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DISCUSSÃO

o biomaterial consiste de qualquer substrato natural ou sintético, que

compreenda, em parte ou todo, estrutura viva ou dispositivo biomédico que

desempenhe, amplie ou substitua alguma função biológica natural 95, A maioria dos

materiais sintéticos hoje empregado como biomaterial foi adotada ou adaptada das

indústrias automotiva ou especializada,

Os requisitos de estabilidade, não toxicidade e não degradação em

produtos tóxicos, assim como as questões de adequacidade em conjunção com a

aplicação específica originaram o emprego do termo biocompatibilidade na área de

biomateriais. Este, por sua vez, é extremamente difícil de definir frente a distintas

características envolvendo o próprio material, a aplicação tencionada e

processamentos envolvidos. Assim, esta abrangência define um dos motivos pelos

quais o Food and Drug Administration (FDA) não designa qualquer classe ou grupo

de materiais como sendo aprovado. Embora muitos biomateriais tenham sido

utilizados com sucesso em produtos específicos, novas aplicações devem ser

investigadas. Neste sentido o documento International Standards Organization (ISO)

10993-1 contempla o Tripartite Biocompatibility Guidance do FDA e o British

Standard 5736 entre outras, como normas e guias orientativas 306, combinando-os e

harmonizando de forma a uniformizá-Ias 324.

Nos últimos anos a questão da biocompatibilidade tem tomado importância

crescente, inclusive tornando-se fator limitante quando de submissão de produtos ao

510(k), "Investigational Device Exemption" (IDE) e "Pre Marketing Application"

(PMA), podendo impedir a sua aprovação à comercialização nos Estados Unidos da

América do Norte 161. Embora seja difícil apontar evento único que tenha conduzido a

maior rigidez neste aspecto, certamente que a questão dos efeitos adversos de

implantes mamários preenchidos com gel de silicone, implantes de junta

temporomandibular revestidos de Teflon@e mesmo luvas de látex, nos últimos dois

anos, principalmente, foram fundamentais.
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o rigor exacerbado do FDA nestas questões tem sido acompanhado

de ações legais, responsabilizando as empresas produtoras. Em resposta, a Dow

Chemical retirou da sua linha de produção resinas e filmes para o mercado de

implante; a Dow Corning tem interrompido o fornecimento de silicone para uso em

implantes permanentes e em todas as aplicações reprodutivas, contraceptivas,

obstétricas e cosméticas; a Du Pont tem descontinuado o fornecimento de vários

materiais, incluindo o Teflon@, Dacron@ e Delrin@ para uso em implantes

permanentes, além de restringir o uso das marcas na rotulagem e literatura de

produtos.

Ao lado do benefício da proteção ao consumidor, surge em decorrência a

questão de dificuldade na obtenção de materiais. A Health IndustIy Manufactures

Association (HlMA) tem alertado ao FDA e ao Congresso norte-americano quanto ao

risco da não disponibilidade destas matérias-primas conduzirem à redução de

atividade da indústria de implantes. Ao FDA tem preocupado a questão das

alternativas, isto é, se os materiais substitutivos apresentam, efetivamente, perfil de

biocompatibilidade 70.

Na legislação brasileira a equivalência ao grupo de produtos acima

abordados conduz à denominação de correlatos. Estes são definidos no Título I do

Decreto n° 79.094 de 1977 46 que regulamenta a Lei n° 6.360 44, como sendo

substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos de droga,

medicamento e insumo farmacêutico, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e

proteção da saÚde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambiente, ou a fins

diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos,

óticos, de acÚsticamédica, odontológica e veterinários.

Posteriormente, a Resolução Normativa n° 6/78 47 conceitua o grupo

de correlatos como aparelhos, dispositivos, preparações, reagentes e outros materiais

relacionados com a prática médica ou cirúrgica e especialmente nos campos de

cirurgia, otorrinolaringologia, nefrologia, anestesiologia, ortopedia, pneumologia,
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ofia/m%gia, odont%gw, diagnóstico (in vitro), análise biológica e monitoração

(terapêutica e ou de diagnósTico),referindo-se que outras categorias abrangidas no

Ali. 35 do decreto anterior 46 serão objeto de normas posteriores.

No que diz respeito a biocompatibilidade, inexiste tal terminologia

nas diferentes edições da Farmacopéia Brasileira 103,104,assim como em eventuais

legislações específicas. Apenas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), referentes às especificações de diferentes matérias-primas poliméricas para

produtos médicos hospitalares, odontológicos e de laboratório têm apresentado

preocupação desta natureza. As recomendações da aplicação dos diferentes testes para

averiguação de toxicidade sistêmica ou local em diferentes espécies animais e

citotoxicidade in vitro e hemólise, cujas metodologias estão sucintamente descritas,

são no sentido de adequá-Ias a cada aplicação em particular 12, 13,14.

Mais recentemente, posições defendidas pela Associação Brasileira

das Indústrias de Artigos Médicos Odontológicos e de Laboratório (ABIMO)

encontraram respaldo junto a autoridades do Ministério da Saúde, culminando na

publicação de série de documentos com aspectos particulares para este grupo de

produtos. Assim, a Norma n° 01 de 09 de dezembro de 1991, referente ao Registro e

Cadastramento de Produtos Correlatos abrange e defme especificamente os produtos

de uso médico, hospitalar, odonto/ógico e de diagnóstico, considerando-os em

categorias conforme o grau de risco apresentado ao consumidor. Em anexo a esta

norma os cateteres são arrolados dentro dos produtos da Categcria I 53.

