ~ub~, inclu-

sive sobre características morfológicas, aparência de colô-

nia e motilidade (254). Condições ambientais como o pH e ae-

ração influenciando a produção e resistência dos esporos fo-

ram confirmados por PFEIFFER e OTTO (205), além

TOSH (167).

de MACKIN-

Também na produção de esporos de Ba~M ~:te.aJto-

:thvmop~, melhoramentos foram obtidos através do aumento

do inóculo, do contrôle de pH e variando a concentração de

glicose (149). Todos estes fatores influenciam, também, na

resistência dos esporos.

o processo de esporulação inicia-se, usualmente,

apos a fase de crescimento exponencial, quando a concentra-

ção de nutrientes já está diminuída (186). Se necessário,

deve-se adicionar nutrientes antes da esporulação para que

as células permaneçam vegetativas. Após iniciado o processo

d~ esporulação, não será mais inibida, mesmo pela adição de

nutrientes. Os fatores externos mais importantes para a es-
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porulação são o desaparecimento dos nutrientes e acúmulo de

alguns catabólitos, além dos efeitos da temperatura, pH e

disponibilidade de oxigênio.

Ao lado do aspecto quantitativo, é importante a

característica de resistência ao calor, o que depende da

presença de íons divalentes, no caso de esporos de Ba~~.O

cálcio protege as enzimas dos esporos formando complexos com

o ácido dipicolínico (9, 85, 92, 145, 149, 158, 186).

Conforme EL-BISI e ORDAL (73), no caso de esporos

de Ba~~ .6.tea.Jto.theJ1..moplUi.~,estes sofrem alteração na re-

sistência, cuja mortalidade é atribuível ao tampão em que

são aquecidos. A causa aparenta ser forte efeito inibidor

decorrente da concentração inicial do fosfato.

o fator determinantepara crescimento vegetativo

de Ba~~ .6ub~, conforme CAKEBREAD (38),é a concentração

de ácido glutâmicono meio, e sua depleção induz à esporula-
çao.

o processo de liofilização não se mostrou como uma

das soluções para eliminar as controvérsias relativas a ca-

racterísticas de suporte, reprodutibilidade e confiabilidade

de resultados, quando envolvida a estocagem (193).

o desenvolvimentode esporos em emulsão lipídica

fornece a estes, de forma inespecífica, um revestimento que

confere maior resistência a óxido de etileno. Tentativas de

estudos genéticos para definir origem da resistência mostra-

ram que, ao menos no caso de esporos de Ba~~ c.eJ1..e~ var

.t~n~, a aquisiçãoda resistênciaé de caráter fenotípico
(50) .

Na avaliação de indicadores biológicos utilizam-se

resistômetros (BIER), desenvolvidos pelo FDA (2),' os quais

permitem determinações de resistência em condições mais re-

produtíveis. A utilização de BIER permitiu, inclusive, de-

monstrar, com medidas do valor D, que o efeito de umidade
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relativa nos monitores biológicos, na faixa de 30 - 70%,

provoca variações de resistência (redução) a temperaturas

mais baixas, sendo porém indiferentes a partir de 50QC (23,

196). Assim, como a umidade relativa é difícil de se contro-

lar num teste do ciclo, valores D devem ser determinados à

temperatura de 50QC ou acima, provendo assim condições está-

veis.

2.5.2.3. Suportes

Relativo à seleção do tipo de suporte a utilizar,

é curioso observar a linha européia bastante distinta da

americana.

Na Inglaterra, por exemplo, são utilizados alumí-

nio ou plástico, sendo o papel absorvente considerado inade-

quado (38). Trabalho de STEELE (255) sobre a escolha do mo-

nitor biológico padrão para esterilização a vapor a baixa

temperatura e formol (LSTF), usando Bac.iU1L6 .óteaJtotheJLmoptú-

~1L6, através da comparação entre papel, alumínio e nylon,

demonstrou ser o último mais indicado como suporte pelo fato

de oferecer maior resistência.

COOK e BROWN (53) demonstraram em esporos de Ba~

ilL6 .óteaJtotheJLmoph.UlL6,distribuídos em papel e selados em en-

velopes de Glassine R a coerência dos dados de sobre-

vivência e morte.

Um exemplo do desafio da boa escolha de suporte

sao os modernos recipientes para soluções parenterais de

grande volume, flexíveis, e que apresentam compartimentos

isolados por paredes ou membranas plásticas. Para monitorar

efetividade da esterilização destes frascos, HUBINETTE e

SUNDKVIST (122) evitaram usar suportes, em parte pela difi-

culdade técnica em introduzí-Ios e pela vantagem de poder

facilmente variar o número de esporos adicionados conforme

conveniência. Mas, principalmente, porque consideraram que

obteriam simulação muito mais próxima das condições natu-

rais, que com suportes inoculados.
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A tentativa de reumidificar esporos de Ba~M

~ub~, distribuídos em folha de alumínio e secos a alto

vácuo, com objetivo de retorná-los à sua resistência própria

provoca resultados inesperados. Quando submetidos a óxido de

etileno imediatamente após a reumidificação houve diminuição

de 10 a 65% da resistência; com intervalos de tempo maiores

provoca reversão deste efeito, com aumento da resistência.

Os altos vácuos utilizados para secagem, nos paí-

ses europeus, assim como o tempo de permanência, são de

grande importância na definição das curvas de sobrevivência

(201) .

PALMIERI e outros (198) defenderam os monitores de

papel, acompanhados com ampola de vidro contendo meio de

cultura adicionado de indicador de pH; esta, ao ser quebrada

no momento de incubação após a exposição, permite acesso dos

nutrientes ao papel. Os autores avaliaram e consideraram o

sistema ser confiável e sensível, inclusive a tempos de

cubação de 24 e 48 horas.

in-

Existe, também, a apresentação comercial em ampola

de vidro, onde a suspensão de esporos é diretamente adicio-

nada a meio de cultura contendo indicador de pH (112, 251).

Embora merecendo críticas quanto à estabilidade, é muito

utilizada para Ba~M ~te.cvwtheJu11ophilM (112).

O suporte deve s~mpre simular as condições do pro-

duto. Um exemplo típico desta busca, embora na área de ali-

mentos, é o desenvolvimento de bioindicador para verificação

de processo térmico para materiais particulares, utilizando

cogumelos impregnados de corantes (240).

2.5.2.4. Recolhimento dos Esporas

De extrema importância na obtenção de dados con-

fiáveis de resistência, e que sejam reprodutíveis, são as

condições técnicas de recolhimento, tanto quanto os meios de

cultura empregados.
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BORlS e GRARAM (23), utilizando meios de cultura

de diferentes origens e trabalhando com esporos deBa~~

~teaKothvmophLt~, obtiveram diferenças da ordem de 3 vezes o

crescimento comparativo para cepas 7953 e 15952, e de 2 ve-

zes para cepa 12980. Para as 3 cepas examinadas, geralmente

o Agar Caseina Soja Difco forneceu valores mais altos de DU1

enquanto que o mesmo meio da Oxoid,os mais baixos.

Segundo MAJOR (168), os meios sintéticos falseiam

os dados de contagem na fase de recuperação dos esporos tra-

tados com óxido de etileno. Como normalmente aumentam o seu

número, não devem ser utilizados para esta etapa. Conforme o

mesmo autor, o meio tioglicolato também apresenta restri-

ções, por inibir esporos tratados com óxido de etileno. Da

mesma forma o azul de bromotimol é também inibidor em cer-

tas condições, enquanto que o cloreto de sódio tem ação va-

riável (168).

Na contagem após exposição ao agente esterilizan-

te, fatores como heterogeneidade do tratamento, formação de

aglomerados de esporos ou emprego de técnicas de contagem

por Número Mais Provável podem conduzir a curvas D com cau-

das indesejáveis (43). Aspecto a considerar é a maior lenti-

dão na germinação dos esporos. Assim, RElCR (222) recomenda

que a transferência para meio de cultura seja o mais rápido

possível, e que o tempo de incubação seja o mínimo indispen-

sável para garantir recuperação de todos os esporos danifi-

cados.

A presença de amido no meio aumenta a recuperação

de esporos, pré-aquecidos ou não (54). A explicação aparenta

ser o efeito de eliminação de catabólitos indesejáveis. É de

importância, para Ba~~ ~teaJz.othvmophLt~, o aquecimento

prévio a 115 - 121QC, por período de 50 segundos e, que se-

gundo COOR e BROWN (54) promovem elevação significativa na

germinação.

A exposição a tampões-fosfato reduz as contagens,

alterando a vantagem inicial do pré-aquecimento (54, 284).
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Tem-se demonstrado (281) o relacionamento existen-

te entre o crescimento e parâmetros de resistência dos espo-

ros ao calor. Esta característica depende de dois componen-

tes. Um é a estabilidade intrínseca dos elementos mais lábeis

expressos na forma vegetativa, o que se refere à adaptação

da espécie à temperatura. O outro é a estabilidade adicional

adquirida quando no estado de esporo. Assim, o efeito do íon

Ca2+ é mecanismo relacionado ao segundo componente, conver-

tendo esporos sensíveis a resistentes. Da mesma forma, atua

o conteúdo do ácido diaminopimélico existente em 18 cepas do

gênero Ba~~, em concentração privilegiada.

Trabalho de HENNING e colaboradores (112) enfatiza

para Ba~~ .6;teCVl.o;theJLmopW~,a importância de temperatura

de incubação, considerando ótima para respostas mais rápidas

a faixa de 55 a 60QC, não sendo confiáveis os resultados das

incubações se a temperatura exceder a 60QC.

DADD e colaboradores (62), trabalhando com esporos

de Ba~ .6ab~ previnem contra a utilização de metanol

no preparo das suspensões a serem distribuídas sobre os su-

portes. Observações com microscopia eletrônica de varredura

evidenciaram a formação de grumos de esporos, característica

não observadaquando as suspensões foram preparadas com

água. Quanto à condição de secagem da suspensão distribuída

sobre os suportes, os esporos secos em temperaturas mais

elevadas que a do ambiente, mostraram maior resistência (va-

lores D de 15 e 21 minutos). Outra crítica dos mesmos auto-

res é contra a agitação, para remoção de esporos, com auxí-

lios mecânicos de dispersão.

O processo de esterilização altera a sincronia da

população, o que é fácil entender ao se considerar que exis-

te transição entre fases vegetativa e esporulada do microor-

ganismo (14).

No caso de esterilização utilizando formol, uma

preocupação adicional na recuperação dos viáveis é o emprego

de inibidores. Foram testados a glicina, morfolina com dime-
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dona, cisteína e sulfato de sódio. Todos mostram-se

vos, mas a coincidente presença de cisteína no caldo

na-soja torna este o meio de escolha (160).

efeti-

casei-

Assim como existe preocupação no sentido de captar

ao máximo os sobreviventes, ao se trabalhar com suspensões

surge a questão inversa: retardar a germinação. Desta manei-

ra, permite-se intervalos maiores até a contagem, sem que se

obtenha contagens superiores às reais. O metil antranilato

atua como inibidor da germinação, sem danificar a esporula-

ção, sendo indicado (55).

Como dado adicional, sobre a contagem, e sempre

interessante a identificação da espécie e, neste sentido,

buscando agilizar o tempo envolvido em efetuar provas bio-

químicas e sorológicas, surge a proposta de "kit" semelhante

ao utilizado na identificação de coliformes. Estes propor-

cionam, com menor tempo, acuidade mínima de 1,7% para todas

as espécies de Ba.c.LttlL6 e de 95% para Ba.c.LttlL6 pu.rnillL6, Ba.c.LttlL6

.óu.buw var. nigeJte Ba.c.LttlL6 .ó;te.aJto;thvunoph.UlL6 (194).

