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INTRODUÇÃO

1- INTRODUÇÃO

Com o aumento da diversidade dos produtos médico-hospitalares, além de

novas técnicas, procedimentos e fármacos mais potentes tem contribuído

efetivamente para o atendimento de pacientes que apresentam imunodepressão de

diferentes causas, sejam decorrentes de patologia, medicação ou implante.

Sob outro ângulo os microrganismos tomam-se, em decorrência de uso intenso

e muitas vezes incorreto da antibioticoterapia, progressivamente mais resistentes.

Soma-se a realidade observada, no âmbito internacional, de uma indispensável

racionalização dos custos da área de saúde, que sofrem o impacto da aquisição em

número e diversidade cada vez maiores de produtos de uso único ou descartável.

Este grupo de produtos foi anteriormente atrelado a itens de baixo valor, de

baixa diversificação e de baixo risco ao paciente. Na atualidade o quadro é distinto,

com a disponibilização de itens de configuração complexa que são constituídos por

polúneros diferenciados, componentes eletrônicos, fibra óptica, material cerâmico,

muitas vezes submetido a revestimentos biológicos ou químicos que lhes conferem

as propriedades ideais.

Se de um lado é muito atraente a idéia de utilizá-los por vezes repetidas, há que

estudar se, de fato, os beneficios desta prática superam os riscos potenciais

decorrentes da mesma. Há que se pensar, por exemplo, em eventuais infecções

hospitalares ou choques pirogênicos decorrentes de reprocessamentos que não

tenham assegurado ao material suas características originais de esterilidade e de

ausência de endotoxinas bacterianas. Há que se considerar também respostas

biológicas que evidenciem perda das características de segurança, inocuidade ou

biocompatibilidade do material. Neste âmbito, as avaliações podem predizer reações

do tipo inflamatória, necrótica ou irritante, sempre correspondendo a reações do tipo

citopática, nas diferentes células ou tecidos. Ainda, perda de características

funcionais decorrentes de fragmentação, perda de flexibilidade, textura, mecanismo

deficiente de válvulas ou outros, comprometem totalmente a reutilização do produto,

ainda que as características anteriores se mantenham inquestionáveis.
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Qualquer comprometimento, de natureza biológica, química, fisica ou

mecânica, além de promoverem potencialmente morbidade ao paciente e em caso

extremo o seu óbito, estarão certamente contribuindo para a extensão de sua

permanência sob cuidados médicos ou mesmo em internação. Desta maneira,

aspectos multidisciplinares obrigatoriamente deverão ser considerados no tratamento

do assunto.

Cabe salientar que o termo materiais médico-hospitalares não é considerado

adequado para ser mencionado quando se faz menção de produtos de uso hospitalar,

pois abrange uma gama muito vasta de materiais, com base nisto o termo mais usado

na prática médica tem sido produto médico-hospitalar, por este motivo será mais

coerente substituir o termo materiais por produtos.
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2.1- Generalidades

2.1.1- Biocompatibilidade e biomateriais

3

~

A biocompatibilidade dos produtos médico-hospitalares tem se constituído em

preocupação significante para técnicos das áreas de pesquisa, desenvolvimento, legal

e de qualidade, assim como para o profissional da saúde que os emprega. A "Food

and Drug Administration" dos Estados Unidos (FDA) assim como os Comitês da

Comunidade Européia respondem pelos principais estudos e regulamentações neste

âmbito.

O emprego de biomateriais vem desde o início do século, quando foi maciço

seu uso nas restaurações odontológicas. O emprego bem sucedido na cirurgia

reconstrutiva apenas passou a ocorrer após a II Guerra Mundial. Desde então tem

havido progresso, com crescimento exponencial, em parte devido à necessidade de

atendimento às situações não acomodadas pelo transplante autógeno, e

adicionalmente, pelos desenvolvimentos tecnológicos. Isto tem conduzido ao

desenvolvimento de materiais que, além das características de biocompatibilidade,

possam corresponder às expectativas mecânicas e funcionais em pautal54
•

O biomaterial consiste de qualquer substrato natural ou sintético que

compreenda, em parte ou no todo, estrutura viva ou dispositivo biomédico que

desempenhe, amplie ou substitua alguma função biológica natural. Os requisitos de

estabilidade, não toxicidade e não degradação em produtos tóxicos, assim como as

questões de adequação em conjunção com a aplicação específica, originaram o

emprego do termo biocompatibilidade na área de biomateriaisl54
•

Os itens reutilizados constituem-se em bens duráveis, produzidos a partir de

metais, borrachas, vidros ou tecidos. Pressupõe-se que após sua utilização sejam

limpos e esterilizados, e que o seu uso múltiplo atenue o elevado custo inicial. Já os

itens de uso único são normalmente fabricados a partir de materiais plásticos ou

elastoméricos. São adquiridos pelo hospital previamente embalados e

esterilizados154.
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Com o declínio da produção e emprego dos produtos originados do petróleo, a

escalada vertiginosa do custo de materiais para a saúde e os danos ambientais

associados com a adoção de materiais poliméricos descartáveis, tomou-se necessário

repensar a reutilização de produtos médicos descartáveis. A reutilização destes

produtos pode ser praticada desde que se garanta a segurança do emprego dos

mesmos. O reprocessamento e a reesterilização são passos essenciais necessários

para garantir a segurança destes produtos. Entretanto, tais processos podem ocasionar

problemas clínicos e mudanças nas suas propriedades lO2
•

A crescente utilização dos produtos médico-hospitalares, atendendo às

necessidades da evolução na ciência médica, quer na terapia invasiva, na

monitorização também invasiva, ou nos procedimentos cirúrgicos, induziu a

acelerado incremento em diversidade e quantidade, incorporando aos mesmos

características de funcionamento, de resistência e segurança, dentre esta última a de

esterilidade. A sua produção envolve vasta gama de materiais poliméricos, os quais

exigem métodos esterilizantes compatíveis com materiais termolábeis. Atendendo a

tais requisitos, permanece o emprego do óxido de etileno como principal opção, pois

não introduz quaisquer alterações no nível molecular do material, ou outros riscos

quando processado dentro das condições adequadas l57
.

A característica de esterilidade dos produtos médico-hospitalares, assegurada

pela adoção de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e pela comprovação analítica,

torna-se desafio maior quando se considera o reprocessamento de materiais.

De relevância para as instituições de saúde, o problema da reutilização de itens

de uso único é uma questão complexa envolvendo itens de dificil resolução. A

literatura aponta que produtos médico-hospitalares fabricados, etiquetados e

vendidos para uso único, estão sendo reprocessados, reembalados, reesterilizados ou

submetidos à desinfecção e utilizados novamente75 . Vários países reutilizam

rotineiramente equipamentos médicos de uso único, resultando tal prática numa

aparente economia de custos33
.
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2.2- Reprocessamento de produtos médico-hospitalares de uso único
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Reprocessamento é o processo a ser aplicado em produtos médico-hospitalares

para permitir sua reutilização, que inclui limpeza, desinfecção, esterilização, preparo,

embalagem, rotulagem e controle de qualidade29, 162.

O reprocessamento abrange a descontaminação, limpeza e enxágüe de produtos

usados, assim como esterilização ou desinfecção de alto nível por um método

apropriado. Por conseguinte, o material reprocessado tem que ser testado para

detectar resíduos potencialmente tóxicosl02, 162.

A limpeza deve preceder aos procedimentos de desinfecção ou de esterilização,

pois reduz a carga microbiana pela remoção da sujidade e matéria orgânica presentes

nos produtos, possibilitando o contato indispensável entre o agente antimicrobiano e

o material. Estudos têm mostrado que a limpeza manual ou mecânica, com água e

detergente ou produtos enzimáticos, reduz aproximadamente 105 do "bioburden"

(carga microbiana) 162, 176. Deve-se ressaltar que para estabelecer parâmetros de

esterilização ou desinfecção de um produto deve-se considerar um "bioburden"

máximo em tomo de 103 ou 104
; caso esse seja mais elevado, maior será a

dificuldade de remoção pelo processo de esterilização, pondo em risco a segurança

do processo87.

A desinfecção é um processo de eliminação ou destruição de todos os

microrganismos na forma vegetativa, independente da sua classificação quanto a

patogenicidade, presentes nos artigos e objetos inanimados, podendo ocasionar a

destruição de algumas bactérias na forma esporulada20, 175.

Em contrapartida, a esterilização consiste em processo que objetiva a

eliminação de todos os microrganismos, inclusive na forma esporulada. Desta forma,

a limpeza e a desinfecção ou esterilização são etapas obrigatoriamente adotadas

durante o reprocessamento para reutilização de produtos72, 90,102.

Já a reesterilização implica no processo de esterilização de produtos

anteriormente esterilizados porém não utilizados, em razão de vencimento do prazo

de validade da esterilização ou de outra situação que origine dúvida quanto à

segurança da esterilização iniciaf9,162.
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A destruição total de uma população de microrganismos inicialmente presente

em determinado material (carga microbiana, biocarga ou "bioburden"), incluindo

esporos de bactérias altamente resistentes, é um dos fenômenos desejados para a

segurança dos produtos médico-hospitalares. Do ponto de vista prático, esterilidade

de produtos médico-hospitalares é definida como o resultado do processo de

esterilização, pelo qual a probabilidade de microrganismos sobreviventes nos

produtos deve ser ao menos de 10-672, 102.

2.2.1- Reutilização de produtos médico-hospitalares de uso único

o avanço tecnológico, tendo atingido inicialmente a indústria fabricante de

produtos médico-hospitalares, alcançou a seguir as unidades hospitalares, com ênfase

para aquelas situadas nos centros desenvolvidos e com recurso econômico que

permita sua aplicabilidade l54
• O conceito de produto de uso único ou descartável, até

meados do Século XX aplicável a itens estruturalmente simples e de baixo valor

agregado, passou a abranger itens sofisticados, nos quais tecnologia de ponta foi

incorporada, construída com materiais nobres e portanto com alto valor agregado.

Esta alteração conceitual originou preocupações quanto ao custo das intervenções,

tratamentos, internações, ou seja da saúde em geral.

Justamente ao se atentar para o aspecto econômico foi que buscas no sentido de

minimizar os custos decorrentes dos procedimentos junto aos pacientes internados

conduziram à adoção da reutilização de produtos apresentados como de uso único.

Tal realidade tem sido enfrentada em nível internacional, extremamente questionada

e polemizada nos países desenvolvidos, e com atitude mais passiva naqueles

subdesenvolvidos e em desenvolvimento79, 126, 139, 154.

Segundo divulgação do Ministério da Saúde em 1985, durante reunião dos

peritos para normalização do uso e reutilização de produtos hospitalares descartáveis,

a reutilização destes produtos é uma prática habitual e rotineira nos estabelecimentos

de saúde do Brasil, não existindo estudos conclusivos sobre danos decorrentes desta

prática, com implicações tanto de ordem técnica quanto de ordem ética, legal e

econômica29
.

Os procedimentos utilizados para reprocessamento de descartáveis não estão

normalizados nem adequadamente avaliados quanto à sua segurança, apresentando
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rISCOS ocupaClOnaIS sérios. Apenas duas unidades federadas (São Paulo e Minas

Gerais) possuem legislação a respeito e não existem nonnas federais sobre esse

assunto. Faltam investigações científicas sobre os métodos de reprocessamento

utilizados e desconhecem-se os riscos decorrentes do emprego destes métodos29
.

Em várias cidades do país, começam a ser criadas empresas independentes e

setores hospitalares com o objetivo específico de vender ou prover serviços de

reprocessamento de descartáveis, sem que os órgãos fiscalizadores contem com

padrões técnicos e legais para balizarem sua açã029
.

Segundo as nonnas propostas por Daschner em 1982, da República Federal da

Alemanha, os cateteres de hemodinâmica podem ser reutilizados após

reprocessamento, se a contaminação for menor que 105 unidades fonnadoras de

colônia (ufc) de Staphy/ococcus aureus por mL de solução salina, desde que se adote

lavagem padronizada. Não recomendam a reutilização de cateteres utilizados em

pacientes infectados e com suspeita de hepatite, assim como de cateteres danificados.

Exceto nestes casos, os cateteres de hemodinâmica podem ser reutilizados por mais

de 10 vezes, seguindo-se os procedimentos de reprocessamento indicados119.

Sabe-se entretanto da fragilidade das práticas adotadas, seja pelas questões

técnicas, éticas ou legais. Esclarecendo, fica no âmbito técnico-ética a questão da

dificuldade em se validar processos, de fonna a assegurar os resultados obtidos,

tendo-se como objeto produtos distintos, utilizados por pacientes com quadros

clínicos diversos. Ocorre também a questão da dificuldade em se controlar o número

de ciclos de reprocessamentos e reutilizações, acarretando preocupação no âmbito

técnico, assim como dificultando decisões quanto a designar o paciente a receber o

produto na sua primeira ou quiçá na terceira ou quinta reutilização.

O critério para esta seleção estará considerando questões inerentes ao quadro

clínico do paciente, ao atendimento conveniado, gratuito ou privado, ou a questões

de interesse político. Ou ainda, destinar os custos distintos ao paciente, mediante seu

acordo quanto a aceitar produto reutilizado, permanecendo dúvida quanto ao nível de

repetições. No que tange a responsabilidade legal quanto a eventuais seqüelas devido

ao produto, permanece sempre a questão de que a marca do produtor está no geral

presente no produto, tomando-o sempre parte envolvida, assim como a partição de

responsabilidades entre o solicitante do serviço (clínica ou hospital) e empresa
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executora do serviço, no caso de empresa que o terceirize180
. Em situações com

envolvimento material significante, ou associadas a óbito ou danos irreversíveis ao

paciente, a questão pode se tornar extremamente delicada.

Estudo realizado com um grupo de 100 pacientes, os quais foram abordados

sobre a aceitabilidade da estratégia de utilização de cateteres de PTCA (Angioplastia

Coronariana Transluminal Percutânea) reutilizados, mostrou que entre os pacientes

consultados um grupo de 68 permitiam o uso de suprimentos de PTCA reutilizados,

enquanto um outro grupo de 32 recusaram. Durante questionamento aos pacientes

que se mantinham contra a reutilização, uma das perguntas foi qual seria o seu

posicionamento quanto ao uso ou não de um material reutilizado se este trouxesse

redução significativa no custo do procedimento. Com este questionamento, verificou

se que o temor maior sobre a reutilização dos materiais utilizados em procedimento

de PTCA, estava relacionado à segurança do processo esterilizante garantindo

inativação dos microrganismos presentes após o US0205
•

Tomando-se levantamentos documentados quanto à prática da reutilização,

pode-se mencionar que em 1984, na "Georgetown University Conference", num

universo de 204 respostas obtidas, 82% estavam envolvidos com a reutilização de um

ou mais tipos de produtos em suas instituições, sendo que apenas 6% afirmaram

dispor de uma política norteadora neste sentido. Além dos hemodialisadores e

cateteres cardiovasculares (46% das respostas), fios guias (31%), circuitos

respiratórios (18%), agulhas de biopsia (17%), dispositivos de cauterização (16%),

circuitos de aparelho de anestesia (14%) e tubos traqueais (10%) foram os

predominantes dentre os reprocessados98
•

Pesquisa efetuada no Canadá evidenciou que, entre os hospitais de grande porte

(acima de 200 leitos), 86% praticavam reutilização regularmente e apenas 8% nunca

adotavam tal prática. Entre os hospitais de pequeno porte, 38% apenas reutilizavam

regularmente e 50% nunca o faziam. Daqueles envolvidos na reutilização, apenas

32% indicaram mecanismo de determinação do número de reutilizações e 29%

dispunham de estudos de análise de custos para justificá-lo. Surpreendentemente, a

pesquisa canadense não menciona hemodialisadores dentre os produtos submetidos

ao procediment039
•
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Recentemente, vários governos de países europeus têm proibido a reutilização

de produtos médico-hospitalares rotulados como de uso único, essa política tem

resultado em acentuado aumento de custos para a avaliação e o tratamento invasivo

eletrofisiológico. Muitas instituições têm, entretanto, assumido a responsabilidade

pela reutilização de cateteres com eletrodo. Aqueles que estão a favor da reutilização

de cateteres, justificam tal prática pela falta de evidências convincentes dos riscos ao

paciente de cateteres reesterilizados, e em decorrência de uma quantia substancial de

investimentos que podem ser economizados6,7, 11,47.

A reutilização de produtos médico-hospitalares é uma questão relevante, com

implicações financeiras expressivas para a indústria de produtos médicos, assim

como, para aqueles que financiam os serviços médicos14. Por isso, a maior

preocupação dos fabricantes destes produtos está na redução do lucro que a

reutilização provoca, uma vez que, consequentemente, diminuirá a quantidade de

produtos médico-hospitalares solicitados durante licitação pelas instituições

hospitalares praticantes da reutilização.

Em julho de 1996, por causa da preocupação em relação a possível transmissão

da "Creutzfeldt-Jakob" (CID), uma enfermidade que atua sobre o sistema nervoso

central, a província de Quebec decidiu interromper a reutilização de cateteres de

PTCA. Antes deste período, os cateteres de PTCA com balão eram utilizados no

máximo quatro vezes e os cateteres-guia duas vezes, durante cateterização

cardíaca182.

A reutilização de cateteres de PTCA tem sido adotada freqüentemente no

Canadá e em outros países numa tentativa de reduzir os custos do procedimento 17, 36,

39, 100. Experiências clínicas aleatórias têm sido publicadas sobre os resultados do

procedimento associado com reutilização de cateteres de PTCA, comparando-os com

aqueles utilizados uma única vez. Com isso, permanece desconhecido se outras

considerações, tais como o aumento do tempo de procedimento ou complicações

clínicas podem ultrapassar os beneficios da potencial economia nos custos gerada

pela reutilização de cateteres182.

Comparando cateteres com balão novos com cateteres reutilizados, estes são

menos rígidos e apresentam maior incidência de ruptura do balão. A perda da

resistência e a incapacidade de remoção do ar injetado, são as causas de ruptura de
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balão. De acordo com estudo realizado com uma amostragem de 50 cateteres com

balão para detenninar um número adequado de reutilizações, verificou-se que 4

balões romperam durante primeiro uso, com um deles rompendo antes da incisão,

mais de 5 balões romperam com o segundo uso e 11 com o terceiro. A incidência de

ruptura dos balões com o primeiro, segundo e terceiro uso foi de 8%, 10,9% e 26,8%,

respectivamente. Após o quarto uso 62% dos balões tinham rompido. Os autores do

estudo sugerem que os cateteres com balão só deveriam ser reesterilizados para uma

reutilização, pois a crescente incidência de ruptura dos balões tomou a reesterilização

e a reutilização insatisfatória e potenciahnente danosa38,82.

Embora a reutilização nos Estados Unidos nunca tenha sido oficializada, um

estudo indicou que 31% dos 82% hospitais americanos que reutilizam produtos, o

fazem com cateteres de PTCA100. Outro estudo realizado por Browne e

colaboradores, analisou 107 pacientes submetidos a PTCA com cateteres

reprocessados, concluindo os autores ser o procedimento seguro e eficiente33.

As agências regulatórias nos países onde a prática da reutilização é aplicada,

têm sido cautelosas quanto a estabelecer posições e recomendações oficiais. Em

geral, elas nem aprovam completamente como também não desaprovam esta prática.

Na França e em outros países da Europa, a reutilização de produtos de uso único é

proibida, mas continua sendo praticada em algumas instituições I 8. A FDA ("Food

and Drug Administration" dos Estados Unidos) concluiu que: "A instituição que

reutiliza produtos médico-hospitalares deve ser capaz de garantir que estes produtos

devem apresentar-se adequadamente limpos e esterilizados, mantendo integridade

fisica e permanecendo seguros e eficazes para o uso intencionado,,37,78.

2.2.2- Problemas relacionados à reutilização de produtos médico-hospitalares
de uso único

Um jornal de alta circulação nos EUA publicou uma nota intitulada: "Food and

Drug Administration (FDA) expõe pacientes a riscos de produtos médico

hospitalares reutilizados". Nesta reportagem declara-se a conivência da FDA com

hospitais que reutilizam produtos médico-hospitalares de uso único, como agulhas de

biópsia, tubos respiratórios e cateteres utilizados em cirurgia do coração. É

mencionado na matéria um caso recente, no qual um cateter cardíaco de uso único,
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sendo reutilizado pela sexta vez, desfez-se deixando a ponta alojada no coração de

um paciente. Outros casos foram denunciados, como a ponta de uma agulha que

quebrou no osso maxilar do paciente e a ponta de um fio guia que rompeu na

garganta de um outro199
•

A reportagem critica o descaso que vem ocorrendo por parte da FDA quanto à

prática rotineira da reutilização por instituições hospitalares e clínicas de produtos

descartáveis comercializados para uso único. Enfatiza que, após entrevistas buscando

pareceres de médicos, elementos de órgãos regulatórios, produtores de correlatos,

analistas e reprocessadores, a figura que emerge é de uma prática envolvida na

incerteza e na negativa obstinada por parte institucional. Os riscos quanto à

reutilização indiscriminada destes produtos foram relacionados com infecções,

reações tóxicas e pirogênicas, danos ao tecido, mau funcionamento do correlato,

implicando em lesões e extensão do tempo das cirurgias l99
•

São citados na literatura alguns relatos sobre ocorrências de incidentes durante

procedimento cirúrgico utilizando-se produtos de uso único reprocessados.

Objetivando muitas vezes o interesse em omitir os casos, algumas instituições

preferem a não divulgação do ocorrido, porém a "Emergency Care Research

Institute" (ECRI, Washington, EUA) denunciou um incidente ocorrido com um

cateter cuja ponta quebrou durante o procedimento, alojando-se na coxa do paciente.

O hospital responsável reutilizava este tipo de cateter com freqüência de três vezes,

porém este em específico havia sido reutilizado 19 vezes. Como conseqüência, o

paciente moveu um processo contra o hospital e a equipe médica responsável,

resultando numa indenização de US$ 970,000164
.

Durante reprocessamento de produtos médico-hospitalares de uso único, a água

é utilizada para o procedimento de enxágüe e limpeza, logo esta deve estar isenta de

contaminação microbiana. É do nosso conhecimento que a água pode conter

bactérias Gram-negativas, tais como as do gênero Pseudomonas, Alcaoligenes,

Flavobacterium e Aeromonas, que apresentam a capacidade de sobrevivência e

desenvolvimento em água submetida a diferentes tipos de tratamentos, tais como,

destilada e deionizada. As bactérias Gram-negativas contém lipopolissacarídeos ou

endotoxinas bacterianas, as quais podem desenvolver reações pirogênicas, como
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febre e/ou calafrios, quando atingem a corrente sangüínea durante procedimentos que

envolvem reutilização de produtos médico-hospitalares em pacientes85
, 102.

A contaminação microbiana por bactérias Gram-negativas pode ocorrer no uso

pelo paciente, assim como no processo de lavagem, podendo acarretar

adicionalmente contaminação por endotoxinas. A esterilização poderá destruir os

microrganismos viáveis, mas não terá ação sobre lipopolissacarídeos residuais ou

endotoxinas presentes. A característica de esterilidade não protege o paciente da

ampla ação biológica do pirogêni088
, 154.

A literatura refere-se a casos em que falhas no processo esterilizante

comprometem a segurança do material, tornando-o agente infectante de alto nível.

Conforme anteriormente mencionado, os produtos reutilizados podem-se constituir

em um possível transmissor do "Prions", agente etiológico responsável pela doença

de "Creutzfeld-Jacob", assim como de outros agentes infecciosos tais como o Vírus

da Hepatite B e C e o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV)69, 154, 171.

O reprocessamento inclui reesterilização por tratamento fisico ou químico,

etapa importante para assegurar a destruição total de microrganismos, seja nas

formas vegetativa ou esporulada, que pode permitir a segurança microbiológica

respeitando a integridade estrutural do polímero102.

Os fabricantes de diferentes materiais poliméricos, com distintas formulações e

aditivos, diversificam especificações e descrições responsáveis pelo desempenho e

estabilidade dos termoplásticos usados na fabricação de produtos médico

hospitalares, entre outros. Entre os polímeros mais comumente utilizados na

manufatura de produtos médico-hospitalares descartáveis estão o poli (cloreto de

vinila) (PVC), policarbonato, polipropileno, poliéster e poliestireno102.

O PVC é um dos polímeros mais baratos disponíveis para a fabricação de tubos

endotraqueais, de traqueostomia e bolsas de sangue. Alterações incorporadas na

estrutura polimérica refletem-se em propriedades mecânicas mais adequadas para

aplicações específicas102, 190. Repetidas exposições do PVC ao óxido de etileno e ao

calor podem causar, segundo o fabricante, redução da integridade estrutural do

polímero37. O contato com solventes orgânicos promove extração dos aditivos

incorporados à formulação de compostos de PVC que, conseqüentemente, se tomam

menos flexíveis e mais friáveis. A própria água adicionada de agente tensoativo,
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somada à ação da temperatura de secagem, irá certamente alterar a lubricidade de

elastômeros, assim como do polietileno. O poliestireno, extremamente suscetível a

agressões químicas, assim como mecânicas, sofre facilmente estresse, tomando·se

quebradiço154.

Produtos médico-hospitalares submetidos a ciclos esterilizantes, assim como à

ação de germicidas podem apresentar resíduos tóxicos causadores de irritação ou

outros danos aos tecidos do paciente. Exemplificando, tem-se a presença de resíduos

tóxicos dos subprodutos de degradação do óxido de etileno pela sua interação com

íons cloro e com a água, como a etilenocloridrina e o etilenoglicol respectivamente,

durante o processo esterilizante. Esses produtos insuficientemente ventilados podem

provocar inflamação, queimadura, hemólise e necrose, devido à presença destes

residuais tóxicos194,208.

A literatura apresenta diversos casos em que resíduos de óxido de etileno e de

seus subprodutos provocaram efeitos tóxicos em pacientes que fizeram uso de

produtos médico-hospitalares esterilizados por este gás. Um destes casos foi relatado

por Stanley e colaboradores, num estudo sobre os efeitos do óxido de etileno na

circulação sangüínea, no qual eles mencionam o óbito de três crianças de 7, 2 e 4

anos de idade, devido a choque tóxico quando submetidas a procedimento cirúrgico

no qual utilizaram-se tubos endotraqueais de PVC esterilizados com óxido de

etileno 189.

Casos recentes sobre efeitos neurotóxicos do óxido de etileno em pacientes que

fizeram uso de vestimentas cirúrgicas esterilizadas com este gás, assim como a

equipe profissional exposta a níveis elevados de óxido de etileno e etilenocloridrina,

desenvolveu sintomas tóxicos após exposição. Os pacientes desenvolveram erupção

no pulso em contato com a vestimenta, dores de cabeça, entorpecimento seguido de

fraqueza, perda de memória, entre outros sintomas de maior gravidade21
•

Outro estudo destacou a importância de manter período de 15 horas de aeração

para cateteres reutilizados expostos à reesterilização com óxido de etileno, para

reduzir a concentração residual deste gás a níveis inferiores a 25 ppm dentro do

prazo de 48 horas após esterilização, minimizando riscos ao paciente, uma vez que

há vários registros de efeitos tóxicos causados por resíduos em produtos médico-
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hospitalares, como exemplo anafilaxia em pacientes submetidos à hemodiálise com

dializadores esterilizados com óxido de etileno71
, 168.

A FDA dos Estados Unidos da América estabelece limite de 25 ppm para

resíduos de óxido de etileno em correlatos implantáveis204
• A Portaria

Interministerial nO 482 de 16 de abril de 1999, estabeleceu os limites máximos para

os resíduos de óxido de etileno (ETO) e de seus derivados, etilenocloridrina (ETCH)

e etilenoglicol (ETG), permitidos em correlatos. Ficou estabelecido para os

correlatos que contatam o sangue um limite de 25 ppm para o ETO, 25 ppm para

ETCH e 250 ppm para ET027
.

2.2.3- Análise de custo-beneficio quanto a reutilização de produtos médico
hospitalares

Segundo relatos publicados em diversos trabalhos científicos, a relação custo

beneficio tem incentivado a prática da reutilização de produtos médico-hospitalares

de uso único pelas instituições hospitalares de vários países. Conforme mencionado

anteriormente, a reutilização de cateteres de uso único do tipo PTCA, tem sido

empregada com freqüência no Canadá e outros países numa tentativa de reduzir os

custos do procedimento39, 55, 84,100, 130, 165.

Devido à proibição da prática da reutilização de cateteres de PTCA em Quebec

(Canadá) em 1996, Shaw e colaboradores examinaram os aspectos da duração do

procedimento e resultados clínicos quanto a esta prática. Avaliando

comparativamente cateteres de PTCA introduzidos em 53 pacientes submetidos a

angioplastia antes da proibição, comparando os mesmos aspectos frente a 54

cateteres de PTCA utilizados uma única vez em pacientes submetidos aos

procedimentos de angioplastia. Finalizaram esse estudo convictos quanto à segurança

e eficácia da reutilização de cateteres de PTCA, pois segundo os dados obtidos a

prática da reutilização não estava associada com aumento da duração do

procedimento, aumento no tempo de fluoroscopia, ou mesmo com elevação do nível

de complicaçõesl82
.

Em contrapartida, um estudo realizado por Plante e colaboradores em 1994

sobre a reutilização de cateteres com balão utilizados em angioplastia coronariana,

fundamentou-se em avaliar a duração do procedimento e a quantidade de meio de
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contraste utilizado durante o mesmo, tanto num centro de reutilização de cateteres,

como num centro de uso único. Essa avaliação contradiz os resultados do trabalho de

Shaw e colaboradores em 1999, visto que os dados obtidos na avaliação de Plante e

colaboradores revelaram aumento significativo na duração do procedimento e na

quantidade de meio de contraste utilizado no centro de reutilização de cateteres

quando comparado ao centro de uso úniC0 159
• 182.

O tempo de fluoroscopia não apresentou variação significativa

comparativamente nos dois centros, porém complicações foram observadas no centro

de reutilização com relação à ruptura de balão em dois cateteres reutilizados pela

terceira vez, adicionalmente ocorrendo vazamento na haste do balão de um cateter

reutilizado pela quarta vez. Outros danos mencionados como maior incidência de

falhas ao cruzar a incisão inicia~ procedimentos de maior duração, óbito relacionado

com o procedimento, maior incidência de oclusão abrupta, infarto do miocárdio etc.,

ocorreram no centro de reutilização 17, 159, 173.

De acordo com as avaliações de custo-beneficio obtidas no estudo de Plante e

colaboradores, o custo do cateter por incisão no centro de reutilização ficou em torno

de $370 dólares canadenses, enquanto $644 dólares foram gastos por incisão no

centro de uso único, urna redução de custo em 43% no centro de reutilização, o

equivalente a $110.000 dólares canadenses aproximadamente, com urna média de

reutilização estimada em 5,2159
•

Um outro estudo realizado por Fagih e colaboradores em 1999, retratou a

preocupação quanto a transmissão da enfermidade de "Creutzfeldt-Jakob" (CID)

através da reutilização de cateteres descartáveis de PTCA. Os autores concluíram que

o risco da transmissão é relativamente baixo, dando ênfase à economia de custos

decorrente da reutilização dos dispositivos de PTCA. Segundo estimativas, mais de

420.000 procedimentos de PTCA foram realizados em 1994 nos Estados Unidos,

com custos estimados em $16.000 dólares canadenses por procedimento anualmente,

totalizando um valor de $6 bilhões de dólares canadenses127. 128, 159. Presumindo-se

que com a reutilização de 50% destes cateteres e utilizando-se 1,5 cateteres por

procedimento, a economia derivada desta prática apenas nos Estados Unidos, poderia

superar US$50 milhões33
•
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Segundo análise realizada pelo laboratório de eletrofisiologia do Hospital de

Westmead na Austrália, com relação a economia de custos com a prática da

reutilização de cateteres de eletrodo, estimou-se aproximadamente, o custo de

materiais de consumo para cada caso em US$300, enquanto se fossem usados

cateteres novos a média de custo seria aproximadamente US$5300. O trabalho

também retrata que, mesmo admitindo riscos de transmissão de vírus, como o HIV e

a hepatite, em decorrência da reutilização dos cateteres de eletrodo, numa proporção

de um em 1000 casos, ainda assim haveria uma economia por paciente em tomo de

US$5 milhões I71
.

A razão principal para a reutilização de cateteres de angioplastia está na

potencial economia de custos, visto que segundo estudo realizado por Browne e

colaboradores este processo permitiria que as instituições economizassem 40% da

fatura original do produto para o hospitat33
.

Num laboratório do Centro Médico Regional de Lakeland (EUA),

aproximadamente 2000 cateteres de angioplastia são usados por ano, numa média de

preço de US$400. Sendo reutilizados 1000 cateteres, com economia de US$160 em

cada, seria economizado um valor de US$160.000 pela instituição33
. Em 1992,

estimou-se que com a reutilização em cinco vezes para cateter de diagnóstico e três

vezes para cateter de angioplastia seriam economizados aproximadamente $6,5

milhões de dólares canadenses por ano69
•

Segundo Bloom e colaboradores, em publicação sobre a reutilização de cânulas

de perfusão venosa e arterial, essas podem ser reutilizadas com segurança e eficácia

até cinco vezes. Eles simularam a reutilização destas cânulas até dez vezes, sendo o

primeiro uso clínico e os demais simulados. Apesar da economia obtida com a

reutilização das cânulas não atingir altos índices, eles queriam provar através deste

estudo que produtos médico-hospitalares de uso único com custo elevado, poderiam

ser reutilizados partindo do modelo de avaliação por eles desenvolvido 15
.