Em etapa subsequente, a Portaria Conjunta n° 1, de 17 de maio de

1993 54 dispõe sobre classificação de produtos correlatos para efeito de registro no

Ministério da SaÚde. Desta feita, sob a denominação de Classes de produtos

vinculados ao risco potencial do consumidor, regras e não mais lista de produtos são

os balizadores. Os produtos da Classe I abrangem os de maior risco potencial, entre os

quais os cateteres intravenosos, pelo caráter invasivo e características de esterilidade.

Sendo esta ordem exatamente oposta àquela adotada pelo FDA, em que a Classe lU
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engloba produtos de maior risco potencial, e aproveitando o momento político das

nonnas abrangentes ao Mercosul, técnicos do Ministério da Saúde e representantes da

comunidade cientifica e de associações procederam ao aperfeiçoamento no texto de

definições e regras, conduzindo a três classes de produtos. Instituíram, também, o

Sistema de Garantia da Qualidade de Produtos Correlatos, resultando na Portaria n°

2.043, de 12 de dezembro de 199452.

o principal aspecto evolutivo nesta portaria, emitida pelo Ministro de

Estado da Saúde, em comparativo às 2 anteriores, é não se restringir ao aspecto de

registro dos produtos no Ministério da Saúde, mas objetivar publicação de

regulamentos técnicos aplicáveis aos produtos enquadrados nas classes 2 e 3. Estes

regulamentos estarão se referindo, preferencialmente, às especificações técnicas e

requisitos de qualidade contidos em Nonnas Técnicas Brasileiras (ABNT),

hannonizadas com os de Mercosul ou Internacionais, prioritariamente nesta ordem.

Neste trabalho, com vistas à averiguação do cumprimento legal por

parte dos fabricantes de cateteres intravenosos para comercialização no mercado

nacional, buscaram-se tais exigências nas unidades amostradas. Sabe-se que o título X

do Decreto n° 79094 46diz sobre a obrigatoriedade do texto contido em rótulos, bulas

e impressos no geral, estipulando nome do produto, fabricante, estabelecimento de

produção e endereço deste; nÚmerode registro no Ministério da SaÚde; nÚmero de

lote ou partida com data de fabricação; peso, volume líquido ou quantidade de

unidades conforme o caso;finalidade, uso e aplicação, modo de preparar quando for

o caso; precauções, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o risco decorrente do

seu manuseio, quando for o caso; nome do responsável técnico, nÚmero de inscrição

e sigla da respectiva autarquia profissional.

A exigência de data de fabricação expressa em ordem sequencial de

dia, mês e ano, confonne a Portaria [1°75 da Secretaria Nacional de Vigilância

Sanitária de julho de 1980 48foi revogada em novembro do mesmo ano pela Portaria

n° 125 49. Após isto houve apenas a modificação quanto ao número de registro do
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produto. a ser precedido pela sigla MS, separado por hifen e antecedido,

facultativamente,da palavraregistro,confonnea Portarian° 61 de 198150.

Orientação do fabricante no texto da rotulagem no sentido de que o

material não seja reutilizado é também disciplinado, com a expressão ArtIgo Médico-

Hospitalar de Uso [Ínico e Destruir Após o Uso 53, seguida por Produto de Uso

[ínico e Destruir após o Uso 52,54.Preocupação neste sentido tem existido, por parte

do fabricante, que desenvolve os produtos, executa testes e comercializa os produtos

com [rnalidade de uso único.

Em consonância com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor

(Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990) 78 a legislação específica para

correlatos 52,53,54)passou, também, a exigir o prazo de validade do produto, além da

menção do processo esterilizante empregado.

Conforme visualizado nas Tabelas 2 e 5, na amostragem efetuada,

constituída de 2 fabricantes nacionais e 2 multinacionais, envolvendo cateteres

intravenosos do tipo periférico e central, os dados básicos exigidos na legislação tais

como identificação de lote, data de fabricação e validade, além de instruções de uso

foram sempre obedecidos.

Estava também explícito o processo de esterilização, por óxido de

etileno. O tipo de embalagem empregado pelo produtor, embora variando entre apenas

papel em ambas as faces da embalagem, ou plástico e papel, respectivamente, em cada

wna das faces, ou laminado tubular em plástico, provido de air vent em Tyvek@,foi

sempre compatível com o tipo de esterilização empregado. Isto porque, seja como

papel cirúrgico ou como Tyvek@, na verdade um papel constituído de fibras de

polietileno de alta densidade, está se respeitando a exigência da Portaria 4 51, para

esterilização por óxido de etileno.
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Na comercialização de correlatos a escolha da embalagem torna-se

questão delicada para o fornecedor consciente. Este deve conduzir estudo criterioso de

compatibilização, procurando a manutenção da integridade do produto, seja na fase de

esterilização bem como durante a vida útil do mesmo até o momento de sua utilização.