2.5.2.5. Efeito Esporicida Pós-Ciclo

A absorção de óxido de etileno durante a esterili-

zação bem como a dessorção durante a aeração, evidenciam que

a quantidade deste gás retido em diferentes materiais, por

exemplo poli(cloreto de vinila) e silicone, difere grande-

mente (44, 1 O 8 , 19 O) .

Presume-se que esporos danificados por ação quími-

ca ou pelo calor têm necessidade nutricional aumentada, al-

terada resposta à temperatura de incubação e características

de germinação e crescimento modificadas (222).

Estudos adicionais, também em Ba.c.LttlL6 .óu.buw, de

CAPUTO e colaboradores (41) demonstraram variação na tempe-

ratura ótima de crescimento para esporos danificados, além

de evidenciarem a importância do tempo transcorrido entre a

exposição ao agente esterilizante e o teste para crescimen-
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to.

REICH (222) estudou o efeito da exposição

sub-letal a óxido de etileno nos esporos de Ba~~. ~ub~

e demonstrou que o crescimento foi retardado acima de 18 ho-

ras, mas a média de crescimento exponencial das células ve-

getativas não havia se alterado. Ele mostrou ainda que os

indicadores biológicos retinham residuais detectáveis de

óxido de etileno por pelo menos 48 horas. A quantidade de

óxido de etileno retida no suporte de papel desprende-se ra-

pidamente em 6 horas, mas a parte ligada ou absorvida pelos

esporos leva tempo muito mais longo para se dissipar.

Houve uma significante redução nas contagens de

esporos durante a primeira hora após a exposição. Esta redu-

ção foi seguida de fenômeno de recuperação aumentada e pos-

terior manutenção no número de viáveis.

Em trabalho de JUHLIN e colaboradores (131), a es-

tocagem de bioindicadores (Ba~ ~ub~ ATCC 9372) em

uma área de aeração com aproximadamente 3 ppm de óxido de

etileno (correspondente a 0,005 mg/L) durante 10 semanas, de-

monstrou não provocar alteração no número de esporos sobre-

viventes, determinado como unidades formadoras de colônias

(UFC). Indicadores expostos a 725 mg/L de óxido de etileno

durante 10 a 40 minutos acusaram acentuada redução no número

de unidades formadoras de colônia, mas não houve diferença

significante entre aquele encontrado quando do cultivo ime-

diatamente após terminado o processo de esterilização com os

que foram removidos dos itens e mantidos sob condições am-

bientais por 24 horas ou 1 semana. Estes dados são confli-

tantes aos que foram citados por CAPUTO e colaboradores (41),

embora estes tenham usado uma dose sub-letal de óxido de eti

leno, deixando somente cerca de 1 a 3 sobreviventes por su-

porte. Como o procedimento de recuperação foi por fração ne-

gativa, os resultados não deveriam ser comparados.

Houve, também, pronunciada diferença no efeito es-

poricida entre tubos de diferentes materiais como poli(clo-
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reto de vinila), latex e silicone, isto em decorrência de di-

ferentes absorções pelos materiais de natureza distinta (36,

44, 108, 129).

WOOLSTON (286) obteve resultados cuja diferença e

relevante, quando da comparação entre contagens de esporos

retirados imediatamente após tratamento com óxido de etileno

e aqueles mantidos durante a desgaseificação do ciclo. A cur

va de sobreviventes dos esporos inoculados nas tiras de alu-

mínio mostrou efeito caudal, indicando que pequena porção

dos esporos apresenta maior resistência, eventualmente em de

corrência da dificuldade de secagem.

2.5.2.6. Estabi1idade

A resistência dos esporos e sua longevida-

de em condições específicas poderiam sugerir que os esporos

fossem insensíveis às características do ambiente vizinho e

que, em consequência, tivessem uma espectativa de longa vida

garantida. Na realidade, a duração de vida em esporos ao

longo do tempo não pode ser facilmente prevista, uma vez que

depende de considerações internas como hereditariedade e de

vários fatores externos, ambientais.

EVANS e CURRAN (82) confirmaram a influência de

diversos fatores em esporos de diferentes bactérias. Na

maioria das vezes, o choque térmico na pré-estocagem causou

maior perda de viabilidade durante a estocagem. Esporos de

Colo.6.:tJúcüum botu.Li..n.um,em contraste aos de espécies aeróbi-

cas, mantiveram sua viabilidade quase sem alteração por um

período de 3 anos. Esta característica foi melhor mantida a

pH 8,0 que em substratos ácidos. A média de declínio na po-

pulação de esporos foi caracteristicamente dependente de pH

e temperatura.

Por outro lado, a menos que a estabilidade predi-

zível, com nível de resistência estável seja mantida durante

a meia vida de um bioindicador,sua utilidade como medida

acurada e quantitativa da efetividade esterilizante deve ser
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questionada.

WALLEN e WALKER (277) encontraram, entretanto, re-

sultados indicativos de que não houve diminuição significa-

tiva, com um limite de confiança de 95%, na viabilidade ou

resistência a óxido de etileno para BaWllL6 .6U.b.tilM estoca-

dos por 24 meses a temperatura ambiente ou condições de

"freezer". Concluiram que estocagem a temperatura ambiente é

suficiente para manter a performance de bioindicador por um

mínimo de 24 meses.

A ação esporicida do peróxido de hidrogênio nao e

também afetada pela estocagemem sí (277). Ao estabelecer

equilíbrio iõnico entre o esporo e a solução de estocagem, a

resistência será preservada se os íons nativos forem retidos

no esporo.

Depreende-se dos vários trabalhos citados que,

apesar de exigir preocupação quanto à estabilidade e repro-

dutividade entre outros, é inquestionável a importância da

utilização dos bioindicadores em vários processos esterili-

zantes, inclusive o térmico, pelo fato de ser a avaliação

mais confiável (96, 97, 98). Mesmo quando se vislumbram no-

vas técnicas para teste de esterilidade, com tempo total de

incubação de 18 horas, através da determinação de ATP micro-

biano (167), ainda persistem as limitações inerentes à amos-

tragem, inclusive no particular aspecto dos "kits" (51). Re-

força-se então a importância dos monitores biológicos devi-

damente calibrados.

2.5.2.7. Regulamentação

A necessidade de regulamentação em geral

pode ser justificada nos âmbitos da economia, padronização e

segurança.

Um dos aspectos de segurança dos produtos médi-

co-hospitalares é a esterilidade, e é aceito que esta deva

ser regulamentada. Entretanto, sem haver orientação sobre os
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requisitos mínimos do processo e inclusive sobre caracterís-

ticas de bioindicadores, a exigência da esterilidade fica

muito vaga pelo fato de ser um estado absoluto que não pode

ser demonstrado satisfatoriamente apenas por avaliações ana-

líticas, problema amplamente discutido em trabalho de revi-

são bibliográfica (237).

Os elementos a considerar na regulamentação de in-

dicadores biológicos podem ser agrupados em 3 aspectos prin-

cipais: características do bioindicador, com definição de

cepa, resistência, produção, embalagem, incubação; método de

esterilização, especificando cada caso, se por óxido de eti-

leno, calor (seco ou vapor) ou irradiação; desenvolvimento

do processo, com definição do equipamento, validação do ci-

clo e liberação de rotina (227).

A regulamentação dos diferentes países europeus e

apresentada pela Tabela 11, cujos dados foram apresentados no

lrst. Workshop on Biological Monitoring of Sterilization, em

abril de 1986 (227).

Divergências conceituais persistem, uma vez que a

proposta da Farmacopéia Européia aceita o teste de esterili-

dade, considera o uso de bioindicadores como uma prova adi-

cional, e o controle paramétrico como superior ao teste de

esterilidade. A orientação da European Confederation of Me-

dical Suppliers' Association (EUCOMED) adota o conceito es-

tatístico da esterilidade, considera desnecessária a utili-

zação de bioindicadores para métodos térmicos e de radiação

e diz ser não significativo o teste de esterilidade. Enten-

de-se que a Farmacopéia Européia busca contemplar diferenças

nas normalizações de cada país, mostrados na Tabela 11.

Nos Estados Unidos (6, 223), os monitores biológi-

cos são amplamente utilizados como um elemento do sistema

integrado, para monitorar e validar a letalidade dos proces-

sos de esterilização. Um outro aspecto é que os próprios in-

dicadores biológicos são considerados "medical devices"

quando vendidos ao mercado hospitalar, sendo enquadrados na



53

TABELA11 - ESQUEMADE REGULAMENTAÇÃOPARAINDICADORESBIOLÓGICOS,

CONFORMEREINIKAINEN(227)

N.A. = não aplicável

INDICADORES

FONTESDOS MECANISMO BIOLÓGICOS
PAÍS UTIU ZAÇÃO ATUALMENTE

REQUISITOS DEEXIGÊNCIA
IMPORTADOS
NAPRÁTICA

Bélgica N.A. Controle Obrigatório Não
de Lote

Dinamarca Linhas Gerai s Registro do Voluntário Sim
Produto

França Farmacopéia Farmacêutico Variável Não

Alemanha Farmacopéia N.A. N.A. Não

Holanda Farmacopéia Inspeção d Obrigatório Não
Documentaçao

Itá 1i a Farmacopéia Registro do Obrigatório Não
Produto

Noruega Farmacopéia Registro do Obrigatório Sim
Produto

Espanha N.A. . Registro do Obrigatório Não
Produto

Suécia Linhas Gerais Notificação Obrigatório Sim
do Produto (exceto

implantes)

Inglaterra Boas Práticas Inspeção Voluntário Sim
de Manufatura,
Especifiçação,
Farmacopeia
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Classe 11 (223). Embora não tenha ainda emitido padrões para

bioindicadores, o FDA toma amostras aleatóreas durante visi-

tas de inspeção aos fabricantes e usuários. Estes são ava-

liados no Minneapolis Center for Microbiological Investiga-

tion e o comportamento das amostras é considerado frente às

especificações de rotulagem.

Embora o FDA não tenha emitido padrões específi-

cos, publicou "Guideline for Validation of Biological Indi-

cator Incubation Time". Este está sendo utilizado pelos fa-

bricantes para validar a redução do tempo de incubação para

abaixo dos 7 dias preconizados.

A USP XIX (265), XX (266) e XXI (267) citam faixas

de valores de Di os conceitos de tempos de sobrevivência e

morte são já enfocados na USP XXII (95, 268).

Países como Holanda (111) considera vantajoso, pa-

ra monitoração de processos de esterilização térmica, o em-

prêgo de recursos físicos por serem confiáveis e facilmente

reprodutíveis. A temperatura, pressão e tempo de aplicação

desta pressão são relacionáveis a padrões internacionais e

podem ser calibrados, com faixa de tolerância conhecida.

Na esterilização térmica, a utilização de indica-

dores químicos corno alternativa pode fornecer resultado em

paralelo, com característica superior à de esporos de BaUX-

lM ~teaAath~aph{tM, sendo, portanto, resultado confiável e

seguro (154). A maioria dos indicadores químicos comerciali-

zados no Brasil, entretanto, é apenas indicativo de tempera-

tura máxima atingida.

Na Inglaterra, segundo HASTRUP (110), o uso de

bioindicadores na esterilização térmica e por radiação não é

requerido nem recomendado. Para esterilização gasosa, entre-

tanto, quer por óxido de etileno ou vapor a baixa temperatu-

ra com formaldeído (LTSF) são diversos os parâmetros que in-

terferem sobre a eficácia do processo. A determinação contí-

nua de umidade relativa e concentração gasosa é tecnicamente
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difícil e pode ser anti-econômica. Fatores relacionados aos

produtos acrescem dificuldades, inclusive no dimensionamento

de temperatura no local de acesso mais restrito. O único mo-

nitor disponível é o biológico, cujo resultado é infalível.