2.2.4- Qualidade microbiana de produtos médico-hospitalares

A primeira consideração a ser feita ao se cogitar da exigência de esterilidade

para um determinado produto é referente a sua utilização. Assim, no âmbito da saúde
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o menor nível de exigência ocorre para os artigos considerados como não críticos,

envolvendo como exigência que todos os artigos que entram em contato com o

paciente devem estar isentos de agentes de doenças infecciosas transmissíveis2os•

Na continuidade deste critério que classifica o artigo segundo o risco intrínseco

do seu potencial de transmissão situam-se os artigos semi-críticos, aqueles que

entram em contato com mucosas íntegras colonizadas, e para os quais exige-se, para

utilização, que estejam isentos de bactérias, fungos e vírus. Por fim, encontra-se

como grupo de mais alta exigência o dos artigos críticos, que abrange tanto tais

artigos quanto seus acessórios, os quais se caracterizam por contatar tecidos

subepiteliais, tecidos lesados, órgãos e sistema vascular, e cuja exigência consiste em

estarem totalmente livres de microrganismos. Estes são os produtos aos quais

obrigatoriamente se aplica o processo de esterilização, definido como processo fisico

ou químico que destroi todos os tipos de microrganismos, inclusive os esporulados,

de forma que não seja mais possível detectá-los em meio de cultura sob condições

onde, anteriormente, haveria a proliferação2os•

Ao se tratar de produtos utilizados no meio hospitalar, o qual envolve sempre

riscos elevados quanto à presença de microrganismos saprófitos e patógenos, o risco

abrange, em distintas situações, tanto o profissional de saúde quanto o paciente.

Desta forma, um dos primeiros termos a definir é o da descontaminação. Entre

diferentes conceitos pode-se mencionar aquele dado por Perkins: É um processo ou

método onde um objeto ou material, como instrumento cirúrgico, torna-se livre de

contaminantes, resultando na segurança ao manuseio sem mais a necessidade de

medidas de proteção individual143
.

O conceito expresso pelo Ministério da Saúde é de que descontaminação é o

processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de produtos e

superficies, tornando-os aptos para o manuseio seguro. Este processo pode ser

aplicado através de limpeza, desinfecção e esterilização. Produtos descontaminados

devem seguir processamento adequado30
.

Um terceiro conceito mencionado pela Secretaria da Saúde do Estado de São

Paulo na Resolução nO 392 de junho de 1994, define descontaminação prévia, como

procedimento utilizado em produtos contaminados por matéria orgânica (sangue,

pus, secreções corpóreas) para a destruição de microrganismos patogênicos antes de
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lll1Clar o processo de limpeza. Tem por objetivo proteger as pessoas que irão

proceder à limpeza desses produtos178. Entretanto, é polêmica a necessidade e/ou

eficácia da descontaminação do material antes de sua limpeza, muitas vezes se

confundindo os conceitos de limpeza e descontaminação. O maior conhecimento da

transmissão das doenças, principalmente a AIDS, levou-se a considerar que todo

artigo é potencialmente contaminado, desde que haja presença de matéria orgânica,

independente do seu grau de sujidade, bem como o processo ao qual o artigo será

submetido 147.

Neste momento é coerente que se traga à lembrança o conceito da desinfecção,

processo químico de destruição de microrganismos na forma vegetativa, embora não

necessariamente os esporulados. Pode ser dividida em desinfecção de alto nível,

quando os desinfetantes são eficazes contra todas as formas vegetativas e destroem

grande parte dos esporos, quando em contato por 10 a 30 minutos; nível médio ou

intermediário quando os desinfetantes não destroem esporos, têm ação sobre o bacilo

da tuberculose, ampla ação sobre vírus e fungos, mas não obrigatoriamente destroi a

todos; baixo nível sobre as formas vegetativas, mas não destroem esporos72
, 87,161.

Adicionalmente, há que se lembrar dos possíveis mecanismos de ação dos

agentes antimicrobianos, abrangendo alteração da permeabilidade celular, alteração

molecular de proteínas e ácidos nucleicos, inibição da ação enzimática, inibição da

síntese de ácidos nucleicos, danos à parede celular, entre outros90, 143.

Quando aplicados a materiais, há sempre que se considerar a ação coadjuvante

de detergentes enzimáticos, ultra-som, fricção mecânica e outros recursos que

possam tomar mais íntimo o contato entre o agente antimicrobiano e o próprio

microrganismo.

Por outro lado, fenômeno que tende a dificultar tal ação é a formação de

biofilmes, quando células mortas e vivas, além de resíduos orgânicos adicionais

ocasionando superficie de adesão adequada, provida de fonte de nutrientes e água, de

forma a cada vez mais propiciar o crescimento microbiano e limitar ou impedir a

limpeza da superficie, tomando-se fator limitante potencial à ação de agentes

esterilizantes50, 87,148,167.

Retomando ao aspecto da descontaminação, é fundamental para aplicação que

seja submetida a validação do processo. Esta deve incluir a limpeza prévia e
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desinfecção, de forma que de fato se obtenha redução do "bioburden" e da matéria

orgânica, aumento da eficácia do processo esterilizante e minimização dos riscos de

pirogenicidade88, 105, 147, 152, 154.

2.3- Processos esterilizantes freqüentemente utilizados

Os critérios de avaliação da segurança dos sistemas de qualidade reconhecem a

importância fundamental dos processos, de seu controle e monitorização,

responsáveis pela eficácia, não demonstrável apenas por testes do produto final,

assegurada pelo controle e monitorização. Tendo em vista as características

peculiares quanto à esterilização e à constatação da característica de esterilidade, ela

é considerada um dos processos especiais utilizados na indústria de medicamentos e

de produtos médico-hospitalares58.

No processo esterilizante, a segurança quanto à esterilidade é alcançada

demonstrando-se. que condições predeterminadas e que permitam alcançar o nível

almejado de inativação microbiana, tenham sido de fato atingidas. Quando a cinética

de inativação microbiana é compreendida e as variáveis críticas podem ser

precisamente medidas, a esterilidade pode ser demonstrada pela monitorização

apenas das condições fisicas do processo de esterilização58, 90.

Os métodos de esterilização podem ser fisicos e químicos. Dentre os fisicos há

o calor, sob a forma úmida e seca, a radiação ionizante e a não-ionizante, e a

filtração. Dentre os métodos químicos há os agentes químicos sob as formas líquida e

gasosa87.

2.3 .1- Processo térmico

O calor é o mais antigo e mais conhecido agente esterilizante, apresentando-se

sob as formas úmida ou seca. O calor úmido na forma de vapor saturado sob pressão

é o processo de esterilização mais seguro, eficiente, rápido e econômico disponívet7°,

87,161,186. O mecanismo de ação do vapor saturado está baseado em calor e umidade.

Conforme os trabalhos desenvolvidos por Lewith e Barker, comentados por Perkins,

quanto maior a umidade, menor será a temperatura necessária para a desnaturação da
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proteína, logo o processo de inativação pelo calor é mais rápido quando há maior

disponibilidade de água87
• 143. O mecanismo de esterilização pelo vapor saturado sob

pressão está relacionado com o calor latente e o contato direto com o vapor,

promovendo a coagulação das proteínas. O vapor sob pressão, ao entrar em contato

com a superficie fria dos materiais colocados na autoclave, se condensa liberando

calor latente, que é responsável pela desnaturação dos microrganismos87
.

Os produtos que podem ser submetidos à esterilização por calor úmido devem

ser estáveis ao calor e à umidade, tais como os instrumentos cirúrgicos, vestimentas,

plásticos resistentes à temperatura (polipropileno de alta densidade), fluidos aquosos

termoestáveis e vidro 186. O indicador biológico utilizado nesse processo esterilizante

é o Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 ou ATCC 1298093
•

O calor seco é obtido através da utilização de estufas elétricas ou Forno de

Pasteur, equipado de termostato, cuja ação sobre o microrganismo se dá pela ação do

ar quente. Os microrganismos expostos ao ar quente podem ser desidratados antes

que a temperatura seja suficiente para destruí-los pela coagulação. A inativação dos

microrganismos pelo calor seco é resultado de oxidação e dessecação. A esterilização

se dá por elevação de temperatura (150 a 170 graus centígrados), por irradiação de

calor cuja distribuição no equipamento deve ser o mais uniforme possível através das

paredes laterais e da base. O tempo de exposição do material tem sido de 60 a 180

minutos, na dependência da sua resistência térmica43
, 147.

A utilização do calor seco tem também por objetivo a despirogenização,

quando realizada numa temperatura de 200 a 220°C, por um período de exposição

não inferior a duas horas70
, 141, 155. Esse processo é geralmente usado para esterilizar

vidrarias, instrumentos de corte, instrumentos sensíveis à umidade e com

possibilidade de ser oxidado, além de materiais como ceras, pomadas e óleos70
. Os

indicadores biológicos utilizados durante esse processo são Clostridium sporogenes

ATCC 7955 ou Bacillus subtilis varo niger ATCC 937293
.

2.3.2- Radiação

A radiação é uma possibilidade alternativa na esterilização de produtos

termossensíveis, por atuar em baixas temperaturas, sendo no geral um método
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aplicável apenas em escala industrial devido aos elevados custos de implantação e

controles. A radiação consiste na emissão e propagação de energia através de um

meio material, sob a forma de ondas eletromagnéticas, sonoras ou particulada.

Classifica-se quanto à natureza de emissão e força de ionização. Quanto à natureza

da emissão, as radiações são eletromagnéticas ou corpusculares, e quanto à força de

ionização são ionizantes ou não-ionizantes87, 185.

As radiações ionizantes são emissões de alta energia, sob a forma de ondas

eletromagnéticas ou partículas que, ao se chocarem com os materiais sob irradiação,

alteram sua carga elétrica por deslocamento de elétrons, transformando os átomos em

íons com carga positiva ou negativa. As principais fontes são: raios beta, raios gama,

raios X, raios alfa. Os raios gama são os de grande poder de penetração, devido a sua

elevada energia e ausência de massa87,185,186.

As radiações não-ionizantes quando incidem sobre o material, produzem

vibrações que não têm energia suficiente para deslocar os elétrons da eletrosfera dos

átomos. Abrangem as radiações nas regiões ultravioleta, infravermelha e as ondas

curtas, porém a garantia da ação esterilizante é limitada devido ao seu baixo poder de

penetração34
.

A radiação gama quando comparada ao óxido de etileno (ETO), apresenta

poucas variáveis a serem controladas, como limite de dose e tempo, logo se toma

mais fácil o controle do processo e este apresenta maior confiabilidade. O custo total

do processo esterilizante por radiação é comparativamente menor em relação ao

ETO, desde que desconsiderado o capital inicial para montagem das instalações. O

mecanismo de ação da radiação gama envolve ondas eletromagnéticas que

bombardeiam os materiais com alta energia, causando reações químicas nas células

de bactérias e vírus pela quebra de ligações nas cadeias de DNA e RNA libertando

radicais de hidrogênio, hidroxila e peróxidos responsáveis por danos intracelulares

nestes microrganismos44, 113, 185.

O 60Co é o elemento de eleição como fonte de radiação gama, devido à sua

abundância na natureza e propriedade de emitir radiação de alta energia, além de

ausência de indução radioativa em outros elementos químicos87, 185. Recurso ainda

possível, embora menos freqüentemente empregado, consiste na adoção do processo

empregando elétron acelerado. A limitação relativa ao poder de penetração tem sido
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contornada com os equipamentos mais recentes. A grande vantagem consiste em ser

o equipamento acionado para funcionar ou não mediante um dispositivo do tipo liga

desliga, eliminando totalmente riscos ocupacionais ou de lixo radioativo, como

ocorre com as varetas de 60Co 185,186.

Os materiais expostos a qualquer tipo de radiação podem ser utilizados

imediatamente após o processo de esterilização, pois não apresentam resíduos87, 185.

Os indicadores biológicos utilizados durante o processo esterilizante por radiação

podem ser o Bacillus stearothermophilus ATCC 9753 ou Bacillus pumilus ATCC

1488493
•

2.3.3- Filtração

A filtração tem por finalidade eliminar, mecanicamente, os microrganismos e

partículas através da passagem por filtro70, 87, 186. A eficácia da esterilização por

filtração depende do uso de elementos filtrantes com poros de dimensões adequadas

e das condições de assepsia observadas durante o procedimento70, 186.

A filtração tem sido utilizada durante anos como um meio de estabilizar

soluções farmacêuticas e biológicas. Provavelmente, os primeiros filtros projetados

para remoção de bactérias em solução foram desenvolvidos por Pasteur e

Chamberlain em 1884192
• Em 1922, Zsigmondy e Buchmann introduziram o filtro de

membrana, composto por esteres de celulose, inerte, para remoção das bactérias em

soluções. Estes filtros foram capazes de reter em sua superficie partículas maiores ou

de dimensão próxima ao tamanho do poro 121 .

As primeiras membranas comercialmente disponíveis foram as fabricadas em

tamanho de poro de 0,45 Ilm e 0,80 Ilm. Observou-se, em meados de 1950, que

microrganismos associados com soluções protéicas conseguiam ultrapassar a

membrana de 0,45 Ilm durante o processo de filtração, logo uma membrana de

tamanho de poro de 0,22 Ilm foi introduzida para filtrações esterilizantes críticas12 I,

186

A filtração promove a remoção mecânica de organismos viáveis e não viáveis

do material submetido ao processo. Os filtros adequados para esterilização de

produtos farmacêuticos devem possuir tamanho de poro estimado em 0,22 Ilm ou
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menor, ou apresentar, pelo menos, propriedades equivalentes para reter

microrganismos. Esses filtros possuem uma capacidade finita de retençã058
,60, 186. O

microrganismo teste utilizado para garantir a capacidade esterilizante por teste

destrutivo de um filtro de membrana com tamanho de poro estimado em 0,22 Ilm

tem sido a Pseudomonas diminuta ATCC 19146, hoje conhecida como

Brevundimonas diminuta93
, 155.

2.3.4- Óxido de Etileno

De acordo com a Portaria nO 15 de 23 de agosto de 1988, o Ministério da Saúde

atualiza o regulamento para registro de produtos saneantes domissanitários com ação

antimicrobiana, autorizando os seguintes princípios ativos: aldeídos, fenólicos,

quaternário de amônio, compostos inorgânicos e orgânicos liberadores de cloro ativo,

iodo e derivados, álcoois e glicóis, biguanidas e outros (ex. ácido benzóico, benzoato

d 'd' )23e so 10, etc. .

A Portaria nO 15 de 23 de agosto de 1988 inclui no subanexo 1, alínea I, o

princípio ativo ácido peracético para uso das formulações de desinfetante e

esterilizante hospitalares para superfície fixas, desinfetantes hospitalares para artigo

semicrítico e desinfetante para indústria alimentícia 23.

Os processos químicos de esterilização utilizam agentes germicidas que, por

sua composição e ação, agem nos microrganismos de maneira a destruí-los. Logo,

conforme o teste esporocida da AOAC ("Association of Official Analytical

Chemists") adotado pela Divisão de Saneantes e Domissanitários (DISAD) do

Ministério da Saúde para comprovar a ação esporocida de produtos destinados a

esterilização química à temperatura ambiente, apenas o óxido de etileno, o

glutaraldeído e o formaldeído, em concentrações adequadas, aplicados sobre

produtos previamente limpos, durante 4, 10 ou 18 horas respectivamente, podem ser

considerados esterilizantes químicos2
0

8
.

O óxido de etileno (ETO) primeiramente foi descrito por Wurtz em 1859, e

vem sendo utilizado pelo menos desde 1928, quando Cotton e Roark informaram seu

uso como um inseticida42, 194. O uso do ETO como agente esterilizante origina-se das

avaliações básicas feitas por K.aye e Phi1lips em 1949108
. Uma grande variedade de
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produtos que não são compatíveis com outros processos, podem ser esterilizados por

este gás. Os produtos podem ser esterilizados já embalados para distribuição, pois o

ETO penetra em filmes selados e caixas de papelão fechadas. Embora o gás seja

tóxico, ele tem a capacidade de volatilizar dos materiais muito rapidamente,

deixando pouco ou nenhum resíduo em muitos casos. Ele é considerado altamente

difusível e penetrante em áreas não alcançadas por agentes esterilizantes na forma

líquida ou vapor. Embora o ETO seja altamente reativo, seu grau de reatividade é

baixo o suficiente para fornecer esterilização em presença de matéria orgânica em

níveis elevadosl 43, 146, 174.
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O óxido de etileno, um éter cíclico também conhecido como oxirano, epóxi

etano e óxido de dimetileno, é um gás incolor à temperatura e pressão atmosférica.

Sua fórmula molecular é C2~0, peso molecular 44,05, odor desagradável,

semelhante ao éter, miscível com a acetona, éter, benzeno e a maioria dos solventes

orgânicos. O ETO é solúvel em água a 10°C, em pH ácido reage formando

etilenoglicol e na presença de íons cloro forma urna outra substância, a

etilenocloridrina, de reconhecida toxicidade42, 140, 143.

O óxido de etileno é uma substância gasosa que vem sendo muito utilizada nos

últimos anos em hospitais, por suas propriedades esterilizantes, exercendo ação

bactericida, fungicida, virucida e esporocida. Sua eficácia tem sido confirmada por

muitos investigadores e seu uso tomou-se universa~ principalmente levando-se em

conta a sua alta difusibilidade e permeabilidade no material. Uma enorme variedade

de produtos pode ser submetida à esterilização com este agente, sem qualquer dano

em seus invólucros finais através dos quais o gás se difunde com facilidade, e é

rapidamente liberad04,65, 135, 143.

Este gás tem sido usado em hospitais nos Estados Unidos, quase

exclusivamente para esterilizar itens que não podem ser esterilizados pelo calorl40
.

Entretanto, devido a sua toxicidade, mesmo a baixas concentrações, toma-se

necessário o seu controle, bem como o de seus produtos de reação, como o

etilenoglicol e a etilenocloridrina que é altamente irritante para os tecidos, provoca

hemólise, inflamação e até mesmo necrose das mucosas81 ,92, 135,208.

A efetividade do processo esterilizante por ETO depende de urna conjugação

de fatores microbiológicos, fisicos e químicos. Assim o controle do processo diz
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É extremamente reativo e potencialmente explosivo quando aquecido ou

quando em contato com hidróxido de metal alcalino ou certas superficies catalíticas,

e não é corrosivo para a maior parte dos materiais, com exceção de algumas

borrachas. Vem sendo utilizado como a maneira mais eficaz de se eliminar

O clorotluorcarbono (CFC) é o diluente tradicional, usado a 88% em peso na

mistura (Carboxide 12), preferido em pequenos esterilizadores como hospitais e

laboratórios, em função da baixa pressão total de trabalho. Porém, este produto é

considerado danoso à camada de ozônio e busca-se um substituto, como nitrogênio e

hidroclorofluorcarbono, tendo-se considerado o mais promissor o HCFC 1241
,2,143.

Existe hoje disponível no mercado a mistura agregando óxido de etileno com

compostos HCFCs. Resultados obtidos relatam que essa mistura pode substituir

adequadamente a mistura 12/88 que vem sendo usada freqüentemente. As vantagens
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microrganismos em todas as suas formas, preservando as características do material e

do instrumental, principalmente por agir em baixas temperaturas. A ação letal é

atribuída à alquilação (reação da substituição de átomos de hidrogênio por radicais

orgânicos (CnH2n+I) nos grupos sulfidrila (SH-) e hidroxila (HO-), existentes em

proteínas, ácidos nucleicos, peptídeos, aminoácidos e enzimas)43, 143, 174.

O principal uso industrial reside na petroquímica leve, onde é usado na síntese

de fibras de poliéster, embalagens e filmes plásticos. É inflamável quando em

concentrações superiores a 3% no ar atmosférico. Em conseqüência desta

característica quando utilizado como agente esterilizante normalmente é fornecido a

hospitais e indústrias sob a forma de misturas não explosivas, diluído com um gás

inerte como dióxido de carbono ou tluorcarbonos76, 143, 147, 174.

respeito a carga microbiana inerente ao produto, originada parcialmente da matéria

prima, do seu processamento e do grau de automação do equipamento empregado,

conduzindo a manuseio diferenciado; do nível de higiene e treinamento do pessoal

envolvido nas etapas de fabricação, assim como do ambiente empregado, gerando

uma carga microbiana no produto. O ciclo esterilizante por sua vez carece de

acompanhamento de parâmetros fisicos e químicos, envolvendo o controle de

temperatura, da umidade relativa, da concentração do agente esterilizante, da pressão

do trabalho (negativa e positiva) e do tempo de exposição à condição esterilizanté6,
67,83,105,110,143,153,186
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decorrem do fato do HCfC exibir potencial de depleção de 50 a 100 vezes menos

que o CfC-12, sendo mais lábil e dissociando-se antes de atingir a camada de

ozônio. A mistura também apresenta como característica a ausência de

inflamabilidade e explosividade, bem como características termodinâmicas muito

próximas da mistura 12/88, requerendo pouca ou nenhuma alteração na engenharia

de equipamentos1, 9,172.

A Portaria Interministerial n° 482, de 16 de abril de 1999 estabelece o limite de

tolerância de concentração do gás óxido de etileno no ambiente de trabalho em 1,8

mg/m3 ou 1 ppm de concentração no ar, para um dia normal de oito horas. Essa

mesma portaria estabelece a concentração máxima permitida para exposição ao gás

óxido de etileno para períodos de até 15 minutos diários, em 9 mg/m3 ou 5 ppm27
•

2.3.4.1- Atividade antirnicrobiana

Phillips (1977) sugeriu que a atividade microbicida do ETü fosse devida a

alquilação dos grupamentos sulfidrila, amina, carboxila, fenólico e hidroxila em

esporo ou célula vegetativa. A alquilação causa injúria e/ou morte das células

vegetativas e esporos microbianosl45
. Como um agente alquilante o ETü reage com

grupos nucleofilicos, dentre os quais as proteínas e bases nitrogenadas, forma

ligações irreversíveis que impedem a duplicação do material genético, inviabilizando

a síntese protéica e, portanto, a multiplicação celular lO1
, 129, 175.

A literatura mostra que esporos de bactérias são mais resistentes ao ETü que as

células bacterianas, leveduras e mofo, segundo Phillips (1977), da ordem de cinco a

dez vezes maior intensidade. Kereluk e colaboradores (1970), concluíram que os

esporos do Bacillus subtilis var. niger demonstraram maior resistência à exposição

ao ETü que esporos de outros microrganismos45, 46, 56, 109, 140, 145.

A eficiência da esterilização com ETÜ é influenciada por quatro elementos

essenciais: concentração do gás, temperatura, umidade e tempo de exposição. As

faixas operacionais usuais para cada um destes quatro parâmetros são de 450 a 1200

mg/L, 29°C a 65°C, 45% a 85% e 2 a 5 horas, respectivamente45
,65, 175.
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2.3.4.2- Parâmetros de influência

~ Concentração do gás e Temperatura

27

o limite de inativação de esporos de Bacillus subtilis varo niger, aumenta

significativamente com o aumento da concentração do gás, como exemplo um

aumento da concentração do gás de 50 para 500 mglL, entretanto uma concentração

maior que 500 mglL de gás não acarreta aumentos significativos no limite de

inativação dos esporosl40
. Segundo relatos de Kereluk e colaboradores em 1970, para

esporos de Bacillus subtilis varo niger, submetidos a concentração de gás variando de

200 a 1200 mgIL, a diminuição mais dramática na resistência ocorreu quando a

concentração dada aumentou de 200 a 400 mgIL a 54,4°CI09
.

Ernst e Shull em 1962, em estudos combinando as variáveis concentração e

temperatura, observaram que numa determinada concentração de ETO e a uma

temperatura específica, aumentando-se a concentração não mais aumentava a

inativação, cinética de ordem zero66
• Em geral, para cada alteração de 10°C na

temperatura ocorre mudança no limite de inativação dos esporos em exposição ao

ETO, praticamente dobrando, quando a concentração não é fator limitante l40
•

Partindo-se do fato que o mecanismo de ação dos agentes alquilantes envolve

reação com macromoléculas, seria esperado que a atividade desses agentes

aumentasse com a elevação da temperatural86
.

~ Umidade Relativa

A umidade relativa tem sido reconhecida como um fator crítico na esterilização

por óxido de etileno. Tawaratani e colaboradores em 1980, concluíram que a

diferença de sensibilidade dos esporos aos gases esterilizantes quando sob distintos

níveis de umidade relativa foi devido, principalmente, a diferença do conteúdo de

água presente nos esporos, enquanto a quantidade de água absorvida adicionalmente

por estes foi considerada secundária193.

Kaye e Phillips em 1949, mostraram ser a umidade ótima vizinha de 33%,

Ernst e Shull, em 1962, e Kereluk e colaboradores, em 1970, apresentaram dados
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comprovando o aumento da efetividade esterilizante com o aumento da umidade

relativa67, 108, 110, 149.
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Kereluk: e colaboradores em 1970, concluíram que o conteúdo de água do

microambiente dos esporos tinha uma maior influência na resistência dos esporos ao

ETO, do que a umidade relativa na atmosfera esterilizanteII O. A exigência da

presença de água para a esterilização com ETO não é surpreendente, pois a água irá

agir sobre o óxido de etileno abrindo o anel de epóxido e pennitindo que ele reaja

com a célula ou esporo microbiano l4o.

A importância da umidade é retratada quando esta, juntamente com o agente

esterilizante promovem reciprocamente a permeabilidade através de filmes plásticos,

dependendo de sua característica polar ou apoIar. Logo, o ETO age como

transportador para a mistura através de filmes não polares e hidrófobos. Quando

sacos de polietileno selados são colocados num esterilizador com alta umidade

relativa, pouca ou nenhuma umidade é encontrada no seu interior. Com a adição de

ETO ao sistema, glóbulos de água passam a serem vistos em seu interior,

evidenciando que o óxido de etileno agiu como transportador para a mistura.

Inversamente, a água auxilia a penetração de óxido de etileno através de filmes

polares, como os de poliamida e celofane11 I, 149.

Os pirogênios mais comumente encontrados em produtos parenterais são

endotoxinas bacterianas da membrana exterior da célula de bactéria Gram-negativa.

Esses lipopolissacarídeos são responsáveis por uma larga variedade de atividades

biológicas, como leucopenia seguida de leucocitose, necrose da medula óssea,

hipotensão, agregação plaquetária, indução do fator plasminogênio, entre outras

atividades. No entanto, a mais conhecida é o desencadeamento de febre quando da

presença de pirogênios em soluções parenterais injetada nos homens ou em anima159,

155,207. O teste de pirogênios em coelhos foi incorporado pela USP XII (Farmacopéia

dos Estados Unidos) em 1942, consistindo da injeção intravenosa de soluções testes

nos coelhos, seguindo de monitorização e registro da temperatura corporal dos

animais207.
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Durante 40 anos o teste de pirogênios em coelhos foi considerado o único teste

oficial pelos compêndios internacionais para detecção de pirogênios em produtos

farmacêuticos. a teste LAL ("Limu/us Amebocyte Lysate") foi introduzido em 1968

por Levy e colaboradores. Desde então, vários estudos têm provado que a técnica do

LAL apresenta as vantagens de ser mais reprodutível, mais sensível, apresenta

resultados em curto espaço de tempo e economia de custos quando comparado ao

teste de pirogênio em coelhos. Em 1987 a FDA dos Estados Unidos ("Food and Drug

Administration") aprovou as diretrizes de validação do teste LAL como um teste de

endotoxina de produto final para medicamentos parenterais de uso humano e

veterinário, produtos biológicos e médicos52
, 106,201.

a teste LAL é um teste in vitro utilizando lisado de células do sangue do

caranguejo em forma de ferradura de cavalo (Limu/us po/yphemus) que interage

enzimaticamente com endotoxinas59
. Várias técnicas são conhecidas, tais como o

teste de gelificação, cromogênico e teste turbidimétrico. a teste turbidimétrico é

considerado um aprimoramento do teste de gelificação, mas o teste cinético

turbidimétrico se sobrepõe aos dois anteriores, pois fornece valores quantitativos e

qualitativos sobre a concentração de endotoxina presente nas amostrasI 34
,209.

Vários relatos têm sido publicados em relação à aplicabilidade do teste LAL

para detecção de endotoxinas bacterianas em radiofarmacêuticos, hipnóticos,

preparações parenterais, produtos médicos e biológicos35, 104, 166, 191,206. a teste LAL

para detecção de endotoxinas bacterianas foi pela primeira vez introduzido em 1980

pela USP XX203
• No Brasil foi referido na 4° edição da Farmacopéia, em 199671

•

Adicionalmente, embora sempre tenha havido urna grande facilidade na

obtenção de preparados pirogênicos a partir de bactérias Oram-negativas, o único

grupo portador dos lipopolissacarídeos (endotoxina), sabe-se da existência de

exotoxina estreptocócicas, enterotoxinas estafilocócicas, componentes virais e outras

entidades, algumas sintéticas, com atividade pirogênica35
, 155.

a teste LAL, largamente aplicado como teste alternativo in vitro, mede

quantidades pequenas dos principais pirogênios, endotoxinas e também 1,3-p-glucan

de fungos os quais são menos pirogênicos, mas não reage com substâncias

pirogênicasde bactéria Gram-positivas, por isso a utilização de linhagens celulares

tem sido proposta como indicadora de endotoxinas53
, 63, 64.
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Um método in vitro com base celular, o ensaio da citocina por ativação de

monócitos esclarece tanto os resultados falso positivos quanto falso negativos

obtidos nos testes feitos com LAL e coelhos, em produtos para uso parenteral. As

linhagens Mono-Mac-6 e THP-I foram caracterizadas quanto a sua adequação num

ensaio de pirogênio com base celular e mostram-se capazes de detectar pirogênios

bacterianos86
•

o teste LAL detecta somente LPS (lipopolissacarídeo), o teste com coelhos é

um teste de toxicidade aguda com ponto final selecionado arbitrariamente, devido a

essas limitações estudos vêm sendo desenvolvidos com relação ao ensaio da citocina

por ativação de monócitos. As principais células alvo são as células mononucleares

circulantes, que produzem citocinas antiinflamatórias como as interleucêmicas-l (lL

1) e fator-a de necrose tumoral (FNT_a)59, 64, 86.

Apesar do conhecimento relativo à pirogenicidade ter absorvido a atenção de

pesquisadores e estudiosos desde o Século XIX, até recentemente pairavam dúvidas

quanto ao assunto. Uma das aquisições importantes de conhecimento foi quanto à

não correlação entre os processos esterilizantes de distintas naturezas e os

despirogenizantes.

Ainda assim, tomando-se a elevada atividade biológica da endotoxina, a

facilidade de proliferação de bactérias Oram-negativas na água e a ampla aplicação

desta, em termos práticos é a molécula lipopolissacarídea que efetivamente importa

quando da avaliação de pirogenicidade de um produto farmacêutico ou correlato.

Ao se considerar o produto médico-hospitalar, ou melhor os correlatos, o limite

máximo aceitável estabelecido é até 200 UE/unidade, exceto quando se trata dos

correlatos intratecais, cujo limite torna-se bastante rígido, 0,06 UE/unidade141
, 201.

Embora causando impacto à primeira vista, há que se considerar a

multiplicidade de variedades, tamanhos e usos de um correlato, justificando o

primeiro limite, apesar de aberto ao se considerar produtos farmacêuticos e

biológicos.

No caso dos correlatos intratecais é pertinente o valor limite mais rígido, pois

há que se considerar o contato internamente à barreira hematoencefálica, barreira

natural a ser atravessada pelo lipopolissacarídeo para que este possa exercer ação no

sítio receptor, localizado no hipotálamo, em sua face anterior.
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O mecanismo de ação para inativar endotoxinas por hidrólise ácidolbase ocorre

pela inativação do lipídeo A, reduzindo ou eliminando efetivamente a atividade

biológica do LPS. A hidrólise ácida age sobre a ligação cetosídica lábil para separar

Quando se discute a obtenção de medicamentos ou de correlatos no processo

industrial, é sempre ressaltado que a forma mais segura de se evitar a obtenção de

lote no qual se constate, quando da avaliação final (produto terminado) resultado

positivo para pirogênio ou endotoxina bacteriana consiste na sua prevenção.

Exemplificando, são requisitos básicos a apirogenicidade das matérias-primas,

associada a limite definido de carga microbiana; ambiente biolimpo; pessoal

treinado, com nível adequado de conscientização e monitorado no que tange a níveis

de higiene; controle rígido da água, seja como matéria-prima, item de limpeza ou do

processo em geral.