Enfrenta-se, por vezes, problemas de disponibilidade de material com caracteristicas

adequadas. Particularmente para os cateteres intravenosos, em que o material de

embalagem não deve liberar particulas para o ambiente no momento de sua violação, o

desafio é ainda maior. No caso da embalagem do tipo tubular com um air vent de

Tyvek@, devem ser mencionadas vantagens, entre as quais a proteção mecânica do

próprio produto e manutenção da caracteristica de esterilidade, ainda que em

condições menos ideais de armazenamento do produto, com elevadas temperatura e

umidade relativa, comuns na região norte do país.

Com relação ao idioma empregado (Tabela 5), um dos produtores

multinacionais expressou as informações exclusivamente no idioma inglês (M-A),

deixando de atender a exigência de expressão em português 78. Enquanto a presença

de texto bilingue apresentada pelo produtor N-B e M-C evidencia a tendência de

preocupação para adequação ampla ao Mercosul e exterior em geral, ainda respeita o

consumidor nacional. No caso anterior deixa-se de respeitar a necessidade de

informação ao consumidor. Tal consideração pode ser extrapolada, de encontro a onda

nacionalista com relação a facilidade existente da entrada no país de produtos, quer

legalmente importado ou usando expedientes, em grande quantidade, nas diferentes

áreas, também, da medicina. Significa isto o emprego de critério duplo, penalizando o

produtor nacional ou o importador obediente à legislação nacional.

Esta hipótese é reforçada pelo fato da não existência, na rotulagem do

produto de multinacional expressa em idioma inglês, do número de Registro no

Ministério da Saúde. Embora se saiba da luta das autoridades contra tais

procedimentos, a insuficiência de fiscalização, aliada talvez a outros fatores, ainda

possibilita tal prática.
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A infonnação relativa ao método esterilizante utilizado é interessante

sob o aspecto microbiológico, pois, embora não acompanhada do nível de garantia de

esterilidade conforme é ideal, permite vislumbrar a garantia inerente ao processo em

pauta. Permite, também, vislumbrar a potencialidade de resíduo tóxico associado ao

recurso esterilizante, ou limitação decorrente do primeiro processo no evento de uma

segunda esterilização. A limitação pode ser de natureza mecânica, envolvendo

fragilização de certos materiais no caso da irradiação, ou química para situações

particulares quando envolvendo óxido de etileno. Exemplificando o caso do PVC, em

particular, quando este é esterilizado por irradiação, seguido de tratamento por óxido

de etileno, pode aumentar a probabilidade de formação de etileno cloridrina. No

primeiro estágio de esterilização seriam originados radicais cloreto, com possibilidade

de, na reesterilização, fonnar etileno cloridrina. Esta substância, conhecidamente

tóxica, pode resultar também da esterilização por óxido de etileno, com maior

intensidade na razão direta do aumento do número de ciclos 73.

Em ambiente hospitalar deve-se ponderar que a reesterilização pode

ser fruto de aquisição superestimada, levando a estoque com validade vencida, ou em

função de rompimento ou abertura acidental de embalagem.

Com relação às provas laboratoriais para comprovação da

biocompatibilidade, no Brasil, permanece um hiato quanto ao teste para detecção de

endotoxinas nas matérias-primas. Isto pode ser em consideração às elevadas

temperaturas envolvidas na moldagem dos componentes dos produtos terminados. Por

sua vez, na última edição da Farmacopéia Brasileira 104, ou em norma técnica

complementar permanece esta omissão. Assim, enquanto na prática o teste in vitro

tende a substituiro teste in vivopara pirogênio197,inexiste respaldo normativo para

tanto, a nível nacional.

Neste trabalho, os testes de biocompatibilidade aplicados aos

cateteres intravenosos amostrados do mercado foram para toxicidade sistêmica,

toxicidade local mediante injeção intradénnica e implante intramuscular ,
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citotoxicidade em cultura celular, ação hemolítica, endotoxinas e esterilidade, Os

resultados obtidos, para amostras e controles empregados, e expressos

respectivamente nas Tabelas 8 e 9, 10, 11, 13, 12, 7 e 6, foram na sua totalidade

indicativos da sua adequacidade ao uso tencionado. Conforme os dados encontrados

pode-se dizer que tal resposta fosse o esperado, considerando a natureza polimérica

destas matérias-primas envolvidas na fabricação de cateteres intravenosos, aliada aos

cuidados dos produtores de tais artigos, frente ao relativo risco na utilização

clínica 223,

A escolha destes materiais para a amostragem diz respeito à

amplitude de sua utilização na rotina de hospitais, seja a nível de Brasil, que se

identifica por informações e contatos diretos, seja a nível internacional 32, Ainda que

outros materiais sejam também empregados, seu uso está associado a técnicas

específicas, e a cateteres de longa permanência 269. No que diz respeito a dimensões, a

faixa de calibre e comprimento empregados, seja para cateteres do tipo externo à

agulha (14 a 22 G, 5 a 3 em), ou interno à agulha (14 a 19 G, 20 cm), apresentadas na

Tabela 5, posicionam a diversidade dos materiais oferecida pelo produtor. Apenas os

comprimentos, para o tipo externo à agulha, oferecem opções de até cerca de 100 em,

entretanto de uso muito reduzido frente ao escolhido. Assim, a opção coincide com

aquela de maior frequência de uso por parte do corpo clínico dos hospitais,

respeitando a necessidade do paciente.