O autor justifica, ainda, a extrema importância da utiliza-

çâo de monitor biológico: nenhum sistema físico consegue re-

produzir a interaçâo dos parâmetros importantes para a efe-

tividade do ciclo e ao mesmo tempo ser de fácil introdução.

cálculos efetuados, envolvendo umidade relativa em função da

condensação promovida, considerando calor específico do ma-

terial, espessura, área, e correlacionando dados de produto

simulado e de biomonitor, mostram que apenas estes, adequa-

damente situados, e sujeitos a condição real da carga micro-

biana natural, e também carregando resíduos orgânicos e

inorgânicos corno barreiras, podem conferir a segurança ne-

cessária à monitoração.

Apesar das divergências na regulamentação, é evi-

dente a aceitação, a nível universal, do monitor biológico,

particularmente para esterilização por óxido de etileno.

Permanece corno desafio a potencialidade para respostas fal-

sas, com o grave risco de conduzir à inadequada garantia de

que o produto esteja estéril ou à errônea rejeição de ítens

processados num ciclo satisfatório (126).

Esta variação pode ser minimizada por cuidadosa

atenção na preparação do monitor, isto é, uso de suspensão

de esporos limpa, obtida em meios de composição constante,

além de rígido contrôle de todos os procedimentos subse-

quentes (123) .

Em outras palavras, é de vital importância que o

monitor biológico, corno qualquer outro, tenha seu processo

produtivo calcado numa validação. Que cada urna das etapas de

obtenção e tratamento dos esporos de microorganismos, assim

corno o equipamento e acessórios envolvidos, sofram contro-

les, aferições e calibrações periódicas de forma a garantir

que seu sensor forneça urna resposta biológica reprodutível e

com a sensibilidade desejada (96).
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Deverão estar inseridas condições de qualificação

muito rígidas (283). As dificuldades na produção de um

bioindicador, que se mantenha rigidamente de conformidade

aos padrões de controle de qualidade e a programas de garan-

tia, podem ser superadas através de: controle biológico,

controle de processo, programa administrativo e controle de

performance do produto. Assim se qualifica o bioindicador. O

programa biológico de controle deve incluir a escolha da ce-

pa bacteriana adequada, sua manutenção sem flutuações gené-

ticas e como cultura pura. Além disto, deve se preocupar com

procedimentos padrões de produção, abrangendo determinações

do valor de redução decimal (D).

No controle do processo estão inclusas a adequa-

çao, manutenção, qualificação e validação periódica do equi-

pamento utilizado para determinação dos diferentes valores,

através de ciclos sub-Ietais. E, apenas recentemente, apare-

ceu a citação, por REICH e GRAHAM (223), de equipamento ade-

quado para bioindicadores de óxido de etileno, definindo pa-

râmetros, dispersões, dimensões e todos os detalhes opera-

cionais. Os mesmos autores citam condições padronizadas para

quantificação de esporos de cepas bacterianas, localização

proposta na carga, identificação, manutenção, entre outras.

Quanto ao programa administrativo, deve preferen-

cialmente abranger registros acurados dos dados de teste,

registro das matérias primas para garantir rastreabilidade

do lote, assim como dos locais de distribuição. O controle

da performance do produto conduz à obediência às caracterís-

ticas de resistência (D) e contagem dos esporos, garantindo

a meia vida do produto sob as condições de estocagem estabe-

lecidas.

O tratamento do FDA para produtores de esporos e

diverso conforme sua destinação: se para uso industrial, ex-

clusivamente, será dispensado de registro e, portanto, de

fiscalização quanto a GMP. Se, entretanto, for para venda

hospitalar ou outras unidades da área de saúde, exigem-se

ambos (185).
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Aspectos adicionais a considerar, de extrema in-

fluência sobre variabilidade de resposta, são a estocagem do

material, assim como a recuperação dos viáveis (123).

2.5.3. Validação do Ciclo

2.5.3.1. Controle de parâmetros

o entendimento sobre a validação de deter-

minado processo inicia-se com a compreensão das etapas en-

volvidas durante o mesmo, pois trata-se de fase fundamental

em que serão definidas as características desejáveis ao pro-

duto, garantindo a reprodutibi1idade desta qualidade, sempre

que tal procedimento for obedecido.

Sabe-se que um processo utilizado na

algum ítem comercializado pode ser constituído

subprocessos. Cada subprocesso tem sua própria

de variáveis com as respectivas tolerâncias que

avaliadas de maneira que se acumulem na validação

so global.

produção de

de diversos

abrangência
devem ser

do proces-

o ítem resultante do processo, caso seja um produ-

to terminado esterilizado por óxido de etileno, terá o pro-

tocolo de validação envolvendo tanto o produto quanto a sua

embalagem, já que esta poderá ser afetada quanto a textura,

opacidade, integridade da selagem e função de acondiciona-

mento.

Neste caso, o objetivo básico da validação é a ga-

rantia de qualidade crítica ao produto, qual seja, a da es-

terilidade, além de funcionalidade e biocompatibilidade.

Ainda, por proporcionar um processo que se mantenha

de variações permissíveis, deve reduzir ao mínimo o

de ítens rejeitados e de retrabalhados, conduzindo a

ramento na relação custo/efetividade (232, 242).

dentro

numero

melho-

Considerando em particular os diferentes processos

esterilizantes, seja do tipo destruição ou remoção mecânica,
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a cada um são pertinentes aspectos característicos na vali-

dação. Assim, na filtração esterilizante, quer por processo

de poros idade nominal de superfície, em que tradicionalmente

a validação tem por ponto fundamental a medida do ponto de

bolha, quer no processo típico de profundidade, fundamentado

na retenção por adsorção, o acessoramento para efeito de va-

lidação envolve diferentes parâmetros. Entre eles estão:

pressão diferencial aplicada, espessura e área do elemento

filtrante, relação entre os microorganismos presentes e po-

ros de maior tamanho, relacionamento hidrófobo de superfí-

cie, viscosidade do líquido, duração da filtração e tempera-

tura de trabalho. A validação significa a demonstração expe-

rimental de que etapas e parâmetros especificados podem ser

controlados repetitivamente (166). Tal preocupação ini-

ciou-se com a esterilização térmica (40, 12O).

Buscando compatibilizar eficiência do processo es-

terilizante frente a limitações de resistência térmica de

produtos alimentício, farmacêutico e de acondicionamento em-

pregados nesses ítens, desenvolveram-se parâmetros de corre-

lação para diferentes condições industriais. Nasceram assim

os parâmetros D, Z, F, e diferentes metodologias de equipa-

ração e aplicação estatística. Nesse ínterim, como os méto-

dos são tediosos para aplicação manual, tornaram-se indis-

pensáveis o emprego de programas de

(77,147).

computação específicos

Outra situação pertinente a processo de esterili-

zaçao térmica é a de pequenas autoclaves, quer de uso em la-

boratório, quer na esterilização de pequenas produções. LA

ROCCA e LA ROCCA (152) orientam especificamente sobre as

dispersões de parâmetros, indicando os recursos instrumen-

tais e detalhes operacionais aplicáveis, indispensáveis nes-

ta situação.

Um aspecto particular da validação do processo es-

terilizante é permitir a liberação do produto dispensando a

avaliação analítica da característica de esterilidade lote a

lote. Tal prática depende, entre outros, de legislação do
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país. Nos Estados Unidos, por exemplo, obriga-se, além da

minuciosa validação, que se inclua nas informações contidas

na embalagem dados de "bioburden", características do bioin-

dicador, resultado de estudos sub-Ietais e dados dos proces-

sos esterilizante e de monitoração.

Este caminho é bastante adotado na irradiação, em

que dados do processo esterilizante se traduzem por cálculos

da dose de esterilização apropriada e medidas dosimétricas

através de dois tipos de métodos, além de estudo de correla-

ção entre bioindicadores e dados dos dosímetros (6).

No caso de esterilização gasosa por óxido de eti-

leno deve-se ter, sempre em mente, a diversidade de etapas e

parâmetros a acompanhar, a extremo de que, na própria obten-

ção dos bioindicadores preconiza-se estrito controle das

etapas básicas, a saber: pré-umidificação, equilíbrio da

temperatura, pré-vácuo, equilíbrio da umidificação, introdu-

ção de gás, tempo de exposição, vácuo final, aeração forçada

e natural.

Entre as causas mais comumente citadas como res-

ponsáveis pela falha esterilizante está a umidificação ina-

dequada, quer seja referente à pré-umidificação ou ao equi-

líbrio de umidade relativa no processo. Materiais de embala-

gem sabidamente afetam os níveis de umidade no micro ambien-

te do ítem a ser esterilizado, assim como cargas densas de

material absorvente.

Outro aspecto a considerar na validação são cargas

de "bioburden"eventualmentealtas por não obediéncia ao
GMP, ou resistentes em decorréncia de fatores ou tratamentos

específicos (25, 87, 180, 209, 283).

Particularmente relacionada a esterilização por

óxido de etileno está a validação da embalagem. A ruptura

parcial ou completa da selagem é causada por vários fatores

deste processo esterilizante, incluindo: temperatura,

pré-umidificação, velocidade de evacuação ou desgaseificação,
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tempo de ciclo, mistura do agente esterilizante, além da na-

tureza do próprio material de embalagem (17, 71, 231, 233,

239, 256, 273). Características pertinentes ao mesmo são:

compatibilidade química, sensibilidade à umidade, reativida-

de aos gases esterilizantes, resistência térmica, fluidez do

plástico e característica de porosidade (170).

A abrangência na aplicação do óxido de etileno,

incluindo "kits" com componentes múltiplos, diversidade de

configuração de componentes, de modelos e apresentações,

torna necessária que a validação inclua estudo específico.

Portanto, deve-se considerar a situação de pior-caso quanto

a componente, configuração de montagem e de carga. Quanto ao

componente em pior-caso, aspectos a considerar são a absor-

ção de umidade (por exemplo toalhas), área de superfície

(esponjas), alto "bioburden" (gaze de algodão) e configura-

ção (52).

Existe atualmente a tendência para adoção de sis-

temas computadorizados em processos de esterilização. Tal

prática implica numa validação específica que garanta que

todos os requisitos aplicáveis ao sistema e processo estejam

abrangidos. Envolve teste de "hardware" e "software", testes

de qualificação, documentação e certificação, manutenção da

validação e contrôle quanto a alterações não autorizadas.

Dentre aspectos do "hardware" está a correta sele-

ção de sensores, sinais de transmitância e conversores de

acuidade suficiente, e no "software" existem riscos de erros

introduzidos por engano dos programadores, por codificação

incorreta ou mal entendimento dos requisitos do planejamento

(86).

Considerando, agora, aspectos básicos de uma vali-

dação, após o procedimento de qualificação do equipamento,

com as aferições e calibrações pertinentes, independente de

qual o método de escolha, vem à pauta preocupação quanto aos

bioindicadores, apesar do uso reconhecidamente pobre em pa-

dronizações (216), conforme anteriormente apresentado.
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o aspecto de monitoração ambiental desenvolveu-se

em dependência dos padrões da NASA (93) para áreas limpas e

estações de trabalho. Embora FDA e Institute of Environmen-

tal Sciences (IES) se proponham a corrigir esta deficiência,

urna de suas consequências é a ausência de definição quanto a

níveis máximos de contaminantes viáveis para áreas limpas,

existindo apenas proposta para produtos terminados antes da

esterilização. A determinação quantitativa de carga micro-

biana viável nas áreas pode ser pela sedimentação em placas,

fluxo de ar através de membranas, lavagem do ar em líquido,

placas de contato ou amostradores específicos (93).

Nos produtos terminados utilizam-se as metodolo-

gias convencionais de contagem, considerando carga interna e

externa ao produto, estando este já embalado. No aspecto

qualitativo, envolvendo resistência das diferentes cepas,

utiliza-se novamente do conceito do pior-caso, ou seja, sub-

mete-se o item a sub-ciclos, de forma a definir o valor D.