Ao se tratar de produto médico-hospitalar que se tencione reutilizar, alguns

desses cuidados permanecem válidos, entretanto outros são utópicos. O melhor

direcionamento é sem dúvida selecionar origem, evitando-se o aproveitamento de

itens expostos a determinadas patologias, e subseqüentes tratamentos objetivando

redução da carga microbiana, esterilização, e que simultaneamente possam vir a

promover a redução de endotoxinas bacterianas.

A inativação de endotoxinas bacterianas pode ser obtida pela detoxificação da

molécula lipopolissacarídea (LPS), usando tratamentos químicos que quebrem pontes

lábeis ou bloqueiem sítios necessários à atividade pirogênica. A remoção de

endotoxina pode também ocorrer por diferentes métodos, baseados em características

fisicas da endotoxina, como tamanho, peso molecular, carga eletrostática ou

afinidade da endotoxina a diferentes superficies155
•

Despirogenização por inativação em superfícies termoresistentes tem sido

realizada com exposição a temperaturas elevadas, entre outros, hidrólise ácidolbase,

oxidação, alquilação e radiação ionizante184
• Os processos de remoção de

endotoxinas empregados são: lavagem com solvente apirogênico, destilação,

ultrafiltração, osmose reversa, atração eletrostática, atração por membrana hidrófoba

e carvão ativo 141 .
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2.4.1- Processos de despirogenização

REVISÃO DA LITERATURA



REVISÃO DA LITERATORA 32

o lipídeo A do restante da molécula LPS: o lipídeo A isolado tem sua atividade

pirogênica reduzida ou eliminada. A oxidação por H202 inativa endotoxina por

mecanismo ainda desconhecido, podendo ocorrer por oxidação dos ácidos graxos

presentes no lipídeo A. Esta depende do tempo de exposição, pH e concentração l41 ,
155

A alquilação tem sido mencionada como forma de diminuir a pirogenicidade.

Estudos demonstraram que anidrido acético e anidrido succínico reduzem a

pirogenicidade em 100 a 1000 vezes, respectivamente, por mecanismos de acetilação

e succinilação. Óxido de etileno também foi mencionado como forte agente

a1quilante e oxidante sobre a endotoxina bacteriana, mostrando redução de 94% de

endotoxina inoculada em vidro ou alumínio, submetidos a ciclos de 6,5 horas, a 50%

de umidade relativa e mistura esterilizante 12:88141
,155.

Despirogenização por calor seco é o método de escolha para produtos

termoresistentes, não menos que 250°C por 30 minutos, sendo o mecanismo de

inativação por carbonização49, 123, 133, 141, 195,202. A radiação ionizante com 60Co reduz

a toxicidade de endotoxina bacteriana por alterações fisicas e biológicas registradas

como dose dependente, porém este processo aumenta a possibilidade de alterações

químicas desconhecidas em produtos farmacêuticosl 41, 155.

Um dos métodos mais simples de despirogenização por remoção de

endotoxinas bacterianas em superficies sólidas tem ocorrido pela lavagem com

solvente apirogênico, usualmente Água Estéril para Injeção USP. Níveis baixos

superficiais podem ser removidos da vidraria, tampas e dispositivos. A

monitorização durante o processo pode ser avaliada com o teste LAL141, 155.

O mecanismo de remoção de endotoxina bacteriana por destilação consiste na

queda das moléculas de LPS por gravidade, devido ao seu elevado peso molecular,

durante alteração da fase líquida para vapor. Água recentemente destilada, coletada e

mantida em frascos despirogenizados e esterilizados, é considerada apirogênica.

Membranas de ultrafiltração, também apresentam mecanismo de remoção

relacionado ao peso molecular do LPS, estabelecendo limites de exclusão a partir do

peso molecular, permitindo efetividade como filtros despirogenizantes. As

endotoxinas que excedem a um valor limite de peso molecular ficam retidas na

superficie da membrana141, 155.

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Durante osmose reversa a remoção da endotoxina ocorre pela exclusão de

tamanho das moléculas, uma vez que os poros da membrana (~1OA0) são pequenos o

suficiente para impedir a passagem das moléculas de lipopolissacarídeo. Seu uso na

despirogenização é limitado, pois moléculas pequenas distintas da água passam

através dos poros da membrana de osmose reversa. Uma membrana de osmose

reversa adequadamente mantida remove 99,5% a 99,9% da carga pirogênica do

sistema em uma única lavagem141
, 155.

O carvão ativo e a atração eletrostática são métodos distintos de remoção de

endotoxina bacteriana agindo semelhantemente por adsorsão, seja da endotoxina ao

carvão ativo, ou adsorsão da endotoxina (carregada negativamente) a um adsorvente

com carga catiônica. A afinidade da endotoxina a polímeros alifáticos faz com que

membrana de 0,1 fJ.m em polipropileno possa ser capaz de adsorver mais de 10 fJ.g de

LPS por centímetro quadrado de área filtrante, explicando a remoção de endotoxinas

por atração hidrofóbica141 , 155, 170.
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~ Avaliar os riscos intrínsecos da reutilização simulada em condições laboratoriais,

assim como confirmar as informações na situação real hospitalar;

~ Identificar e registrar evidências visíveis de alterações nos diferentes

constituintes do produto, como áreas de fissuras e rugosidades, devendo ser tais

alterações acompanhadas quanto a sua evolução, frente ao produto original

mantido como controle.

34

~ Avaliar a esterilidade, citotoxicidade e contaminação por endotoxina bacteriana,

tanto as unidades submetidas a simulações de processo quanto aquelas

empregadas na unidade de saúde, ao nível máximo de reutilizações não

exatamente conhecido;

OBJETIVOS

3- OBJETIVOS

Como a prática de reprocessamento dos produtos médico-hospitalares de uso

único vem sendo adotada amplamente no âmbito internacional, definiu-se a pesquisa

a partir de métodos de avaliação que proporcionassem verificar a segurança desses

produtos após sucessivas reutilizações, firmando os objetivos em:





4.1.2- Desafio com endotoxina bacteriana
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Durante validação do desafio com endotoxina bacteriana utilizou-se três

unidades de torneiras três vias, tubos de traqueostomia (diâmetro interno 8,0 mm e

externo 11,2 mm, FR-33) com balonete e cateteres intravenosos (diâmetro 1,60 mm,

14G e comprimento de 30,4 em), e o mesmo número de unidades foram utilizadas

como controles negativos.

Um total de 90 unidades fizeram parte do desafio referente ao reprocessamento

simulado com endotoxina bacteriana, sendo utilizadas 30 unidades referentes a cada

tipo de produto citado anteriormente. Adicionalmente, um total de 30 unidades

35

4.1- Materiais

4.1.1- Desafio com esporos de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372

MATERIAIS E MÉTODOS

4- MATERIAIS E MÉTODOS

o material de estudo constituiu em produtos médico-hospitalares de uso único

de diferentes tipos: 100 unidades de torneiras três vias, 100 tubos de traqueostomia

(diâmetro interno 8,0 mm e externo 11,2 mm, FR-33) com balonete e 100 cateteres

intravenosos (diâmetro 1,60 mm, 14G e comprimento de 30,4 em), todos cedidos

pelo produtor nacional (Tecnobio).

A matéria-prima integrante do tubo de traqueostomia constitui-se em poli

(cloreto de vinila). A torneira três vias apresenta em sua constituição dois diferentes

tipos de matérias-primas: polietileno de alta densidade no núcleo e aletas, com

policarbonato para as três vias e revestimento do núcleo. O cateter constitui-se de

poliuretano para a cânula e nylon para o conector Luer.

Empregou-se, nos reprocessamentos simulados de cada um dos tipos de

produtos, 109 unidades, sendo 3 unidades para validação da técnica de contagem, e 6

unidades para validação dos testes de esterilidade, por métodos direto e indireto.

Adicionalmente, um total de 72 unidades de cada tipo de produto foram empregadas

conforme fornecidos pelo produtor, constituindo-se em controles negativos.



4.1.3- Avaliação de produto médico-hospitalar reutilizado em instituição
hospitalar

conforme recebidas do produtor (Tecnobio), sendo 10 unidades de cada tipo de

produto, foram usadas como controles negativos.

Uma doação efetuada pelo Instituto do Coração (lNCOR) do complexo do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

referente a 32 unidades de cateteres-guia terapêuticos reutilizados em média 4 vezes

em pacientes, também fizeram parte dos desafios objeto de avaliação microbiológica

e de endotoxina bacteriana, embora numa situação prática de potencial exposição aos

agentes contaminantes. Duas unidades do tipo "pigtail" da Boston Scientific Scimed

(diâmetro interno de 1,32 mm, "shaft size" de 2,00 mm (6F) e comprimento de 110

em), foram adquiridas do fabricante, para emprego como controles negativos. A

Tabela 1 apresenta as características dos cateteres-guia doados pela instituição de

saúde do Hospital das Clínicas.
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Tabela 1- Características de apresentação dos cateteres-guia reprocessados quatro
vezes em unidade de saúde

Cateter Fabricante Dia.int., F (mm) Matéria-prima
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

PTFE+PEBAX
PTFE
PTFE

PTFE+PEBAX
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE+PEBAX
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE+PEBAX

1 Cordis 8 (2,66)
2 USCI 8 (2,66)
3 USCI 8 (2,66)
4 Cordis 8 (2,66)
5 Cordis 8 (2,66)
6 . 8 (2,66)
7 Cordls 7 (2 33)

Cook '
8 Scimed 8 (2,66)
9 Cordis 8 (2,66)
10 Cordis 7 (2,33)
11 Cook 7 (2,33)
12 Scimed 8 (2,66)
13 Cordis 7 (2,33)
14 Cordis 8 (2,66)
15 Cordis 7 (2,33)
16 Cordis 8 (2,66)
17 Cordis 7 (2,33)
18 Cordis 8 (2,66)
19 Cordis 7 (2,33)
20 Cordis 8 (2,66)
21 Cordis 9 (3,00)
22 Scimed 8 (2,66)
23 Cordis 7 (2,33)
24 Cordis 8 (2,66)
25 Cordis 8 (2,66)
26 Cordis 8 (2,66)
27 Cordis 8 (2,66)
28 Scimed 7 (2,33)
29 Daig 6 (2,00)
30 Cordis 8 (2,66) PTFE

Dia. int.: Diâmetro interno; F: French= medida francesa; PTFE: Politetratluoretileno;
PEBAX: "Polyether Block Amides"; - não aplicável.
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Quadro I- Composição do meio para esporulação (pH=7,2)149, 156:
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4.2.1.1- Preparação das suspensões de esporos de Bacillus subtilis varo niger
ATCC9372

38

Extrato de levedura (Merck) 8,00g

Caldo nutriente (Difco) 4,00g

Sulfato de manganês tetrahidratado 0,05g

(Synth)

Cloreto de cálcio hexahidratado (Ecibra) 0,05g

Agar (Oxoid) 30,00g

Agua destilada q.s.p 1000,00rnL

4.2.1- Desafio com esporos microbianos

4.2- Métodos

MATERIAIS E MÉTODOS

Para os desafios efetuados com esporos microbianos, o microrganismo

empregado na contaminação dos diferentes produtos foi o Bacillus subtilis varo niger

ATCC 9372, utilizando-se para o inóculo suspensões de esporos obtidas em

laboratório, em meio de cultura sólido.

Os repiques de manutenção foram feitos em ágar para dosagem de antibióticos

nO 1 (Merck), tendo sido a preparação em tubos de ensaio, sob a forma inclinada,

com incubação a 35±2°C por 24 horas e conservação em refrigerador, a

aproximadamente 4°C202
.

Um repique recente de B. subtilis foi transferido com alça de níquel-cromo, na

proximidade da chama de bico de Bunsen, para um tubo de ensaio de 37x200 mm

contendo 100 rnL de caldo caseína soja (TSB) (Difco) esterilizado, em seguida

incubado em estufa, nas condições idênticas às do repique de manutenção. Desta

suspensão obtida, foram retirados volumes de 5 rnL para inoculação de cada uma das

quatro garrafas de Roux de seis grupos de garrafas, contendo cada uma delas 200 rnL

de ágar para esporulação esterilizado em autoclave, cuja composição encontra-se

descrita a seguir.
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Transferiu-se a suspensão de esporos obtida para tubos de ensaio 27x75 mm

utilizados em centrífuga da marca Fanen, modelo 205N, onde foram efetuadas quatro

centrifugações com duração de 15 minutos cada e rotação de 3500 rprn. Após cada

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e ressuspendeu-se a massa de material

biológico com cerca de 10 mL de água destilada esterilizada. Ao término das quatro

centrifugações a massa obtida foi ressuspensa com 30 mL de água destilada

esterilizada e transferida para um erlenrneyer de 250 rnL esterilizado.

O tratamento térmico dos volumes parciais da suspensão de esporos

concentrada assim obtida, após colher os esporos dos seis grupos de garrafas, foi

efetuado em banho de água a 70±2°C, durante 30 minutos149
, 202. Ao final do

tratamento aguardou-se à suspensão atingir a temperatura ambiente (22-25°C) para

em seguida subdividi-la em frascos de vidro de 125 mL esterilizados, contendo

individualmente volumes de 10 rnL, e subseqüente manutenção dos mesmos a

temperatura de -(1O±2°C). Foram obtidos um total de 18 frascos de vidro, em

A incubação dos seis grupos de garrafas de Roux foi realizada em estufa a

35±2°C, durante 10 dias, período em que foi efetuado o acompanhamento diário do

grau de esporulação por meio de observação microscópica dos grânulos

metacromáticos corados pelo método de Wirtz Conklin. O procedimento consistiu

em corar as lâminas referentes a cada esfregaço do material retirado das garrafas com

solução aquosa verde malaquita a 5% (p/v) por 10 minutos sob ligeiro aquecimento,

procedendo-se a lavagem com água corrente para retirar o excesso de corante, sendo

em seguida aplicada a solução aquosa de safranina a 0,5% (p/v) por um minuto sob

leve aquecimento. Após novo enxágüe com água corrente, as lâminas foram deixadas

sob secagem a temperatura ambiente13, 41.

Quando o grau de esporulação atingiu cerca de 90%, interrompeu-se a

incubação para colher os esporos de B. subtilis. Esse procedimento foi realizado em

capela de fluxo laminar vertical (modelo VLFS09 da Veco), com auxilio de pérolas

de vidro e 20 mL de água destilada esterilizada. A massa colhida em cada grupo de

quatro garrafas foi transferida para um erlenrneyer de 250 mL esterilizado, passando

previamente por um filtro constituído de 3 camadas de tecido de poliéster

esterilizado 149, 156.
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4.2.1.2- Padronização da suspensão de esporos

volumes individuais de 10 rnL de suspensão, a partir dos seis grupos de garrafas de

Roux.

Os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de esporos de Bacillus subtilis varo niger ATCC

9372 acondicionados em frascos de vidro de capacidade para 125 rnL, com 10 rnL de

suspensão de esporos, perfazendo um volume total de 30 rnL de suspensão de

esporos para cada grupo, foram descongelados em temperatura ambiente (22-25°C).

Após o descongelamento das suspensões de esporos dos seis grupos de garrafas de

Roux aplicou-se choque térmico com banho de água a 70±2°C em cada grupo,

durante 15 mínutosl 49
•

Finalizado o choque térmico transferiu-se, com pipeta graduada esterilizada, 1

rnL da suspensão de esporos do grupo 1 para volume de 9 rnL de água destilada

esterilizada, dando-se início às sucessivas diluições decimais que compreenderam de

10-1 a 10-
15

. A partir da diluição 10-
8 foi feita a semeadura, em triplicata de placas,

através da técnica de semeadura em "pour plate", que consistiu em transferir 1 rnL de

cada diluição para cada urna das placas, nas quais foi a seguir vertido um volume

aproximado de 15 rnL de ágar caseína de soja da Difco (TSA) esterilizado, fundido e

resfriado a cerca de 40°C. Após solidificação desta primeira camada, foi adicionado

um volume de aproximadamente 5 rnL de TSA. As placas foram então incubadas na

posição invertida em estufa a 35±2°C, durante 72 horas68, 156, 155, 202. Após, foi

efetuada a contagem do número de colônias.

Esse procedimento de padronização foi igualmente realizado para os outros

cinco grupos de esporos. A padronização dos grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de esporos foi

estabelecida numa proporção de carga microbiana da ordem de 108 ufc/rnL (unidades

formadoras de colônia/mililitros).

40MATERIAIS E MÉTODOS

4.2.1.3- Validação do método de contagem microbiana

Realizou-se a validação da técnica de contagem microbiana com três unidades

de cada tipo de produto, previamente inoculadas com um volume de 0,1 rnL da
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suspensão padronizada dos esporos de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372. A

contaminação foi feita com auxílio de pipeta semi-automática previamente calibrada

e ponteira esterilizada, no interior dos cateteres intravenosos e das torneiras três vias

em posição totalmente aberta, entretanto os tubos de traqueostomia foram

contaminados no interior do "lumen" e na área externa do tubo, sobre o balonete.

Manteve-se o material para completa secagem em capela para procedimentos

assépticos, previamente realizada desinfecção com álcool a 70% (v/v) e luz

ultravioleta (faixa de 2600 a 2700 Á), na presença de placas com sílica gel, durante

96 horas142
.

As unidades contaminadas, acondicionadas em embalagem do tipo filme-papel

grau cirúrgico para protege-las contra contaminação adicional, foram transferidas

para capela de fluxo laminar vertical. Com auxílio de tesoura e pinça esterilizadas,

fragmentou-se os cateteres intravenosos em pedaços de 20 mm, enquanto os tubos de

traqueostomia foram subdivididos por corte transversal em dois segmentos de

aproximadamente 35 mm, ao longo do comprimento total do "lumen", e as torneiras

três vias foram mantidas íntegras. Os fragmentos de cada produto, assim como o

produto mantido íntegro, foram transferidos para tubos de ensaio de 37x200 mm com

50 mL de água peptonada (Difco) 0,1% (p/v) esterilizada.

Os nove tubos de ensaio inoculados com as respectivas unidades foram

submetidos a agitação vigorosa em agitador tipo vortex, marca Phoenix, modelo

AP56, n° de série 5157, durante 15 minutos e, em seguida, a choque térmico em

banho de água a 70±2°C durante 15 minutos149
• Em capela de fluxo laminar foram

efetuadas diluições decimais seriadas até 10-5
• As semeaduras foram realizadas a

partir das diluições de 104 e 10-5
, sempre partindo de tomadas de ensaio de 1 mL

para tubos contendo 9 mL de água peptonada (Difco) 0,1% (p/v), esterilizada. As

semeaduras foram feitas em triplicata de placas conforme descrito na padronização

dos esporos de Bacillus subtilis, com 15 mL de meio TSA esterilizado, fundido e

resfriado a cerca de 40°C, em cada uma das placas, e com selagem após solidificação

desta primeira camada. As placas foram incubadas na posição invertida em estufa a

35±2°C, durante 72 horas68
, 202. Após, foi efetuada a contagem do número de

colônias.
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4.2.1.4- Contaminação dos produtos médico-hospitalares
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esporos.

Nos cateteres intravenosos empregou-se 0,1 mL de suspensão, dispensada

através do conector Luer no "lumen" do tubo, e nas torneiras três vias o mesmo

volume dispensado na parte interna central, mantidas as vias de acesso abertas. Esses

produtos permaneceram dentro da capela para manipulação asséptica, na presença de

placas contendo sílica gel para auxiliar a secagem dos esporos inoculados, durante

período de 96 horas.

Os produtos médico-hospitalares de diferentes tipos, já citados anteriormente,

foram contaminados em capela para procedimentos assépticos, com a suspensão de

esporos padronizada. A desinfecção da capela e do material de suporte utilizado,

durante a contaminação dos produtos, foi feita com álcool a 70% (v/v), seguindo-se

permanência sob luz ultravioleta durante período de uma hora. Os produtos foram

posicionados sobre suportes de aço inoxidável, de diversos tamanhos, os quais

permitiram dispor os diferentes produtos durante a contaminação e secagem da

suspensão de esporos.

Foram contaminados 100 cateteres intravenosos, 100 tubos de traqueostomia

com balonete e 100 torneiras três vias, tendo sido o volume individual do inóculo de

0,1 mL da suspensão de esporos de B. subtilis varo niger ATCC 9372, padronizada

com carga microbiana de 108 ufc/rnL158. A contaminação foi efetuada com auxílio de

pipeta semi-automática previamente calibrada, provida de ponteira esterilizada.

Exclusivamente nos tubos de traqueostomia a contaminação com a suspensão de

esporos procedeu-se no interior do "lumen" e adicionalmente na região externa do

tubo, sobre o balonete, perfazendo um volume total de 0,2 rnL da suspensão de

Para os produtos médico-hospitalares utilizados durante os ciclos de

reprocessamentos simulados empregou-se detergente enzimático biodegradável

(DEIV 3E®) para realização da lavagem após carga microbiana inoculada nas

unidades representativas de cada tipo de produto.
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O processo de esterilização foi realizado em esterilizador por óxido de etileno

da Sercon Ind. Com. Ap. Méd. Hosp. Ltda., modelo HSE 39/40 HETO 3000, com

controle automático e câmara cilíndrica horizontal de 100 litros de capacidade (valor

nominal), 40 cm de diâmetro e 60 cm de profundidade, disponível no Laboratório de

Controle de Qualidade Biológico, da Faculdade de Farmácia da Universidade de São

Paulo. Empregou-se mistura gaso~ comercialmente disponível, comprada da White

Martins, em cilindro de ISO Kg, constituída de óxido de etileno e diclorotluormetano

na proporção 12:88, sob a denominação comercial de Oxifume® 12.
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Ao final da secagem dos produtos médico-hospitalares contanúnados com os

esporos de B. subtilis varo niger ATCC 9372, foi dado continuidade ao processo

efetuando-se a lavagem das 300 unidades em solução de detergente enzimático na

concentração de O,S% (v/v) em água recentemente destilada e apirogênica, conforme

teste LAL de gelificação empregad0202
• Os produtos permaneceram em contato com

a solução durante uma hora. Após esse período deu-se início aotluxo da solução

detergente no interior de cada unidade com auxílio de seringa de vidro de SO rnL,

esterilizada. Em cada unidade foi repetido o fluxo com a solução detergente por

quatro vezes consecutivas, e após este processo, as unidades foram transferidas para

uma primeira cuba contendo água destilada e apirogênica, onde iniciou-se o processo

de enxágüe para remoção dos resíduos do detergente.

As unidades foram a seguir transferidas, seqüencialmente, para outras duas

cubas de água destilada e apirogênica, sendo que na segunda cuba efetuou-se tluxo

internamente a cada uma delas, com auxílio de outra seringa de vidro de SO rnL,

esterilizada, repetindo-se o procedimento duas vezes para cada uma das unidades.

Após esse enxágüe os produtos foram transferidos para a terceira cuba de água

destilada e apirogênica, onde permaneceram por um período de 30 minutos. Depois

do processo de lavagem os produtos foram expostos a secagem em capela para

procedimentos assépticos (provida de luz ultravioleta/visível) na presença de placas

com sílica gel por 48 horas. Estando todos os produtos secos deu-se início ao

acondicionamento individual em embalagens de filme-papel grau cirúrgico, seguido

se termosselagem das mesmas79, 118, 163.
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Das dez unidades de cada um dos tipos de produtos médico-hospitalares,

separadas após finalizado cada ciclo de esterilização, tomou-se três unidades de

4.2.1.7- Contagem microbiana dos produtos médico-hospitalares contaminados
com esporos de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372 após ciclos de
reprocessamentos simulados e dos cateteres-guia reprocessados em
unidade de saúde
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Após acondicionamento em embalagem do tipo filme-papel grau cirúrgico, as

unidades foram submetidas aos ciclos esterilizantes com a mistura esterilizante

Oxifume® 12, com concentração de 600 mgIL, temperatura de 55°C, umidade

relativa de 60% a 70% e tempo de exposição de 3 horas7o, 110, 111, 135, 143.

Foram efetuados ao todo dez ciclos de exposição dos produtos à mistura

gasosa, sendo que ao final de cada ciclo, contemplando vácuos quebrados com

nitrogênio, os produtos passaram por aeração ambiental sob exaustão com 25 trocas

de ar por hora, durante 24 horas, para eliminar resíduos do gás que poderiam ainda

permanecer impregnados aos produtos27
. Após cada período de aeração foi reiniciada

a seqüência, pela recontaminação dos produtos com esporos de B. subtilis varo niger

ATCC 9372, nas condições já mencionadas anteriormente. Cada ciclo completo de

inóculo, lavagem e esterilização constituiu-se em um ciclo de reprocessamento

simulado do produto (Anexo H).

Após cada ciclo esterilizante, foram retiradas dez unidades de cada um dos

tipos de produtos médico-hospitalares para serem submetidos aos testes de contagem

microbiana por técnica de semeadura "pour plate" e teste de esterilidade por

inoculação direta e indireta. Foram também submetidos à avaliação de toxicidade in

vitro em cultura celular, microscopia eletrônica de varredura e observação

macroscópica da integridade fisica dos produtos para avaliar a resistência dos

mesmos, aos vários ciclos de reprocessamentos simulados (10 ciclos).

Após cada ciclo simulado de lavagem com detergente enzimático e

esterilização dos produtos médico-hospitalares com o óxido de etileno foi efetuada

contagem microbiana, empregando técnica de semeadura "pour plate", com a

finalidade de avaliar, quantitativamente, a sobrevivência dos esporos do Bacillus

subtilis após limpeza e exposição aos ciclos esterilizantes com o óxido de etilen068
,

202
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torneira três vias, cateteres intravenosos e tubos de traqueostomia com balonete para

efetuar a contagem microbiana. Também foram empregadas três unidades de cada

tipo de produto, não submetidas a qualquer processamento, exceto pelo produtor,

para servirem como controle negativo.

Em capela de fluxo laminar vertical (modelo VLFS09 Veco) foram abertas as

embalagens onde estavam acondicionados os produtos médico-hospitalares. Com

auxílio de pinça e tesoura esterilizadas, os cateteres intravenosos foram fragmentados

em pedaços de cerca de 20 mm de comprimento; os tubos de traqueostomia

subdivididos em dois fragmentos de aproximadamente 35 mm por corte transversal,

enquanto as torneiras três vias foram mantidas Últegras, em posição aberta para todas

as vias, conforme descrito anteriormente na validação da contagem microbiana. Os

fragmentos referentes a cada produto, ou o próprio produto, foram transferidos para

tubos de ensaio de 37x200 mm com 50 mL de água peptonada (Difco) a 0,1% (P/v),

esterilizada.

Os nove tubos de ensaio inoculados com as respectivas unidades submetidas

aos ciclos esterilizantes, assim como os tubos com os controles negativos referentes a

cada tipo de produto, foram agitados vigorosamente durante 15 minutos em agitador

tipo vortex. Depois da agitação efetuou-se tratamento térmico em banho de água a

70±2°C nos tubos de ensaio com as unidades submetidas aos ciclos simulados,

durante 15 minutosl 49.

As semeaduras das culturas foram efetuadas a partir da primeira diluição

(5x10-1
), assim como a partir das diluições subseqüentes (2x10-2 e 2xlO-3

), sempre

com tomadas de ensaio de 1 mL transferidas para volumes de 9 mL de água

peptonada a 0,1% (P/v), esterilizada. As semeaduras foram feitas em triplicata de

placas, seguindo a mesma técnica utilizada durante a validação da contagem

microbiana, usando cerca de 15 mL de TSA (Difco) por placa, com selagem ou

"overlay" após solidificação do meio de contagem. As placas foram transferidas para

estufa, em posição invertida, sob temperatura de 35±2°C durante 72 horasl49, 155,202.

Após, foi efetuada a contagem do número de colônias.

O mesmo procedimento de contagem por semeadura "pour plate" foi realizado

para os 30 cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde. As
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4.2.1.8- Validação do teste de esterilidade

triplicatas de placas referentes a cada diluição foram incubadas em posição invertida,

a 35±2°C durante 72 horas. Foi a seguir efetuada a contagem do número de colônias.

Foram utilizadas duas unidades de cada um dos três tipos de produtos médico

hospitalares para validação do método indireto, já para o método direto utilizou-se

quatro unidades referentes a cada tipo de produto. O método indireto, conforme

metodologia apresentada pela USP XXIV, Farmacopéia Britânica e pela

Farmacopéia Européia, foi validado pela contaminação prévia do fluido de lavagem,

água peptonada (Difco) 0,1% (p/v) esterilizada, com 0,1 rnL de suspensão de esporos

do Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372 com 103 ufc/rnL32, 68, 202. Após

contaminação transferiu-se as unidades para o fluido de lavagem, conforme obtidas

do produtor, sendo fragmentadas com auxI1io de tesoura e pinça (esterilizadas) em

pedaços de 20 rnm para os cateteres intravenosos, dois fragmentos de

aproximadamente 35 rnm para os tubos de traqueostomia, e transferência da torneira

três vias de forma íntegra, porém sem os protetores e em posição aberta para todas as
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Vias.

Após período de uma hora, seguiu-se a filtração a vácuo do fluido de lavagem

com membrana esterilizada de porosidade 0,45 ~m (Millipore), com subseqüente

inoculação das porções simétricas da membrana filtrante, com auxílio de duas pinças

esterilizadas, em cada um dos dois tubos de ensaio de 37x200 rnm contendo volumes

de 90 rnL de meio tioglicolato fluido (Difco) e TSB (Difco), respectivamente32,68, 202.

Os tubos com os meios de cultura tioglicolato fluido e TSB inoculados com as

porções de membrana (Millipore), foram incubados em estufas a 32,5±2,5°C e

22,5±2,5°C, respectivamente. A observação quanto ao crescimento microbiano nos

tubos contendo cada um dos tipos de produtos foi macroscópica, quanto ao

surgimento de turbidez, efetuada diariamente durante período de 7 dias de

incubaçã032, 68, 202.

Para o método direto, a validação foi realizada por contaminação com 0,1 rnL

de suspensão de esporos do Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372 carga microbiana

de 103 ufc/rnL, diretamente em tubos de ensaio com 90 rnL de meio de cultura
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4.2.1.9- Teste de esterilidade dos produtos médico-hospitalares após ciclos de
reprocessamentos simulados e dos cateteres-guia reprocessados em
unidade de saúde

tioglicolato fluido (Difco) e TSB (Difco), respectivamente. Após contaminação,

foram transferidos para os tubos de ensaio contendo os meios de cultura, os

fragmentos dos cateteres intravenosos, dos tubos de traqueostomia e as torneiras três

vias na sua forma íntegra, sem os protetores e em posição aberta para todas as vias. A

incubação foi em estufa a 32,5±2,5°C para os tubos com o meio tioglicolato fluido, e

22,5±2,5°C para os tubos com TSB. O tempo de incubação foi de 7 dias com

observação macroscópica diária, quanto à presença de turbidez que evidenciasse o

crescimento microbiano nos tubos contendo cada um dos tipos de produt032
, 68, 202.
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Unidades representativas dos cateteres intravenosos, tubos de traqueostomia e

torneiras três vias conforme apresentadas pelo produtor, e após submetidas aos ciclos

de reprocessamentos simulados foram submetidas aos testes de esterilidade.

Amostragem representativa dos 30 cateteres-guia reprocessados quatro vezes em

unidade de saúde, foi submetida ao teste de esterilidade por inoculação direta.

Os testes de esterilidade foram realizados conforme metodologia descrita pela

USP XXIV, Farmacopéia Britânica e Européia para inoculação indireta e direta, com

cuidados de assepsia, em urna sala limpa sob capela de fluxo laminar horizontal

(ambiente classe 100, conforme Federal Standard 209 E/2, 68, 99,202. O teste por

inoculação indireta consistiu do tratamento prévio em fluido de lavagem esterilizado,

água peptonada (Difco) 0,1% (p/v), de cada unidade (amostragem total representada

por duas unidades de cada situação) referente ao ciclo de reprocessamento simulado,

assim como uma unidade de cada produto não submetida a tratamentos prévios,

avaliada conforme recebida do produtor, e considerada como controle negativo,

fragmentadas como mencionado anteriormente no processo de validação.

Seguiu-se filtração a vácuo dos fluidos de lavagem com membrana esterilizada

com tamanho de poro 0,45 Jlm (Millipore), e inoculação das porções simétricas da

membrana filtrante obtidas pela subdivisão da mesma, com auxílio de duas pinças

esterilizadas, em cada um dos dois tubos de ensaio de 37x200 mm contendo volumes
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de 90 mL de meio tioglicolato fluido (Difco) e TSB (Difco), devidamente

esterilizados por calor úmido em autoclave a 121°C durante 15 minutos.

Os tubos de ensaio com TSB após inoculados com parte da membrana filtrante

foram incubados a 22,5±2,5°C, enquanto aqueles com meio tioglicolato fluido,

também inoculados, foram incubados a 32,5±2,5°C. O período de incubação foi de

14 dias, conforme especificado pelas Farmacopéias Britânica, Européia e dos

Estados Unidos, com observação macroscópica diária10,32,68,202.

No teste por inoculação direta foram empregadas quatro unidades de cada tipo

de produto, tendo sido transferidas duas unidades de cada produto para cada um dos

meios de cultura. O teste consistiu da inoculação das unidades conforme recebidas do

produtor, assim como das que foram separadas dos ciclos de reprocessamentos

simulados. As unidades consideradas como controles negativos foram aquelas não

submetidas aos ciclos de reprocessamentos simulados.