Considerando ínicialmente os polifluoretilenos, entre os quais está o

Teflon@, estes têm sido introduzidos desde 1941 com utilização crescente graças a

características relacionadas com lubricidade, inércia química, plasticidade e

estabilidade térmica 32, 61, 137 Incompatibilizam, entretanto, de forma radical com a

esterilização e radiação 68. Este grupo e~tá entre os materiais pesquisados na busca de

substrato hemocompatível 170. Seu emprego consagrado está na fabricação de

cateteres de extensão reduzida. Segund(. Thomas e colaboradores 315o Teflon@ FEP

poli(fluoretileno propileno) é recomendado para esta frnalidade, sendo o mesmo

encontrado entre os cateteres da presenl,~ amostragem.
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Os poliuretanos, bastante empregados na área médico-hospitalar,

apresentam como vantagem excelente a resistência à fadiga sob flexão e boas

propriedades físicas no geral; podem ser esterilizados tanto por óxido de etileno como

por irradiação, com excelente resistência a lípides e diversidade de solventes. Sua

desvantagem é o custo elevado. Aqueles de estrutura poliéter-aromático podem liberar

traços (ppb) de componente citotóxico e carcinogênico, a diamina-metileno dianilina

(MDA), quando submetidos à autoc1avação prolongada. Os poliéter-alifáticos são

livres da MDA, porém são sujeitos a alterações quando do contato com níveis de

umidade 70.

No caso dos poliuretanos, conforme Szycher e Poirier 313 suas

características mecânicas e a não trombogenicidade têm estimulado seu interesse na

bioengenharia da área cardiovascular. Trata-se de grupo heterogêneo de materiais,

sendo que aqueles destinados a aplicação na área médica envolvem, normalmente,

poliéster diólico e amina aromática, como no caso do Tecoflex~\ sendo citado na

presente amostragem como poliuretano, simplesmente. Aquele referido como

poliuretano Vialon@ pelo fabricante trata-se de copolímero poliéster, segundo a

literatura187.

O PVC, apesar de envolver extrema controvérsia principalmente

associada ao plastificante empregado em sua formulação, é largamente usado em

medicina, na confecção de cateteres, bolsas de sangue, equipos de administração

parenteral, dispositivos para circulação extracorpórea e outros.

As vantagens de PVC são: baixo custo; permite gradientes de

flexibilidade e rigidez; facilidade no processamento; esterilização por óxido de etileno

e irradiação, embora com alteração de cor 68. Como desvantagens apresentam,

principalmente, o problema dos aditivos com potencial de extração 70,114,115,A fim

de compatibilizar as características mecânicas com a finalidade específica, diversos

aditivos, predominantemente o plastificante, são incorporados durante o processo de

forma variada 15,16,Quando não aditivado consiste em material rígido e duro.
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Klos e colaboradores 171 fizeram o acompanhamento dos níveis do

plastificante mais comumente empregado, o bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) no sangue

armazenado em bolsas de Pvc. Observaram que o nível mais alto foi no 21o dia, com

52,3 /lglmL de sangue total; para plasma e eritrócitos foram, respectivamente, 78,0 e

36,4 /lg/mL. Apesar disto não foi constatada alteração significativa na composição

eletrolítica, na atividade de ATP-ase, na morfologia eritrocitária e agregação

plaquetária. Assim, em se considerando tempo usual de permanência dos cateteres

intravenosos, exceto aqueles de longa duração, inferior a este período, o material pode

também ser considerado adequado para a aplicação.

Esta consideração conflita com dados da pesquisa de Jaeger e

Rubin 154,em que a concentração de DEHP nas plaquetas do sangue estocado a 22°C

foi por volta de 486 /lg, com apenas 2 dias de contato, e ainda quando estocado a 4 °C

foi de aproximadamente 154 /lg com 21 dias de contato. Por outro lado, a despeito do

uso extensivo de bolsas de PVC por mais de uma década, segundo Nowicki e Klos 233

não foi publicado sequer um caso de toxicidade em humanos.

Guess e colaboradores 122 efetuaram investigações de diversos

aditivos empregados no PVC, entre eles os estabilizantes e os plastificantes. Quando

se tratou de material contento metais pesados como estanho, cádmio e zinco, o

produto apresentou incompatibilidade de natureza biológica. Estudos em cultura

celular acusaram ação citopática. Reações tóxicas foram constatadas em animais,

quando injetados por via intraperitoneal. Entretanto, produtos contendo 3% destes

estabilizantes não cederam tais componentes ao soro mantido em contato por 2 meses

a 4 °c. E no contexto atual, certamente não seriam empregados na elaboração de

compostos de PVC destinados a fabricação de cateteres intravenosos.

Neste estudo, quanto à seleção dos testes biológicos aplicados aos

produtos amostrados, foram adotados aqueles recomendados tanto na ISO 10.933-1

como Tripartite Guidance, para contatos de até 30 dias, desde que se entenda como
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sendo o teste de injeção intradénnica prova de iITÍtação, exceto pelo ensaio de

sensibilização e genotoxícidade 161.