Este permitirá escolher a cepa mais resistente da flora na-

tural e irá prevalecer para toda a carga, para o efeito de

validação.

As linhas de procedimento para validação conforme

orientado pela Association for the Advancement of Medical

Instrumentation (AAMI), Health Industries Manufacturers As-

sociation (HIMA), Pharmaceutical Manufactures Association

(PMA) e Parenteral Drug Association (PDA) são normalmente

aceitas pelo FDA além do "draft" emitido pelo pr6prio 6rgão,

encaminhado para comentários segundo "Guide-line on General

PrincipIes of Process Validation" (184). CAPUTO e ODLAUG

(39) administram, sob o terna "Sterilization with Ethylene

Oxide and Other Gases", os enfoques de processo e de valida-

ção do ciclo, justificando, inclusive, a não aplicabilidade

do valor F da esterilização térmica, para 6xido de etileno.

Admite-se atualmente a aplicação de nível de ga-

rantia de esterilidade, ou a probabilidade de urna unidade

não estéril ap6s um processo de esterilização, variável de

acordo com o uso tencionado do produto. Assim, artigos este-
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rilizados que não contatem superfícies críticas são conside-

rados seguros para uso com o valor de nível de garantia de

esterilidade (SAL) de 10-3.Para dispositivos invasivos e im-

plantáveis deve atender ao SAL de 10-6, assim como para os

injetáveis (3, 268).

A validação do processo esterilizante, em toda a

sua abrangência, é fundamental em garantir a obtenção de

produtos estéreis, dadas as conhecidas limitações do teste

de esterilidade em amostras representativas (34).

No desenvolvimento de um determinado produto, após

as considerações intrínsecas e as extensivas à embalagem em

função do processo de esterilização ser por óxido de etile-

no, passa-se a estudar as condições relativas à escolha do

equipamento.

Cabe definir, ainda, uma área de pré - acondiciona-

mento dos materiais, próxima à sala de esterilização para

que o trabalho propicie fluxo coerente.

Quanto à câmara de esterilização, cuidado especial

deve ser observado quanto às condições de controle de tempe-

ratura e umidade, o funcionamento de seus sensores, de modo

que a confiabilidade seja segura quanto ao efeito da exposi-

ção de óxido de etileno. Além disto, deve contar com instru-

mental adequado para dimensionamento de concentração de óxi-

do de etileno, de forma direta ou via pressão e peso. Os

sistemas de ventilação forçada devem promover uniformidade

dos parâmetros citados dentro da câmara e o programa de ca-

libração deve ser previamente estabelecido, assim como as-

pectos de segurança, manuseio, estocagem e teores residuais

permissíveis do óxido de etileno. Igualmente importante deve

ser a documentação pertinente a diferentes etapas.

A seguir será descrita a evolução de um planeja-

mento do processo, validação e esterilização, como ocorre em

rotina e conforme recomendação da Association for the Advan-

cement of Medical Instrumentation (AAMI) (3).
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No desenvolvimento do cicl~ os parâmetros e

faixas de tolerância são definidas e, a partir destas,

belecem-se especificações para o Programa de Validação.

suas

esta-

Este inicia-se por uma etapa de qualificação da

instalação, em que a câmara é mantida sem produtos para tes-

tes, seguida de calibração e documentação do equipamento.

Passa-se à segunda etapa do programa, ou seja, a

qualificação da performance com o produto, devendo esta ser

efetuada em um mínimo de 3 ciclos. Analisa-se o produto

quanto à funcionalidade, biocompatibilidade e outros ítens

de sua especificação; o equipamento, quanto à sua performan-

ce e efetua-se o desafio microbiológico.

o desafio microbiológico pode ser aplicado utili-

zando o processo da sobremorte (overkill), método combinado

(indicadorj"bioburden"), ou, em raros casos, pelo método do

"bioburden" absoluto, empregado quando, devido às caracte-

rísticas da contaminação natural do produto, seu posiciona-

mento, ou efeito somatório, o valor D do "bioburden" supera

o do indicador biológico. A incorporação do fator de segu-

rança é comum aos 3 casos, na dependência do produto de na-

tureza invasiva ou não, mas a escala positiva no processo de

sobremorte é obrigatoriamente de 106 microorganismos, en-

quanto que no método combinado depende do "bioburden", com

um valor mínimo de 103 microorganismos. O método do "biobur-

den" absoluto, descrito pela AAMI (3), não é citado na últi-

ma edição da farmacopéia americana (268).

Outra possibilidade facilitadora na aplicação do

desafio microbiológico é obtida com a utilização do "gra-

ded" indicador biológico, com concentrações múltiplas de es-

poros a cada posição de cada ciclo sub-Ietal (141).

A alternativa de utilização da cepa isolada obriga

a consideração quanto a alterações de sua resistência no

cultivo, ou alterações no "bioburden" real do produto, que,

portanto, deve ser monitorado continuamente no método do
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"bioburden" absoluto.

Estando ambas as fases do programa concluídas,

chega-se à certificação que subentende ser a revisão de do-

cumentação e processo de aprovação de forma a concluir a va-

lidação e permitir processamento e liberação do produto. A

linha européia apresenta de forma um pouco distinta os desa-

fios microbiológicos, em número de 4, mas conceitualmente

equivale ao modelo americano (132).

Estão implícitos programas de manutenção, calibra-

ções e revalidações periódicas, de cuidados quanto às carac-

terísticas de estabilidade e resistência dos bioindicadores

utilizados, e correto atendimento à documentação e registros

envolvendo dados minuciosos do ciclo e produtos.

2.5.3.2. Avaliação Analítica

Esterilizado

do Produto

Urna vez efetuada a validação do processo

esterilizante, cabe zelar para que, durante as esteriliza-

ções rotineiras, cumpra-se todo um processo de contrôle. Es-

te deve ser abrangente, envolvendo desde a qualidade do gás

utilizado, o controle da obediência aos parâmetros do pro-

cesso, manutenção de níveis máximos permissíveis ambientais,

além da avaliação analítica do produto, também anteriormente

efetuada durante a validação do processo.

Entre os aspectos de qualidade do produto termina-

do, cujas propriedades a serem avaliadas dependem da aplica-

ção específica deste, está inclusa a comprovação da esteri-

lidade e da apirogenicidade.

A comprovação da esterilidade fica na dependência

do desafio microbiológico aplicado na validação. Quanto à

apirogenicidade, as metodologias "in vivo" e detecção de en-

dotoxinas são alternativas, podendo recorrer a gelificação,

turbidimetria, colorimetria ou cromogenicidade (192). RElCR

e colaboradores (221) efetuaram a validação dos métodos,



65

trabalhando com concentrações conhecidas de resíduos de óxi-

do de etileno nas amostras inoculadas com concentrações tam-

bém conhecidas de endotoxinas.

Em avaliação de outra natureza, sempre buscando a

biocompatibilidade do produto, no que tange a contatos com

tecido, seja a citotoxicidade "in vivo" ou "in vitro", ou na

comprovação da hemocompatibilidade, deve haver preocupação

voltada para a aeração suficiente da amostra para promover

eliminação dos resíduos do agente esterilizante de forma a

não obter resultados falso-positivos (236).

Estudo de ANDERSEN (5), que implantou fragmentos

de poli(cloreto de vinila) e borracha natural subcutanea-

mente em camundongos, mostrou ausência de reações detectá-

veis até níveis de óxido de etileno de 2 mg/g. Níveis a par-

tir de 9,0 mg/g foram sempre responsáveis por queimaduras de

terceiro grau; abaixo de 5,6 mg/g deixaram de conduzir à

formação de escaras, mas, acima de 3,5 mg/g sempre

taram reações ainda visíveis.

apresen-

Transportando estes dados ao aspecto clínico e

lembrando de que diferentemente das indústrias, os hospitais

que processam seus próprios materiais não mantêm estoques

suficientemente elevados, apresentando a possibilidade de

uso dos mesmos com elevados níveis de resíduos.

A retenção desses resíduos ocorre tanto por liga-

çoes fracas a moléculas ou grupos moleculares de superfície,

como pontes de hidrogênio e forças eletrostáticas, em que na

separação os componentes se apresentam alterados, bem como

por fenômeno meramente físico, que se caracteriza por rápida

dessorção. Sendo o óxido de etileno levemente polar, a sor-

ção é maior sobre materiais polares que não polares. Fatores

que aumentam a adsorção são, por exemplo, teores de plasti-

ficantes, ao lado das diferenças inerentes e específicas' de

cada polímero. Não se pode~ entretanto, generalizar dados de

dessorção (129), frente aos inúmeros fatores que a influen-

ciam, inclusive a embalagem e condições de aeração (261).
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o problema de toxicidade decorrente de resíduos de

esterilização se estende a sub-produtos de hidrólise e de

oxidação, corno etileno cloridrina e etileno glicol (261).

Estudos de toxicidade humana e animal, hemolítica,

alergênica e mutagênica conduziram o FDA a definir níveis

máximos propostos para drogas e "medical devices", conside-

rando os diferentes tipos de aplicação e tempo de permanên-

cia (88). As metodologias analíticas para controle de tais

resíduos são descritas em literatura (16, 36, 151).
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3. OBJETIVO

A característica esterilidade, de forma especial

nos produtos de natureza invasiva, quer farmacêutico ou de

uso médico-hospitalar, é um dos atributos de qualidade em

que não se admite falhas.

Num outro ãngulo, sua constatação analítica é di-

ficultada por tratar-se de teste do tipo destrutivo, limi-

tando a abrangência da amostragem. Também porque eventuais

microorganismos viáveis estarão, na certa, agredidos pelo

processamento ao qual foram submetidos, e em número ao menos

reduzido, exigindo farta amostragem. Estas condições são ex-

tremamente desfavoráveis, impondo grande tempo para a evi-

déncia da contaminação.

Assim, o conhecimento adquirido no decorrer dos

anos, ensinou, artificialmente, a ampliar a probabilidade de

detecção de falha no processo esterilizante, concentrando,

em unidades simuladas, cargas elevadas de microorganismos da

mais elevada resistência ao processo esterilizante emprega-

do.

Este recurso iniciou-se de forma empírica, entre-

tanto cada vez mais foi cobrado para que forneça resultados

de sensibilidade e reprodutividade desejáveis. Esta medida

assume importãncia particularmente grande no caso de esteri-

lização por óxido de etileno, porque este conjuga, para ser

efetivo, diferentes parâmetros.

A prática biológica exige, entretanto, além dos

recursos químico, físico e instrumental rotineiros, conheci-

mento e treinamento mínimo indispensáveis. Deslizes destes e

vícios na análise empregada tendem a conduzir a afirmações

conflitantes, que induzem a questionamento quanto à confia-

bilidade e à variabilidade de resposta, fornecida pelo moni-

tor biológico.
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Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar

alguns parâmetros que interferem na característica desejável

do monitor biológico, com vistas à esterilização de produ-

tos médico-hospitalares com óxido de etileno. Procedeu-se,

também, ao confronto entre o material preparado e o disponí-

vel no mercado quanto ao grau de resistência ao referido

processo.
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1. Material

Foi objeto deste estudo o monitor biológico para

esterilização por óxido de etileno, trabalhando-se com di-

versidade de procedimentos ou materiais em cada um de seus

componentes.

O microorgan~smoempregadofoi o Ba~M ~ub~

varo -nige4, ATCC 9372, utilizando suspensões obtidas em labo-

ratório, em meios de cultura líquido e sólido, assim como

suspensões adquiridas no comércio nacional. Trabalhou-se em

ciclos produtivos de suspensões de esporos, denominados lo-

tes.