No caso dos cateteres intravenosos, anteriormente à transferência para os meios

de cultura, as unidades foram fragmentadas em pedaços de cerca de 20 mm de

comprimento, com auxílio de tesoura e pinça esterilizadas. Foram empregados tubos

de ensaio de 37x200 mm contendo 90 mL dos meios de cultura tioglicolato fluido e

TSB, respectivamente, para cada uma das unidades transferidas.

O mesmo procedimento foi realizado com os quatro tubos de traqueostomia,

apenas que fragmentados em pedaços de aproximadamente 35 mm cada, sendo em

seguida os fragmentos transferidos para os meios de cultura já mencionados. Para as

quatro torneiras três vias, o processo foi de transferência direta das unidades íntegras,

isentas dos protetores e em posição aberta para todas as vias, para os tubos de ensaio

contendo os meios de cultura. As unidades consideradas como controles negativos

também foram transferidas para tubos de ensaio com os mesmos meios de cultura e

procedimentos indicados para as unidades referentes aos ciclos de reprocessamentos

simulados.

Após finalização do teste, os tubos de ensaio inoculados com as unidades

foram incubados, sendo aqueles com TSB a 22,5±2,5°C e os com o meio de cultura

tioglicolato fluido a 32,5±2,5°C, durante período de 14 dias, conforme especificado

pelas Farmacopéias Britânica, Européia e dos Estados Unidos, com observação

macroscópica diária10, 32, 68, 202.
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4.2.2- Desafio com endotoxina bacteriana

4.2.2.1- Validação do método cinético turbidimétrico

-I
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Para as unidades referentes aos cateteres-guia, tomou-se como amostragem

fragmento representativo da região distaI do cateter, subdividindo-o por corte

transversal em dois fragmentos de 30 mm e, consecutivamente, transferindo-os para

os tubos de ensaio de 37x200 mm com meio de tioglicolato e TSB, contendo cada

um deles 90 mL. Os mesmos foram incubados em estufa a 32,5±2,5°C e 22,5±2,5°C,

respectivamente, sendo observados diariamente durante 14 dias, conforme

Farmacopéias Britânica, Européia e dos Estados Unidos, com observação

macroscópica diária10, 32, 68, 202.
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Efetuou-se o desafio com endotoxina bacteriana trabalhando-se com

endotoxina da Escherichia coli cepa 055:B5, comercialmente disponível, adquirida

da Charles River Endosafe®, na apresentação de frasco-ampolas contendo um total

de 500 ng de endotoxina liofilizada.

O reagente LAL ("Limulus Amebocyte Lysate") empregado na determinação

quantitativa de endotoxina pelo método KTA (Análise Cinética Turbidimétrica), com

sensibilidade 1..,= 0,06 UE/mL foi adquirido do mesmo fornecedor da endotoxina,

sendo fornecido também em frasco-ampolas contendo o reagente liofilizado

suficiente para, após reconstituição com água apirogênica, fornecer 5,2 mL do

reagente líquido. A água apirogênica para reconstituição dos elementos acima,

também foi adquirida do mesmo fornecedor, com certificado de qualidade garantindo

um limite inferior a 0,001 unidades de endotoxina (UE) por mililitros (mL) de água.

Toda a vidraria utilizada durante a validação com endotoxina foi previamente

imersa em solução sulfocrômica, lavada com água corrente e enxagüada com água

destilada. Após seca a vidraria, procedeu-se a sua embalagem em folha de alumínio,

para submete-la ao tratamento térmico a 250°C por 2 horas I41
,202.

Durante a validação utilizou-se três unidades de cada um dos tipos de

produtos2
0

2
• Estes foram contaminados com endotoxina bacteriana, após

reconstituída com 5,0 mL de água apirogênica, conforme indicação do produtor,
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obtendo-se uma dispersão contendo 2000 UE/rnL. Esta foi transferida com aUXIlio de

pipeta semi-automática provida de ponteira apirogênica, em volumes de 0,1 rnL, para

o conector Luer no "lumen" do tubo dos cateteres intravenosos e tubos de

traqueostomia, como também no interior das torneiras três vias com todas as vias

abertas. Assim, a concentração de endotoxina inoculada em cada unidade foi de 200

UE. As unidades permaneceram, após a dispensação do inóculo, dispostas em

suportes de aço inoxidável, para secagem em estufa a 38±2°C durante 7 dias.

Após período de secagem, empregou-se técnica de extração para recuperar a

endotoxina inoculada em cada unidade, empregando para tanto solução extrativa

esterilizada, preparada a partir de uma solução estoque a 1% (p/v) de Lauril Sulfato

de Sódio (SLS) em solução fisiológica apirogênica. A partir desta solução estoque de

SLS a 1% (P/v), transferiu-se com pipeta graduada apirogênica um volume de 2 rnL

para um tubo de ensaio apirogênico de 37x200 mm e completou-se o volume para 20

rnL com solução fisiológica apirogênica, obtendo-se uma solução a 0,1% (v/v) de

SLS. Da solução a 0,1% (v/v) de SLS transferiu-se volumes de 4,0 rnL para tubos de

ensaio apirogênicos de 37x200 mm e completou-se o volume para 40 rnL com

solução fisiológica apirogênica, obtendo-se uma solução extrativa de 0,01 % (v/v) de

SLS 199.

De outro lado, na determinação de endotoxinas pelo método cinético

turbidimétrico trabalhou-se reconstituindo com 1,6 rnL de água apirogênica,

conforme orientação do fabricante, frasco com liofilizado para fornecer concentração

de 50 UE/rnL. Após adição de água apirogênica, o conteúdo do frasco reconstituído

foi agitado vigorosamente em agitador tipo vortex durante 10 minutos. A partir da

endotoxina reconstituída foram preparadas três diluições decimais seriadas com água

apirogênica, para obter soluções com concentrações de 5,0; 0,5 e 0,05 UE/rnL,

tomando-se o cuidado de agitar em vortex a cada diluição durante um minuto. Estas

soluções de endotoxina foram empregadas na obtenção de curvas padrão de

referência, as quais permitiram a obtenção de leitura dos resultados a partir de

extrações dos produtos submetidos ao ensaio5l , 170.

Antes da transferência dos produtos para os tubos de ensaio contendo a solução

extrativa, estes foram submetidos a um pré-aquecimento em banho de água a 40°C,

durante aproximadamente 40 minutos1 99. As unidades contaminadas, após

~
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fragmentadas com auxílio de tesoura e pinça apirogênicas em pedaços de 6 mm para

os cateteres intravenosos e 7 mm para tubos de traqueostomia, foram transferidas

para os tubos de ensaio com a solução extrativa pré-aquecida. Apenas as torneiras

três vias foram transferidas na sua forma íntegra, aberta para todas as vias.

Repetiu-se o procedimento para as três unidades não contaminadas de cada tipo

de produto, atuando as mesmas como controles negativos. Fez-se um controle

negativo também da solução fisiológica utilizada como liquido extrator. Teve-se a

precaução quanto a manter o mesmo fabricante (Aster) e número de lote para todo

volume empregado de solução fisiológica 0,9% (P/v), adquirida em frascos plásticos

de 500 rnL em farmácia comercial.

Os tubos de ensaio com os produtos foram agitados em vortex da marca

Phoenix entre 30 a 60 segundos, e em seguida submetidos à extração em ultra-som

da marca Thornton (modelo GA 900), com 25 Khertz de freqüência, durante uma

hora. Fez-se necessário observar o nível da água do ultra-som para mantê-lo

compatível com a altura da solução extrativa nos tubos de ensaio de 37x200 mm,

assim como verificar a temperatura da água do ultra-som para que não ultrapassasse

50°C. Após o período de extração em ultra-som, cada tubo de ensaio com os

produtos foram novamente agitados vigorosamente em vortex durante 2 minutos para

cada tubo, sendo o mesmo procedimento realizado para os controles negativosl67
, 199.

Alíquotas de 0,1 mL dos controles positivos de endotoxina, preparados

conforme acima descrito, foram transferidas para placa elisa, em duplicata, com

pipeta semi-automática provida de ponteiras apirogênicas. Em seguida, transferiu-se

0,1 rnL de cada produto e dos controles negativos, em duplicata, para placa elisa.

Após agitação durante 10 minutos a 37°C no leitor elisa, retirou-se a placa com as

amostras. O reagente LAL para KTA, previamente reconstituído com 5,2 rnL de água

apirogênica, foi transferido com pipeta semi-automática, provida de ponteira

apirogênica de 0,1 rnL, para cada poço da placa elisa onde estavam os controles

positivos (padrão), os produtos desafiados e os controles negativos32,68, 136,202,209.

O leitor elisa (modelo Bio Tek ELx808UI) permaneceu interligado a um

software que realizou a leitura por densidade óptica com "onset" padronizado para

0,05 unidades de absorbancia e comprimento de onda de 340 nm. Efetuou-se leitura

dos resultados durante 60 minutos a 37°C, com registros a cada 20 segundos,
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4.2.2.2- Contaminação dos produtos médico-hospitalares e exposição aos
ciclos esterilizantes

representados pelos pontos da curva de regressão linear para padrão e produtos

desafiados. A concentração de endotoxina foi determinada confonne o tempo

necessário para atingir o nível definido ("onset") de turbidez para cada concentração

do padrão e produtos, sendo os resultados expressos pelo tempo de reação e

decorrente concentração do padrão e produtos desafiados2
0

9
.
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Confonne descrito na validação do método cinético turbidimétrico para

detecção de endotoxina bacteriana em produtos médico-hospitalares de uso único

(item 4.2.2.1), obteve-se os produtos contaminados com a concentração nominal de

200 DE em cada unidade.

As 30 unidades de cada tipo de produto utilizadas no reprocessamento

simulado foram submetidas a esterilização por óxido de etileno e CFC na proporção

12:88, com exposição de 3 horas ao gás esterilizante à concentração de 600 mglL,

umidade relativa de 60% a 70% e temperatura de 55°C70
, 143. A exposição à mistura

esterilizante foi efetuada com o mesmo equipamento da Sercon Ind. Com. Ap. Méd.

Hosp. Ltda., empregado no desafio com esporos de Bacillus subtilis.

Antes de serem contaminadas, as unidades referentes a cada produto tiveram a

face externa de suas embalagens submetidas à desinfecção com álcool a 70% (v/v), a

seguir mantidas sob exposição à luz ultravioleta durante uma hora em capela para

procedimentos assépticos. As torneiras três vias, aberta para todas as vias, foram

contaminadas com 0,1 mL de endotoxina reconstituída, utilizando-se pipeta semi

automática provida de ponteiras apirogênicas, enquanto os cateteres intravenosos e

os tubos de traqueostomia foram contaminados no interior do "lumen" com o mesmo

volume e técnica semelhante.

As unidades contaminadas com endotoxina bacteriana foram dispostas em

suportes de aço inoxidável durante o procedimento de secagem em estufa a 38±2°C

durante período de 7 dias. Após secagem, as unidades contaminadas foram

acondicionadas individuahnente em embalagens do tipo fihne-papel grau cirúrgico, e

posterionnente submetidas aos ciclos de reprocessamentos simulados com exposição

ao gás esterilizante.
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Todas as 90 unidades contaminadas com endotoxina bacteriana foram

submetidas ao primeiro ciclo de reprocessamento com exposição ao gás esterilizante

por 3 horas, sendo em seguida submetidas à aeração ambiental sob exaustão com 25

trocas de ar por hora, durante 24 horas, para eliminar resíduos do gás que poderiam

permanecer impregnados aos produtos27
•

Após cada ciclo esterilizante foram separadas três unidades de cada tipo de

produto para aplicação do método de detecção de endotoxina bacteriana in vitro por

turbidimetria, tendo sido as demais unidades novamente contaminadas com 0,1 mL

de endotoxina bacteriana e expostas, em seguida, ao processo de secagem. Os

procedimentos de contaminação, secagem e esterilização constituíram-se em um

ciclo de reprocessamento simulado do produto, sendo os mesmos repetidos,

totalizando 10 ciclos de reprocessamentos (Anexo I).

53MATERIAIS E MÉTODOS

O método cinético por turbidimetria, aplicado para detecção quantitativa de

endotoxina bacteriana, foi aplicado nas unidades contaminadas referentes ao desafio

de reprocessamento simulado, assim como nas unidades de cateteres-guia

reutilizados (4 vezes) e submetidos ao reprocessamento.

As unidades de cada tipo de produto contaminadas com 200 DE, assim como

os cateteres-guia reutilizados foram, após limpeza e exposição ao agente

esterilizante, submetidas a um processo extrativo para recuperação da endotoxina

bacteriana presente nos mesmos. A técnica de extração empregada foi desenvolvida

conforme mencionado na validação (item 4.2.2.1).

Os tubos de ensaio contendo solução extrativa, após submetidos a pré

aquecimento em banho de água a 40°C durante aproximadamente 40 minutos,

receberam os produtos fragmentados em pedaços de 6 mm para os cateteres e 7 mm

para tubos de traqueostomia, sendo as torneiras três vias transferidas em sua forma

íntegra aberta para todas as vias. Esse procedimento foi realizado tanto para as

unidades contaminadas com endotoxina bacteriana, assim como para os cateteres

guia. Cada tubo de ensaio com os produtos foram agitados vigorosamente em vortex

por 30 a 60 segundos, antes de serem expostos à extração em ultra-som durante uma



4.2.3- Citotoxicidade in vitro
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4.2.3.1- Teste de citotoxicidade dos produtos médico-hospitalares
reprocessados em condições laboratoriais e em unidade de saúde
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hora. Os controles positivos (padrão) de endotoxina bacteriana foram preparados

conforme descrito na validação do método cinético turbidimétrico (item 4.2.2.1).

Após finalizado o processo de extração por ultra-som, cada tubo de ensaio foi

agitado vigorosamente em vortex por 2 minutos, sendo em seguida transferidos para

placa elisa, com pipeta semi-automática provida de ponteira apirogênica, alíquotas de

0,1 rnL dos controles positivos (padrão), produtos desafiados e controles negativos.

A placa foi submetida à agitação por 10 minutos a 37°C pelo leitor elisa, sendo em

seguida adicionado com pipeta semi-automática e ponteira apirogênica alíquotas de

0,1 rnL do reagente LAL para KTA em cada poço da placa onde estavam o padrão,

os produtos desafiados e os controles negativos. A leitura foi realizada durante urna

hora a 37°C, os resultados foram expressos quantitativamente em UE/rnL e

DE/unidade, conforme descrito no item validação (4.2.2.1 )32, 68,136,202,209.

O teste com cultura celular foi realizado para avaliar a citotoxicidade dos

produtos médico-hospitalares submetidos aos dez ciclos de reprocessamentos

simulados com B. subtilis e para avaliar as unidades de cateteres-guia. As unidades

referentes aos ciclos de reprocessamentos simulados, assim como os cateteres-guia,

foram fragmentados com auxílio de pinça e tesoura esterilizadas, em pedaços de 5

mm, em capela de fluxo laminar vertical, sendo acondicionadas em placas de Petri

55x 15 mm esterilizadas. Esses fragmentos representativos foram utilizados nas

avaliações, empregando-se método de difusão em ágar, tendo-se como reagentes

biológicos às monocamadas de células de fibroblastos de camundongo (NCTC clone
929)8,80,95, 103, 137, 148, 150,202.

As células da linhagem de fibroblastos de camundongo foram cultivadas em

garrafa de Roux contendo meio mínimo de Eagle com 10% de soro de Vitelo (meio

de crescimento), em estufa a 36±I°C, com atmosfera de 5% de CO2 e umidade

relativa de 90%, durante 48 horas. Após descarte do meio líquido e descolamento das

células da parede da garrafa de Roux, estas foram retornadas com o mesmo meio de

-
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4.2.4- Avaliação da superficie dos produtos médico-hospitalares reprocessados
em condições laboratoriais e em unidade de saúde
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Das unidades procedentes dos reprocessamentos simulados e contaminadas

com B. subtilis varo niger ATCC 9372, separou-se uma unidade de cada tipo de

produto após exposição ao décimo ciclo de reprocessamento, para ser avaliada por

microscopia eletrônica de varredural2, 19, 48, 196. Dos cateteres-guia doados por

cultura. Esta suspensão serviu como inóculo para as placas de Petri de 55x 15 mm.

Realizou-se contagem das células em câmara de Neubauer. Obtendo-se cerca de

4x 105 células, em 5 mL do meio líquido de crescimento, foram transferidas para as

placas de Petri e, em seguida, incubadas como descrito anteriormente80, 131, 148, 150.

Depois do período de crescimento, o meio líquido foi vertido e substituído por

meio sólido de manutenção constituído de 1% (p/v) de ágar e indicador vermelho

neutro a 0,01% (P/v), adicionado de igual quantidade de meio de Eagle, mantido em

banho-maria a 41±I°C. Após homogeneização dos componentes, porções de 4 mL

do meio sólido de manutenção foram distribuídas em cada placa. Antes da completa

solidificação do meio, foi depositado com auxilio de pinça esterilizada um fragmento

correspondente a cada produto no centro de cada placa, tendo sido feitas triplicatas

de placas para cada produto.

O teste também foi acompanhado por controles positivo e negativo, sendo

respectivamente fragmento de látex com citotoxicidade comprovada e papel de filtro

com 3 mm de diâmetro. Incubou-se as placas em posição invertida, durante 24 horas

em condições idênticas às da etapa de multiplicação celular.

A avaliação dos resultados foi por observação macroscópica quanto à presença

de halo de contraste em volta do fragmento, indicando resultado positivo, com graus

de reatividade especificados na Farmacopéia Americana para teste de difusão em

ágar, compreendendo de ausente (zero) a severo (4), e microscopicamente, pela

observação da morfologia e coloração celular02
• As fotomicrografias foram

realizadas em microscópio óptico marca ZEISS modelo Axioskop, com máquina

fotográfica acoplada e filme Kodacolor de 100 ASA.
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Os fragmentos de cada produto foram posicionados em "stubs", os quais foram

expostos ao processo de metalização superficial no equipamento "Sputter Coater

Balzers" SCD 050, sob vácuo de 2x 10-2 mbar, disponível no Laboratório de

Microscopia Eletrônica do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo. O

processo iniciou com a limpeza da câmara com gás argônio, em número de 5 a 6

vezes antes do início da metalização. Após essa limpeza, atingindo-se a pressão de

trabalho do gás argônio (6xl0·2 mbar) a 52 mA, deu-se início à metalização, com

duração de 150 segundos148
.

Finalizou-se o processo de metalização com a ventilação da câmara e remoção

dos "stubs" com os fragmentos dos produtos, então acondicionados em sala com

reduzida umidade relativa, até o momento da observação em microscópio eletrônico

de varredura ZEISS, modelo digital DSM 940. A documentação foi realizada em

máquina fotográfica SINAR 67, com filme Kodak-Verichrome Pan-Black e White

Negativo, ISO 125/22, VP 120 mm, em sistema "on line" para aumentos menores

que 1000 vezes, e "frame store" para os maiores. Para processamento fotográfico
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instituição hospitalar, submetidos a quatro reprocessos e posterior esterilização,

apenas uma unidade do tipo "pigtail" 6F (1,32 mm) foi avaliada por microscopia

eletrônica.

Unidades representativas de cada tipo de produto, cateter intravenoso, tubo de

traqueostomia, torneira três vias e cateter-guia, não previamente utilizadas nem

submetidas a qualquer tipo de processo, exceto pelo próprio fabricante, foram usadas

como controles durante os estudos por microscopia eletrônica.

Os cateteres e os tubos de traqueostomia foram cortados com auxilio de uma

lâmina de aço inoxidável. Para os cateteres intravenosos, os fragmentos em triplicata,

objetivando evidenciar as faces interna e externa do tubo, apresentaram tamanho

aproximado de 8,3 mm. Para os tubos de traqueostomia foram cortados fragmentos

em triplicata, da região externa do balonete em tamanho equivalente a 4x4 mm,

enquanto a torneira três vias foi mantida íntegra. Para os cateteres-guia foram

também usados fragmentos das faces interna e externa do tubo (tamanho 8,3 mm),

em triplicata, tendo sido incluído fragmento representativo da extremidade do cateter

(tamanho 5,3 mm).
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4.2.5.1- Identificação microbiológica por séries bioquímicas
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4.2.5- Avaliação microbiana dos cateteres-guia reprocessados em unidade de
saúde

foram empregados produtos Kodak, sendo os reveladores Microdol-X grão fino e

Dektol, além de fixador e papel Kodakbrone.

Após contagem microbiana por semeadura em "pour plate" dos cateteres-guia

reprocessados quatro vezes, conforme mencionado no item 4.2.1.7, deu-se

continuidade a avaliação destas unidades através de identificação das cepas

bacterianas por meio de séries bioquímicas.

Colônias microbianas obtidas na contagem dos cateteres-guia foram repicadas

com alça bacteriológica para tubos de ensaio contendo TSA inclinado esterilizado

(Difco), em seguida incubados a 35±2°C por 48 horas. Partindo desse crescimento

microbiano foram feitos repiques utilizando método de estria, por esgotamento, em

placas de Petri contendo meios de cultura ágar sangue (Difco) e Mac Conkey

(Difco). Essas placas foram incubadas a 35±2°C por 24 horas. Às colônias

microbianas obtidas em ágar sangue aplicou-se o método de coloração de Oram,

segundo técnica recomendada pela literatura13, 41. Conforme resultados obtidos com

esta coloração foram feitas séries bioquímicas para cocos Oram-positivos e bacilos

Oram-positivos e negativos.

Para as colônias identificadas como cocos Gram-positivos aplicou-se o teste de

Catalase, que consistiu em distribuir em lâmina de vidro uma gota de H202 a 3%

(v/v), depositando-se sobre esta o material a pesquisar. Observou-se

macroscopicamente a presença da enzima catalase que se caracteriza pelo

desenvolvimento de bolhas. Em paralelo, utilizou-se a cepa de Staphylococcus

aureus ATCC 25923 como controle positivo41
, 125. As cepas bacterianas Catalase

positiva seguiram série bioquímica para a Família Micrococcaceae, através do teste

Glicose Oxidativa e Fermentativa (O/F)1I5, 125.
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O teste de Coagulase consistiu em inocular as colônias em tubos de ensaIO

(13x100 mm) com um volume de 0,5 roL de plasma de coelho liofilizado (Cecon),

anteriormente reconstituído com 2 roL de água destilada esterilizada e 8 roL de

solução fisiológica esterilizada. Em paralelo, utilizou-se a cepa Staphy/ococcus

aureus ATCC 25923 como controle positivo. Os tubos de ensaio foram incubados

em estufa a 35±2°C por 24 horas. A presença de coagulação indicava reação

positiva41
,125.

Concomitantemente, as mesmas colônias foram submetidas ao teste de DNase.

O teste consistiu na inoculação, com alça bacteriológica, de esfregaços da cepa sob

Para o teste Glicose O/F utilizou-se meio básico para fermentação (Difco),

esterilizado por calor úmido a 121°C durante 15 min, com posterior adição de

solução de glicose a 10% (p/v) esterilizada por filtração, atingindo no meio a

concentração de 1%. Inoculou-se as colônias com alça bacteriológica em dois tubos

de ensaio (l3x100 mm) contendo cada um deles 2 roL de meio, em seguida

adicionou-se a um dos tubos 1 roL de vaselina. Em paralelo a cepa Staphy/ococcus

aureus ATCC 25923 foi utilizada como controle positivo. Os tubos foram incubados

em estufa a 35±2°C por 24 horas.

A leitura foi avaliada macroscopicamente, observando ocorrência de alteração

do pH do meio por produção de ácidos, caracterizando-se por mudança da cor roxa

para amarela. O metabolismo fermentativo diferenciou-se do oxidativo pela

produção de ácidos em ambos os tubos, fechado e aberto, enquanto no oxidativo

ocorre produção de ácidos apenas em meio aberto 115, 125. A Glicose O/F definiu as

colônias contaminantes com metabolismo oxidativo, característico de aeróbios

estritos (Micrococcus Sp)125.

As colônias que apresentaram metabolismo fermentativo foram classificadas

como do tipo anaeróbicos facultativos. Para diferenciação entre os gêneros

Stomococcus sp e Staphy/ococcus sp foram feitos repiques pelo método de estria em

placas de Petri com 20 roL de ágar Mueller Hinton (Difco) esterilizado, acrescido de

NaCI a 5% (p/v). As placas foram incubadas em estufa a 35±2°C durante 24 horas. A

partir do crescimento bacteriano desenvolvido foram realizados os testes de

Coagulase e DNase que fazem parte da série bioquímica para Staphylococcus Sp125,
132
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identificação em círculos pequenos nas placas de Petri com 20 roL de meio DNase

esterilizado (Difco). A cepa controle utilizada foi a mesma do teste de Coagulase.

Após 24 horas de incubação a 35±2°C, adicionou-se 2 roL de HCIIN em cada placa,

aguardou-se 5 minutos, desprezando o ácido e efetuando a leitura em seguida. A

presença de halo indicava prova positiva132
.

Devido aos resultados negativos obtidos nos testes de Coagulase e DNase

foram acrescentados outros testes bioquúnicos para diferenciação de Staphy/ococcus

sp. Os testes empregados foram: Novobiocina, Maltose, Sacarose, Arginina,

Omitina, Lactose, Manitol, Xilose, Arabinose, Voges Proskauer, Nitrato líquido,

Uréia, Manose e Tioglicolato 115, 125.

Para Novobiocina utilizou-se placas de Petri (90x 15 mm) com 20 roL de meio

ágar sangue esterilizado. O inóculo de aproximadamente 3 cm do microrganismo foi

feito com alça bacteriológica, depositando-se sobre este um disco de Novobiocina 5

Ilg, incubando em estufa a 35±2°C por 24 horas. Em paralelo, foram utilizadas como

cepas controle o Staphy/ococcus saprophyticus ATCC 35552 (resistente) e

Staphy/ococcus epidermidis ATCC 12228 (sensível). O desenvolvimento de halo

superior a 16 mm ao redor do inóculo indicava resultado positivo (sensível)1l4, 115.

Para o teste de oxidação dos açúcares (Maltose, Sacarose, Lactose, Manitol,

Xilose, Manose e Arabinose) utilizou-se meio de cultura básico para fermentação

O/F (Difco) para Staphy/ococcus sp, esterilizado a 121°C por 15 minutos, acrescido

posteriormente de solução de açúcar específico a 10% (P/v), esterilizada por

filtração. Volumes de 2 roL do meio de cultura foram distribuídos nos tubos de

ensaio (13xI00 mm). O inóculo foi introduzido com alça bacteriológica, em seguida

os tubos de ensaio foram incubados a 35±2°C durante 5 dias. Em paralelo foram

feitos os controles positivos de acordo com cada açúcar.

O teste de Descarboxilase (arginina e omitina) consistiu na introdução do

inóculo sob investigação em tubos de ensaio (13x 100 mm) com 2 roL de meio de

MoelIer (Difco) contendo 1% do aminoácido. Adicionou-se aos tubos inoculados, 1

roL de vaselina líquida, seguindo incubação a 35±2°C por até 4 dias, com observação

macroscópica diária. O desenvolvimento de cor roxa indicava fermentação da glicose

e ativação de enzimas, consistindo em resultado positivo. O controle positivo
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Para as cepas microbianas que apresentaram micromorfologia bacilar com

coloração Oram-negativa, foram realizados testes de diferenciação para os bacilos

referentes às colônias contarninantes.
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utilizado para ambos foi a cepa Enterobacter cloacae ATCC 7256, tendo sido

realizado também um controle negativo, sem arninoácidoSl15
, \25.

No caso do teste de Voges Proskauer (VP) inoculou-se as colônias sob

identificação em tubos de ensaio (13xIOO mm) com 2 mL de caldo de crescimento

VM-VP (Difco), esterilizado. Os tubos foram incubados a 35±2°C por 48 horas,

adicionando-se para a leitura 6 gotas de alfa-naftol a 5% (p/v) e 2 gotas de KOH a

40% (P/v), agitando-se e mantendo em repouso por 15 minutos. Realizou-se leitura

macroscópica observando a formação de complexo vermelho, indicativo de reação

positiva. O controle positivo foi feito em paralelo empregando Enterobacter cloacae

ATCC 7256 115
, \25.

Para teste de Nitrato líquido (N03/N02) semeou-se as cepas em 2 mL do meio

de redução de nitrato (Difco) a nitrito em tubos de ensaio (13xIOO mm). Incubou-se

a 35±2°C por 24 horas, e para leitura adicionou-se 5 gotas do reagente alfa

naftilarnina em ácido acético 5N, em seguida 5 gotas do reagente ácido sulfanílico

em ácido acético 5N. Em caso de resultado negativo, confirmou-se adicionando 3 mg

de Zn metálico ao tubo. Fez-se o controle positivo com Escherichia coZi ATCC

25922\25.

O crescimento em Tioglicolato procedeu com inoculação das cepas em tubos

de ensaio com 10 mL de caldo tioglicolato fluido (Difco), esterilizado. Incubou-se a

35±2°C por 24 horas. Observou-se macroscopicamente o crescimento microbiano,

que poderia desenvolver-se na parte superior do tubo (aeróbio estrito), em todo o

tubo (anaeróbio facultativo) ou apenas na parte inferior do tubo (anaeróbio estrito)1l4.

O teste de Citocromo Oxidase consistiu em transferir, com espátula de

madeira, porções do crescimento microbiano em ágar sangue (Difco) para tiras de

papel de filtro umedecidas com o reagente tetrametil-p-fenilenodiamina a 1% em

álcool isopropilico. Dentro de lO segundos o aparecimento de coloração rosa,
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As colônias que desenvolveram características para fermentadores no teste TSI,

seguiram a série bioquímica: Uréia, Motilidade, Citrato, Vermelho de Metila (VM),

Voges Proskauer (VP), IndoL Fenilalanina Desaminase, Lisina, Ornitina e Arginina.

O teste Uréia consistiu em distribuir 3 mL de meio ágar de Christensen (Difco)

esterilizado, acrescido de solução de uréia a 40% (p/v) esterilizada por filtração, em

tubos de ensaio (13xl00 mm). Deixou-se solidificar com os tubos em posição

inclinada, e com agulha bacteriológica inoculou-se a cepa fazendo várias picadas no

meio. Os tubos foram incubados a 35±2°C durante 24 horas, com leitura

macroscópica. A degradação da uréia caracteriza-se pelo desenvolvimento de cor

rósea. Em paralelo, utilizou-se a cepa do Proteus sp ATCC 6059 como controle

positivo115, \25.

O teste Glicose O/F seguiu metodologia conforme descrita no item 4.2.5.1.2,

diferenciando-se por apresentar forma semi-sólida e coloração verde. As colônias sob

confirmava prova positiva. Em paralelo, foi realizado o controle positivo com

Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785370
, 115.

Estas colônias foram semeadas em meio Tríplice Açúcar Ferro (TSI) Difco,

para triagem. Este teste consistiu em distribuir 7 mL de meio TSI esterilizado em

tubos de ensaio (13x 100 mm), deixando-os solidificar inclinados, porém com fundo

do tubo preenchido. Colônias sob identificação foram inoculadas com agulha

bacteriológica até quase o fundo do tubo, voltando e fazendo estrias na superficie do

meio. Os tubos foram incubados a 35±2°C durante 24 horas. A leitura foi realizada

por observação macroscópica, onde ápice vermelho e base inalterada (V/I)

confirmam a cepa como não fermentadora, porém ápice e base amarelos (NA)

confirmam ser a cepa fermentadora de glicose, lactose e/ou sacarose, ápice vermelho

e base amarela (V/A) confirmam a cepa fermentadora de glicose. Pelo teste com o

meio TSI também foi avaliado produção de gás e HzS. Foi feito controle, em

paralelo, com as cepas Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli

ATCC 25922 e Proteus sp ATCC 6059115
, \25.

Para as colônias que apresentaram características de não fermentador em TSI

foram realizados os testes de: Uréia, Glicose O/F, Maltose, Lactose, Xilose, Manitol,

Acetamida, Esculina, ágar Nitrato, IndoL Motilidade, Hidrólise de Gelatina, HzS e

Crescimento a 42°C.
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identificação foram inoculadas nos dois tubos de ensaio com agulha bacteriológica e

incubadas a 35±2°C por 5 dias. As cepas Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

(oxidativo) e Escherichia coZi ATCC 25922 (fermentativo) foram utilizadas como

controle. O teste de oxidação dos açúcares (Maltose, Lactose, Xilose e Manitol) foi

realizado conforme descrito no item 4.2.5.1.2.

Para o teste Esculina foram utilizados tubos de ensaio (13x100 mm) com 3 mL

de meio ágar esculina (Difco) inclinado, esterilizado. As colônias sob identificação

foram inoculadas pelo método de estria com alça bacteriológica, e em seguida

incubadas a 35±2°C durante 24 horas. A formação de complexo de cor negra indica

reação positiva. A cepa Stenotrophomonas maltophilia ATCC 12714 foi empregada

como controle positivo. O teste Acetamida seguiu a mesma metodologia, entretanto o

desenvolvimento da cor azul indica resultado positivo para o teste. A cepa utilizada

como controle positivo foi Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853\79.