As proporções de área do material teste e volume de meio extrator,

onde indicado, respeitaram a orientação da USP XXIII 250.Estando em questão a

avaliação de biocompatibilídade de material para implantação, os meios extratores

empregados foram a solução fisiológica e o óleo vegetal, os mais relevantes às

condições fisiológicas. Eles são os escolhidos por extrair

lípossolúveisdo material,respectivamente324.

ingredientes hídro e

Dentre os testes que garantem a inocuidade intrínseca do material

polimérico alguns são in vUro e outros in vivo. Apesar disto, principalmente nas

sociedades de maior nível cultural, cada vez mais o uso de animais de laboratório

desperta resistência e controvérsias, com envolvírnento cada vez maior das

metodologias in vitro 325. Preserva-se desta fonna a integridade e respeito aos

animais, frequentemente com interesses econômicos, ao lado da agilidade na obtenção

de resultado analítico.

Pela comprovação da contaminação endotóxíca dos cateteres,

efetuada em seus extratos aquosos, a níveis exigidos para medicamentos e produtos

correlatos, buscou-se a garantia de segurança aos usuários, considerando o contato

destes materiais com o paciente, em tempos variados confonne a necessidade clínica.

A teoria básica envolvendo pirogênios e endotoxinas, portanto mais

particularmente a membrana de bactérias Gram-negativas, sem entretanto descartar a

origem associada a bactérias Gram-positivas e a fungos, é revista por Guyot e

colaboradores 130,por Guyot e Piquet 129e Soszynski e colaboradores 302.Estes 302

apontam 3 pirogênios estruturalmente distintos: o lipopolissacárido (LPS), parte

integrante de paredes de bactérias Gram-negativas; o muramíldipeptídeo (MDP),

integrante da parede celular de bactérias Gram-positivas; o poliinosínico, um RNA

sintético de cadeia dupla, comumente usado como indutor na produção de interferon.
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Embora esta conceituação mais abrangente deva considerar o retomo ao teste-animal,

segundo Johansen e colaboradores 157 a intensidade da resposta pirogênica dos

muramilpeptídeos é muito menor frente ao LPS 129, 13°, Já o pirogênio poliinosínico,

de natureza sintética. não decorre em preocupação no geral.

Assim, permanece sustentável a metodologia empregada, in vitro,

para detecção especificamente de LPS, com a vantagem de se evitar a variabilidade

inerente à resposta do teste animal 129. Conforme visualizado na Tabela 7, os

resultados obtidos foram na sua totalidade indicativos da ausência de endotoxina. O

procedimento extrativo, envolvendo fluxo interno além de agitação, é similar ao

empregado por Pinto 254, em trabalho com validação do processo analítico. Os

plásticos no geral não apresentam inibição ou ativação da resposta do reagente LAL

na presençade endotoxinapadrão232.

Este trabalho 232, assim como o de outros autores 278, evidenciam

métodos de recuperação de endotoxinas da superfície de material polimérico para teste

in vitro com LAL à semelhança do utilizado no presente trabalho. Logo, a qualidade

destes cateteres, neste particular, indicam ter sido processados em condições

adequadas, a partir de matérias-primas comprovadamente livres de endotoxinas.

Quanto ao teste de esterilidade, os dados da Tabela 6 indicam

ausência de crescimento microbiano em todos os tipos de cateteres avaliados. Apesar

da limitação da amostragem, atualmente se dá muita ênfase às boas práticas de

produção, envolvendo ambientes adequados para fabricação 45, 304 assim como

processos esterilizantes validados 150, o teste de esterilidade bem conduzido

permanece como parâmetro indiscutivelmente aceitável, demonstrando a ausência de

contaminação microbiana viável.

Ainda antes de se entrar no mérito das avaliações associadas a características

de atoxicidade dos itens analisados, a'i exigências de pureza do material quanto à

ausência de endotoxina e de microrganismo entram em choque com as tendências
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atuais de reprocessamento e reesterilização dos materiais 106,259,329. A presença de

cepas resistentes que aderem fmnemente à superfície polimérica, assim como a

incerteza quanto à efetividade do processo de limpeza e pelTIlanênciade residuais de

germicidas levam à dúvida quanto à eficácia do sistema esterilizante e quanto à

segurança do produto. Assim, a questão da reutilização deve ser encarada com

seriedade, com definição do eventual benefício à população usuária, inclusive com

consulta ao paciente em caso de repasse a esta da redução de custos.

o resultado do teste de esterilidade (Tabela 6) encontrado nesta amostragem de

cateteres intravenosos é perfeitamente aceitável. Condiz com o fato do elevado risco

ao paciente, além de estar coerente com o aspecto de o polímero ser substrato pouco

favorável à proliferação microbiana, além do processo ser também agressIvo ao

contaminante viável. Mesmo assim, em rotina, todo lote deve ser submedito à

amostragem para comprovação da esterilidade e apirogenicidade através das unidades

representativas do lote. Esta exigência é perfeitamente justificável apesar das

considerações anteriores, tendo em vista que o processo industrial envolve

participação de operadores, a diferentes estágios, com montagem por vezes pouco

mecanizada 258~ além disto, estes dispositivos serão utilizados por pacientes em estado

debilitado. Portanto, a exigência de esterilidade, apirogenicidade e inocuidade,

incluída na USP XXIII 250 e edições anteriores é perfeitamente cabível. Entretanto, a

Farmacopéia Brasileira, na última edição 104 exige apenas o teste de esterilidade em

correlatos.