Empregou-se como suporte para deposição das sus-

pensões de esporos o papel absorvente, poliamida como plás-

tico e folha de alumínio. Após distribuição e secagem, cada

suporte com os esporos foi introduzido em pequena embalagem

protetora, constituída de filme e papel cirúrgico, obten-

do-se, assim, o indicador biológico. Nesta etapa, conside-

rando que. em certas situações um lote de suspensão de esporo

foi distribuído em 3 tipos de suportes, passou-se a adotar a

nomenclatura de grupos individuais. Trabalhou-se paralela-

mente com indicadores biológicos adquiridos no mercado na-

cional e norte americano, respeitando, na formação dos gru-

pos, o lote de origem. Os suportes eram de papel absorvente,

respectivamente tiras de 8 x 25mm e discos de 6mm de diâme-

tro, e a embalagem protetora em GlassineR.

A construção do monitor biológico consistiu,

diferentes segmentos do trabalho:

para

1) no acondicionamento do indicador biológico

padronizada e hermeticamente selada;

em embalagem
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2) no prévio alojamento do indicador biológico em corpos de

prova;

3) no acondicionamento do indicador biológico em embalagens

construídas com áreas e constituintes diferenciados.

No primeiro segmento, trabalhou-se com o total de

12 lotes de suspensão, preparados em laboratório, 2 lotes de

suspensão do comércio e 5 lotes de bioindicadores do merca-

do, que originaram os 28 grupos individuais, conforme Tabela

111. Os grupos individuais de 1 a 27 foram submetidos a ci-

clos de laboratório, conforme Tabela IV, sendo feitos 3 ci-

clos para cada tempo de exposição, num total de 12 ciclos,

empregando-se réplica de 10 unidades de cada grupo. Grupos

múltiplos, em número de 3, referem-se ao tipo de suporte em-

pregado.

No segundo segmento, construiram-se corpos de pro-

va, constituidos de tubos de poli (cloreto de vinila) (PVC),

de diferentes calibres e comprimentos, num total de 20 com-

binações (diâmetros de: 5,5; 9,5; 6,3; l2,3mm e comprimentos

de: 0,5; 2,0; 5,0; 10,0; 15,Omm). Em réplicas de 5, cada

combinação foi submetida a 2 tipos de ciclos industriais,

conforme Tabela IV.

Internamente a cada corpo de prova foram alojados

3 indicadores biológicos do grupo individual 28 e um indica-

dor químico CPL R. Estes corpos de prova, protegidos em sa-

cos de polietileno, constituiram o monitor biológico.

No último segmento trabalhou-se com suspensões de

esporo disperso em papel absorvente (grupo 7), sendo 3 uni-

dades de cada, em 5 diferentes tipos de embalagem identifi-

cadas por código, que se constituíram no agente diferencia-

dor para o monitor biológico, conforme Tabela V.

Submeteram-se 10 unidades de cada código aos ci-

clos de laboratório, conforme Tabela IV, acrescentando o

tempo de 40 minutos de exposição. Para cada tempo de exposi-

ção foram efetuados 3 ciclos, perfazendo, portanto, o total
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TABELAIII - CARACTERÍSTICASDOSGRUPOSDE MONITORESBIOLÓGICOS

NO GRUPO GRUPOMÚlTIPLO lOTE DE OBTENÇÃO

INDIVIDUAL (SUPORTE) ORIGEM COMERCIAL LABORATORIO BARREIRA
. ' I I

1 papel 1 - meio sólido embalagempadronizada*, .

2 papel 2 - meio sólido embalagempadronizada*
3 papel 3 - meio sólido embalagempadronizada*
4 papel 4 - meio sólido embalagempadronizada*
5 papel 5 - meio sólido embalagempadronizada*
6 papel 6 - meio sólido embalagempadronizada*

7 papel 7 - meio sólido embalagempadronizada*/
diferenciada

8 papel 8 - meio sólido embalagempadronizada*
9 papel 9 - meio sólido embalagempadronizada*

10 papel' 10 - meio sólido embalagempadronizada*
11 papel 11 - meio liquido embalagempadronizada*
12 papel 12 - meio liquido embalagempadronizada*
13 papel 13 I. B.naciona1 - embalagempadronizada*
14 papel 14 I. B.naciona1 - embalagempadronizada*
15 papel 15 I. B.naeiona1 - embalagempadronizada*

16 papel 16 ' I.B.norte - embalagempadronizada*
americano

17 papel 17 I.B.norte - embalagempadronizada*
americano

18 papel 18
-

embalagempadronizada*suspensao -
nacional

19 papel 19
-

embalagempadronizada*suspensao -
nacional

20 aluminio 9 - meio sólido embalagempadronizada*
21 aluminio 10 - meio sólido embalagempadronizada*
22 aluminio 18

-
embalagempadronizada*suspensao -

naeiona1
23 aluminio 19

-
embalagempadronizada*suspensao -

naeional

24 plástico 9 - meio sólido embalagempadronizada*
25 plástico 10 - meio sólido embalagempadronizada*
26 plástico

-
18 suspensao - embalagempadronizada*

naeiona1

27 plástico 19
-

suspensao - embalagempadronizada*
naeiona1

28 papel 13, 14, 15 I.B.nacional - corpo de prova"'*

I.B.= Indicador Biológico
'" = filme/Tyvek Il

** = embalagempol ietileno



TABELAIV - PARÂMETROSFÍSICOS INERENTESÀS CONDIÇÕESDE EXPOSIÇÃOAO ÓXIDODE ETILENO

CICLO DE LABORATÓRIO CICLO INDUSTRIAL

30

Concentração de óxido de etileno (mg/L)

Temperatura (QC)

600 - 650*

Umidade relativa (%)

Tempo de pré-umidificação (min.)

50 - 55

50 - 70

vácuo

Pressão

50 cm Hg

0,6 kgf/cm2

Tempo de exposiçao 5, 10, 15, 20 mino
embalagem padronizaza

5, 10, 15, 20, 40 mino
embalagem diferenciada

Lavagem final 50 cm Hg/50 mino 1 lavagem
(ar filtrado)
até 23 pol.Hg

3 lavagens
(ar filtrado)
até 23 pol.Hg

Volume da câmara (m3) 0,065 12,5 12,5

* reportado sempre o valor mlnimo da faixa de trabalho
1 kgf/cm2 = 100 KPa
1 mm Hg = 133 Pa
1 psi (lbf/po1.2) = 6,89 KPa -J

N

450 - 470* 600 - 650*

45 - 50 45 - 50

60 - 70 60 - 70

120 120

10 pol. Hg 23 pol. Hg

6 psi 20 psi

5,0 h 4,0 h



TABELA V - CARACTERíSTICAS DAS EMBALAGENS DIFERENCIADAS CONTENDO BIOINDICADORES DO GRUPO 7

CÓDIGO DIMENSÃO

(nun)

a 130 x 100

b 270 x 320

c 180 x 200

d 145 x 100

e 185 x 180

NATUREZA DO MATERIAL

FACE I

Polietileno-Poliester,

35:18 g/m2

polieti1eno-poliester-

Polietileno,

g/m2

18:35:18

NATUREZA DO MATERIAL

FACE 11

ÁREA

(nun2)

Polietileno, espessura

0,10 mm, 30 g/m2

Poliester, espessura

0,10 mm, 30 g/m2

Polietileno-Poliester,

35:18 g/m2

TyvekR 50 g/m2, área de

20 cm2, termosselada na

estrutura da FACE I

2,6 X 104

TyvekR 50 g/m2, área de

210 cm2, termosselada na

estrutura da FACE I

1,7 X 105

Polietileno, espessura

0,10 mm, 30 g/m2

7,2 X 104

Papel cirúrgico 86 g/m2,

justaposto ao papel,

filme de Polietileno

2,9 X 104

com cortes

Papel cirúrgico 80 g/m2
4

6,66 x 10 ~
w
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de 15 ciclos.

o óxido de etileno utilizado para todos os ciclos,

laboratoriais ou industriais, foi o comercialmente disponí-

vel, comprado da White Martins, em cilindros respectivamente

de 6 e 150 kg, na mistura óxido de etileno: clorofluorcarbo-

no (CFC), 12:88, sob a denominação de OxifumeR 12.

Também o óxido de etileno se constituiu em objeto

de estudo, quando em concentração residual nos corpos de

prova ou no ambiente.

4.2. Método

4.2.1. Preparação de Suspensões de Esporos de

BaeiU.u.6 Sub.tiLi6 var. nigvr.

utilizou-se de cepa de BacJllM 'óu.bilW var. nigeJt

ATCC 9372, cujos repiques de manutenção foram feitos em ágar

para dosagem de antibióticos nQ 1 (Difco), preparação em tu-

bo de ensaio, sob a forma inclinada, com incubação a 35 ~
2QC por 24 horas e conservação em refrigerador, a aproxima-

damente 4QC.

Após o segundo repique a intervalo de 3

crescimento de um tubo inclinado foi recolhido com 2

solução fisiológica estéril e transferido para um

ensaio contendo 20 mL de caldo caseina soja (Difco)

cubação em estufa seguiu idênticas condições do repique de

manutenção. Desta suspensão, 2 mL foram inoculados para cada

garrafa de Roux contendo 200 mL de ágar para esporulação ou

20 mL para meio líquido sintético (114), contido em erlenme-

yer, num volume de 250 mL.

Os meios para esporulação apresentavam a

constituição:

seguinte

- Ágar para esporulação

. extrato de levedura 8,00 g

dias o

mL de

tubo de

e a in-



. caldo nutriente

. sulfato de manganês tetrahidratado

. cloreto de cálcio hexahidratado

. agar

. água destilada q.s.p.

pH = 7,2

- Meio líquido sintético {114}

. fosfato monoácido de sódio

. fosfato diácido de potássio

. c1oreto de amônio

. sulfato de magnésio heptahidratado

. cloreto de cálcio hexahidratado

. sulfato de manganês tetrahidratado

. sulfato de ferro heptahidratado

. glicose

. água destilada q.s.p.

pH = 7,2

75

4,00 g

0,05 g

0,05 g

30,00 g

1000,00mL

14,32 g

3,67 g

0,53 g

12,30 mg

2,20 mg

1,10 mg

1,05 mg

0,69 g

1000,00 mL

A incubação das garrafas foi em estufa a 35 + 2QC,

durante 7 a 14 dias, período em que foi efetuado o acompa-

nhamento diário, através de observação microscópica, do grau

de esporulação. O meio líquido sintético foi incubado em es-

tufa a 35 + 2QC, durante 5 a 7 dias, sob agitação, com auxí-

lio de agitador marca Superohm, modelo AS, a 30 rpm. A com-

provação quanto à porcentagem de esporulação foi da mesma

forma que no caso de incubação estática do meio sólido.

Quando o grau de esporulação havia atingido pelo

menos 70%, interrompeu-se a incubação. No caso de crescimen-

to e esporu1ação em emio sólido a massa resultante foi

transferida para erlenmeyer de 125 mL, com 15 roL de água

destilada estéril resfriada a cerca de 4QC, auxiliada por

pérolas de vidro, passando por filtro constituído de 3 cama-

das de tecido de poliester estéril.

A massa celular resultante no meio líquido foi

concentrada através da centrifugação, a 3.000 rpm, durante

15 minutos em centrífuga marca Fanen, modelo 205N. Para isto
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o meio líquido foi transferido para tubos de centrífuga de

35 mL. O material centrifugado foi retomado em cerca de 20

mL de água destilada estéril e transferido para erlenmeyer

de 125 roL.

O tratamento térmico da suspensão celular concen-

trada foi em banho de água a 70 + 2QC, durante 30 minutos,

seguido de centrifugação a 5.000 rpm durante 15 minutos.

Procedeu-se à lavagem dos esporos com 40 mL de água destila-

da estéril, repetindo-se o processo por 3 vezes. Os esporos

foram recolhidos com água destilada estéril e transferidos

para erlenmeyer de 125 mL, sendo mantidos em "freezer" a

cerca de - 10QC até o próximo estágio.