O teste ágar Nitrato foi realizado para verificar redução de nitrato (N03) a

nitrogênio (N2). As colônias sob identificação foram inoculadas com alça

bacteriológica em tubos de ensaio (l3x100 mm) com 2 mL de meio ágar nitrato

(Difco) esterilizado. Incubou-se a 35±2°C durante 24 horas. O teste indica presença

de N2 pela formação de bolhas no meio. Como controle positivo utilizou-se a cepa de

Escherichia coZi ATCC 25922 115
,125.

Os testes Indol e Motilidade seguiram a mesma metodologia, tanto para não

fermentadores como para fermentadores. O teste do Indol consistiu em inocular as

colônias sob identificação com alça bacteriológica em 2 mL de caldo triptofano

(Difco) esterilizado, incubando em seguida a 35±2°C por 48 horas. Para leitura

macroscópica adicionou-se 5 gotas do reagente de Kovac (p

dimetilamínobenzaldeído), sendo que a formação de cor vermelha na superficie do

meio indica presença de Indoll15
, 125.

A Motilidade foi realizada em tubos de ensaio (l3x 100 mm) contendo 2 mL de

meio para motilidade (Difco), esterilizado. As colônias sob identificação foram

inoculadas com agulha bacteriológica por picada vertical sem deslocamento e sem

atingir o fundo do tubo. Incubou-se os tubos a 35±2°C por 48 horas. Coloração rósea

no local da inoculação e por todo o meio indica presença de bactéria com
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motilidade l15
, 125. Os controles positivos foram realizados, em paralelo, utilizando-se

Escherichia coZi ATCC 25922 tanto para o teste Indol como para Motilidade.

O teste quanto ao Crescimento a 42°C consistiu em inocular as colônias sob

identificação com alça bacteriológica em tubos de ensaio (13x100 mm) com 3 mL de

TSA (Difco) sob forma inclinada, esterilizado, seguindo-se incubação a 42°C por 24

horas. Para o controle positivo utilizou-se Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785370
,

115

Foi também necessário incluir à série bioquímica o teste Hidrólise de Gelatina

para determinadas diferenciações. O teste consistiu em inocular as colônias sob

identificação com agulha bacteriológica em 2 mL de meio de gelatina (Difco)

esterilizado, distribuído em tubos de ensaio (13x 100 mm). Os tubos foram incubados

a 35±2°C durante 48 horas e em caso de resultado negativo o teste prolongou-se por

14 dias. Observou-se os tubos a cada 24 horas, colocando-os em geladeira a 4°C por

30 minutos e invertendo-os em seguida. A liquefação da gelatina indica reação

positiva. O controle positivo foi realizado empregando Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853 125, 179.

,11
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Para verificar produção de H2S por cepas não fermentadoras, distribuiu-se 2

mL de meio CTA esterilizado (Cistina Tripticase Ágar) da Difco, em tubos de ensaio

(13xl00 mm), inoculando-se as cepas com agulha bacteriológica e em seguida

introduzindo-se no interior do tubo, com pinça esterilizada, uma fita de papel de

filtro empregnada com solução de acetato de chumbo a 5% (P/v). Incubou-se durante

24 horas a 35±2°C. A produção de H2S ocorre pelo enegrecimento da fita. A cepa

utilizada para obtenção de controle positivo foi Proteus sp ATCC 6059115
•

O teste VP, descrito no item 4.2.5.1.2, seguiu a metodologia anteriormente

mencionada. Para o teste VM a metodologia utilizada foi a mesma do teste VP,

porém diferiu quanto ao reagente. No teste VM adicionou-se 5 gotas do indicador

vermelho de metila para leitura macroscópica, a presença de pH ácido em tomo de

4,4 favorece a viragem do indicador, com formação de cor vermelha. Preparou-se o

controle positivo utilizando-se Escherichia coZi ATCC 25922 115
.

Para o teste Fenilalanina Desaminase foram distribuídos 7 mL de fenilalanina

ágar esterilizado (Difco), em tubos de ensaio (13x 100 mm), deixando-os solidificar

com os tubos em posição inclinada. Inoculou-se as colônias sob identificação pelo
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Para o teste Hidrólise de Amido foram inoculadas as colônias sob identificação

com alça bacteriológica em placas de Petri com 20 mL de meio Mueller Hinton

(Difco), esterilizado. As placas foram incubadas a 35±2°C por 48 horas. Para a

leitura adicionou-se 2 mL de solução de iodo. A formação de halo ao redor do

64MATERlAIS E MÉTODOS

Partindo de crescimento microbiano em meio esculina (Difco) foram feitos

esfregaços das colônias sob identificação em lâmina de vidro, com fixação e

posterior aplicação da coloração de Oram, para diferenciar quanto a característica de

produção de esporos. Para os bacilos esporulados foram realizados os testes:

Lecitinase, Olicose, Xilose, Manitol, Lactose, Sacarose, Maltose, Esculina, Hidrólise

método de estria, incubando em seguida a 35±2°C por 24 horas. Para leitura

adicionou-se 5 gotas de cloreto férrico a 10% (P/v). A presença de ácido

fenilpirúvico é evidenciada pela formação de complexo de cor verde11
5

•

O teste de Descarboxilase (arginina, ornitina e lisina) foi realizado conforme

metodologia descrita no item 4.2.5.1.2.

de Amido, Uréia, Indol, TSI, VP, Nitrato líquido, Crescimento a 42°C e H2S.

Alguns destes testes foram mencionados anteriormente, nos itens 4.2.5.1.2 e

4.2.5.1.3. No entanto, para o teste oxidação dos açúcares utilizou-se meio de cultura

contendo em sua composição o indicador de Andrades, empregado na identificação

de espécies de bacilos144. O meio apresenta-se com coloração amarela, tornando-se

róseo intenso quando a reação é positiva. O controle positivo utilizado foi Bacil/us

subtilis ATCC 6633.

Foram acrescentados a esta série bioquímica os testes Lecitinase e Hidrólise de

Amido. O teste Lecitinase consistiu em inocular o microrganismo sob identificação

com alça bacteriológica em placas de Petri com 20 mL de meio ágar gema de ovo

esterilizado, incubando-as em seguida a 35±2°C durante 48 horas. Em paralelo, foi

realizado o controle positivo com Bacillus cereus ATCC 11778. A presença de

lecitinase caracteriza-se pelo desenvolvimento de uma zona branca opaca ao redor da

colônia144.
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inóculo sob identificação indica ser capaz de promover hidrólise do amido. O

controle positivo foi realizado com Bacillus subtilis ATCC 6633 179
•

Para o bacilo não esporulado utilizou-se a série bioquímica: Catalase,

Motilidade, Esculina, TSI, Uréia, Nitrato líquido, Xilose, Manitol, Lactose, Sacarose,

Maltose e Hidrólise de Gelatina.

Estes testes foram descritos nas séries bioquímicas mencionadas para cocos

Gram-positivos e bacilos Gram-negativos, conforme itens 4.2.5.1.2 e 4.2.5.1.3.

Deve-se também acrescentar que a oxidação dos açúcares (Xilose, Manitol, Lactose,

Sacarose e Maltose) foi a mesma descrita para bacilos Gram-positivos esporulados.

As colônias que se apresentaram durante coloração de Gram com característica

micromorfológica de levedura, foram identificadas apenas pelo desenvolvimento em

meio ágar saboraund dextrose (Oxoid), de pigmentos característicos.
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5 - RESULTADOS

OS dados obtidos durante acompanhamento do processo de esporulação do

Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372 nos seis grupos de garrafas de Roux estão

apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2- Grau de esporulação em percentual referente aos grupos 1, 2 e 3 de esporos
de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372

Valores Percentuais (%)
--

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Dias G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4
1° 10 15 15 10 5 5 5 10 15 10 10 15
2° 30 35 35 30 15 15 15 20 30 20 20 30
3° 40 45 45 40 30 30 30 40 40 30 30 40
4° 50 55 50 55 50 50 50 50 50 50 50 50
5° 55 55 60 65 50 60 50 55 60 50 60 60
6° 60 60 60 70 60 65 60 65 70 60 70 70
7° 65 70 70 75 70 70 75 70 80 65 75 70
8° 70 75 80 80 80 70 80 85 80 75 80 75
9° 80 85 85 90 85 80 90 90 85 80 85 80
10° 90 95 90 95 95 90 95 95 90 90 90 95

Tabela 3- Grau de esporulação em percentual referente aos grupos 4,5 e 6 de esporos
de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372

Valores Percentuais (%)

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
Dias G1 G2 G3 G4 Gl G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4
1° 10 5 10 10 10 5 10 10 15 5 10 5
2° 15 10 15 15 15 10 15 15 25 15 20 15
3° 35 30 35 35 35 30 35 35 35 30 30 30
4° 45 40 45 45 45 40 45 45 40 40 35 35
5° 50 50 55 55 55 50 50 55 50 40 35 45
6° 60 65 65 65 65 65 60 65 55 45 50 55
7° 70 70 70 70 70 70 70 70 65 50 55 65
8° 85 85 80 80 80 80 85 85 70 55 60 70
9° 95 95 90 95 95 95 90 95 80 70 70 80
10° 95 95 90 95 95 95 90 95 95 90 90 95

G1: Garrafa 1; G2: Garrafa 2; G3: Garrafa 3; G4: Garrafa 4
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Os resultados referentes à validação da contagem microbiana dos produtos

médico-hospitalares estão apresentados na Tabela 4. A Tabela 5 apresenta os

resultados da contagem microbiana dos cateteres intravenosos, torneiras três vias e

tubos de traqueostomia utilizados durante os dez cicios de reprocessamentos

simulados laboratoriais.

As Figuras I, 2 e 3 apresentam os resultados da contagem microbiana dos

cateteres intravenosos, torneiras três vias, tubos de traqueostomia reprocessados dez

vezes em condições laboratoriais, respectivamente. A Figura 4 apresenta os

resultados da contagem microbiana referente aos cateteres-guia reprocessados quatro

vezes em unidade de saúde.

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos com a contagem microbiana dos

cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde.

A Tabela 7 apresenta os dados referentes à validação do teste de esterilidade

pelos métodos direto e indireto dos produtos médico-hospitalares em estudo.

As Tabelas 8 e 9 apresentam os resultados obtidos no teste de esterilidade por

inoculação direta e indireta, respectivamente, dos produtos médico-hospitalares

reprocessados dez vezes em condições laboratoriais. Os resultados do teste de

esterilidade por inoculação direta para os cateteres-guia reprocessados quatro vezes

em unidade de saúde estão apresentados na Tabela 10.

A Tabela 11 e a Figura 5 apresentam os resultados da validação do método

cinético turbidimétrico para endotoxina bacteriana em produtos médico-hospitalares

intencionalmente inoculados com 200 UE/unidade. A Figura 6 apresenta uma curva

padrão típica obtida durante validação do método cinético turbidimétrico para

endotoxina bacteriana, com valor de coeficiente de correlação estimado em -0,9976.

A Tabela 12 e as Figuras 7, 8 e 9 apresentam os valores médios de

concentração e porcentagem recuperados de endotoxina bacteriana nos produtos

médico-hospitalares intencionalmente inoculados com 200 DE/unidade e submetidos

a cicios de reprocessamentos simulados de 180 minutos de exposição ao óxido de

etileno. A Figura 10 apresenta os resultados de concentração de endotoxina

bacteriana detectada nos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de

saúde.
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A Tabela 13 apresenta as características das reações referentes aos testes

bioquímicos aplicados nas colônias isoladas dos cateteres-guia reprocessados quatro

vezes em unidade de saúde.

As Tabelas 14, 15, 16 e 17 apresentam os resultados dos testes bioquímicos

aplicados nas colônias isoladas dos cateteres-guia, referentes às identificações

rnicromorfológicas de cocos Gram-positivos, bacilos Oram-negativos não

fermentadores, bacilos Gram-negativos fermentadores e bacilos Gram-positivos,

respectivamente.

A Tabela 18 apresenta os resultados da identificação rnicrobiana conforme

testes bioquímicos empregados nas colônias isoladas dos cateteres-guia

reprocessados em unidade de saúde, com o gênero e a espécie rnicrobiana para cada

contaminante.

As Figuras 11 a 53 apresentam as eletrornicrografias de varredura realizadas

nos produtos médico-hospitalares reprocessados em condições laboratoriais, no

cateter-guia reprocessado em unidade de saúde, assim como nos produtos médico

hospitalares utilizados como controles negativos sem terem sido submetidos a

qualquer processo a não ser pelo fabricante.

As Figuras 54 até 60 apresentam as fotornicrografias do teste de citotoxicidade

in vitro por cultura celular empregado nos produtos médico-hospitalares submetidos

aos reprocessamentos simulados, assim como o controle positivo e negativo

aplicados durante o teste.

As Figuras 61 e 62 apresentam as fotornicrografias da monocamada das células

de fibroblastos de camundongo NCTC clone 929, com aspecto celular da

monocamada do controle positivo (látex) comprovadamente tóxico e ausência de

características citotóxicas quando submetida ao teste de citotoxicidade in vitro com

produto médico-hospitalar após reprocessamento simulado, respectivamente.
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Recuperação média de ufc nos produtos médico-hospitalares

Cateter intravenoso Torneira três vias Tubo de traqueostomia

6,38xI07 7,25xI07 7,69xI07 1,55x107 - 1~62~io7- 2,45xl07 5,27~io7 6,21xl07 7,33xl07

ufc: Unidades formadoras de colônia

0\
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Tabela 5- Contagem microbiana (ufc/unidade) dos produtos médico-hospitalares
submetidos a dez ciclos de reprocessamentos simulados laboratoriais

Produtos (ufc/unidade)

Ciclos Cateter Torneira Tubo

Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd 5,Ox10 Nd 4,Ox103 Nd Nd Nd

2 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

3 2,5x 102 Nd 2,Ox 103 5,OxlO 4,Ox102 Nd Nd 2,Ox102 Nd
1,5x 102 4,Ox 102 2,Ox 103 1,Ox102 Nd Nd 5,OxlO Nd Nd
2,Ox102 Nd 2,Ox103 5,OxlO 2,Ox102 Nd 1,Ox102 Nd 2,Ox 103

4 Nd 2,Ox102 Nd Nd Nd Nd 5,Ox10 Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd 4,Ox 102 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

5 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

6 2,9x 103 3,6x103 2,Ox103 1,3x 103 1,Ox 103 2,Ox 103 2,Ox102 Nd Nd
2,4x103 1,Ox103 Nd 1,4x103 1,Ox103 Nd Nd 2,Ox102 Nd
2,Ox103 1,6x103 2,Ox103 1,1 x103 4,Ox 103 4,Ox 103 Nd Nd Nd

7 1,Ox102 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd 2,Ox102 Nd Nd Nd Nd

8 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

9 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd 1,Ox103 Nd Nd Nd 2,Ox103 Nd Nd Nd

5,Ox10 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 2,Ox 103

10 Nd Nd Nd Nd Nd 2,Ox 103 Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd

ufc: Unidades formadoras de colônia; Nd: Não detectado; Cateter: Cateter
intravenoso; Torneira: Torneira três vias; Tubo: Tubo de traqueostomia
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Figura 1- Contagem microbiana dos cateteres intravenosos de uso único submetidos
a dez ciclos de reprocessamentos simulados laboratoriais apresentando
valores médios de ufc/unidade
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Figura 3- Contagem microbiana dos tubos de traqueostomia de uso único submetidos
a dez ciclos de reprocessamentos simulados laboratoriais apresentando
valores médios de ufc/unidade
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Tabela 6- Carga microbiana em unidades formadoras de colônia (ufc/unidade) dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde
e avaliação de algumas características

Cateter ufc/unidade Identificação Coloração
Micromorfológica de Gram

1 Nd 8,OxlO2 Nd Cocos (+)
Nd 1,4x103 Nd Cocos e levedura (+)
Nd 1,4xlO3 Nd Cocos e Bacilos (+)/(+)

2 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

5,5xlO2 Nd Nd Cocos (+)
3 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

4 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

5 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

6 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd

Nd Nd Nd
Continua
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Tabela 6- Carga microbiana em unidades formadoras de colônia (ufc/unidade) dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde
e avaliação de algumas características

Continuação

Cateter

7

8

9

10

11

12

ufc/unidade

Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

2,Oxl02 Nd Nd
Nd Nd Nd

2,Ox102 Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

2,Ox102 Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

Identificação
Micromorfológica

Cocos

Cocos

Cocos

Coloração
de Oram

(+)

(+)

(+)

Continua
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Tabela 6- Carga microbiana em unidades formadoras de colônia (ufc/unidade) dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde
e avaliação de algumas características

Continuação

Cateter

13

14

15

16

17

18

ufc/unidade Identificação Coloração
Micromorfo1ógica de Gram

Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

Continua
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Tabela 6- Carga microbiana em unidades formadoras de colônia (ufc/unidade) dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde
e avaliação de algumas características

Continuação

Cateter

19

20

21

22

23

24

ufc/unidade

Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd 8,Ox102 Nd
Nd Nd Nd

2,Oxl02 Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd 8,Ox102 Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

Identificação
Micromorfológica

Fungo

Bacilos

Cocos

Coloração
de Oram

(-)

(+)

Continua
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Tabela 6- Carga microbiana em unidades formadoras de colônia (ufc/unidade) dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde
e avaliação de algumas características

Conclusão
Identificação Coloração

Cateter ufc/unidade Micromorfológica de Gram

25 Nd Nd Nd
Nd 5,2xl03 Nd Bacilos (-)
Nd Nd 5,2x 104 Bacilos (-)/(+)

26 Nd Nd Nd
Nd 8,Oxl02 Nd Bacilos (+)
Nd Nd Nd

27 2,2xl03 Nd Nd Bacilos (-)
2,6xl03 Nd 8,Oxl03 Bacilos/Cocos (-)/(+)
3,5xl03 Nd Nd Bacilos (-)

28 Nd 8,Oxl02 6,6xl04 Cocos/Cocobacilos e Bacilos (+)/(-)/(-)
Nd Nd 1,34xl05 Bacilos (-)
Nd 8,Ox 102 Nd Bacilos (+)

29 2,Oxl02 Nd 8,Ox103 Cocobacilos e Bacilos/Bacilos (-)/(-)/(-)
1,3xl03 Nd Nd Cocos (+)

Nd Nd Nd
30 Nd Nd Nd

Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

CN Nd Nd Nd
Nd Nd Nd
Nd Nd Nd

ufc: unidades formadoras de colônia; Nd: Não detectado; CN: Controle negativo; - Não aplicável
-.....)
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unidade de saúde apresentando valores médios de ufc/unidade
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Tabela 7- Etapas de validação do teste de esterilidade por método direto e indireto dos produtos médico-hospitalares, com inóculo intencional de
103 ufc/mL de Bacillus subtilis

Métodos e produtos médico-hospitalares
Meios de cultural

Temperatura Cateter
Direto

Torneira três vias Tubo traq. Cateter
Indireto

Torneira três vias Tubo traq.

TSB/22,SOC
+la +Ia-- +Ia - - -+Ia--- +2a +2a

TG/32,SOC

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

+Ia

TSB: Meio caseína de soja; TG: Meio tioglicolato fluido; Traq.: Traqueostomia; +a: Verificado crescimento microbiano após (a) dias de
incubação
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Influência da Reulifização na Biocompatibilidade de MateriaiS Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Tabela 8- Teste de esterilidade por inoculação direta após dez ciclos de
reprocessamentos simulados laboratoriais de produtos médico
hospitalares

TSB: Meio caseína de soja; TG: Meio tioglicolato fluido; Meio/Temp.: Meio de
cultura/Temperatura; Cateter: Cateter intravenoso; Torneira: Torneira três vias;
Tubo: Tubo de traqueostomia; +a: Verificado crescimento microbiano após (a) dias
de incubação; -: Não verificado crescimento microbiano durante período de
incubação

81

Produtos
Cateter Torneira Tubo

+5a +2a

+5a

+2a +5a +2a

+Ia +2a

+4a +4a

+lla +4a

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

TSB/22,5°C

TG/32,5°C

5

1

9

7

6

4

2

3

8

10

Ciclos Meioffemp.

RESULTADOS



Influência da Reulílização na Biocompalibílidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

TSB: Meio caseína de soja; TG: Meio tioglicolato fluido; Meio/Temp.: Meio de
cultura /Temperatura; Cateter: Cateter intravenoso; Torneira: Torneira três vias;
Tubo: Tubo de traqueostomia; +3: Verificado crescimento microbiano após (a) dias
de incubação; -: Não verificado crescimento microbiano durante período de
incubação

82

após dez ciclos de
produtos médico-

Produtos
TorneiraCateterMeioffemp.

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,5°C

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

TSB/22,SoC

TG/32,SoC

9- Teste de esterilidade por inoculação indireta
reprocessamentos simulados laboratoriais de
hospitalares

1

3

2

4

7

S

6

8

9

10

Tabela

RESULTADOS



Tabela 10- Teste de esterilidade por inoculação direta dos cateteres-guia
reprocessados quatro vezes em unidade de saúde

Cateteres TSB 22,5°C TO 32,5°C Identificação Coloração
Micromorfológica de Oram

1

2

3

4

5

6

7 - +7 Cocos (+)

8 - +5 Cocos (+)

9

10

11 - +5 Cocos (+)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

continua

RESULTADOS 83

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
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Tabela 10- Teste de esterilidade por inoculação direta dos cateteres-guia
reprocessados quatro vezes em unidade de saúde

TSB: Meio caseína de soja; TG: Meio tioglicolato fluido; +8: Verificado crescimento
microbiano após (a) dias de incubação; -: Não verificado crescimento microbiano
durante período de incubação; -: Não aplicável

84

Coloração
de Gram

Identificação
Micromorfológica

TSB 22,SoC TG 32,5°C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cateteres

RESULTADOS

Conclusão



Tabela 11-Validação do método cinético turbidimétrico para endotoxina bacteriana em produtos médico-hospitalares

Padrão e Produtos TMR(Seg.) CME (UE) % Recuperada
Pd1 (5,0000 UE/mL) 747 5,0000 100,00

Pd2 (5,0000x10-1 EU/rnL) 1290 0,4198 83,96

Pd3 (5,0000x10-2 EU/rnL) 1980 <0,0559 <111,92

Cateter intravenoso 1082 0,9552 19,10

Cateter intravenoso 1430 0,5321 0,64

Cateter intravenoso 1295 0,7656 15,31

Torneira três vias 1029 1,7502 35,00

Torneira três vias 920 2,0660 41,32

Torneira três vias 914 2,1228 42,46

Tubo de traqueostornia 1440 0,5222 10,44

Tubo de traqueostornia 890 2,9506 59,01

Tubo de traqueostornia 1050 1,6367 32,73

continua
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Tabela lI-Validação do método cinético turbidimétrico para endotoxina bacteriana em produtos médico-hospitalares

Conclusão
Padrão e Produtos TMR(Seg.) CME (UE) % Recuperada

Cateter intravenoso CN 3600 <0,0500

Cateter intravenoso CN 3600 <0,0500

Cateter intravenoso CN 3600 <0,0500

Tomeira três vias CN 3600 <0,0500

'1omeira três vias CN 3600 <0,0500

Tomeira três vias CN 3600 <0,0500

Tubo de traqueostomia CN 3600 <0,0500

Tubo de traqueostomia CN 3600 <0,0500

Tubo de traqueostomia CN 3600 <0,0500

Solução fisiológica CN 3600 <0,0500

TMR (Seg): Tempo médio de reação (segundos); CME: Concentração média de endotoxinas; UE: Unidades de endotoxinas por mililitro para
padrão e por unidade para as amostras; Pd: Padrão; CN: Controle negativo
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Figura 5- Valores médios de recuperação de endotoxina bacteriana da validação do
método cinético turbidimétrico
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Figura 6- Curva padrão do teste LAL cinético turbidimétrico para endotoxina
bacteriana referente à validação dos produtos médico-hospitalares
desafiados
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Tabela 12- Valores médios de concentração e porcentagem recuperada de endotoxina (UE/unidade) nos produtos médico-hospitalares,
empregando teste cinético turbidimétrico

Ciclos Produtos Cone. Média (UE/unid) % Recuperada
1 Cateter intravenoso 0,7408 14,82

Toroeira três vias 0,8162 16,32

Tubo de traqueostomia 0,8616 17,23

2 Cateter intravenoso 0,2852 5,70

Toroeira três vias 0,6900 13,91

Tubo de traqueostomia 0,4335 8,67

3 Cateter intravenoso 0,0500 0,00

Toroeira três vias 0,6191 12,38

Tubo de traqueostomia 0,5438 10,87

4 Cateter intravenoso 1,8097 36,19

Toroeira três vias 3,6534 73,07

Tubo de traqueostomia 2,2729 45,46

5 Cateter intravenoso 3,6139 72,28

Toroeira três vias 4,0000 79,78

Tubo de traqueostomia 2,6372 52,74

continua
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Tabela 12- Valores médios de concentração e porcentagem recuperada de endotoxina (UE/unidade) nos produtos médico-hospitalares,
empregando teste cinético turbidimétrico

Conclusão
Ciclos Produtos Cone. Média (UE/unid) % Recuperada

6 Cateter intravenoso 3,8410 76,82

Torneira três vias 5,0000 99,83

Tubo de traqueostomia 1,9735 39,47

7 Cateter intravenoso 4,6964 93,93

Torneira três vias 4,7918 95,84

Tubo de traqueostomia 2,5343 50,69

8 Cateter intravenoso 5,0000 100,00

Torneira três vias 5,0000 100,00

Tubo de traqueostomia 4,3011 86,02

9 Cateter intravenoso 3,1583 63,16

Torneira três vias 5,0000 100,00

Tubo de traqueostomia 2,5726 51,15

10 Cateter intravenoso 5,0000 100,00

Torneira três vias 4,0992 81,98

Tubo de traqueostomia 3,7331 74,66

Cone.: Concentração; UE/unid.: Unidades de endotoxina por unidade
'Oo
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Figura 7- Valores médios de concentração e porcentagem de recuperação de
endotoxina bacteriana em cateteres intravenosos submetidos a dez
ciclos de reprocessamentos simulados em óxido de etileno
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Figura 10- Valores médios de concentração de endotoxina bacteriana recuperada em
cateteres-guia submetidos a quatro reprocessamentos em unidade de
saúde
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Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
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Tabela 13- Características das reações dos testes bioquímicos aplicados às cepas
contaminantes isoladas dos cateteres-guia, conforme obtidas nos
controles positivos e negativos

RESULTADOS

Testes bioquímicos

Catalase
Citocromo oxidase

Glicose O/F
Uréia

Novobiocina
Maltose
Lactose
Sacarose

Xilose
Arabinose
Manitol

Acetamida
Esculina

Nitrato agar

Nitrato líquido

IndoI
Motilidade

H2S
Citrato

VM
VP

Fenilalanina
Lisina descarboxilase

Omitina descarboxilase
Arginina descarboxilase

DNase
Coagulase

Hidrólise de gelatina
Lecitinase

Hidrólise de amido

Controle positivo

Presença de bolhas
Róseo

Amarelo
Róseo

Halo> 16 mm
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo

Azul
Preto

Formação de bolhas
Vermelho
Amarelo Zn

Halo róseo
Róseo

Depósito preto
Azul

Vermelho
Vermelho

Verde
Roxo
Roxo
Roxo

Presença de halo
Formação de coágulo
Ausência de gelatina
Zona branca opaca
Presença de halo

Controle negativo

Ausência de bolhas
Incolor
Roxo

Amarelo
Halo < 16 mm

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

Amarelo
Ausência de bolhas

Amarelo
Vermelho

Halo amarelo
Incolor

Incolor acinzentado
Amarelo pálido

Incolor
Incolor

Amarelo
Amarelo
Amarelo
Amarelo

Ausência de halo
Ausência de coágulo
Formação de gelatina

Zona incolor
Ausência de halo

95

..



Tabela 14- Série bioquímica para cocos Gram-positivos isolados dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde

Cateteres CT GO GF COA DN NVB TIO MAL SAC MAT MAN ARB LAC XIL ORN ARG URE N02 VP

Cat 1 + +

Cat 1 + +

Cat 1 + +

Cat 2 + +

Cat 2 + +

Cat 2 + +

Cat 7 + + + - - S AN + + - + - + - - + + + +

Cat 8 + + + - - S AN + + - + - + - - + + + +

Cat 11 + +

Cat 23 + + + - - S AN + + - - - + - - + + +

Cat 28 + +

Cat 29 + + + - - S AN + + + - - - - - + + +

Cat 27 + + + - - S AN + + - + - + - - + + + +

Cat: Cateter; CT: Catalase; GO e GF: Glicose O/F; COA: Coagulase; DN: DNase; NVB: Novobiocina; TIO: Tioglicolato;
MAL: Maltose; SAC: Sacarose; MAT: Manitol; MAN: Manose; ARB: Arabinose; LAC: Lactose; XIL: Xilose; ORN:
Omitina; ARG: Arginina; URE: Uréia; N02: Nitrato líquido; VP: Voges proskauer; S: Sensível; AN: Anaerobiose; -Não
aplicável
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Tabela 15- Série bioquímica para bacilos Oram-negativos não fermentadores isolados dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade
de saúde

Cateteres OX TSI URE 00 OF MAL LAC XIL MAT ACE ESC NOz IND MOT HO HzS 42°C DN

Cat 22 + VII + - - - - - - - + - - + - +

Cat 25 + VII - + - - - + - - - - - +

Cat 25 + VII - - - - - - - - - - - +

Cat 27 + VII + - - - - - - - + - - + - +

Cat 27 + VII - + - - - + - - - - - +

Cat 28 + VII - + - - - - - - + - - - - +

Cat 29 + V/I + - - + - - - - + - - + - +

Cat: Cateter; OX: Citocromo oxidase; TSI: Tríplice açúcar ferro; URE: Uréia; 00 e OF: Olicose OIF; Mal:
Maltose; LAC: Lactose; XIL: Xilose; MAT: Manitol; ACE: Acetamida; ESC: Esculina; NOz: Ágar Nitrato;
IND: Indol; MOT: Motilidade; HO: Hidrólise de gelatina; H2S: Ácido sulfidrico; 42°C: Crescimento a 42°C;
DN: DNase; V/I: Vermelho/Inalterada; - Não aplicável
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Tabela 16- Série bioquímica para bacilos Gram-negativos fermentadores isolados dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de
saúde

Cateteres OX TSI GÁS URE MOT ClT VM VP IND FEN LIS ORN ARG DN

Cat 27 - NA + - + + - + - - - + +

Cat 27 - VIA + - + + - + - - - + +

Cat 27 - NA + - + + - + - - - + +

Cat 28 - NA + + + + - + - - - + +

Cat 28 - VIA + + + + - + - - - + +

Cat 29 - VIA + - + + - + - - - + +

Cat 29 - NA + + + + - + - - - + +

Cat: Cateter; OX: Citrocromo oxidase; TSI: Tríplice açúcar ferro; URE: Uréia; MOT:
Motilidade; ClT: Citrato; VM: Vermelho de metila; VP: Voges proskaeur; IND: Indol;
FEN: Fenilalanina; LIS: Lisina; ORN: Ornitina; ARG: Arginina; DN: DNase;
- Não aplicável; NA: AmarelolAmarela; VIA: VermelholAmarela
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Cateteres LEC GLI XIL MAT LAC SAC MAL ESC HA URE IND TSI VP N02 42°C H2S CT MüT HG

Tabela 17- Série bioquímica para bacilos Gram-positivos isolados dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em unidade de saúde

\O
\O

+

+

+

+

VII

VIA + +

VIA + +

VIA + +

+ +

+ +

+ +

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cat 1

Cat 25

Cat 26

Cat 28

Cat: Cateter; LEC: Lecitinase; GLI: Glicose; XIL: Xilose; MAT: Manitol; LAC: Lactose; SAC: Sacarose; MAL: Maltose;
ESC: Esculina; HA: Hidrólise de amido; URE: Uréia; IND: Indol; TSI: Tríplice açúcar ferro; VP: Voges proskauer; N02:

Nitrato líquido; 42°C: Crescimento a 42°C; H2S: Ácido sulfídrico; CT: Catalase; MOT: Motilidade; HG: Hidrólise de
gelatina; - Não aplicável; VlI: VermelholInalterada; VIA: VermelholAmarela



Tabela 18- Identificação microbiana conforme testes bioquímicos dos microrganismos isolados dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em
unidade de saúde

Cateteres-guia Identificação Cateteres-guia Identificação

1 Micrococcus luteus 26 Bacillus subtilis

1 Rhodotorula spp 27 Shewanella putrefaciens

1 Micrococcus luteus 27 Pseudomonas putida

1 Micrococcus luteus 27 Enterobacter sakazakii

1 Corynebacterium mycetoides 27 Enterobacter cloacae

2 Micrococcus luteus 27 Enterobacter sakazakii

2 Micrococcus luteus 27 Staphylococcus epidermidis

2 Micrococcus luteus 28 Micrococcus luteus

7 Staphylococcus epidermidis 28 Bacillus subtilis

8 Staphylococcus epidermidis 28 Enterobacter cloacae

11 Micrococcus luteus 28 Shewanella putrefaciens

21 Fungo filamentoso 28 Enterobacter cloacae

22 Shewanella putrefaciens 29 Enterobacter sakazakii

23 Staphylococcus warneri/pasteuri 29 Enterobacter cloacae

25 Pseudomonas putida 29 Staphylococcus warneri/pasteuri

25 Bacillus subtilis 29 Shewanella putrefaciens

25 Comomonas testosteroni - - --oo
B I 1:. L , '-~ ,
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Influência da Reulilização na Biocompalibilidade de Maleriais Médio-hospilalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva ~ Tese para oblenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 11- Eletromicrografia de varredura panorâmica da superficie interna de
cateter intravenoso em poliuretano, não reprocessado