Desde 1983 278 o FDA sugeriu para o teste de endotoxinas o mesmo

nível de sensibilidade para correlatos e medicamentos de uso parenteral, com cuidado

adicional quanto a não interferência do material sobre esta sensibilidade. Apenas nos

casos específicos de contato com o fluido cérebro-espinhal, a sensibilidade deve ser de

0,04 UE/rnL.

Em fimção destas exigências os fabricantes de reagentes tiveram que

aprimorar a produção dos mesmos, compatibilizando a sensibilidade para a frnalidade
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específica 232. Desta maneira, pode-se reCOITerà reação com objetivo quantitativo,

seja turbidimétrico, colorimétrico ou cromogênico.

No que diz respeito a outros testes biológicos, visando detecção de

toxicidade de materiais poliméricos desta amostragem, foram empregados alguns

testes oficiais. A prova de toxicidade sistêmica aguda em camundongos foi efetuada

em dois tipos de extrato, que simulam a capacidade extrativa de caráter lipófilo e

hidrófilo. Este ensaio constou como um dos itens entre diversos testes para plásticos,

na USP XVII de 1965 248 e continua em edições posteriores. Neste trabalho,

respeitando-se a recomendação oficial no tocante à proporcionalidade do tamanho da

amostra e o volume do líquido extrator, todas as amostras apresentaram ausência de

reações tóxicas aos animais, conforme expresso nas Tabelas 8 e 9. A observação dos

pesos individuais dos camundongos, antes e após o ensaio, vêm reforçar a ausência de

caráter tóxico dos extratos injetados. Em nenhum dos casos se observou perda de peso

dos animais, tendo ocorrido a estabilidade e o crescimento vegetativo nos moldes

característicos da espécie.

Considerando-se a situação inerente ao processo extrativo com vistas

ao teste, a autoclavação por 60 minutos, conforme recomendação da USP XXIII 25°,

permite a liberação de aditivos ao líquido extrator. Os materiais envolvidos neste

trabalho apresentam todas características de resistência térmica e permitiram esta

condição única e de maior agressividade.

Cifkowá e Waitzowá 65 demonstraram a importância das condições

extrativas em função do tempo e temperatura, utilizando apenas água destilada. Eles

detectaram níveis diferentes de resposta em função do tipo de extração, quando tais

extratos foram injetados em ratos por via intradérmica e por perfusão.

Outro aspecto inerente ao teste de toxicidade sistêmica aguda em

camundongos reside no grau de manifestação de alguma resposta biológica, porém

com dificuldade de observayão e quantificayão. Sendo o acompanhamento apenas
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clínico, a intervalos longos, em animal de pequeno porte, sem o registro de condições

fisiológicas, isto pode ser considerado aspecto falho do teste.

Pelling e colaboradores 246fizeram diversos ensaios in vivo e in vitro

com extratos conhecidamente tóxicos. No caso de toxicidade sistêmica aguda em

camundongos, mesmo fazendo observação clínica detalhada ao longo do teste, a

intervalos pequenos, não puderam constatar diferenças significativas. Nesta

experiência consideraram a postura e movimento, atividade exploratória, movimento

respiratório, resposta ao toque e reflexos. Quando efetuaram determinação em ratos,

resgistrando frequência respiratória, eletrocardiograma e reflexo carotídico também

não constataram resultados significantemente diferentes entre amostras negativa e

positiva.

o teste de injeção intradérmica em coelhos, exigido inicialmente na

USP XVII 248não tem sofrido modificações até os dias atuais. Trabalhou-se para as

amostras do presente trabalho com os mesmos meios e condições extrativas

anteriormente descritos, cujos dados experimentais acusaram resultado atóxico

(Tabela 10).

A observação de eventuais reações locais, do tipo edema, eritema ou

necrose está associada a reações tóxicas de natureza local. Na amostragem efetuada

nenhum resultado positivo foi observado, o que coincide com resultado de Pinto e

colaboradores 252,quando cateteres intravenosos, dentre outro~polímeros e cerâmicos

destinados a aplicações distintas foram avaliados. Também o teste de toxicidade

intramuscular aguda em coelhos, introduzido pela primeira vez na Farmacopeia norte

americana de mesma edição, não sofreu muitas modificações até hoje.

Apesar de os métodos oficiais recomendarem utilização do músculo

paravertebral de coelho, alguns pesquisadores estudaram a toxicidade tissular

subcutânea em ratos e coelhos 56, 246, 276. Brewer e Bryant 56, antes mesmo da

oficialização do teste de implante intramuscular efetuaram trabalho de triagem de
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toxicidade em cOITelatos,concluindo ser este ensaio recomendável para assegurar a

inocuidade de biomateriais. Estes autores fizeram apenas a observação macroscópica

do tecido ao redor do material implantado. Posteriormente, em 1973, Tumer e

colaboradores 318 efetuaram estudo detalhado do sítio de reação, classificando os

níveis de toxicidade conforme extensão da área envolvida, necrose, inflamação,

infiltração celular, presença de macrófagos, etc.