Cada ciclo de preparo e

garrafa ou em erlenmeyer contendo

foi considerado lote independente,

e 2, respectivamente.

obtenção dos esporos em
250 roLdo meio de cultura

tendo sido preparados 10

4.2.2. Acompanhamento do Grau de Esporulação

Durante a fase de incubação dos meios sólido e lí-

quido, foram efetuados esfregaços do crescimento em lâminas

de microscopia, diariamente. Após a fixação, a coloração foi

com solução saturada de verde malaquita e solução aquosa de

safranina. O procedimento consistiu em aplicar a solução sa-

turada de verde e malaquita sobre o esfregaço, mantendo por

10 minutos, seguindo de leve aquecimento; procedeu-se à la-

vagem com água destilada durante 10 segundos, seguida de a-

plicação da solução aquosa de safranina por 15 segundos e

enxáglle com água destilada e secagem.

Após contagem de pelo menos 5 campos

cos, determinou-se a porcentagem de esporos em

total de células.

microscópi-

relação ao

4.2.3. Padronização da Suspensão de Esporos

Cada lote de suspensão de esporos, apos desconge-
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lamento natural, foi submetido ao choque térmico em banho de

água a 70 + 2QC durante 15 minutos.

A contagem dos esporos foi após diluição decimal

de 10-3 a 10-~ de cada um\deles em 10 mL de água destilada

estéril. Somente as diluições correspondentes ao exponencial

ímpar foram submetidas à contagem, em triplicata, pela téc-

nica de semeadura em profundidade, usando cerca de 15 mL de

ágar caseína soja por placa. A incubação das mesmas foi em

estufa a 35 + 2QC, durante 72 horas.

Aleatoriamente, algumas colônias de diferentes

placas foram submetidas à identificação microscópica após a

coloração de Gram.

A suspensão

ros por mililitro. Em

nou-se para cada lote

foi padronizada objetivando 107 espo-

função da diluição efetuada, determi-

o respectivo rendimento.

Estas suspensões serviram para a confecção

bioindicadores, em suportes de diferentes naturezas.

dos

4.2.4. Preparação e Inoculação dos Suportes

Serviram como suporte dos esporos o papel, alumí-

nio e plástico. O papel, do tipo mata-borrão neutro, de gra-

matura da ordem de 60 g/m2 (constituição de 72% de fibras de

eucalipto, 23% de pinho e 5% de sisal) da Arjomari, foi cor-

tado manualmente, com tesoura, em tiras de aproximadamente

10 x 25 mm e esterilizados por óxido de etileno. O alumínio,

laminado, de 0,3 mm de espessura, foi igualmente cortado de

forma manual, em retângulos de cerca de 10 x 30 mm. Cada ti-

ra foi alojada em tubo de PVC, conforme a Figura 1. Este,

com 7 mm de diâmetro interno, foi previamente curvado por

imersão em banho de glicerina a 150 ~ 5QC, sobre mandril me-

tálico em raio de aproximadamente 90 mm, posteriormente la-

vado com água destilada e seco naturalmente. Este conjunto

foi esterilizado nas mesmas condições do papel.
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Tubo de Poli(cloreto de vinila)

Tira de Alumínio

Suspensão de Esporos

Fig. 1 - Esporos em suporte de alumínio; + 2 X
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o suporte plástico foi constituído de poliamida ny

lon, com configuração interna coincidente com conector Luer,

estando a extremidade de diâmetro menor bloqueada com poliu-

retano adesivo, conforme Figura 2. Estes também foram esteri

lizados previamente.

A transferência das suspensões de esporos aos su-

portes foi efetuada em capela provida de luz ultra-violeta.

Cada tipo de suporte foi colocado sobre tela de aço inoxidá-

vel e nylon com auxílio de pinça. Após desligamento da luz

ultra-violeta as suspensões de esporos foram distribuídas

com pipeta automática, na razão de 0,1 roL por suporte. Quan-

do se utilizou a suspensão de esporos obtida no comércio na-

cional a inoculação foi efetuada em tiras de papel, laminado

de alumínio e peça plástica, preparados conforme a descrição

anterior. A secagem foi acelerada introduzindo-se na capela

placas contendo silica gel, envolvendo o período de 12 ho-
ras.

o acondicionamento individualizado procedeu-se lo-

go após, empregando-se papel cirúrgico e filme pOliester-po-

lietileno, na dimensão aproximada de 5 x 5 cm, seguida de

termos selagem.

o bioindicador, assim preparado, foi conservado em

refrigerador, a aproximadamente 4QC, até o momento de utili-

zação. Foi então introduzido em embalagem de filme e TyvekR,

constituindo o primeiro tipo de monitor biológico.

4.2.5. Preparo de Corpo de Prova

o material para alojar o bioindicador do grupo in-

dividual 28 foi constituído de tubos de poli(cloreto de vi-

nila), com diâmetro e comprimento variáveis, conforme as

combinações do comprimento (0,5; 2,0; 5,0; 10,0 e 15,0 m) e

do diâmetro interno (5,5; 6,3; 9,5 e 12,3 mm). O número de

réplicas para cada combinação foi de 50.

Na parte central de cada tubo foram alojados 3
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Conector Luer,

em poliamida

Suspensão de Esporos

Vedação com poliuretano

Fig. 2 - Esporas em suporte de plástico; + 3 X
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bioindicadores em suporte de papel (grupo nQ 28) e 1 indica-

dor químico CPLR . No caso de tubos longos isto foi possível

pelo uso de conector reto em policarbonato e de calibre ade-

quado para cada caso na posição central do tubo; a vedação

herméticanos conectoresfoi obtida pelo revestimento com

fita de TeflonR.Acondicionados em sacos de polietileno,

0,20 mm de espessura, termosselados, constituíram os monito-

res biológicos.

4.2.6. Preparo de Embalagens Diferenciadas

Foram preparadas embalagens, com a conformação de

envelope, de diferentes dimensões e usando material de natu-

reza diversa. Cada face (I ou II), era constituída de mate-

rial homogêneo ou não, conforme discriminação na Tabela V.

Internamente a cada embalagem foram colocadas 3

unidades de indicador biológico do grupo individual 2, e a

isto se seguiu a termosselagem terminal das unidades. Esta-

vam preparados os monitores biológicos, que foram mantidos a

aproximadamente 4QC até a etapa seguinte.

4.2.7. Ciclo de Exposição ao Gás

Os parâmetros físicos do processo esterilizante

industrial ou laboratorial tiveram como características

constantes a umidade relativa de 60 a 70% e temperatura de

45 a 50QC, variando-se a concentração do gás para 450 mg/L e

600 mg/L, com tempo de esterilização variando entre 4 e 5

horas para o ciclo industrial.

Os ciclos industriais foram realizados em equipa-

mento construído por Cauldron Caldeiraria Técnica Ltda., com

painel de controle da panelcon Inc. e instrumentação de con-

trole da Honeywel para temperatura e pressão, Acco Helicoid

Gage para pressão, Warren Penna e Rustrac para umidade rela-

tiva. Sua dimensão interna era 169 cm de altura, 150 cm de

largura e 493 cm de profundidade. Os monitores do grupo 28,

submetidos aos ciclos de esterilização foram em número de
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2.000, perfazendo 6.000 bioindicadores.

As exposições sub-letais foram feitas no equipa-

mento laboratorial da Fabber-primar Indústria Ltda., modelo

com contrôle automático e câmara cilíndrica horizontal de 38

cm de diâmetro e 57 cm de profundidade. Neste caso o tempo

de exposição foi de 5, 10, 15 e 20 minutos para determinação

das curvas de letalidade dos bioindicadores e 5, 10, 20 e 40

minutos para o estudo pertinente à diversidade de embalagem.

As características acima descritas estão na Tabela IV, sendo

que 10 unidades de cada tipo de monitor biológico foram co-

locadas em cada ciclo de esterilização.

4.2.8. Acompanhamento de Letalidade e Resistência

4.2.8.1. Ciclo de Laboratório

A cada ciclo, após o término da exposição das

amostras, aeração forçada e abertura do esterilizador, moni-

tores biológicos, dos grupos individuais de 1 a 27, em emba-

lagem padronizada ou diferenciada, foram espalhados sobre a

bancada de capela de fluxo laminar horizontal, aí permane-

cendo por período mínimo de 12 horas, para posteriormente

serem armazenados em refrigerador a aproximadamente 4QC.

Foram, então, avaliados quanto ao número de sobre-

viventes, através de UFC, pela técnica de contagem em pla-

cas, com semeadura em profundidade.

No caso de suportes celu1ósicos, a ressuspensao

dos esporos foi através da desintegração dos mesmos em 1í-

quidificador provido de facas denteadas, marca Walita, mode-

lo Delta eletrõnico. A trituração foi durante 5 minutos em

rotação média. Quando o suporte era de alumínio ou plástico

a retomada dos esporos foi mediante agitação mecânica, 100

rpm em agitador Fanem Orbital modelo 255-B, durante 30 minu-

tos.

Nos 3 casos, o volume de solução fisiológica esté-
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ril foi de 100 roL para cada suporte. O tratamento térmico,

em banho de água a 70 + 2QC, foi durante 15 minutos. Novas

diluições decimais foram efetuadas no mesmo diluente, de mo-

do que após a semeadura de alíquota de 1 mL o número de co-

lônias por placa fosse dentro do preconizado como ideal.

A técnica de contagem foi a mesma adotada para

quantificação da suspensão inicial, antes da inoculação para

os suportes, acompanhada de identificação micromorfológica

de algumas colônias.

A curva de letal idade foi determinada para cada

grupo de monitor biológico (1 a 27), calculando-se o respec-

tivo valor de D (258, 282). Para isto, a construção da curva

foi através da relação entre o logarítimo do número de UFC e

tempo de exposição ao gás.

4.2.8.2. Ciclos Industriais

Adotou-se a técnica dos tubos para avaliação de

letalidade dos esporos dos monitores biológicos contendo

corpos de prova e que haviam sido submetidos a ciclos indus-
triais.

Imediatamente após o "término do ciclo, os monito-

res sofreram transferência para capela de fluxo laminar, on-

de, com procedimentos assépticos, cada monitor foi aberto, e

a cada bioindicador permitido contato com meios de cultura.

Os meios de cultura utilizados foram o meio de

Tioglicolato (Difco), o caldo caseina soja (Difco) e este

acondicionado de azul de bromotimol, em concentração de 25

ug/mL, distribuídos em volume de 20 mL em tubos de ensaio de

200 x 20 mm. Cada um dos três meios de cultura originou 5

séries de 10 tubos, num total de 150 tubos para cada uma das

40 situações.

A incubação foi em estufa a 35 + 2QC, com observa-

çao macroscópica diária por período máximo de 14 dias, ano-
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tando-se o aparecimento da turvação e/ou viragem do

dor, conforme o meio de cultura.

indica-

Os indicadores químicos foram observados quanto

viragem de coloração.

a

4.2.9. Determinação do Nível de Resíduo de

de Etileno Ambiental

~ioo

Efetuaram-se, nos ciclos industriais e no labora-

torial, com 20 minutos de exposição, medições de resíduos

ambientais, na entrada de gás, durante o processo e na aber-

tura da porta do esterilizador. A amostragem abrangeu dife-

rentes momentos de ciclo de esterilização, em diversas posi-

ções, a saber:

- início da entrada de gás, próximo ao cilindro e camara;

- próximo à câmara, com ventilação fechada, durante a opera-

ção do sistema;

- 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, próximo à abertura da porta.