\0\RESULTADOS

Figura 12- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de cateter
intravenoso em poliuretano não reprocessado, mostrando superficie
com irregularidades não intensas
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Figura 13- Detalhes da superficie interna do cateter intravenoso em poliuretano
conforme Figura 12, confirmando presença de fendas

Figura 14- Eletromicrografia de varredura panorâmica da superficie externa de
cateter intravenoso em poliuretano, não reprocessado

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 16- Detalhes das irregularidades da superficie externa do cateter intravenoso
em poliuretano, conforme Figura 15
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Figura 15- Detalhes da superficie externa do cateter intravenoso em poliuretano
conforme Figura 14, mostrando pequenas irregularidades na superficie
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Figura 17- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de cateter
intravenoso em poliuretano, reprocessado dez vezes em condições
laboratoriais, mostrando células de Bacillus subtilis aderidas ao
"lumen" do cateter

Figura 18- Detalhes da superficie interna do cateter intravenoso em poliuretano da
Figura 17, mostrando a adesão dos bacilos ao "lumen" do cateter

Influência da Reutilização na Biocompalibilidade de Maleriais Médio-hospilalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para oblenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 19- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de cateter
intravenoso em poliuretano, reprocessado dez vezes em condições
laboratoriais, apresentando outra área de adesão de bacilos ao "lumen"
do cateter

Figura 20- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de cateter
intravenoso em poliuretano, reprocessado dez vezes em condições
laboratoriais, mostrando outra área com presença de aglomerados de
Bacillus subtilis aderidos ao "lumen" do cateter

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 21- Detalhes do aglomerado de bacilos aderidos ao "lumen" do cateter
intravenoso, conforme Figura 20

Figura 22- Eletromicrografia de varredura da superficie externa de cateter
intravenoso em poliuretano, reprocessado dez vezes em condições
laboratoriais, mostrando irregularidades na superficie

Influência da Reulilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 23- Detalhes da superficie externa do cateter intravenoso conforme Figura 22,
evidenciando irregularidades

Figura 24- Eletromicrografia de varredura da superficie externa do balonete de tubo
de traqueostomia em poli (cloreto de vinila) não reprocessado, mostrando
superficie rugosa uniforme

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 25- Detalhes da superficie externa do balonete do tubo de traqueostomia,
conforme Figura 24, confirmando superficie rugosa uniforme

108

Figura 26- Eletromicrografia de varredura panorâmica da superficie externa do
balonete de tubo de traqueostomia em poli (cloreto de vinila)
reprocessado dez vezes, apresentando uma superficie aparentemente sem
irregularidades
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Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Si/lia - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 28- Detalhes da superficie externa do balonete do tubo de traqueostomia
referido na Figura 27, mostrando presença de Bacillus subtilis aderidos à
superficie rugosa
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Figura 27- Eletromicrografia de varredura da superficie externa do balonete de tubo
de traqueostomia em poli (cloreto de vinila) reprocessado dez vezes,
apresentando superficie rugosa
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Figura 29- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de torneira três vias
em policarbonato não reprocessada, mostrando superficie lisa sem
irregularidades

Figura 30- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de torneira três vias
em policarbonato reprocessada dez vezes em condições laboratoriais,
apresentando fendas e orificios na superficie, com presença de Bacillus
subtilis

Influência da Reutilização na Biocompalibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 31- Detalhes da superfície interna da torneira três vias com fenda profunda e
adesão de bacilos, conforme Figura 30

Figura 32- Detalhes dos bacilos aderidos à superfície interna da torneira três vias,
conforme Figura 31



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 33- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de torneira três vias
em policarbonato, reprocessada dez vezes em condições laboratoriais,
mostrando área de adesão de Bacillus subtilis (distinta das apresentadas
nas Figuras 30 e 31) à superficie irregular do polímero

Figura 34- Eletromicrografia de varredura da extremamente distaI de catetere-guia
em politetratluoretileno (PTFE), não reprocessado



lrifluência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 35- Eletromicrografia de varredura da extremidade distaI de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes em unidade de
saúde, apresentando imperfeições na borda da extremidade do cateter

113RESULTADOS

Figura 36- Eletromicrografia de varredura do exterior da extremidade distaI de
cateter-guia em politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes
em unidade de saúde, apresentando irregularidade, com hemácias e corpo
estranho aderente



Figura 37- Detalhes das hemácias aderidas e corpo estranho, referidos na Figura 36

Influência da Reutilização na Biocompalibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 38- Eletromicrografia de varredura do interior da extremidade distaI de
cateter-guia em politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes
em unidade de saúde, apresentando resíduo de material aderido à
superficie interna do cateter



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 39- Eletromicrografia de varredura do interior da extremidade distai de
cateter-guia em politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes
em unidade de saúde, apresentando outra área de material estranho
aderido à superfície do "Iumen"

Figura 40- Eletromicrografia de varredura do interior da extremidade distai de
cateter guia em politetrafluoretileno (PTFE) não reprocessado,
mostrando traços de irregularidades



Figura 41- Detalhes da Figura 40, mostrando fenda na face interna próxima à
extremidade distaI do cateter-guia, não reprocessado

Figura 42- EIetromicrografia de varredura da extremidade distaI de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE), não reprocessado

116

~~

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCF'IUSP 2002
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Figura 43- Eletromicrografia de varredura panorâmica da superficie externa e interna
de cateter-guia em politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro
vezes em unidade de saúde

Figura 44- Eletromicrografia de varredura da superficie externa de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes em unidade de
saúde, apresentando superficie irregular com adesão de corpo estranho

lrifluência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Mêdio-hospilalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Figura 46- Detalhes da Figura 45, mostrando a adesão de material em superficie
externa irregular

118RESULTADOS

Figura 45- Eletromicrografia de varredura da superficie externa de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes em unidade de
saúde, mostrando superficie irregular com resíduo de material aderido



Influência da Reutili::ação na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valem da Silva - Tese para obtenção do grau de DOlJ7VR FCFIUSP 2002

Figura 48- Detalhes da superfície interna do cateter-guia reprocessado, referido na
Figura 47, apresentando adesão de partículas à superfície irregular

Figura 47- Eletromicrografia de varredura da superfície interna de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE), reprocessado quatro vezes em unidade de
saúde, mostrando superfície irregular
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Figura 49- Detalhes das partículas aderidas à superfície interna do cateter-guia
reprocessado, referidas na Figura 48

Figura 50- Eletromicrografia de varredura da superfície externa de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE) não reprocessado, mostrando ausência de
irregularidades

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio,hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFlUSP 2002
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Figura 51- Detalhes da superficie externa do cateter-guia, referido na Figura 50

Figura 52- Eletromicrografia de varredura da superficie interna de cateter-guia em
politetrafluoretileno (PTFE) não reprocessado, mostrando uma superficie
regular



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
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Figura 53- Detalhes da superficie interna do cateter-guia não reprocessado, referido
na Figura 52

122RESULTADOS

Figura 54- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: ausência de toxicidade para o
conector em nylon de cateter intravenoso, reprocessado dez vezes em
condições laboratoriais
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Figura 55- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: ausência de toxicidade para
cânula em poliuretano de cateter intravenoso, reprocessado dez vezes em
condições laboratoriais

Figura 56- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: ausência de toxicidade para
fragmento em polietileno de alta densidade de torneira três vias,
reprocessada dez vezes em condições laboratoriais

lrifluência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Figura 57- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: ausência de toxicidade para
fragmento em policarbonato de torneira três vias, reprocessada dez vezes
em condições laboratoriais

Figura 58- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: ausência de toxicidade para
fragmento de tubo de traqueostomia em poli (cloreto de vinila),
reprocessado dez vezes em condições laboratoriais

lrifluência da Reutilização na Biocompatibi/idade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFlUSP 2002
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Figura 60- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: controle negativo (papel de
filtro)
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Figura 59- Fotomicrografia da citotoxicidade in vitro: controle positivo (látex)
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Figura 61- Fotomicrografia das células de fibroblastos de camundongo (NCTC clone
929), apresentando características de toxicidade. Amostra de látex. ±
100x

Figura 62- Fotomicrografia das células de fibroblastos de camundongo (NCTC clone
929), com ausência de toxicidade. Amostra de produto médico-hospitalar
reprocessado dez vezes. ± 100x

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002
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Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

A falta de regulamentação e procedimentos para monitorar a reutilização de

produtos médico-hospitalares de uso único está permitindo o uso desses produtos que

podem apresentar riscos à saúde do paciente. Estudos sobre a reutilização de

produtos médico-hospitalares têm mostrado uma variedade de defeitos, apesar disto a

reutilização indiscriminada tem continuado. Até o presente momento, a prática da

reutilização é bastante difundida, apesar de não oferecer beneficios aos pacientes,

podendo até mesmo acarretar em suas mortes, no entanto para as instituições

hospitalares têm sido uma forma de reduzir os custos orçamentáriosl 81
•

A portaria n° 04-DIMED, de 07 de fevereiro de 1986, proíbe que produtos

médico-hospitalares de uso único (agulhas com componentes plásticos, inclusive

cânulas para fistula, escalpes, bisturis descartáveis e lâminas, cateteres para punção

venosa, equipos para administração de soluções endovenosas, sangue, plasma e

nutrição parenteral, bolsas de sangue, seringas plástica, sondas uretrais simples de

aspiração e gástricas, coletores de urina e de drenagem aberta, dreno de Penrose e de

Kehr, cateteres de diálise peritoneal) sejam reprocessados em todo o território

nacional, em qualquer circunstância e em qualquer tipo de serviço de saúde, público

ou privad028
.

A busca de um delineamento experimental que permita atender aos anseios de,

com metodologia científica, estudar a complexa questão da reutilização de produtos

planejados para uso único consiste em desafio considerável. Merecem considerações

aspectos de natureza biológica, fisico-química e mecânica, entre outros. Em primeira

instância, há porém que se considerar a abrangência de itens a amostrar, quanto a

diversidade, origem e mesmo quantidade, de forma a permitir um estudo confiável

mas ao mesmo tempo ainda factível.

Tendo sido a amostragem definida, passa-se a atentar, anteriormente aos

tratamentos e ensaios, aos aspectos de atendimento às exigências legais, no que tange

ao material de acondicionamento e inscrições. Neste aspecto, pode-se dizer que todos

os itens envolvidos no presente trabalho de origem nacional, cedidos pelo produtor,

atendiam amplamente quanto às orientações de rotulagem, incluindo no texto número

de lote, datas de fabricação e validade do produto, número de registro no Ministério
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da Saúde, nome do fannacêutico responsável e seu número de registro na autarquia

profissional, nome e endereço do fabricante, além da expressão "produto médico

hospitalar de uso único" e a indicação do processo esterilizante. No caso das

unidades adquiridas, importadas, havia falha no atendimento ao idioma português ser

usado na rotulagem22, 24, 25, 26.

Outro aspecto a que todos os produtos atendiam, diz respeito ao tipo de

embalagem exigida para o processo esterilizante empregando o óxido de etileno,

indicado na embalagem. Devido à necessidade de material com característica de

porosidade que permita acesso ao agente esterilizante, assim como sua remoção

subseqüente por aeração, é requisito o emprego de papel grau cirúrgico,

complementannente ao filme de natureza polimérica. Normalizado pela NBR 12.946

da ABNT, o grau cirúrgico deve apresentar poros de 0,22 J..l de diâmetro, porosidade

mínima de 65 s a 105 s/100 cm3 de ar. O papel grau cirúrgico deve ser resistente ao

calor, tração e perfuração, não podendo conter amido e coranteslÜ1
•

Ao se definir quanto à escolha de cepa contaminante utilizada durante o desafio

dos ciclos de reprocessamentos simulados, optou-se pelo emprego de cepa altamente

resistente ao processo esterilizante a ser adotado. Escolheu-se assim a cepa

microbiana indicada pelo "American Nacional Standard for Biological Indicators,"

para esterilização por óxido de etileno devido à aplicação deste gás como agente

esterilizante5
• Referindo-se aos itens inerentes ao preparo da suspensão de esporos

microbianos utilizada no desafio dos produtos, Bacillus subtilis varo niger ATCC

9372, que além da resistência apresenta reprodutibilidade desejáve~ e é facilmente

reconhecida graças às suas características macro e micromorfológicas, trabalhou-se

conforme indicado em literatura45, 56, 57,109,149.

As condições ambientais durante a esporulação bacteriana apresentam

importância sobre a resistência ao processo esterilizante, cuja característica deve ser

constante. Optou-se pela obtenção da suspensão de esporos em meio de cultura

sólido (Quadro I), empregando-se garrafas de Roux, graças ao excelente rendimento

proporcionado por esta forma de cultivo, comparativamente ao meio sintético 154.

Incorporou-se ao meio, conforme Quadro I, íons bivalentes, responsáveis pela

obtenção de rendimento considerável de formas esporuladas, ao lado de temperatura

levemente mais alta e tempos longos de incubação.

128DISCUSSÃO



-- -

Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valero da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

Confonne as Tabelas 2 e 3, onde estão apresentadas as percentagens do grau de

esporulação referentes aos grupos de garrafas de Roux com os esporos de Bacillus

subtilis varo niger ATCC 9372, correlacionando-as com o tempo de incubação

verifica-se que ao 10° dia de incubação atingiu-se níveis de 90% a 95% de esporos,

para todos os seis grupos de esporos.

A escolha dos produtos envolvidos no trabalho, não ocorreu por serem os itens

mais reutilizados na prática hospitalar, aliás com regulamentação restritiva aplicável,

que coíbe a reutilização dos itens apresentados como de uso únic028
• Entretanto,

analisando-se suas configurações, é possível entender sua importância, pois o cateter

representa um corpo de prova com calibre extremamente reduzido e constituído de

poliuretano; fonna tubular, representada pelo tubo de traqueostomia, por si não

restritiva ao se considerar o diâmetro, porém provida de balonete em fina película,

sendo toda a estrutura em poli (cloreto de vinila); por fim, de fonna complexa graças

aos orificios internos, com giro entre as partes propiciando fluxo uni, bi ou

tridirecional, a torneira três vias acresce a diversidade de materiais constituintes, em

policarbonato e polietileno.

Os polímeros presentes na constituição dos produtos médicos utilizados no

trabalho são polímeros tennoplásticos comumente utilizados em produtos médico

hospitalares de uso único 102. Considerando alguns hospitais nos quais tais itens de

forma alguma seriam reutilizados, ainda assim eles podem ser vistos como

representando desafios semelhantes àqueles de valor agregado extremamente alto,

fadados a mais de uma utilização. Não se pode também descartar a probabilidade de

que, em algum centro de atendimento em situação menos privilegiada, alguns destes

itens possa ter sido, em algum momento, submetido à reutilização.

Quanto ao tipo de utilização, o cateter intravenoso e a torneira três vias estão

intrinsecamente ligados, quer considerando unidades de terapia intensiva, ou

hematológicas, e de forma direta fazem entender os dois desafios propostos no

trabalho experimental, envolvendo a contaminação microbiana viável e a endotoxina

bacteriana. Já o tubo de traqueostomia, ligado ao próprio procedimento cirúrgico

para permitir sua introdução, a unidades de terapia intensiva ou mesmo a pacientes

ambulatoriais, poderia ter sido restrito ao desafio de forma viável. Entretanto, devido

a sua similaridade anatômica ao tubo traqueal, considerou-se interessante estender à

129DISCUSSÃO



Influência da Reutilização na Biocompatibilidade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

exigência de pirogênios aos produtos com acesso a vias aéreas e alvéolos

puhnonares. Devido ainda a sua concepção de corpo de prova tubular polivinílico,

extremamente utilizado em cirurgias extracorpóreas aplicou-se, também a eles, o

desafio com endotoxina bacteriana.

Ao se idealizar os reprocessamentos simulados procurou-se incorporar, embora

com algum improviso, as técnicas e cuidados inerentes à central de materiais de um

hospita~ como também relatos encontrados na literatura sobre procedimentos de

limpeza, descontaminação e esterilização, freqüentemente utilizados em produtos

médico-hospitalares submetidos a reprocessamentos89
, 147, 164. A limpeza efetiva pode

ser precedida pela imersão de produtos como cateteres, drenos e tubos em uma

solução que pennita a descontaminação e a desagregação dos resíduos 11 8.

Técnica de imersão, fluxo interno, uso do detergente enzimático, tempos

envolvidos, número de lavagens e demais cuidados buscaram reproduzir aqueles de

fato empregados. Quanto ao emprego do processo esterilizante, desenvolvido no

próprio hospital ou em empresa que terceirize o serviço, é prevalente o emprego de

mistura do óxido de etileno com gases inertes. Apesar da substituição que tende a

ocorrer, para outros tipos de misturas que apresentem maior compatibilidade com a

camada de ozônio, sabe-se não afetarem características básicas determinantes do

presente trabalho2, 164.

Quanto ao número máximo de ciclos a ser considerado, houve a preocupação

quanto a expor esses produtos a um número de reprocessamentos condizentes com a

prática hospitalar, tendo como referência alguns trabalhos publicados sobre registros

da reutilização in vitro, de cateteres de diagnóstico, atingindo níveis acima de 10

vezes. Um outro estudo avaliou a reutilização de cânulas de perfusão de uso único

após um uso clínico e nove reutilizações simuladas, como também relatos sobre a

reutilização de cateteres com balão em procedimentos cirúrgicos de valvuloplastia

mitral em hospitais da Tailândia, alcançando níveis de reutilizações em 40 vezes. A

prática da reutilização também foi aplicada num estudo com cateteres de eletrodo

para procedimento de ablação por radiofreqüência, onde o número máximo de usos

foi estimado em 18 vezes7, 15, 128, 197.

A média de reutilizações apresenta variações de acordo com cada instituição

hospitalar, dependendo também do país de origem, porém a literatura comprova

,,11
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através de estudos clínicos a prática de níveis médios dentro de um patamar de

9,1±8,8 reutilizações com cateteres para procedimentos invasivos, enfatizando que

não existem limites quanto ao número de reutilizaçõesl4
•

Partindo destes estudos, considerou-se o número de dez ciclos simulados de

reprocessamentos como representativo para o desenvolvimento do trabalho,

conferindo assim maior segurarIça frente aos resultados, uma vez que a prática

hospitalar indica com freqüência números semelharItes de reutilizações.

A simultarIeidade quanto a se aplicar contagens microbiarIas e testes de

esterilidade, nas unidades submetidas aos ciclos de reprocessamentos simulados e

nos cateteres-guia reprocessados em unidade de saúde, envolvendo limpeza e

esterilização das unidades arIteriormente ao reprocesso, deve-se ao fato da existência

de dúvidas quanto à letalidade almejada em cada um dos dez ciclos subseqüentes,

como também em relação às reutilizações e aos reprocessamentos aplicados pela

unidade de saúde. Caso contrário, havendo detecção de crescimento microbiarIO num

teste de esterilidade, teria sido perda de informação a não quantificação de viáveis.

Assim optou-se pelos procedimentos arIalíticos simultâneos, apesar disto ter

acarretado, junto a questões econômicas, menor representatividade de produtos.

Outro fator adotado foi a identificação micromorfológica da cepa contaminarIte, em

cada produto desafiado que apresentou crescimento microbiarIo, quando dos

cateteres oriundos de serviço de saúde.

A validação da técnica de contagem microbiana foi efetuada com a

contaminação intencional de triplicatas de cada unidade referente ao desafio, por sua

vez não submetidas ao reprocessamento simulado, e sim a técnica de contagem, com

recuperação de 100% do inóculo inicia~ isso tarIto para cateteres intravenosos,

torneiras três vias e tubos de traqueostomia, conforme resultados médios obtidos e

apresentados na Tabela 4. Os resultados médios das contagens microbiarIas, após

cada uma das dez seqüências cumulativas de contaminação e reprocessamentos

simulados, encontram-se na Tabela 5.

Apesar dos resultados de contagens significativos, após o 3° e ainda mais após

o 6° ciclo, à medida que se prosseguiu até o 10° ciclo não houve a marIutenção da

tendência de elevação no número de unidades formadoras de colônia detectados.

DISCUSSÃO 131



Influência da Reutilização na Biocompalibi/idade de Materiais Médio-hospitalares de Uso Único
Mônica Valera da Silva - Tese para obtenção do grau de DOUTOR FCFIUSP 2002

As contagens microbianas obtidas no 3° e 6° ciclos de reprocessamentos

simulados apresentaram níveis de contaminação da ordem de 103 ufc/unidade, um

valor significativo quando comparado aos demais ciclos, destacando as unidades

referentes aos cateteres e tubos de traqueostomia no 3° ciclo, e cateteres e torneiras

três vias durante 6° ciclo. Relacionando os resultados de contagem obtidos no 3° e 6°

ciclos de reprocessamentos simulados, com aqueles obtidos nos testes de esterilidade

por ambos os métodos de inoculação, verificou-se que houve crescimento

microbiano nos mesmos tipos de amostras, conforme Tabelas 8 e 9. Verificou-se

também uma maior sensibilidade durante o teste de esterilidade por inoculação direta

frente aos resultados obtidos, quando comparado ao obtido pelo teste por inoculação

indireta.

Possíveis fallias durante processo de limpeza ou de esterilização podem ter

contribuído para desenvolvimento microbiano em magnitude de grandeza nas

contagens dos esporos durante o 3° e 6° ciclos, visto que nos ciclos subseqüentes

ocorreu redução desta grandeza, ou mesmo ausência de crescimento. O desvio

observado de certa forma tranqüiliza no sentido de que, apesar da amostragem

restrita, a sensibilidade das técnicas pode, no conjunto ser considerada adequada.

Permanece ainda a questão de que se está trabalhando numa simulação de ciclos de

reprocessamentos, e que de forma ainda mais intensa, em decorrência de fatores

advindos de prática hospitalar (paciente, medicação, patologia, tempo de

permanência do produto no paciente), assim como dos processos de

descontaminação, limpeza e esterilização, inerentes ao reprocessamento, oscilações

drásticas de resultados são também possíveis ou até de provável ocorrência.

Segundo relatos da literatura sobre a resistência dos esporos de Bacillus subtilis

varo niger ao óxido de etileno, esta está associada à espessura do seu revestimento,

assim como à presença de grupos tiólicos. Logo, o elevado número de grupamentos

alquiláveis, além da espessa camada de revestimento, evitam a morte, uma vez que a

alquilação deixa de ser letal57
.

Deve-se ainda tecer consideração quanto ao motivo de se ter trabalhado

paralelamente, no teste de esterilidade, com técnicas de inoculação indireta e direta.

A primeira técnica envolveu extração das superficies interna e externa do produto: a

validação efetuada para a metodologia, foi por contaminação do fluido de lavagem
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com O,1 rnL de suspensão com l03 ufc/rnL do mesmo esporo empregado no desafio

(Bacillus subtilis), transferência de cada unidade para o fluido de lavagem e filtração

subseqüente, tendo-se evidenciado um método eficaz, permitindo detectar turbidez

dos meios de cultura anteriormente a 7 dias de incubação, conforme Tabela 732,68,201.

Na metodologia direta, apesar da restrita possibilidade de inibição do

crescimento microbiano pela presença do material polimérico, procedeu-se também a

validação, com inoculação dos meios de cultura (tioglicolato fluido e caseína de soja)

utilizando a mesma carga e o mesmo volume de suspensão dos esporos de Bacillus

subtilis durante validação da metodologia indireta. Em seguida, a transferência das

unidades para os tubos com meio de cultura permitindo observação de turbidez

detectada também anteriormente ao 7° dia de incubação (Tabela 7).

Dando ênfase para a configuração fisica dos produtos médico-hospitalares

selecionados como corpos de prova para este estudo, observa-se que devido ao

cateter apresentar-se com forma tubular com calibre reduzido, isso dificultou a sua

limpeza afetando o processo de remoção dos resíduos biológicos presentes após o

uso clínico ou simulado, comprometendo muitas vezes a ação bactericida e

esporocida do gás esterilizante. Esta confirmação pode ser verificada através dos

resultados obtidos das contagens e dos testes de esterilidade nos cateteres

intravenosos submetidos aos ciclos de reprocessamentos simulados, conforme

Tabelas 5, 8 e 9, como também nos resultados obtidos a partir dos cateteres-guia

reutilizados quatro vezes em unidade de saúde, conforme Tabelas 6 elO.

As Figuras l, 2 e 3 evidenciam os resultados das contagens dos cateteres

intravenosos, torneiras três vias e tubos de traqueostomia, respectivamente. Através

dos gráficos podemos confirmar picos elevados de sobrevivência dos esporos de

Bacillus subtilis durante 3° e 6° ciclos de reprocessamentos expressos em valores

médios de unidades formadoras de colônia, de acordo com os dados anteriormente

analisados e apresentados na Tabela 5.

Analisando os resultados apresentados tanto na Tabela 5, como nas Figuras l, 2

e 3, referente à contagem microbiana das unidades intencionalmente contaminadas e

reprocessadas, verifica-se que 70% dos ciclos de reprocessamentos apresentaram

contaminação, apenas na amostragem referente ao 2°, 5° e 8° ciclos não houve

sobrevivência do contaminante.
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A microscopia eletrônica de varredura aplicada nas amostras após o décimo

ciclo de reprocessamento simulado laooratorial, apresenta conforme as

eletromicrografias ilustradas nas Figuras 17, 18, 19, 20 e 21, presença de

aglomerados de Bacillus subtilis varo niger ATCC 9372 na superficie interior do

"lumen" dos cateteres intravenosos. Assim como adesão microbiana na superficie

externa do balonete do tuoo de traqueostomia apresentado na eletromicrografia

ilustrada pela Figura 28, em que se observa bacilos aderidos na superficie rugosa do

polímero PVC. Também em torneira três vias constata-se a presença de aglomerados

de bacilos aderidos à superficie interna, conforme Figuras 30, 31,32 e 33.

A presença de esporos de Bacillus subtilis aderidos à superficie das amostras

após o décimo reprocessamento simulado não significa afirmar que essas células

encontravam-se na sua forma viável, pois conforme os resultados obtidos nas

contagens e nos testes de esterilidade não ocorreram desenvolvimento de células

viáveis, exceto na contagem das torneiras três vias que evidenciou presença de

células viáveis após o décimo ciclo. Sabemos que a esterilização por óxido de etileno

tem ação sobre o metaoolísmo das bactérias em suas formas vegetativa e esporulada

pela alquilação das cadeias protéicas impedindo a multiplicação celular, porém não

ocorre remoção da carga microbiana presente, e sim inativação. Desta forma,

permanecem preocupações quanto à característica de pirogenicidade do material

anteriormente contaminado.

Relatos sobre a ação de misturas esterilizantes em desafios microbianos com

corpos de prova de "lumen" reduzido inoculados intencionalmente com 106 ufc de

Bacillus subtilis em cada corpo de prova, em presença de soro oovino fetal e sais de

KCI e NaCI, simularam produtos médico-hospitalares com configuração de dificil

acesso para processos de limpeza e esterilização após uso clínico. Os resultados

destes desafios constataram presença de 103 ufc em cada corpo de prova após

esterilização com óxido de etileno, mistura 12:882
.

Também os resultados obtidos no presente trabalho, considerando-se os valores

de contagens microbianas obtidos para cateteres-guia reprocessados em unidade de

saúde, permitem concluir que, mesmo seguindo um protocolo de limpeza e

esterilização após cada uso clínico, é ainda possível detectar a presença de cepas

contaminantes de diferentes morfologias, como fungos, cocos, bacilos, cocobacilos e
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Muitas vezes é constatado que o processo de descontaminação foi insuficiente

para garantir a segurança do produto, como demonstraram resultados obtidos para

testes de esterilidade e pesquisa de pirogênios realizados em três diferentes tipos de
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levedura. A identificação micromorfológica permitiu constatar a presença de

espécies Oram-positivas e Gram-negativas, confonne Tabela 6, naqueles cateteres,

embora submetidos ao reprocessamento que os conduziriam ao emprego das

unidades em novos pacientes. O fato de não haver precisão quanto ao número

máximo de reutilizações desses cateteres pela instituição, implicou na não submissão

deste trabalho ao Comitê de Ética.

A Figura 4 detalha os resultados apresentados na Tabela 6, ilustrando os

valores médios de unidades formadoras de colônia encontrados nos cateteres-guia

após as quatro reutilizações. Verificamos que em um dos cateteres, identificado

como 28, o número de células viáveis atingiu um valor médio de 1,34x 105

ufc/unidade. O fato deste número de ufc ter-se apresentado na última diluição, não

ocorrendo detecção de células viáveis nas diluições anteriores, provavelmente pode

ser devido à atividade inibitória do resíduo de detergente enzimático que

possivelmente tenha pennanecido aderido ao "lumen" dos cateteres-guia após

processo de limpeza.

Verifica-se confonne análise dos resultados da contagem microbiana

apresentados na Tabela 6, que 43% dos cateteres-guia apresentaram contaminação

microbiana. Houve também a presença de mais de um tipo de contaminação

microbiana num mesmo cateter. Esta situação de contaminação múltipla foi

observada nos cateteres 1, 25, 27, 28 e 29, confonne apresentado na Tabela 6 com

identificação micromorfológica e coloração de Gram, assim como pela confirmação

da identificação das cepas isoladas por testes bioquímicos, na Tabela 18.

A dificuldade em se obter resultados satisfatórios quanto à ausência de

microrganismos contaminantes e de pirogênios tem sido registrada em trabalhos

realizados, na busca de obter comprovação da segurança e eficácia durante

reutilizações de produtos médico-hospitalares de uso único. Resultados

insatisfatórios são obtidos, em particular para cateteres de angioplastia coronariana,

comumente reutilizados, como relatam alguns autores que submeteram tais cateteres

a desafios microbianos49, 128, 160.



cateteres de angioplastia, após submetidos a processos de limpeza, descontaminação

e esterilização por radiação. Nestes cateteres foram isolados microrganismos dos

gêneros Staphy/ococcus, Streptococcus e C/ostridium em teste de esterilidade, e

detectada a presença de pirogênios empregando método de gelificação LAL89.

Isso tudo vem evidenciar a complexidade que envolve a metodologia de

reprocessamentos e reutilizações dos produtos médico-hospitalares de uso único, fato

preocupante uma vez que a literatura aponta casos de infecções pela presença de

pirogênios na água destilada, com incidências de febre, calafrios e hipotensão tanto

no uso de cateteres novos como reutilizados. Algumas bactérias dos gêneros

Pseudomonas, Acinetobacter, Escherichia, Enterobacter e outros microrganismos

Gram-negativos foram detectados em culturas realizadas com solução detergente

usada para lavar os cateteres e com água destilada utilizada para enxágüe e fluxo

interno dos mesmos, segundo alguns trabalhos realizadosl17
, 120, 127, 128.

Constatamos a partir destes registros que a água consiste em item de extrema

relevância durante o reprocessamento dos produtos médico-hospitalares reutilizados.

Durante a execução do nosso trabalho tivemos a preocupação em utilizar água

recentemente destilada e submetida a teste, confirmando ausência de endotoxina

bacteriana (método de gelificação, USP XXIV)201 durante processo de limpeza, para

a diluição do detergente enzimático e durante enxágüe.

No entanto, sabemos que na prática hospitalar nem sempre se tem esse cuidado

durante o processo de limpeza, tanto isso é notório que encontramos muitos trabalhos

publicados descrevendo processos de limpeza com utilização de água da torneira,

descontaminação com um desinfetante e/ou detergente enzimático diluído também

, d . ilizan·d ' d ilad d ' .. 12 15 159em agua a torneIra, ut o-se agua est a apenas urante o enxague ' , ,

164. Apesar de sabermos que o processo esterilizante ao qual esses produtos são

submetidos, geralmente utilizando-se óxido de etileno, atua sobre bactérias nas

formas vegetativa e esporulada, não se pode assegurar ação do mesmo, efetiva, sobre

endotoxinas bacterianas117.
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Dentro de uma instituição hospitalar existe uma unidade responsável por todas

as etapas de reprocessamento do material, conhecida como central de material e

esterilização (CME). De acordo com as diretrizes do processo de limpeza, este se

constitui em base para o reprocessamento dos produtos médico-hospitalares,
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reduzindo o "bioburden". Esta redução pode atingir 4 log de orgarusmos

. d dI' ,. 147 P . d'contammantes, even o ser escrupu osa e slStematIca . or este motivo, a-se

muita importância a um processo de limpeza satisfatório, que irá reduzir a

probabilidade de obter-se um produto reprocessado com presença de contaminantes,

visto que resíduos de matéria orgânica protegem os microrganismos da ação dos

germicidas e dos processos esterilizantes, conduzindo a material reprocessado não

estéril.