Objetivando a detecção de toxicidade intramuscular aguda, o método

empregadopara este trabalhofoi o oficial da USP XXIII250, tendo sido o tempo de

contato da amostra com o músculo, de aproximadamente 72 horas. Pelos dados da

Tabela 11, associados aos anteriores relativos a outros testes de toxicidade, pode-se

dizer que as amostras analisadas não apresentaram evidênciastóxicas.

Segundo Tumer e colaboradores 318 o tempo de contato é importante

na manifestação tóxica. Pelo seu experimento, com duração do implante de até 12

semanas, foi observada significativa melhora do quadro necrótico a partir de algumas

semanas, principalmente quando a causa era devida ao traumatismo mecânico.

Anteriormente, Nimni 230 havia observado no seu experimento que, quando o material

é de natureza tóxica, a reação necrótico-inflamatória OCOITeentre 2 a 4 dias. Talvez

esta informação tenha servido de subsídio para o método oficializado em 1965, na

USP XVII 248e persistena última revisão. Tumer e colaboradores318 sugeriramo

tempo ideal de contato como sendo 7 dias, mas acompanharamo experimento a partir

do terceiro dia e depois, semanalmente, até completar 12 semanas. Quando o contato

do material foi longo, o organismo reagiu formando fibrose ou pseudomembrana,

também denominada de cápsula fibrótica. OcoITe envolvimento total do material

implantado, principalmente nos casos tóxicos, em poucos dias.

No presente estudo, de iorma semelhante aos resultados anteriormente

obtidos, seja com avaliaçãohistopatolÓgica251 ou não 252, os cateteres analisados,

envolvendo matérias-primas de mesma natureza (Tabela 11) apresentaram dados

atóxicos.
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Em trabalho amplo de avaliação de biocompatibilidade em materiais

poliméricos de uso médico-hospitalar, Pinto 251detectou resultado de toxicidade no

implante intramuscular em coelhos, no caso de PVC integrante de equipo de

administração parenteral de produtor multinacional, assim como de escalpos, tanto de

produtor nacional quanto multinacional e de sondas endotraqueais, de produtor

nacional. A ocorrência de outros resultados positivos foi em borracha butílica de

seringas e espuma de poliuretano de oxigenador sanguíneo e reservatório de

cardiotomia, de produtor nacional, estes últimos no teste de citotoxicidade in vitro.

A ausência total de reações denotando característica de toxicidade nos

materiais analisados no presente trabalho, inclusive no PVC, deve ter sido em função

de seleção mais criteriosa das matérias-primas envolvidas na confecção de cateteres

intravenosos. No caso de poliuretano justifica-se a inocuidade das amostras pelo

emprego de termoplástico grau médico (Tecoflex@, desenvolvido pela Thermo

Electron Corp., Waltham, Massachusetts) 187. Já no caso de espumas, o

desconhecimento da origem específica do material, assim como de detalhes do

procedimento, em se considerando a abrangência química dos poliuretanos é

perfeitamente admissível.

Dentre os testes in vitro, aquele guardando maior similaridade com o

teste de implante intramuscular é o de citotoxicidade. Este teste mostrou, também,

ausência total de caráter citotóxico para os cateteres ensaiados (Tabela 13).

Confrontando as condições técnicas destas duas provas visando à

detecção de citotoxicidade, pode-se considerar o teste in vitro mais simples, com

resultado obtido em menor espaço de tempo. Com vistas à comprovação da

correlação, em 1965, Rosenbluth e colaboradores 277 efetuaram testes em 112

amostras. Destas, a metade foi atóxica pelas duas provas, enquanto que 36 se

mostraram tóxicas frente aos dois testes e 20 restantes foram tóxicas quando testadas

em cultura celular. Como o resultado negativo em cultura celular não acusou o
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contrário em teste intramuscular, os autores afirmam sobre a validade do teste in vitro

corno sendo de maior sensibilidade.

Outros pesquisadores efetuaram, adicionalmente, estudos similares de

conelação. Bittle e colaboradores 30testaram amostras de tampas de bonacha frente a

cultura primária de células de embrião de galinha, enquanto que Pelling e

colaboradores 246, com a célula L-929, corno foi por Rosenbluth e colaboradores 277.

Estes afirmaram haver maior incidência de resultado positivo com a cultura celular.

O método foi oficializado apenas em 1990 na USP XXII 249,

mantendo-se sem alterações na última edição 250,indicada para avaliar a reatividade

de plásticos e elastômeros que entram em contato direto ou indireto com o paciente.

Emprega tais materiais sob a forma de fragmentos diretamente testados ou submetidos

a processo extrativo.

São descritas três metodologias a saber: teste de difusão em ágar;

teste de contato direto; teste de eluição. Emprega-se a preparação de cultura celular de

fibroblastos de camundongos L-929 (ATCC linhagem celular CCLI, NCTC done

929). A opção de trabalhar com o método de Difusão em Ágar, com coloração

citoquímica, foi compatibilizada conforme a técnica anteriormente utilizada, mesmo

antes da sua oficialização 251,com aquela indicada para contato direto ou teste de

eluição. Assim, tanto zonas de reatividade dos fragmentos da amostra quanto

alterações celulares sob e ao seu redor poderiam ser detectados, não fosse a

característica totalmente não reativa das amostras, conforme se observa na Tabela 13.