As medições, em 5 réplicas, foram feitas utilizan-

do tubos reativos da Dragüe~, com sensibilidade de I a 15

ppm, ou seja de 1,83 a 27,45 mg/m3, acoplados à bomba tipo

IIfoley" do mesmo fornecedor, à qual se imprimiram 20 bornbea-

mentos, propiciando uma amostragem de volume de ar corres-

pondente a 2.000 cm3.

4.2.10. Determinação do Nível de Resíduo de 6xido

de Etileno em Corpos de Prova

A determinação do residual foi efetuada em tubos

com diâmetro de 5,5 e 12,7 rnrn, comprimento de 50 cm e de 15m

após submetidos a ciclo esterilizante com 600 mg/L e 4

horas de exposição. A manutenção dos tubos foi em condição
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ambiental, sem ventilação, por períodos de 5, 7, 13, 14, 15

e 26 dias. Seguiu-se à extração com água destilada, em volu-

me de 20 mL para os tubos de 0,5 de comprimento e de 100 roL

para os de 15 m de comprimento, independente do diâmetro.

Permitiu-se contato através de circulação da água por toda a

parede interna, durante 20 minutos, após vedação das extre-

midades. A tomada de 5 ul para injeção no cromatógrafo foi

diretamente do lumem do tubo.

A determinação foi através de cromatografia gaso-

sa, utilizando equipamento e acessórios conforme descrição

que se segue:

- cromatógrafo a gás, Varian 1440, equipado com

ionização de chama i

detetor de

- coluna de aço inox de 2 m de comprimento, 1/8 pol. de diâ-

metro interno, com fase estacionária Porapak Q, numa tem-

peratura de 130QCi temperatura de detetor, 160QC e do

porizador, 150QCi

va-

coluna espiralada para pesquisa de ETC e ETG, com 2 m de

comprimento e 1/8 pol. de diâmetro interno, com fase esta-

cionária Carbowax 600, numa temperatura de 100QC para ETC

e 160QC para ETGi temperatura do detetor, 180QC e do vapo-

rizador, 170QCi

nitrogênio como gás

mL/min.

de arraste, com velocidade de 30

A determinação quantitativa (ug/unidade) foi feita

pela comparação das áreas dos picos das amostras, em relação

a padrões submetidos às mesmas condições de análises (190).

Cada valor obtido representa a média de 3 determinações.

4.2.11. Análise Estatística

o tratamento estatístico (290) iniciou aplican-

do-se a cada uma das 27.regressões lineares dos grupos indi-
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viduais, um modelo estatístico buscando avaliar a signifi-

cância das regressões. Trabalhou-se para isto com o teste de

STUDENT, e a hipótese de nulidade foi planejada para a si-

tuaçâo inversa àquela em que os ~ pertencem a uma populaçâo

/3, ou seja, Ho :(J =/= o.

Prosseguiu-se com a análise de covariância para

cada grupo múltiplo (papel alumínio e plástico), numa adap-

tação do método de TUKEY, sendo a hipótese de nulidade a

igualdade entre todos os pares de m.

Testou-se, a seguir, a linearidade, para regressao

com replicação, ainda trabalhando com cada grupo múltiplo.

Efetuou-se, para tanto, análise de variância (ANOVA), que

auxiliou no cálculo do parâmetro de FISHER, utilizado na

avaliação da hipótese de nulidade, coincidente com a exis-

tência da linearidade da regressão.

Aplicou-se, por último, uma análise de covariância

entre os valores de coeficiente angular de cada reta decor-

rente das replicações. utilizou-se de variante do parâmetro

de TUKEY, colocando sempre como hipótese de nulidade a

igualdade entre as populações.
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5. RESULTADO

Os dados pertinentes às suspensões de esporos, ob-

tidos e avaliados em nosso laboratório, associados por sua

vez ao tipo de suporte estão apresentados na Tabela VI.

Informações relativas aos grupos individuais cons-

tituídos de suspensões de esporos e indicadores biológicos

comercialmente obtidos e avaliados em nosso laboratório são

apresentados na Tabela VII.

Os resultados de letalidade dos monitores biológi-

cos em corpos de prova e embalagens diferenciadas, submeti-

dos respectivamente a ciclos industriais e de laboratório,

são sumarizados nas Tabelas VIII, IX e XI.

Os resultados de acompanhamento de contagens para

cada um dos monitores biológicos formados por grupos indivi-

duais de 1 a 27 são expressos na Tabela X. As curvas de le-

talidade, para cada grupo individual, são apresentadas nas

Figuras 3 a 29.

A análise dos mesmos dados, quanto a apresentarem

condição de regressão linear, está na Tabela XII.

Os parâmetros de regressão com replicação dos gru-

pos múltiplos são expressos na Tabela XIII. A análise de va-

riância para grupos múltiplos papel, plástico e alumínio es-

tão, respectivamente, nas Tabelas XIV, XV e XVI.

A análise de covariância entre os grupos múltiplos

é apresentada resumidamente na Tabela XVII.

A curva de letalidade do grupo múltiplo para o su-

porte em papel, portanto representando as 19 réplicas, é a-

presentada na Figura 30.

As curvas de letalidade dos grupos múltiplos para
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os suportes em plástico e em alumínio, cada um associando

réplicas, são apresentadas respectivamente nas Figuras 31

32. A comparação das curvas dos três grupos múltiplos

mostrada na Figura 33.

4

e

e

Quanto aos resíduos de óxido de etileno, os dados

referentes a níveis ambientais estão representados na Tabela

XIX e os dados referentes aos corpos

XVIII.

de prova, na Tabela



TABELA VI - CARACTERíSTICAS DOS LOTES DE SUSPENSÕES DE ESPOROS DE BACILLUSSUBTILIS VAR. NIGER, ATCC

9372, E GRUPOS INDIVIDUAIS DE INDICADORES BIOLOGICOS (I.B.), OBTIDOS EM LABORATORIO

Númerode lotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Número de garrafas 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3

Dias de incubação 7 14 6 6 7 8 8 12 12 10 7 5

Grau de esporulação 70/70/80 90/90/80 75/85/90/ 90/90/95/ 90/100/100 80/80/ 70/85/80 100/50/65 95/80/90 95/90/90 100/100/100 100/100/

('.t) G/80 90/80 100/100 100/100 80/60 85/70 75/95 90/70 100

UFC/mL,suspensão 1010 1011 1013 1011 1011 1013 1011 1012 1011 1010 106 4x106

concentrada

Coloração de Gram (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Volume aproximado 30 60 50 60 70 50 30 40 50 50 15 15

obtido por lote (mL)

Diluição efetuada 10-2 10-2 10-3 10-2 10-2 10-4 10-1 10-2 10-2 10-3 (-) (-)

UFC/mL,suspensão 5x88 109 2x1010 5x109 6x108 7x109 2x1010 5x109 1x108 1x108 (-) (-)

dilui da

Número de grupo individual 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20,24 10, 21, 25 11 12

UFC/Suporte 6x107 (a) 2x108 (a) 2x109 (a) 108 (a) 2x107 (a) 6x108 (a) 109 (a) 4x108 (a) 107 (a) 4x107 (a) 5x105 (a) 105 (a)

8x105 (b) 5x105 (b)

6x105 (c) 2x105 (c)

G = Garrafa contaminada, descartada ( a) = pa pe 1

(+) = Gram(+) (b) = alumínio 00

(-) = Nãoexecutado (c) = plástico 1.0



TABELA VII - CARACTERíSTICAS DOS GRUPOS INDIVIDUAIS CONSTITUíbOS DE SUSPENSÕES DE ESPOROS E INDI

CADORES BIOLÓGICOS (I.B.) COMERCIALMENTE ADQUIRIDOS

(+) = Gram (+)

'"
O

Númerode grupo i ndi vi dua1 13 14 15 16 17 18 19 22 23 26 27 28

1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. suspensao suspensao suspensao suspensao suspensao suspensao 1.8.
Formade apresentação

papel papel papel papel papel esporos esporos esporos esporos esporos esporos papel

Suporte usado no - - - - - papel papel alumínio alumínio pl ástico plástico -
laboratório

UFC/suporte . 5xl07 8x107 106 106 106 8xl05 8xl05 5x105 4x106 2xl05 4xl05 2xl0S

a 8x107

Co1oração de Gram (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)



TABELA VIII - AVALIAÇÃODE LETALIDADEDOSESPOROSEMFUNÇÃODASDIMENSÕESDOSCORPOSDE PROVA,EMMONITORESBIOLÓGICOSDO

GRUPOINDIVIDUAL28, EXPOSTOSAOCICLOINDUSTRIALCOM450 MG/LDEÓXIDODEETILENO

1i09. " meio de Ti091ico1ato
CS .meio de Casei na soja

AS " Azul de Bromotimo1

(-) . letalidadetotal (0/10)
NQ fracionãrio .fracão positiva em relacão ao total de 10 tubos

NQ ordinal " tempo de incubacão (dias) com resposta positiva (crescimento) ~
......

ESPESSURA(rrm) DIÃMETRO(rrm)
COMPRIMENTOS (m)

0,5 2.0 5,0 10,0 15,0

Ti09. CS CS+AB Ti09. CS CS+AB Ti09. CS CS+AB Ti09. CS CS+AB Ti09. CS CS+AS-
(-I (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (-) (.) (.) (-) .(.) (.) (.)
(.) (-) (,1 (-I (.) (.) (-) (.) (.1 (.) (.) (.) (,1 (.1 (-)

5,5 (-) I.) (.) (-) l-) (-) (-) (-) (-) I.) (.) (-) (.) (.) (.)l,Z
1/10 29 (-) (.) 1/10 <; (-) (-) (.) (.) (.) (.) 1/10 72 1/10 42 1/10 99(.) (.)

(.) 111099 1/10ZI (-) !l10 ,; 5il0 U:;i (.) SilOiU.32, (.) I.) (.) (-) 2/10,..s; 2/10., ,;; 4110;Vi,S2,

(.) (-) (.) (.) (.r (.) (.) (-) (-) (.) (.) (.) (.) (.) (.)
I.) (.) (.) (-) (.) (.) (.) (-) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.)

1,5 9,5 I.) I.) (-) (-) (.) (.) (.) (-) (-) (.) (.) (.) (.) (.) (.)
l-) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (-I (-) (.) !I:O li (.)

(.) 22 Zi 31 (.) ,.5' '.
(-) (.) (-) (.) (.) (.) (.) (.) (-) 3/10 12,32,<2 SilO :ri, </10 ,'2,'2, 3/10 Z2.Z2.,2 7/10 '2:'2:'2: 4/10 6' >,-S2

(.) (.) (.) (-) (.) (.) (.) (.) (-) (.) (.) (.) (-I (.) (.)
(.) (.) (-) (-) (.) (.) (.) (.) (-) (.) (.) (-) (.) (.) (.)

1,4 6,3 (.) (.) (.) (-) (.) (.) (.) (-) (-) (.) (.) (-) (.) (.) (-)
(-) (-) (.) 3/10Z2,3>.32 (-) (-) (-) (-) (.) (.) (-) (.) (.) (-) (.)
(-) (-) (-) '/10 i:i' (.1 (-) 1/10 3i 7/IOiU;:ib2 l-) 3/10 2,52,79 4/10 i,<2,42, (-) 2/10 Z9.3I (-) 5110 iU:,29,

(.) (.) (.) (.) (.) (.) (-) (-) (-) (.) (.) (-) (.) (.) (.)
(.) (.) (.) (-) (-) (-) (-) (.) (-) (-) (.) (-) (-) 3/10 39,42,42 (-)

2,5 12.3 (.) (-) (-) (-) (.) (-) (-) (.) l-) (-) 22.32,29 (-I 111032 (.) IIlO a9 (.)
(.) (.) (-) (.) (.) (-) (.) (.) (-) 6/10 99 :09 2/l0 <2,52 111022 2/10 !l2.122 2/1052,5. 4/1032,,2.<2.52
(-) (-) (-) 1/1052 2il0 ';,119 (-) 2/10 59,72 (-) (-) 1/l0 62 '/lO .'2,<9, 3/1042,!i,S2 3/10 ,;,,2,'2 '/10 42,5.,72, 6/10 22,3'12,a2 3.,<.".