Assim como nos produtos médico-hospitalares submetidos ao desafio

microbiano laboratorial em ciclos de reprocessamentos simulados constituídos por

contaminação, lavagem e esterilização, os cateteres-guia obtidos em unidade de

saúde foram submetidos a processos de limpeza e esterilização, confonne

procedimento adotado nesta unidade. A limpeza consistiu em manter os cateteres sob

imersão em solução a 4% (v/v) de Endozime® com água da torneira durante 5

minutos, enxágüe com água da torneira e secagem com ar comprimido (não se têm

infonnações sobre qualidade deste ar, ou do nível de segurança inerente ao sistema).

O acondicionamento foi em embalagem individual do tipo filme-papel grau

cirúrgico. A esterilização foi realizada com a mistura de óxido de etileno/CfC 12:88,

a 55°C, 60% de umidade relativa, concentração de 430 mg/L e duração de 4 horas. A

aeração foi efetuada em câmara de vácuo com temperatura a 50°C durante 4 horas.

Confrontando as etapas do reprocessamento aplicadas aos cateteres-guia em

unidade de saúde com aquelas realizadas durante o trabalho em condições

laboratoriais, verifica-se que houve similaridade quanto aos parâmetros utilizados

durante o processo esterilizante. Porém, confonne metodologia descrita

anterionnente, quando se considera o processo de limpeza das unidades submetidas

aos reprocessamentos em unidade de saúde e as simuladas em laboratório, observam

se diferenças, por exemplo ao se considerar período de uma hora em contato com a

solução detergente e fluxo interno com seringa em cada unidade, assim como o uso

de água destilada apirogênica durante todo processo, na condição simulada.

As etapas do reprocessamento devem garantir que as características de

segurança, eficácia e funcionabilidade do produto sejam obtidas ou preservadas,

confonne o caso. Desta forma, o planejamento deste trabalho objetivou avaliar

características de segurança microbiológica, incluindo as condições de esterilidade e
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Todas as unidades referentes aos dez ciclos de reprocessamentos simulados,

assim como os cateteres-guia reprocessados em unidade de saúde foram submetidos

ao método de difusão em ágar para avaliar o grau de toxicidade. Verificou-se por

observação macroscópica e microscópica, total ausência de toxicidade nas unidades

submetidas aos ciclos esterilizantes laboratoriais, desde o primeiro até ao décimo

reprocesso. Os mesmos resultados foram obtidos para as unidades de cateteres-guia

reprocessados em unidade de saúde, tendo sido estes no entanto avaliados apenas

após o seu último reprocesso. Outra consideração que não se pode deixar de enfatizar

apirogenicidade, além de atoxicidade, característica também avaliada durante as

análises, tanto para os produtos médico-hospitalares reprocessados em condições

laboratoriais, quanto para os cateteres-guia após reprocessamentos em unidade de

saúde.

Cabe salientar que o critério adotado para avaliação quanto à condição que

permita a reutilização dos cateteres-guia na unidade de saúde fundamenta-se em

observações visuais quanto aos aspectos fisicos do produto, sendo isso efetuado pelo

operador responsável pelo processo de limpeza. O número de reutilizações, apesar de

estimado em quatro, não era considerado constante para todos os cateteres, pois

muitos deles apresentavam danos fisicos após a segunda ou terceira reutilização (ou

possivelmente mais). O hospital empregou o processo de rejeição baseando-se

unicamente em observações macroscópicas, não sendo aplicados testes de

funcionalidade para verificar as condições de uso, muito menos testes biológicos.

Durante o desenvolvimento do trabalho foram aplicados testes de toxicidade in

vitro através de técnica de cultura celular, com células da linhagem de fibroblastos de

camundongo (NCTC clone 929). Esse teste foi aplicado tanto nas unidades

reprocessadas em condições laboratoriais, quanto nas obtidas em unidade de saúde.

O aspecto da diversidade quanto ao tipo de polúnero constituinte em cada produto

conforme descrição do item 4.1.1 dos produtos médico-hospitalares utilizados no

desafio de B. subtilis e segundo Tabela 1 para os cateteres-guia, permitiu avaliar a

característica atóxica desses polúneros frente à célula desafiada, sendo também

consideradas as características potenciais de toxicidade que esses produtos poderiam

apresentar após repetidas exposições à mistura esterilizante composta de óxido de

etíleno/CFC 12:88.

'I
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para este grupo de produtos diz respeito a produtores, o que se poderia supor

conduzisse a comprometimento da segurança do produto, o que no entanto não se

confirmou (Tabela 1).

A característica de toxicidade deve ser considerada quando o produto está

sendo submetido a ciclos de esterilização com o uso de um gás esterilizante que

apresenta características tóxicas, como o óxido de etileno considerado altamente

tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico e neurotóxic025
,27. O produto a ser

utilizado, seja ele novo ou reutilizado, pode provocar danos ao paciente quando não

submetido a um processo adequado de aeração, pois produtos insuficientemente

ventilados podem provocar quadros de inflamação, necrose, queimaduras e hemólise

no pacienteI69,208.

O teste de toxicidade por cultura celular tem sido empregado, com vantagens,

como um teste alternativo à toxicidade intramuscular aguda (teste de implantação)

realizada em coelhos, pois o resultado pode ser obtido dentro de 24 horas e com

maior sensibilidade quando comparado ao teste in vivo l90
• A Farmacopéia Americana

indica o teste de difusão em ágar como específico para plásticos e elastômeros,

estabelecendo a categoria de reatividade para o teste com reação tóxica conforme

parâmetros numéricos de zero a quatro, ou seja de ausente a severo (halo> 1,0

cm)201.

A reatividade biológica fundamenta-se na degeneração celular provocada pela

toxicidade da amostra em análise empregando cultura de células, visualizada entre

outros fenômenos pela liberação do corante vital, fenômeno indicativo da morte

celular95
• É possível ver esta condição empregando microscópio óptico por contraste

de fase, conforme registros da fotomicrografia do controle positivo (Figura 61), onde

a maioria das células apresenta lise celular e despigmentação. A Figura 59 apresenta

a visualização macroscópica de halo incolor ao redor do controle positivo,

apresentando, conforme Farmacopéia Americana, zona de reatividade severa20I
.

As Figuras 54 a 58 ilustram a visualização macroscópica dos fragmentos

referentes a cada produto testado em placas de 60 mm de diâmetro com uma fina

camada de ágar nutriente. Verifica-se ausência de halo ao redor dos fragmentos dos

produtos na superficie do ágar. A confirmação da ausência de morte celular foi

registrada microscopicamente conforme fotomicrografia representada pela Figura 62,
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monocamada de células NCTC clone 929 intacta, sem apresentar lesões na estrutura

celular e com coloração característica.

O desafio com endotoxina bacteriana teve como meta verificar a ação do

agente esterilizante sobre os corpos de prova intencionalmente contaminados com

uma carga de endotoxina conhecida de 200 UE por unidade, a cada exposição ao

ciclo esterilizante, totalizando uma seqüência de dez ciclos de reprocessamentos

simulados.

A recuperação de endotoxina bacteriana intencionalmente inoculada na

amostragem dos produtos médico-hospitalares utilizados no desafio, assim como a

sua avaliação nas unidades de cateteres obtidos em unidade hospitalar após

reutilizações em pacientes, foi efetuada empregando método quantitativo. Este

objetivou, portanto, não apenas valores qualitativos relacionados à presença ou

ausência de endotoxinas bacterianas, mas também quantificar os valores de

concentração de endotoxina presente em unidades endotóxícas por unidade

(UE/unid), após desafios.

A metodologia aplicada fundamenta-se em verificar presença de turbidez na

amostra quando em contato com o reagente específico, um lisado de amebócitos

conhecido comercialmente como LAL ("Limulus Amebocyte Lysate"), tendo por

parâmetro os resultados de leitura, em densidade óptica. O método utilizado para

determinação de endotoxinas bacterianas foi o ensaio cinético turbidimétrico, cujos

detalhes encontram-se descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos20I
•

Os dados obtidos na validação da metodologia de extração de endotoxinas a

partir de produtos médico-hospitalares intencionalmente contaminados (não

submetidos a processo esterilizante), encontram-se na Tabela 11. A curva padrão da

validação obtida com emprego dos três padrão de endotoxina preparados com

endotoxina E. coZi da cepa 055:B5, reconstituída com água apirogênica para

concentração de 50 UE/rnL, foi verificada quanto a regressão linear dos valores de

concentração do padrão de endotoxina frente ao tempo de reação, resultando em

coeficiente de correlação de -0,9976, conforme Figura 6.

A técnica extrativa aplicada baseou-se num trabalho desenvolvido por

pesquisadores que padronizaram procedimento de extração de endotoxinas

bacterianas em produtos médico-hospitalares, usando "Delmed I-Cath" intravenosos

DISCUSSÃO 140



DISCUSSÃO 141

como corpo de prova. Uma das endotoxinas utilizadas neste estudo foi obtida da

Escherichia coli cepa 055:B5 da Difco, e os inóculos foram da ordem de 7,5; 60 e

600 UE/rnL, tendo sido obtidos valores percentuais de recuperação entre 71%, 86% e

120%, respectivamente199.

Mesmo buscando reproduzir com precisão o procedimento extrativo conforme

descrito pelos autores do trabalho, os valores percentuais obtidos durante o presente

estudo de validação atingiram níveis de 10% a 59% de recuperação, conforme Tabela

11 e Figura 5. Ainda assim os valores de recuperação de endotoxina são consistentes,

visto ser a metodologia utilizada específica para quantificar os valores de endotoxina

presentes nos produtos desafiados, enquanto o trabalho referido utilizou o método

LAL por gelificação, que é considerado um método de ponto final, não específico

para quantificar unidades de endotoxinas.

Adicionalmente, os valores obtidos de recuperação atendem as exigências

oficiais internacionalmente aceitas para os "medicaI devices,,203. Portanto, os

resultados de recuperação de endotoxina durante validação foram considerados

significativos, tendo em vista a dificuldade de recuperação de endotoxinas em

superficie polimérica. Outros fatores intrínsecos ao procedimento que podem

introduzir desvios na recuperação dizem respeito ao tipo de endotoxina usada para

contaminar os produtos, assim como o domínio sobre o próprio procedimento de

extração, que pode interferir na recuperação. Ou seja, diferentes fatores contribuem

para a possível ocorrência de desvios técnicos durante o procedimento,123, 199 e

podem explicar a dispersão de resultados obtidos.

A Figura 5 também apresenta os dados obtidos com relação à recuperação

média de endotoxina, relacionando padrão e amostras aos valores percentuais de

recuperação. A média de recuperação para os cateteres intravenosos ficou

estabelecida em tomo de 20%; para as torneiras três vias os níveis alcançaram

índices de recuperação acima de 40%; no entanto os tubos de traqueostornia

atingiram valores superiores a 50% de recuperação. Este gradiente é inteligível ao se

considerar as dimensões em geral de diâmetros, assim como conformações dos

produtos em pauta.

Em paralelo foram realizados controles negativos para cada produto em

triplicata, nos quais cada produto foi submetido ao mesmo processo extrativo, porém
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sem a presença do contaminante. Verificou-se que os valores médios de

concentração de endotoxina presentes nos controles negativos consistiam em valores

menores que o menor ponto da curva padrão, ou seja 5,Ox 10-2 UE/rnL, para todos os

produtos médico-hospitalares empregados no presente estudo, conforme pode ser

observado na Tabela 11.

A amostragem utilizada durante o processo de validação da extração de

endotoxina bacteriana em produtos médico-hospitalares, assim como a amostragem

para o desafio de reprocessamento simulado, foi fundamentada na orientação da

Farmacopéia dos Estados Unidos para preparação dos produtos médico-hospitalares

durante processo extrativo, sendo estabelecido o mínimo de 3 e não mais que 10

unidades. O volume de extração, também seguindo o mesmo compêndio, deve ser

ajustado segundo tamanho e configuração do produto médico-hospital~ol. Pearson

enfatiza que esse volume deve estar compreendido entre 20 a 40 rnL de solução

extrativa apirogênica, dependendo também do tamanho do produto sob avaliação l41
.

Considerando-se os resultados obtidos durante a validação do processo de

extração de endotoxinas em produtos médico-hospitalares, deu-se continuidade ao

desafio de endotoxina bacteriana, que consistiu em contaminar cada unidade com

200 UE, mantendo-as em estufa a 38±2°C para secagem e acondicionadas em

embalagem do tipo filme-papel grau cirúrgico. Procedeu-se às exposições das

unidades aos ciclos esterilizantes por óxido de etileno até completarem a seqüência

de dez reprocessamentos simulados. Neste desafio, os produtos médico-hospitalares

não foram submetidos a quaisquer processos de limpeza. A partir das unidades

separadas aleatoriamente em cada ciclo simulado de reprocessamento foi empregada

a técnica de extração, para verificar se após esterilização ocorria redução da

endotoxina inoculada, avaliando assim a ação do gás esterilizante sobre endotoxinas

bacterianas.

As Figuras 7, 8, 9 e a Tabela 12, apresentam os valores médios de

concentração e porcentagem de recuperação para endotoxina bacteriana após cada

ciclo esterilizante, efetuado dentro dos parâmetros mencionados anteriormente em

materiais e métodos (item 4). Os valores recuperados após cada ciclo de

reprocessamento simulado mostram claramente que nos três primeiros ciclos de
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reprocessamentos houve uma queda significativa para os três tipos diferentes de

produtos médico-hospitalares utilizados durante desafio.

Analisando em primeira instância os três primeiros ciclos de reprocessamentos

para os cateteres intravenos9s, verifica-se que houve um decaimento bastante

significativo, pois não houve recuperação após o terceiro ciclo de reprocessamento,

confonne Figura 7. É um resultado que pode ser interpretado como ação inativante

do agente esterilizante, óxido de etileno, sobre a carga de endotoxina presente nas

unidades deste ciclo de reprocessamento. Vindo justificar esta posição, deve-se

considerar as ações alquilante e oxidante do óxido de etileno: Sabe-se que esta

consiste em princípio empregado em processos despirogenizantes descritos na

literatura, por exemplo empregando peróxido de hidrogênio, e outras substâncias

oxidantes40,152.
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No caso do óxido de etileno, a ação alquilante sobre endotoxina bacteriana

pode ser também explicada pela substituição nucleofilica na ligação glucosamina do

lipídio A e/ou na etanolamina do núcleo da molécula LPS, fazendo da esterilização

por óxido de etileno, agente alquilante, um processo despirogenizante por

inativação I58,184.

Analisando de outra forma, pode-se considerar desvios do processo de

recuperação. A possibilidade de ter ocorrido desvio no resultado do terceiro ciclo de

reprocesso para os cateteres intravenosos, torna-se possível quando se comparam aos

resultados de recuperação dos demais produtos desafiados nos quais por

apresentarem diâmetros maiores do que o cateter, a endotoxina inoculada pode ser

recuperada com melhores índices de recuperação (em torno de 12,38% para as

torneiras três vias e 10,87% para os tubos de traqueostomia). O fato de estes produtos

médico-hospitalares apresentarem um diâmetro de maior calibre em relação ao

cateter, facilitaria a penetrabilidade do gás esterilizante, para inativar a endotoxina

presente.

Isso significa que com um diâmetro menor, em torno de 1,60 rnm, o cateter não

apresentou recuperação da carga inoculada, enquanto os outros produtos ainda

apresentaram resíduos de endotoxina. Logo, em particular para este 3° ciclo, o

diâmetro do cateter pode ter contribuído para dificultar a remoção da endotoxina

inoculada, visto que durante o 4° ciclo de reprocessamento houve recuperação de
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36,19%, seguindo aumento progressivo nos demais ciclos. Não se deixa ainda de

considerar possíveis falhas no processo extrativo dos cateteres intravenosos durante o

terceiro ciclo.

De forma clara verifica-se que com a seqüência dos ciclos de

reprocessamentos, os quais envolviam repetidas contaminações com endotoxina

bacteriana, houve aumento significativo da percentagem recuperada nos três

diferentes tipos de produtos médico-hospitalares, como foi possível constatar nas

Figuras 7, 8, 9 e Tabela 12. Esses índices de recuperação foram aumentando

progressivamente, ocorrendo um discreto declínio no 9° ciclo de reprocessamento

para os cateteres intravenosos, conforme Figura 7. O mesmo ocorreu para as

torneiras três vias, com decréscimos nos valores de recuperação, assim como nas

concentrações de endotoxina do 7° e 10° ciclos, quando comparados aos ciclos

anteriores. As unidades dos tubos de traqueostomia também apresentaram declínios

nos valores de recuperação de endotoxina, consequentemente nos valores de

concentrações de endotoxina, durante o 6° e 9° ciclos de reprocessamentos.

Como a cada ciclo de reprocessamento houve repetição quanto à carga

inoculada de endotoxina nas unidades reprocessadas, salientando-se que não houve

aplicação de qualquer processo de limpeza, esse acúmulo de endotoxina acarretou

elevados índices de recuperação após o 10° ciclo de reprocessamento simulado,

como especificado nas Figuras 7, 8, 9 e Tabela 12, que apresentam os índices finais

de concentração e porcentagem de recuperação para endotoxina bacteriana em cada

produto médico-hospitalar desafiado.

O índice de recuperação obtido nos cateteres intravenosos, valor estimado em

100% de endotoxina recuperada, conforme Figura 7, pode ser justificado

mencionando que a partir do 5° ciclo de reprocessamento o "lumen" dos cateteres

apresentaram certo bloqueio interno, dificultando o fluxo do volume de endotoxina

inoculado. A explicação para essa saturação foi a presença de residuais de

endotoxina dentro do "lumen" dos cateteres, uma vez que durante a secagem a água

foi evaporada, permanecendo o conteúdo sólido contendo endotoxina. Logo, a ação

do agente esterilizante pode ter sido afetada pela formação residual desse sólido, que

pode ter interferido nos índices de redução da atividade despirogenizante apresentada

pelos agentes alquilantes.
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Quando avaliado os índices de recuperação de endotoxina para as torneiras três

vias e os tubos de traqueostomia, conforme Figuras 8 e 9 respectivamente, e Tabela

12, verifica-se que os valores recuperados foram significativamente inferiores,

estimados em 81,98% para as torneiras três vias e 74,66% para os tubos de

traqueostomia. Apesar de ainda serem valores considerados elevados, pois o

almejado seria obter índices de recuperação significativamente inferiores,

assegurando uma ação redutora mais expressiva para o óxido de etileno sobre

endotoxina bacteriana, não se pode deixar de mencionar que alguns pesquisadores

consideram não existir ação destrutiva do óxido de etileno sobre

lipopolissacarídeo 117.

Estas posições foram responsáveis por não se ter, no presente trabalho,

aplicado processo de limpeza nos reprocessamentos com endotoxina. E, neste

sentido, ficaria ainda dúvida quanto a se considerar, para efeito cálculo, a totalidade

cumulativa de endotoxina inoculada. Este raciocínio, embora não aplicado,

conduziria a conclusão mais otimista quanto à ação despirogenizante do óxido de

etileno.

Os cateteres-guia reutilizados também foram submetidos à mesma metodologia

de detecção de endotoxina bacteriana, utilizando-se a mesma técnica de extração e

análise dos dados através do ensaio cinético turbidimétrico. A Figura 10 expressa

esses resultados, alcançados para cada cateter conforme identificação numérica de 1

a 30. Observa-se através dos valores de concentração de endotoxina presentes nos

cateteres-guia, que houve a predominância de uma concentração de 0,18 DE por

unidade de cateter, exceto para o cateter de identificação nove que apresentou um

valor de endotoxina superior aos demais, 0,33 DE. Considerando-se o limite

permissível para correlatos até 200 DE/unidade, verifica-se estarem atendendo ao

limite estabelecido, caracterizando nível aceitável de endotoxinas bacterianas l58
.

Entretanto, quando expressando "até" 200 UE/unidade, o limite estabelecido deixa

dúvidas quanto a sua real interpretação.

Fator de importância a ser considerado quando se trata da presença de

endotoxinas em produtos médico-hospitalares, sejam reprocessados ou não, é a

afinidade pela superficie polimérica. Esta característica encontra como explicação a

existência de afinidade da endotoxina aos materiais poliméricos devido à
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característica hidrofóbica da maioria dos plásticos. A porção hidrofóbica da molécula

do lipopolissacarídeo (LPS), parte integrante da endotoxina, sofre atração portanto

I fi · dI' . difi I - 136 170pe a super cle os p astlcos, tanto que cu ta a sua remoça0 ' .

Esta afinidade da molécula do LPS para com superficies poliméricas

transforma-se em questão preocupante quando se trata de reutilizações de produtos

médico-hospitalares de uso único, constituídos em sua maioria por polímeros, que

necessitam ser submetidos a processo de limpeza após o uso, e predominando a água

como o fator contarninante para bactérias Gram-negativas, responsáveis por

respostas pirogênicas, presentes tanto na água destilada como em água da torneira.

Tem-se o conhecimento que a endotoxina está presente na água potável dentro

de um limite de 10 a 50 UE/rnL. Todas as partes de um sistema de água podem

tomar-se contaminadas com microrganismos na forma fixa de biofilme, descrito

como uma comunidade microbiana aderida em uma matriz gelatinosa extracelular,

produzida pela própria bactéria. O microrganismo apresenta consolidação em

superficies, como por exemplo membranas e tubulações, tomando-se dificil de

erradicá-lo uma vez estabelecido53, 54,122,201.

Devido à problemática presença de cargas microbianas iniciais ("Bioburden"),

assim como a cargas pirogênicas iniciais ("Pyroburden") quando se refere à água,

adota-se limites padrões para água de aplicação em diálise estabelecidos em menos

de 102 ufc/rnL e menos de 0,25 UE/rnL, segundo Farmacopéia Européia53
, 68. Quando

se trata de produtos médico-hospitalares o limite adotado para presença de

"pyroburden" em produtos intratecais é de 0,04 UE, enquanto nas demais vias

invasivas 0,1 UE. Os limites adotados para o "bioburden" são de acordo com o

protocolo de validação do processo esterilizante158.

É de amplo conhecimento que vários tipos de cateteres são freqüentemente

reutilizados em diversas instituições hospitalares, abrangendo não só hospitais

erradicados em países em desenvolvimento, mas também naqueles com economia

favorável a não aplicabilidade desta prática, como os Estados Unidos, Canada,

França, Japão, entre outrosl 64
. Isto porque o fator preponderante para a decisão da

reutilização de produtos rotulados para uso único alicerça-se na economia substancial

de custos no orçamento hospitalar, muitas vezes desenvolvidos de forma incorreta.

Está implícito que os danos que essa prática pode acarretar ao paciente nem sempre é
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considerada, pois muitas vezes ocorrências de infecções, toxicidade e danos

relacionados com a integridade física do produto reutilizado não são registradas.

As bactérias são os germes mais freqüentemente envolvidos em infecções do

acesso vascular, em especial os cocos Gram-positivos. Dentre estes se destacam o

Staphy/ococcus aureus e, nos últimos anos, os Staphy/ococci coagulase-negativos,

principalmente em pacientes imunologicamente comprometidos. Os bacilos Gram

negativos são também encontrados em 25% a 40% destas infecções. Os fungos vêm

sendo progressivamente isolados, principalmente em pacientes graves, com

neoplasias ou imunocomprometidosl6, 74, 96,177,187.

Frente a esses fatos, tomou-se a precaução de identificar cepas contaminantes

detectadas durante as análises realizadas nos cateteres-guia reutilizados, obtidos em

unidade de saúde. Resultados obtidos durante contagens microbianas e teste de

esterilidade por inoculação direta dos cateteres-guia, confirmaram a importância

desta decisão. As cepas contaminantes foram identificadas microscopicamente,

objetivando a diferenciação quanto à morfologia com aplicação da coloração de

Gram para definir quanto a presença de cocos e/ou bacilos Gram-positivos e/ou

negativos, fungos ou leveduras de acordo com as características micromorfológicas,

conforme Tabela 6. Segundo identificação pela coloração de Gram os grupos de

microrganismos contaminantes foram segregados em cocos Gram-positivos, bacilos

Gram-negativos e Gram-positivos.

A pesquisa bioquímica seguiu os testes comumente empregados para

identificação microbiana, segundo a literatural15, 114, 125, 132, 198. A identificação foi

direcionada conforme apresentação das características bioquímicas das bactérias

isoladas, segundo visualização nos Anexos A até G.

Conforme série bioquímica descrita na Tabela 14, aplicada nas cepas

classificadas como cocos Gram-positivos isolados das unidades referentes aos

cateteres-guia, predominou a ocorrência de dois gêneros da família Micrococcaceae.

Partindo do teste glicose O/F determinou-se a presença dos gêneros Micrococcus e

Staphylococcus. A definição da espécie de micrococos encontrado, deu-se pelo

pigmento amarelo desenvolvido durante crescimento das unidades formadoras de

colônia, característico de Micrococcus /uteus I15
• Para definir as espécies de
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estafilococos recorreu-se as características de identificação das espécies de

Staphylococcus coagulase-negativa sensíveis a novobiocina, segundo Anexo A.

O gênero Micrococcus é comumente encontrado na pele de mamíferos e

ocasionalmente em peixes, algas, água, areia e vegetais, e freqüentemente isolado de

amostras ambientais. O gênero Staphylococcus está amplamente distribuído na

natureza, tendo como "hábitat" natural a pele, anexos e membranas mucosas de

humanos e pássaros. Na espécie humana o micrococos é considerado saprófita,

colonizando pele, mucosas do intestino e orofaringe, podendo causar infecções

oportunistas em pacientes imunologicamente comprometidos. O M luteus foi

encontrado em infecções do sistema nervoso central, artrite e pneumonia73
, 114.

O Staphylococcus epidermidis, presente em algumas das unidades dos

cateteres-guia, é considerado o mais virulento e ocupa o terceiro lugar entre os

principais patógenos de infecção hospitalar nos EUA. Ele tem sido isolado em 74% a

92% dos casos de bacteriemia causada por Staphylococcus coagulase-negativa

adquirida em hospitais107, 112, 114, 138, 179. Mesmo uma rigorosa anti-sepsia não

consegue eliminar estes microrganismos da pele durante a realização de um

procedimento invasivo, permitindo a inoculação direta a partir da própria microbiota

do paciente. Devido à produção de muco extracelular, esta bactéria apresenta grande

capacidade para colonizar implantes, sendo o principal agente isolado em infecções

relacionadas a cateteres intravasculares73, 94. Esta característica de produção de muco

é fator que dificulta a limpeza do material que o tenha aderido, em reprocessos

eventuais.

Infecções cardíacas causadas por Staphylococcus epidermidis têm ocorrido

após procedimentos relacionados com cirurgia de válvula cardíaca e cardiotomia.

Estas infecções incluem mediastite, infecções em marcapasso permanente, infecções

em enxerto vascular, endocardites associadas com válvulas cardíacas e prolapso da

válvula mitral. O Staphylococcus epidermidis é o patógeno primário em infecções

associadas com fluido cerebroespinhal e com pacientes que apresentam bacteriemia

freqüente l07
, 114, 177. Porém, o Staphylococcus warneri que foi isolado em dois

cateteres-guia distintos, ocorre com pouca incidência em infecções humanas.

A presença de Staphylococcus epidermidis em três dos cateteres-guia

reprocessados quatro vezes em unidade de saúde, comprova a existência de falhas
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durante o processo de limpeza e esterilização destes cateteres, contribuindo com a

ineficiência do procedimento ao qual o paciente que o utilizou pela última vez

poderia estar submetido. Uma vez que não foram registrados relatos por parte da

equipe profissional do hospital de ocorrências relacionadas a reutilizações destes

cateteres, nada se pode afirmar a este respeito, permanecendo apenas o sentimento da

dificuldade em rastreabilidade de informações no âmbito hospitalar, e do elevado

risco do reprocessamento e reutilização de produtos invasivos.

Para a identificação bioquímica relacionada com as cepas de bacilos Gram

negativos isolados das unidades dos cateteres-guia, foi aplicado como triagem o teste

TSI com o propósito de separar os bacilos fermentadores dos não fermentadores de

glicose, lactose e sacarose. As amostras consideradas como bacilos Gram-negativos

não fermentadores foram identificadas segundo série bioquímica especificada na

Tabela 15, definindo os gêneros e espécies com auxílio das características

bioquímicas apresentadas nos Anexos B, C e D.

As características de identificação bioquímica para os bacilos Gram-negativos

não fermentadores indicaram predominância de contaminantes da família

Pseudomonadaceae. São eles considerados agentes ambientais, comumente

encontrados em água, solo, plantas e matéria orgânica em decomposição. A

Shewanella putrefaciens, encontrada em quatro dos cateteres-guia contaminados, é a

nova designação da Pseudomonas putrefaciens, assim como a Comamonas

testosteroni, encontrada em dois cateteres-guia, era conhecida como Pseudomonas

testosteroni. A Pseudomonas putida, também isolada em dois cateteres-guia, teve sua

presença relacionada a episódio de bacteriemia referente a cateter em paciente

neoplásico73.

Essas espécies isoladas pertencentes à família Pseudomonadaceae embora

estejam relacionadas como colonizadoras de ambientes úmidos, raramente provocam

infecções, devido à sua baixa virulência. Estão entretanto, consideradas como fonte

de preocupação nos sistemas envolvendo água, como prováveis causadores de níveis

de endotoxina elevados. A patogenicidade da maioria dos bacilos Gram-negativos

não fermentadores, depende da sua aderência à célula do hospedeiro e da produção

de exo e endotoxinas. O glicocálix produzido pela Pseudomonas favorece esta
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Para identificação dos bacilos Gram-negativos fermentadores utilizou-se a série

bioquúnica apresentada na Tabela 16, confrontando os resultados obtidos segundo as

características de diferenciação entre as espécies da família Enterobacteriaceae

apresentadas no Anexo E.

As cepas isoladas foram identificadas como da família das Enterobacteriaceae.

São microrganismos pertencentes a microbiota de humanos e animais, presentes na

água, no solo e nos vegetais. O Enterobacter cloacae isolado em três cateteres-guia

distintos, é considerado patógeno oportunista encontrado em infecções hospitalares

dos tratos respiratórios e urinário, sítios cirúrgicos e septicemias. Está associado

também a surtos de infecções hospitalares por contaminação do acesso venos073
, 188.

Estudo desenvolvido sobre sepsia em cateteres intravasculares apresentou

identificação das cepas contaminantes durante terapia de infusão ou monitoramento

hemodinâmico com cateteres arteriais e venosos em pacientes adultos não

queimados. Este estudo relacionou os episódios de sepsia com Staphy/ococcus

coagulase-negativos, bacilos Gram-negativos entéricos, dentre os quaIS cmco

episódios com Enterobacter, entre outros tipos de contaminantes. Este estudo

confirmou a freqüência de bacteriemia causada por estes contaminantes em infecções

hospitalares, registrando episódios de choque séptico, sepses, tromboflebites

supurativa, infecção metástica (ex.: pneumonia, meningite, etc.), endocardites e

arterites3
• Novamente há que se considerar tanto o risco da infecção, quanto da

endotoxemia derivada dos Gram-negativos.

Os bacilos Gram-positivos isolados nos cateteres-guia contaminados, seguiram

série bioquúnica apresentada na Tabela 17 e as características diferenciais entre as

espécies estão nos Anexos F e G.

Quatro cateteres-guia apresentaram contaminação com bacilos Gram-positivos.

Três destes apresentaram Bacillus subtilis, considerado como bactéria saprófita,

largamente distribuída na natureza, particularmente no solo, dispersando-se pela

poeira, água, plantas e animais. Geralmente as infecções causadas por este gênero

têm sido relacionadas com pacientes imunologicamente comprometidos. O B. subtilis

faz parte do grupo de Bacillus que podem apresentar importância clínica ocasional
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por ser um patógeno oportunista potencial, provocando intoxicações alimentares e,

esporadicamente, infecções oculares, do trato urinário, respiratório, septicemia ou

bacteriemia, meningite e otite73, 115, 198.

Outro bacilo Oram-positivo isolado de um dos cateteres foi o Corynebacterium

mycetoides, que é uma corinebactéria não diftérica que causa basicamente doenças

por colonizar produtos introduzidos em tecidos do hospedeiro, como cateteres,

"shunts" e valvas protéticas, ocasionando endocardites. Podem causar doenças

sistêmicas em pacientes comprometidos imunologicamente, após quebra da

integridade da pele74
, 188. As espécies de Corynebacterium são comumente

encontradas no solo, na água, residindo na pele e mucosas de humanos e animais l15
,

116

As considerações levantadas sobre as diversas cepas contaminantes isoladas

dos cateteres-guia reprocessados em unidade de saúde, foram relacionadas com as

freqüentes infecções hospitalares focalizadas durante monitoramento hemodinâmico,

com ênfase para episódios nos quais não foi considerado o aspecto da reutilização de

produtos médico-hospitalares de uso único. Isso toma o aspecto da reutilização ainda

mais preocupante, uma vez que a freqüência de uso destes produtos não encontra

limites preestabelecidos. A ausência de análises quanto a qualidade microbiana

nestes produtos reutilizados impede que se tenha confirmada a esterilidade e

apirogenicidade destes produtos, comprometendo o conhecimento quanto a eficácia

do procedimento e a qualidade do serviço prestado ao paciente.