TABELAIX - AVALIACÃODE LETALIDADEDOSESPOROSEMFUNCÃODASD~MENSÕESDOSCORPOSDE PROVA,EMMONITORESBIOLÓ-

GICOSDOGRUPOINDIVIDUAL 28, EXPOSTOSAO CICLO INDUSTRIALCOM600 MG/L DE ÓXIDODE ETILENO

Tiog. .meio de Tiogl icolato

CS = meio de Caseina Soja
.AS .Azul de Bromotimol

(-) . letal idade total (0/10)

NQ fraci onári o =fracão posi ti va em re 1acão ao tota 1 de 10 tubos

NQ ordinal . tempo de incubação (dias) com resposta positiva (crescimento)

\O
rv

ESPESSURA(11111)DIÂMETRO(11111) COMPRIMENTO (m)-
0,5 2,0 5,0 10,0 15,0

Tiog. CS CS+A8 Tiog. CS CS+A8 Tiog. CS CS+AB Tiog. CS CS+AB Tiog. CS CS+AB

(o) (.) (o) (o) (o) (.) (o) (0) (o) 'I.) (.) (o) (.) (o) (.)
(-) (.) (o) (-) (.) (.) (o) (0) (o) (.) l-) (o) (.) (-) (0)

1,2 5.5 (o) (-) (o) (.) (.) (o) (.) (.) (o) (o) (o) (.) (-) (o) (.)

(o) (o) (.). (.) (.) (-) (.) (.) (o) (o) (.) (.) (-) 1/10 10 1/10 11
(.) (o) (-) (-) (.) (.) (.) (.) .2/10 21,41 (.) (.) (.) (-) 4/10 i ,41.41. 1/10 31

(o) (.) (o) (-) (o) (o) (.) (.) (.) (o) (o) (o) (o) (.) (o)
(o) (.) (o) (o) (-) (o) (o) (.) (o) (o) (.) (.) (o) (o) (-)

1.5 9.5 (o) (o) (.) (.) (o) (o) (.) (.) (.) (.) (o) (o) (o) (-) (o)
(-) (o) (-) (.) (o) (o) (.) (o) (o) (o) (-) (o) (o) (o) (.)
(o) (o) (o) 1/10 131 1/10 11 (-) (o) (o) (o) (.) (o) (.) (o) (-) (.)

(o) (.) (o) (-) (-) (o) (.) (o) (.) (o) (o) (o) (.) (.) (o)
(o) (-) (o) (o) (o) (-) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (-) (o)

1.4 5,3 (.) (o) (o) (-) (-) (-) (o) (.) (.) (.) (.) (o) (-) (o) (-)
(.) (-) (o) (-) (o) (-) (o) (o) (o) (.) (o) (.) (o) (o) (o)
(o) (.) (o) (.) (o) (-)

(-) (.) (o) 2/10 41,;; 2/10 51.5i (o) iol 1/10 ZO 1/10 31

(o) (o) (o) (.) (-) (-) (o) (o) (o) (o) (o) (-) (o) (-) (.)
(.) (.) (o) (o) (o) (.) (o) (-) (o) (.) (o) (o) (o) (.) (.)

Z,5 IZ.3 (o) (o) (o) (o) (-) (o) (.) (o) (.) (o) (o) (-) (-) (o) (o)
(o) (.) (o) 1/10 11 1/10 50 3/l0 31,:1,:0 (o) (o) (.) 1/10 71 (o) (o) (.) (o) (o)
(o) (-) (o) 1/10 70 ZlIO 52,IV 3/10 51,51,el 1/10 SI 1/10 SI 5/10 :j.51 Z/IO 21,31 Z/IO 51.;1 (o) ZlIO 31,.1 (o) 1/1031
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TABELA X - CONTAGEM DE ESPOROS SOBREVIVENTES (UFC/SUPORTE)

NOS GRUPOS INDIVIDUAIS APÓS EXPOSIÇÃO AO GÁS

(600 MG/L) DURANTE TEMPOS DIFERENTES

GRUPO TEMPO (minutos)

O 5 10 15 20-
1 6x107 1x106 8x104 8x103 1x103

2 2x108 5x106 7x104 6x103 3x103

3 1x109 1x107 2x104 2x103 1x102

4 1x108 1x105 8x102 1x102 1x102

5 2x107 1x105 3x103 5x102 1x102

6 6x108 1x105 1x103 8x10 5x10

7 1x109 5x105 5x103 1x102 1x102

8 4x108 6x105 3x104 7x102 1x102

9 1x107 1x105 1x103 3x102 5x10

10 4x107 1x105 1x103 1x102 5x10

11 5x105 5x104 1x104 1x103 1x102

12 1x105 5x103 1x103 3x102 5x10

13 5x107 6x105 1x104 5x102 9x10

14 8x107 4x105 1x104 5x102 1x102

15 1x106 6x104 1x104 5x103 1x104

16 1x106 1x104 1x103 9x10 5x10

17 1x106 3x104 1x104 5x102 9x10

18 8x105 1x104 3x103 9x10 5x10

19 8x105 1x103 3x10 5x10 5x10

20 8x105 3x104 5x103 9x102 2x102

21 5x105 9x104 9x103 8x103 5x103

22 5x105 4x104 1x104 8x103 1x102

23 4x106 1x105 5x104 2x103 8x102

24 6x105 9x104 1x104 7x103 3x103

25 2x105 9x104 4x104 1x104 7x103

26 2x105 1x105 5x104 5x104 1xl04

27 4x105 8x104 5x104 6x103 5x103
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TABELA XI - PARÂMETROS DECORRENTES DE CURVA DE LETALIDADE

EM FUNÇÃO DAS EMBALAGENS DIFERENCIADAS NOS MO-

NITORES BIOLOGICOS CONTENDO INDICADORES BIOLÓ-

GICOS DO GRUPO INDIVIDUAL 7

TIPO DE EMBALAGEM m r D

m = Coeficiente angular

r = Coeficiente de correlação linear

D = Tempo de redução decimal, em minutos

a, b, c, d e e = vide Tabela V, pág.73

a -0,205 -O,927 4,875

b - 0,213 -0,977 4,673

c -0,1739 -0,933 5,747

d - 0,193 -0,934 5,179

e - 0,2031 -0,923 4,923
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TABELAXII - ANÁLISEDEREGRESSÃOLINEARNOSGRUPOSINDIVIDUAIS

GRUPO m Sm
r D tcalc.

1 -0,233 0,019 -0,989 4,291 12,003

2 -0,211 0,028 -0,973 4,739 9,254

3 -0,353 0,036 -0,984 2,832 9,806

4 -0,300 0,070 -0,922 3,333 4,210

5 -0,258 0,039 -0,966 3,375 6,536

6 -0,345 0,079 -0,929 2,898 4,350

7 -0,353 0,068 -0,948 2,832 5,178

8 -0,322 0,038 -0,979 3,105 8,351

9 -0,262 0,040 -0,965 3,816 6,418

10 -0,296 0,054 -0,952 3,378 5,413

11 -0,178 0,022 -0,977 5,617 7,950

12 -0,156 0,015 -0,985 6,410 10,093

13 -0,291 0,028 -0,986 3,436 10,391

14 -0,294 0,034 -0,980 3,401 8,576

15 -0,107 0,027 -0,913 9,345 3,888

16 -0,212 0,034 -0,962 4,716 6,139

17 -0,197 0,016 -0,989 5,076 11,707

18 -0,209 0,030 -0,970 4,784 6,910

19 -0,194 0,076 -0,825 5,154 2,532

20 -0,174 0,016 -0,986 5,747 10,296

21 -0,141 0,017 -0,977 7,092 7,938
22 -0,161 0,030 -0,950 6,211 5,323

23 -0,181 0,023 -0,975 5,524 7,683

24 -0,114 0,018 -0,961 8,771 6,090

25 -0,077 0,006 -0,988 12,987 11,413
26 -0,058 0,010 -0,950 17,241 5,286

27 -0,098 0,013 -0,972 10,204 7,188

m : Coeficiente angular

Sm : Variância do coeficiente angular

r : Coeficiente de correlação linear

D : Tempode redução decimal, emminutos
t . tcale.. caldulado

tcrltico = tO,05(2),3 = 3,182

onde t(bicaudal), G.L. : G.L. = n-2=3
n = número de pares de valores = 5
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TABELA XIII - ANÁLISE DE REGRESSÃO COM REPLICAÇÃO, PARA

GRUPOS MÚLTIPLOS

SUPORTE m Sm r b D

m : Coeficiente angular

Sm : Variância do coeficiente angular

r : Coeficiente de correlação linear

b : Coeficiente linear

D : Tempo de redução decimal, em minutos

Papel -0,250 0,014 -0,873 6,630 4,370

Alumínio -0,164 0,013 -0,946 5,798 6,143

Plástico -0,086 0,009 -0,917 5,424 12,300



97

TABELA XIV - ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA GRUPO MÚLTIPLO PAPEL

FONTES DE VARIÂNCIA S.Q. G.L. Q.M.

F .
calculado

= Q.M.Desvio de linearidade

Q.M.Dentro do grupo

= 1,046

F ~ .

crltlCO = F
~(1), 17, 76 =

1,75

1,76

d.. = 5%

Total 392,62 94

Regressão linear 299,23 1 299,230

Residual 93,39 93 1,004

Entre grupos .316,93 18 17,607

Desvio de linear idade 17,70 17 1,041

Dentro do grupo 75,69 76 0,995

S.Q. = Soma dos quadrados

Q.M. = Quadrado médio

G.L. = Graus de liberdade
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TABELAXV - ANÁLISEDE VARIÂNCIAPARAGRUPOMÚLTIPLOPLÁSTICO

FONTESDE VARIÂNCIA S.Q. G.L. Q.M.

S.Q. = Soma dos quadrados

Q.M. = Quadrado médio

G.L. = Graus de liberdade

F - Q.M.D "

d 1 " "
dcalculado - eSVlO e lnearl ade = 0,961

Q.M.D t den ro o grupo

Fcritico = Fo'. (1) ,2,16 = 3,63

cÁ = 5%

Total 8,84 19

Regressão linear 7,43 1 7,430

Residual 1,41 18 0,078

Entre grupos 7,58 3 -

Desvios de linearidade 0,15 2 0,075

Dentro de grupos 1,26 16 0,078
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TABELAXVI - ANÁLISEDE VARIÂNCIAPARAGRUPOMÚLTIPLOALUMÍNIO

FONTESDE VARIÂNCIA S.Q. G.L. Q.M.

S.Q. = Soma dos quadrados

Q.M. = Quadrado médio

G.l. = Graus de liberdade

F Q.M.D .
calculado = eSVlO de linearidade

Q.M. = 2,26
Dentro do grupo

Fcritico = F~ (1),2,16 = 3,63

~ = 5%

Total 30,05 19

Regressão linear 26,92 1 26,920

Residual 3,13 18 0,173

Entre grupos 27,61 3 -

Desvios de linearidade 0,69 2 0,345

Dentro dos grupos 2,44 16 0,152
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TABELAXVII - ANÁLISEDE COVARIÂNCIAEMGRUPOSMÚLTIPLOS

ALUMÍNIO PAPEL

plástico N.S. 0,005>P 70,01

0,50 < P< 0,20

Alurnlnio N.S.

0,20< P< 0,10

~
IJ}
~

~
~

N.S.: Não significativo no nlvel de significância de 0,05 (5%)

818l10HCa
faculdade !W CiênLi~sfarmacêuticas

Universidadede São Paulo