As eletromicrografias realizadas tanto nos produtos médico-hospitalares

reprocessados em condições laboratoriais quanto no cateter-guia reprocessado em

unidade de saúde, apresentaram presença de material contarninante. Conforme

mencionado anteriormente, a presença de aglomerados de Bacillus subtilis pode ser

registrada nas eletromicrografias referentes aos três diferentes tipos de produtos

médico-hospitalares reprocessados (Figuras 17, 18, 19,20,21,28,30,31,32 e 33).

Para o cateter-guia selecionado aleatoriamente, dentre aqueles submetidos a

quatro reutilizações em unidade de saúde, e preparado para uma suposta quinta

utilização, verifica-se com auxílio de microscópio eletrônico de varredura a presença

de resíduos biológicos aderidos tanto no exterior da extremidade distaI do cateter

(Figuras 36 e 37), como na face interna próxima a extremidade distaI (Figura 38 e
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39). Outro ângulo avaliado foi a superficie externa deste mesmo cateter,

apresentando superficie externa irregular e adesão de resíduos (Figuras 44, 45 e 46).

A superficie interna do cateter-guia reprocessado também foi explorada, dando

ênfase à presença de partículas aderidas à superficie do "lumen" (Figuras 47, 48 e

49).

As Figuras 34 e 35 refletem comparativamente as condições da extremidade

distaI de um cateter novo, não reprocessado, com aquele reutilizado e reprocessado

quatro vezes. Verifica-se nitidamente presença de imperfeição na borda do cateter

reutilizado, enquanto no cateter novo não houve evidências de imperfeição. As

Figuras 40, 41 e 42 apresentam os detalhes do interior da extremidade distaI do

cateter novo, registrando algumas irregularidades. As eletromicrografias da

superficie externa e interna do cateter novo não apresentaram irregularidades

significativas, conforme Figuras 50, 51, 52 e 53.

Tendo como parâmetro um cateter não utilizado, verificamos que o fato de não

ter sido submetido ao uso em pacientes, isso não o excluí de apresentar

irregularidades, que podem advir do processo de fabricação. As irregularidades

adquiridas após reutilizações vêm contribuir para a discussão quanto ao número de

reutilizações que podem ser aplicadas a um produto rotulado como de uso único.

Também, as irregularidades de superficie, intensificadas no reprocessamento

(Figuras 44, 45, 46 e 47), mas também evidentes no cateter conforme fornecido pelo

produtor (Figuras 40, 41 e 42), consistem em suportes interessantes para a adesão,

seja de sujidade e material orgânico em gera~ mas também para células microbianas.

Novamente se permite questionar o risco mesmo de uma reutilização, quando células

microbianas presentes, ou não do primeiro paciente, estariam apresentando

dificuldade de remoção, e risco de transferência ao segundo paciente.

Alguns estudos enfocaram o ponto da integridade fisica de cateteres

reutilizados, assim como a permanência de resíduos biológicos no "lumen" dos

cateteres. De acordo com um estudo desenvolvido por Bentolila e colaboradores,

mencionado pelo Conselho de Avaliação da Tecnologia da Santa de Québec,

cateteres reutilizados entre duas a dez vezes foram examinados por microscopia

eletrônica, detectando-se nos mesmos a presença de resíduos biológicos que se

encontravam firmemente aderidos à parede do cateter, dificultando sua remoção
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durante limpeza. As eletromicrografias registradas confirmaram também

irregularidades na superficie do "lumen", caracterizadas como arranhões causados

pelo fio guia utilizado durante cateterizaçãoI2
,47.

Outro estudo com vinte e sete cateteres reprocessados de PTCA, de diagnóstico

e cateteres-guia, apresentou resíduos de sangue e material proteináceo em sete

cateteres-guia, resíduos de meio de contraste em quatro cateteres de PTCA e defeitos

de embalagem em dezessete cateteres. A fragilidade dos produtos médico

hospitalares explica a ausência de projeto alternativo para reutilização, pois as

pesquisas demonstram que cateteres com diâmetros de "lumen" tão minúsculos

quanto 0,3556 mm, resistem a tecnologias de limpeza comumente empregadas, pois

o fluxo interno apresenta certas dificuldades181.

Testes para verificar a integridade fisica, elétrica e mecânica de cateteres

reutilizados sejam para cateteres de angioplastia, de diagnóstico, de eletrofisiologia,

entre outros, são mencionados em alguns estudos que avaliam força de tração,

medida de impedância (cateteres de eletrofisiologia), avaliação da rigidez pela flexão

manual e inspeção visual da superficie12, 14.

Durante os reprocessamentos simulados realizados nos produtos médico

hospitalares em condições laboratoriais, foram aplicadas inspeções visuais nas quais

foram verificadas alterações na coloração dos cateteres intravenosos após quinto

ciclo de reprocessamento com exposição ao óxido de etileno, ruptura do balonete do

tubo de traqueostomia em algumas unidades após sétimo ciclo de reprocessamento,

assim como presença de quebra na região das três vias, em policarbonato, de uma

unidade de torneira três vias. Possivelmente os consecutivos manuseios durante

lavagens destas unidades podem ter ocasionado esses danos relacionados aos tubos

de traqueostomia e a torneira três vias.

Tais problemas grosseiros certamente também ocorrenam em

reprocessamentos efetuados tanto pelo hospital quanto por empresa que terceirize o

serviço, e outros mais sutis não puderam ser avaliados. Já a alteração da coloração

das unidades de cateteres intravenosos foi considerada como um tipo de ocorrência

freqüente em produtos submetidos a vários ciclos esterilizantes pelo óxido de

etileno 12.
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Apesar das amostras envolvidas no presente trabalho não abrangerem os

diversos tipos de produtos que são reutilizados rotineiramente em vários hospitais,

permitiram estimar as alterações fisicas e contaminações que podem ocorrer em

decorrência da reutilização dos produtos. Foi intenção destacar e correlacionar

aspectos de risco, tendo por base os resultados obtidos nos diferentes ensaios, como

contaminação bacteriana através de contagens e testes de esterilidade, identificação

das cepas contaminantes, análises de endotoxinas bacterianas, citotoxicidade e

comprovação de resíduos e irregularidades de superficie por microscopia eletrônica

de varredura.

Tendo abrangido todos estes aspectos e relacionando-os a situações da prática

hospitalar, verifica-se que, mesmo seguindo protocolos de limpeza e esterilização

semelhantes aos aplicados em instituições que reutilizam produtos médico

hospitalares de uso único, teve-se a comprovação do real risco desta prática. A

presença tanto da cepa desafiada durante os reprocessamentos simulados, como

também da endotoxina bacteriana em unidades de produtos intencionalmente

contaminados e expostos a ciclos esterilizantes, conforme dados obtidos, permite tal

afirmação.

Conclusões semelhantes foram evidenciadas durante análises dos cateteres

gUla reutilizados quatro vezes em unidade de saúde, mediante resultados de

contagem, teste de esterilidade e identificação das várias cepas contaminantes,

algumas delas patogênicas para pacientes imunologicamente comprometidos. Quanto

à presença de endotoxinas bacterianas, comprovadamente não eliminadas durante o

processo esterilizante, permanece também como preocupação, quanto ao seu risco

potencial. A identificação de algumas cepas contaminantes que apresentam em sua

parede celular a molécula lipopolissacarídea responsável pelo desenvolvimento de

reações pirogênicas, assim como outras características, são motivo de extrema

preocupação.

Considerando todos os aspectos abordados sobre a reutilização de produtos

médico-hospitalares, mesmo levando-se em consideração vantagens decorrentes da

aparente economia de custos obtida pela instituição que a pratica e de questões

ecológicas, não se pode afirmar concomitantemente que o processo garanta

segurança ao paciente. Este, quando submetido a qualquer tipo de procedimento,
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merece sempre receber as mesmas garantias de eficácia e segurança oferecidas

quando do uso de um produto não reutilizado.

Apesar da prática da reutilização ter se tomando comum no cotidiano

hospitalar, não se pode deixar de refletir quanto aos riscos inerentes advindos com as

reutilizações destes produtos fabricados com a finalidade de uso único. É do

conhecimento que o produtor valida todo o processo de fabricação de acordo com as

boas práticas de fabricação (BPF), assim como submete um número considerável de

cada tipo de produto (da ordem de 100 unidades de cada lote) a testes. Em

contrapartida, o reprocessador utiliza uma amostragem bastante inferior, de 5 a 10

produtos médico-hospitalares por modelo de produto, não conduzindo a uma

amostragem estatisticamente significativa181.

Todos esses fatores abordados referentes às conseqüências que podem resultar

da prática indiscriminada da reutilização, permitem inferir que produtos médico

hospitalares de uso único reprocessados não fornecem quaisquer tipos de beneficios

ao paciente, nem mesmo o de ordem econômica, pois na maioria das vezes a

aparente economia de custos com a reutilização não é repassada ao paciente,

omitindo-se a este também o direito de escolha quanto a receber um produto

reutilizado ou novo.

Frente aos diferentes aspectos da reutilização, sendo eles de ordem legal, ética

ou econômica, deve prevalecer a segurança do procedimento, não devendo ser

imputado ao paciente, pela equipe médica, a aceitabilidade do uso de produtos

médico-hospitalares reutilizados que não apresentem garantias definidas quanto à

segurança. A equipe profissional responsável pelo procedimento deve ser consciente

e apontar argumentos que levem a banir tal prática, incentivando assim a instituição a

buscar outras formas de redução de custos. Deve evidenciar à instituição o quanto

pode ser enganosa a aparente redução de custos obtida com a reutilização em

procedimentos invasivos, uma vez que os riscos de infecção e outras seqüelas aos

pacientes podem decorrer de tal prática.

Sabendo-se das conseqüências relacionadas a danos ocasionados durante

procedimento invasivo, a prática da reutilização deve ser desincentivada, visando o

bem estar do paciente e maiores garantias de segurança durante o procedimento,
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evitando consequentemente ônus para a própria instituição, caso o paciente venha a

sofrer qualquer lesão.
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7- CONCLUSÕES

~ Os resultados obtidos nos desafios microbianos com esporos de Bacillus

subtilis varo niger ATCC 9372, tanto derivados de contagens microbianas

dos produtos médico-hospitalares relacionados a cada ciclo de

reprocessamento, como dos testes de esterilidade sob ambos métodos de

inoculação, permitem concluir que os consecutivos reprocessamentos,

seguindo a ordem de contaminação, limpeza e esterilização, embora tendo

reduzido em 4 ciclos log a carga inicial inoculada (lO7 ufc/unidade), não

garantem ausência de microrganismos nos produtos submetidos aos ciclos

simulados de reprocessamentos.

~ O desafio com endotoxina bacteriana demonstrou porcentagens elevadas de

recuperação após cada ciclo de reprocessamento, chegando a alcançar um

patamar de 100% de recuperação da carga inicial de endotoxina em alguns

ciclos, mais precisamente a partir do 8° ciclo de reprocesso. Foi também

observada ação inativante do óxido de etileno sobre endotoxinas

bacterianas, porém não caracterizando o óxido de etileno como agente

despirogenizante eficaz.

~ A ausência de toxicidade para os produtos médico-hospitalares

reprocessados tanto em condições laboratoriais como em unidade de saúde

evidencia a estabilidade química dos materiais, que não se degradaram em

compostos tóxicos, e confirmam que, nos dois casos, a aeração dos

produtos médico-hospitalares após exposição a ciclos esterilizantes com

óxido de etileno foi suficiente para eliminação dos resíduos.

~ Os resultados obtidos com a contagem microbiana e teste de esterilidade

por inoculação direta dos cateteres-guia reprocessados quatro vezes em

unidade de saúde, confirmaram presença de microrganismos viáveis após

reutilizações em pacientes. A identificação bioquímica aplicada nas

colônias contaminantes, demonstrou presença de microrganismos
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responsáveis por infecções bacterianas em pacientes imunologicamente

comprometidos.

);> Apesar dos níveis de endotoxina detectados nos cateteres-guia terem sido

inferiores ao limite permitido pelo FDA em correlatos para uso invasivo,

isto não garante ausência de contaminação, pois bactérias Gram-negativas

responsáveis por desenvolver reações pirogênicas foram detectadas em

alguns cateteres.

158

);> Ocorrências de falhas na integridade fisica dos produtos médico

hospitalares avaliados durante o presente trabalho, assim como presença de

esporos de B. subtilis nos produtos reprocessados em condições

laboratoriais e resíduos de material estranho nos cateteres-guia reutilizados

em unidade de saúde, leva-se a concluir que a reutilização de produtos

médico-hospitalares fabricados para uso único não deve ser permitida,

muito menos praticada ilegalmente, pois compromete a segurança do

paciente.

~ Com base nos resultados obtidos durante a realização deste trabalho cabe a

nós profissionais da área de saúde estarmos conscientes quanto aos riscos

que a reutilização indiscriminada dos produtos médico-hospitalares de uso

único podem causar aos pacientes que se submetem a processos invasivos,

pois é mister estarmos conscientes que a legislação proíbe esse ato, e uma

vez que nos tornamos coniventes com tal prática estamos indo de encontro

com a ética profissional, por esses e outros motivos devemos nos manter

firmes dentro da postura que a sociedade espera de um profissional desta

área.
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A prática da reutilização de produtos médico-hospitalares de uso único vem sendo

aplicada desde meados da década de setenta. A principal razão que tem contribuído

para disseminação desta conduta pelas instituições hospitalares radicadas tanto nos

países em desenvolvimento como naqueles considerados ricos, tem sido a aparente

economia de custos. Apesar dos riscos relacionados com a prática da reutilização,

como reações pirogênicas, danos ocasionados por bactérias consideradas patogênicas

em pacientes imunologicamente comprometidos, danos na integridade fisica dos

produtos, assim como aumento do período de permanência dos pacientes no hospital,

têm despertado o interesse em avaliar aspectos fisicos e biológicos dos produtos

médico-hospitalares reutilizados. Baseando-se nestas considerações foram aplicados

desafios com esporos de Bacillus Subtilis varo niger ATCC 9372 e endotoxina

bacteriana E. coZi 055:B5. Os produtos desafiados foram cateteres intravenosos,

torneira três vias e tubos de traqueostomia. A possível presença microbiana foi

investigada após contaminação intencional dos esporos de B. Subtillis (107 ufc/unid.)

com submissão das unidades contaminadas à limpeza e posterior esterilização,

utilizando óxido de etileno/CfC na proporção 12:88. Os ciclos de reprocessamentos

simulados de produtos médico-hospitalares consistiram de contaminação de cada

unidade teste com carga microbiana, lavagem com detergente enzimático, secagem e

esterilização. Ao término de cada ciclo de reprocessamento foram separadas

unidades representativas para avaliação por contagem microbiana (pour plate), testes

de esterilidade por inoculação direta e indireta, citotoxidade por cultura de células e

microscopia eletrônica de varredura. A eficiência da esterilidade foi avaliada tanto

por contagem microbiana como pelos testes de esterilidade, que resultaram em níveis

microbianos de 103 ufc/unid. e detecção de contaminação até o 6° ciclo de

reprocessamento nos cateteres intravenosos, tubos de traqueostomia e torneiras três

vias. A segurança dos reprocessamentos dos produtos médico-hospitalares foi

avaliada pela cultura de células de fibroblastos de camundongo (NCTC clone 929),

as quais não apresentaram toxicidade. Entretanto, os resultados obtidos durante

microscopia eletrônica de varredura comprovaram presença de carga microbiana
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após 10° ciclo de reprocessamento, assim como danos na superficie polimérica.

Durante desafio com endotoxina bacteriana, que consistiu em contaminar as unidades

com 200 DE, secagem e exposição ao ciclo de esterilização com óxido de

etileno/CfC (12:88), verificou-se que após ciclos de reprocessamentos simulados,

totalizando dez ciclos, foi possível detectar valores de recuperação de endotoxina em

tomo de 100%. Os cateteres-guia que foram adquiridos em instituição hospitalar

após quatro reutilizações, apresentaram níveis de contaminação de 105 ufc/unid.,

assim como presença de bactérias consideradas patogênicas em pacientes

comprometidos imunologicamente, já a detecção de endotoxina bacteriana nestes

cateteres não foi considerada significativa. Logo, as avaliações aplicadas nas

unidades submetidas aos ciclos de reprocessamentos simulados, assim como nos

cateteres-guia reprocessados e reutilizados quatro vezes, refletiram a realidade de

algumas instituições no âmbito nacional e internacional que praticam a reutilização

de produtos médico-hospitalares de uso-único. Os resultados obtidos vêm enfatizar

objeções quanto à prática da reutilização, considerando que a ausência de segurança

pode ocasionar em danos ao paciente.
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The practices of reutilization of single use hospital medicaI devices carne into

practice since mid seventies. The main reason that has contributed for dissemination

of this practice by institutional hospitaIs in underdeveloped as well as those

considered as rich countries has been the appellant economy of costs. Despite well

known risks related with the practice of reutilization, such as pyrogenic reactions,

damages caused by bacteria's considered pathogenic in patients immunologically

compromised, damages to the physical integrity of the materiaIs, as well as

prolonged permanence of the patient in the hospital, has raised interests in the

evaluation of physical and biological aspects of the reused medicai device. Based on

these considerations, challenges had been applied with spores of Bacillus Subtilis

varo niger 9372 ATCC and bacterial endotoxin E. coli 055:B5. The selected materiais

includes, intravenous catheters, three-way stopcocks and traqueostomy tubes. The

possible presence of bacteria was investigated after intentional contamination with

spores of B. Subtillis (107 cfu/unit) followed by submission ofthe inoculated units to

the cleaning process and posterior sterilization using ethylene oxide at 12:88. The

simulated reprocessing cycles of the medicai device had consisted of contamination

of each test unit with predetermined microbial load, washing with enzymatic

detergent, drying and sterilization. At the end of each reprocessing cycle,

representative sarnples had been segregated to evaluate microbial count (pour plate),

sterility test through direct and indirect inoculation, cytotoxicity test through cell

culture and scanning electron microscopy. The efficiency of the sterility was

evaluated through microbial count, as for the sterility tests, that had resulted in

microbial count of 103 cfu/unit and detection of contamination until the 6th cycle of

reprocessing in the intravenous catheters, three-way stopcocks and traqueostomy

tubes. The safety of these reprocessed medicaI devices was evaluated by mouse

fibroblasts cell culture (NCTC clone 929), which didn't presented significant

toxicity. However, the results obtained by scanning electron microscopy proved the

presence of microbial load after 10th reprocessing cycle, as well as damages to the

polymeric surface. During challenge with bacterial endotoxin, that consisted of
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eontaminating the units with 200 EU, drying and submission to sterilization eycIes

with ethylene oxide/cfe (12:88), it was verified that after ten simulated reproeessing

eycIes, it was possible to reeover around 100% of endotoxin. The eatheter guide that

were aequired from institutional hospital after four times reuse, had presented leveIs

of eontamination of 105 efu/unit, as well as presenee of baeteria eonsidered

pathogenie in patients immunologieally eompromised, on the other hand the

detention of baeterial endotoxin in these eatheters was not eonsidered signifieant.

The evaluations studies eondueted with the units submitted to the simulated

reproeessing eycIes, as well as the eatheter guide reproeessed and reused four times,

had refleeted the reality of some national and foreign hospitais whieh reutilize single

use medicaI deviee. The results obtained lead us to raise objeetions to the reusing

praetiee, eonsidering the absenee ofadequate patients safety.
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ANEXO A: Características para identificação de Staphylococcus sp. sensível a novobiocina
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schUdfert
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S.hyicus V R S
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Obs: (+) 90% das cepas são positivas; (-) 90% ou mais são negativas;( NA) não avaliado; ( V) variável; (--) muitas espécies negativas; (+SI )90% das espécies positivas com reação lenta; ( ysl )
11-89 % espécies positivas com reação lenta; (8) sensível; (R) resistente;(-W) negativo ou reação fraca;( W) reação fraca; (+W) positivo ou reação fraca; (ds) teste subespécies diferentes. Obs:
Polimixina 300m 8> lOmm e R <lOmm. Bacitracina 10m 8 >llmm e R <llmm Tabela retirada: Diagnóstico Microbiológico: Texto Atlas Coloro 5.ed. 2001.
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ANEXO B: Identificação de bacilos oxidase positiva - motilidade negativa

Obs: NA= Não analisado; V= + (lI% a 89%).
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ANEXO C: Identificação de bacilos oxidase positiva - motilidade positiva
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r.......... + V NA
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NA NA NA NA NA NA NA NA NA90% 90% 90% 90% 100%

rerm. GI1coH
100% 100% 100% 90% 100% 90% 90%

NA NA
100%

NA NA NA NA NA NA

Gà.N,
+ + + + + +

93% 97% 100% 100% 100% 90% 100% 86% 90% 69% 100% 90% 90%

I
63% 90% 90% 90%

Ploc:lluda
+ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA75% 100% 100% 90% 90% 100%

Cnoc.'42°C
+ + + NA + + NA + NA NA NA NA NA NA100% 100% 100% 83% 90% 84% 83% 86% 71%

~
+ + + + + + + + + + -

97% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

x- + + + + + + + + + +
90% 100% 90% 100% 86% 90% 100% 90% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

MaaIloI
+ + + + + + +

90% 53% 75% 100% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

~
+ + + + + + NA NA NA NA NA NA NA NA90% 76% 76% 99% 99% 90% 100% 100% 100%

M~
+ + + + + + NA NA NA NA88% 98% 69% 99% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 90% 90%

+ NA NA NA + NA + + +A........... 100% 90% 90% 64% 90% 90% 90% 90% 55% 90% 90% 90% 90%

E_ + + + + NA NA I"' NA NA NA100% lOOOA. 100% 63% 59% 90% 100% 90% 90% 90% 100%

Urila + + + + +
I~%66% 57% 57% 600/. 55% 90% 81 % 90% 90% 90% 100% I 69% 90% 90% 86% 90%

DN...
90% 90% 90% 90% 90% 90%

NA
90% 90% 90% 95%

NA
90% 90% 90% 90% 90%

ONPG + + + NA NA NA NA90% 90% 90% 71% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 90% 90%

H,S NA NA + NA NA NA NA90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 57% 90% 90%

I ..... }OO% 100% 90% 90% 100% 90% NA
90% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

FIa..... 1 >1 >1 >2 >1 P 1-2 1-2 NA P >2 P P Polar P P P
Lateral

PI......... Amarelo NA Amarelo 26% NA NA NAfluoresc

ICreoc. MIIC CCIIIby + I +
+ + + + + + V + + + + + + + +

100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 99% 90% 100% 90% 90% 70% 90% 90% 90%

GeI8tIDlI
+ + + NA + NA NA NA NA NA NA82% 100% 90% 80% 79% 70% 77% 90% 89% 90%

NIInIo
+ + + V + + + + + +

98% 81% 90% 57% 100% 87% 100% 90% 90% 99% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

L111Da + NA NA NA NA NA
100% 100% 100% 80% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 90%

OndtlDo NA NA NA NA NA NA NA NA NA
100% 100 % 100% 52% 90% 100% 100% 100%

Obs.:
NA - Não analisado
V - +( 11 a 89%)
p= Flagelos
peritriquios
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ANEXO D: Identificação de bacilos oxidase positivo - motilidade positiva
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Cnte.' 42'C
+ + + + + + NA V +
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GIIco•• NA V + + + + + NA + NA87% 90% 90% 90% 90% 79% 89% 90% 90% 90%

XJIooe NA + + + V + NA90% 73% 90% 50% 75% 90% 90% 9O~o 90% 90% 90%

M....... V + + V + NA
90~. 90"10 70% 90% 90% 90% 90% 90% 50% 90% 9O~o

L_ NA V 100% 90% NA 90% NA NA
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.
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H,S
+ +
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ladol + NA90% 90°"0 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
rlaplol NA 1 1-2 1 Sg\. Polar I NA NA Polar Monot 1-2 Sal. Polar 1 1-2 NA Polar Mono! I > 1

PI-- Rosa Marron Marron ou laranja Amarelo Amarelo 90% 90%
Rosa

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Cnte. Ma< Conkey + + + + + + + + + + + +
90% 100% 43% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90 % 90% 90% 90% 90%

GelatlDa NA V Fraco + + NA75% 90% + 90% 90% 90% 58% 90"10 90% 90% 90%

V + + + + V + + + + + Obs.: NA - Não analisadoNitrato
90% 95 % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 61% 90% V - +( I1 a 89%)

LIIlna NA
90% 90% 90% 90% 90%

P - Flaselos perilriquios
90% l()()% 90% 90% 90% 90% 90% 90""0

NA + NA NA NA NA NAOmltlRa
90% 100 % 90% 90% 90% 90% 90% 90% ......
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ANEXO E: Diferenciação bioquímica das espécies da familia Enterobacteriaceae
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Gnm(Z4b) -- ;.-----Jó --- -"-----,.

Oxida... (24b) . ..
Indo! + + [.] + [-] [-] "VermeIbe de MetIIa (VM) + + + d + + + + + + d d + d + "

Voges-Prosb..... (VP) d [+] d + d + + + + + + + + + + r
CItnÚl (Slmmon.) a + + + + [+) + +

I
+ d d + + + + + + d + + + t

"H,S [+] [+) + ..
Urilo -h d [+] d d [-] d d + + [+) ".!!

F_nina DelamIna•• (24b) [-] d "L1.1Da De.carboxllo... -h + + + + + .~

Arglnlaa DIb1dro1a... -h d [+] + [+] d d d [-I + + [+] + + + f;ol

Omiti... DescarboxlJa•• -h + + + [-I + d + + d + + + + + + + + + + ..
MoUUdade d + + [+] + + + + + + + [+] + + + + + d + + + + ""HldróU•• de GelatIna (22'C) + + "

UtUl!afão do MaIonato d + + + + [-I + + d + + [+] + + + + + [-] + r
Áddo de D-GIIcose + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ""
Gás de D-GIIcose d + d + + + + + d d + + [-] + + + + + + [+) + + + + ".."L-Arab_. [+] + + + + [-] + + + + + + + + + + + + + ..

C.IobIo•• + + + + + + d + d + + + + + + + + + + + ti
~.. [+] + [-I d d d d d + d d d [+) + d d + + + Jl
MaItoIe + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + e

D-ManltoI d + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~

D-MaDO'. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + "f;ol
MeUblo•• + d + d + + + + + + + +
RaIIno•• I + d + d + d + + + + +

L-Ranmo•• + + + + +

I
+ [+] + + + + + + + + + +

D-Sorbltol + + + + + d + + + + + +
Sacaro... + + + [-I d d + + [+] + + + + + + d +
TreaIoI. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
D-XJIoI. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Hldróll... da E.cu1IDa + d + + + d + + + d + + + + + +
Redução deNltn10 + + + + + + + + + + + + [+) + + + + + + + + + + +

Desoxlrrtbonuciea•• (2S'C) -h
PI_to' [+A) A

Produçio de Cotala... (Z4b) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Oxldaçio- FOI'DIOIIIoÇão' F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Obs: -, oa 10% positivo; [-], 11 a 25% positivo; d, 26 a 75% positivo; [+], 76 a 89% positivo; +, 90 a 100% positivo. Resultados após 48 horas de incubação. Os
testes foram feitos a 36 ± 1°C, exceto quando indicado na coluna e para as espécies de Xenorhabdus e Erwinia, cujos testes foram realizados a 25 e 27°C,
respectivamente. a - Dados não disponíveis; b - Não há crescimento; c - M=marrom, L=laranja, V=vermelho ou róseo, A=amarelo; f - F=fermentação. Tabela
retirada: Bergey's Manual ofDeterminative Bacteriology. 9.ed. 1994. -00
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ANEXO F: Características diferenciais de espécies de Bacillus
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B. anthracis ----o---' c,pc
,

-ouLG
_.-- ---,----, ------l i +'+ + F + - - - + + + VIA -N V V +

B. cereus e B. myco/des a,N C,PC + + V + F + V + + V V V V VIA ·IV V + V V
B.megaterium a,N C,PC V + V F + V + V + V V + V V VlV -/+ + V V

B. /lcheniformi. a,N C,PC V B + F + V + + + + + V + VIA ·IV V V + +
B. subtili. a,N C,PC V V F + + + V V + V V VIA ·IV V + + +
B·firmu. a,N C,ST + V F + V + V + + V V V VIV -N V V +
B.punllu. a,N C,PC + V F + + + + + VN ·N V + + +

B. (possível) macerans a,s ST,T V + F + V + + + + + V + NA -N + V
B.polymyxa a,s C,ST,T + V + F + + V + + + + V + NA -N + + +
B. circulans a,s ST,T + V F + + + + + + + + V V NA -N + V

B. .JlearotnermophiJu.J a,s ST,T + V F + V + + + V + NA -/+ + +
B. Jaterosporus a,s C,PC + V F + + + + V AlelA ·N + + +

B. aivel a,s C,ST,T + V

I
F + + + + V + V + AN VI+ V + + +

B. (possível) brevls a,s C,ST,T + V aF V + V V V V V AlelA -N V V +
B. (possível) sphaerlcus R,S ST,T + V V aF V V V V AlelA -N V

B. coaguJans a,N ST,T + V F + + NA -/+ + +
B. thuringiensis a,N C,PC + + B F + + + (+E) + NA -/+ + I +

B.lentu. a,N C,PC + F E E E E E + NA -/+

+, 90% ou mais positivo em 1 a 2 dias; ., reação negativa (90% ou mais); V, 11% até 89% positivo; (+), algumas reações tardias, E, escassa; A, reação ácida
em TSI; Ale, reação alcalina em TSI; 7 subscrito, tardia 3 a 7 dias;Os espaços em branco indicam que não existem dados disponíveis; 0, ovais ou cilíndricos;
R, arredondados; S, os esporos intumecem a célula; N, os esporos não intumecem apreciavelmente a célula; C, central; PC, paracentrais; T, terminais, ST,
subterminais; LG, coloração lavanda abaixo das áreas de crescimento intenso. Tabela retirada: Diagnóstico Microbiológico: Texto Atlas Coloro 5.ed. 2001.
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ANEXO G: Características de identificação de Corynebacterium
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~1 ~ ~-e i!= .. 1 -t:c ~

.Espécies ou grupos U ~ cz: ;;J 63 :::;:
'C:" dlphtherlae + V +

C. u/cerans +
C. pseudotuberculosis +
C. xerosis +
C. s/r/atum +
C. kutscheri +
C. renale group +
C. pseudodiphlheriticum +
Group JK, Incluindo G.je/kelum +
C. minuttssimum +
C. mycetoides +
G. aqual/cum +
C. genltallum +
C. pseudogenlta/lum +
C. bov/s +
C. malrochotiJ +
Rhodococcus spp. +
Rhodococcus equi +
Arcanobacterium haemolylicum +
Act/nomyce.fpyogenes +
Oerskovia turbara + V
o. xanthineoJytica + +
GroupA-3 + +
GlOupA-4 + V
GroupA-5 + V
GroupANF + V
Group B + V
Group 0-2 + +
GroupE V + +
GlOupF-l + V + + V
Group F·2 + V + + +
GroupG·l + + I +ou(+) V +ou(+)
GroupG·2 + +ou(+) V +ou(+)
Group I + + I + V
Group I + + + +
Group 2 w +

+, 90% ou mais positivo dentro de 2 dias; -, 90% ou mais negativo; + ou (+), 90% ou mais
positivo [(+) indica que algumas linhagens são positivas apenas depois de 2 ou mais dias]; V,
mais do que 10% e menos que 90% positivo; w, fracamente positivo. Tabela retirada: Manual
ofClinical Microbiology. 5.ed. 1991.
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ANEXO H: Fluxograma das etapas de reprocessamento simulado dos produtos
médico-hospitalares contaminados intencionalmente com Bacillus
subtilis varo niger ATCC 9372 em condições laboratoriais

10 Ciclo de reprocessamento simulado de produtos médico-hospitalares

Contaminação de 300 unidades desafiadas

Secagem à temperatura ambiente

Limpeza com detergente
enzimático

Enxágüe com água destilada

Secagem à temperatura ambiente

Acondicionamento (papel grau cirúrgico)

Esterilização em ETO 12:88

Aeração com exaustor (24 horas)

Separação de 10 unidades de cada produto para os testes

Recontaminação dos produtos médico-hospitalares

para o 20 ciclo de reprocessamento simulado
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ANEXO I: Fluxograma das etapas de reprocessamento simulado dos produtos
médico-hospitalares contaminados intencionalmente com endotoxina
bacteriana em condições laboratoriais

1° Ciclo de reprocessamento simulado de
produtos médico-hospitalares

I
Contaminação das 90 unidades com 200 unidades

de endotoxina (UE)

Secagem em estufa a 38°C durante 7 dias

Acondicionamento (papel grau cirúrgico)
Esterilização em ETO 12:88

Aeração com exaustor (24 horas)

Separação a cada ciclo simulado de 3 unidades
de cada tipo de produto

Extração da endotoxina bacteriana em ultrasom

I
Aplicação do método cinético turbidimétrico

para análise dos resultados

Recontaminação dos produtos médico-hospitalares para
o 2° ciclo de reprocessamento simulado

~
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