A recomendação oficial das três técnicas in vitro é interessante pelo

fato de permitir a compatibilização de urna delas com diferentes configurações da

amostra. Adicionalmente, contempla as distintas posições de pesquisadores quanto a

vantagens de técnicas específicas. Guess e colaboradores 125, por exemplo,

consideram o método com camada de ágar limitante, pois teria sido responsável pela

redução no nível de sensibilidade em 10 das 100 amostras testadas, frente ao método
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de contato direto da amostra com a monocamada de células 277. Atribuíram tal

deficiência, entretanto, à excessiva espessura da camada de ágar 125. Grasso e

colabpradores 119concluíram que a técnica de revestimento com ágar é mais sensível

que o método de suspensão em extrato de soro.

Ainda é interessante o emprego da cepa de fibroblastos de

camundongos, a despeito da tendência mais recente na utilização de linhagens

celulares humanas, como célula humana de epitélio embrionário (HFS-15 e HR-218) e

de pulmão (WI-38) 125.Prevalece, porém, a unanimidade de autores pioneiros quanto

à validade do uso de células do tipo fibroblástico L, em vista da maior sensibilidade

frente ao implante em coelho 125,277.

Apesar da simplicidade na técnica de cultura celular, diversos

cuidados devem ser tomados. Além daqueles associados à assepsia, segundo Gill 115,

ocorre sensibilidade a níveis inferiores a 40 ppm de óxido de etileno. Em vista disso

considerou-se seguro o intervalo mínimo de 7 dias entre a esterilização gasosa por

óxido de etileno das amostras e contato com a monocamada celular, tendo em vista as

características de aeração [mal dos ciclos utilizados.

Quanto à opção pelo processo esterilizante empregado, além de

enfatizadopor Rueter e Schleicher282 com o vantajosodesdeque respeitadaaeração

como suficiente para eliminar resíduos tóxicos à célula, foi aquele utilizado pelo

fabricante, conforme texto da rotulagem dos cateteres intravencsos.

Considerando serem objeto de estudo do presente trabalho

exclusivamente cateteres intravenosos, e como seu uso impõe contato iminente com o

sangue, incorporou-se dentre os ensaios a avaliação da hemocompatibilidade. Um dos

parâmetros que de longa data tem sido considerado na metodologia é o da

hemólise 15, 60, 84, 124. A limitação da metodologia é estar restrita à detecção de

atividade hemolítica intrínseca de determinadas substâncias químicas, excluindo o

aspecto fundamental associado com a mecânica dos fluídos. Trata-se, na verdade, de
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sensível teste para detecção de substâncias de natureza tóxica, complementando o

resultado dos demais. Anteriormente, Pinto e Saito 253concluíram pela importância na

diversidade de testes biológicos, uma vez que de forma cOlJlplementare interativa

permitem detecção das eventuais falhas na segurança do produto.

Em trabalho publicado por Wallin 325 em 1993, este ressalta que

substâncias com propriedades hemolíticas não necessariamente apresentam resposta

citotóxica, p0l1antovalorizando a execução de ambos os testes. Exemplo disto são os

detergentes que representam a classe protótipo de compostos com atividade

hemolítica, mas não citotóxicos na mesma concentração.

Entre os numerosos métodos para o teste de hemólise empregam-se

tanto as tiras do próprio material-teste ou extratos em solução salina 15,60, os quais

são contatados com hemácias. A leitura fotométrica da suspensão, após centrifugação,

é comparada com a do controle-positivo, sendo o resultado expresso em porcentagem

de hemólise. o material com até 5% de hemólise é geralmente considerado

aceitável 325.

Conforme trabalho anteriormente efetuado por Pinto e

colaboradores 252, os materiais constituídos de Teflon@, poliuretano e PVC

mostraram-se não hemolíticos, ao contrário de tubos de látex que mostraram elevada

atividade hemolítica. De forma semelhante, no presente trabalho nenhum dos

materiais apresentou característica hemolisante, conforme evidenciado pelos dados da

Tabela 12.

Os testes físico-químicos não foram aplicados às amostras deste

trabalho, uma vez que estudos prévios têm evidenciado serem extremamente baixos

os valores de resíduos extratíveis em meio aquoso. Também, em materiais empregados

na fabricação de correlatos o resíduo de ignição tem sido aspecto

despreocupante 252, 325. Assim, limit.;;:s oficiais farmacopêicos 250 para materiais

poliméricos, quanto a resíduos não voláteis, resíduos de ignição, metais pesados e
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capacidade tamponante devem ser preservados como importantes no estabelecimento

de especificações de matérias-primas, embora de menor valia na detecção de desvios

em produtos terminados.

Conforme os resultados de todos os ensaios analíticos aplicados às

amostras de cateteres intravenosos analisados neste trabalho, pode-se inferir de que,

independentemente da origem ou do tipo está preservada a segurança para o

consumidor. Este resultado, entretanto, pode ser questionado frente a ocorrências na

prática clínico-cirúrgica, de eventos como formação exacerbada de depósito de fibrina

sobre a superficie, particularmente sobre a ponta de determinados cateteres. Nem

sempre tais ocorrências podem ser atribuídas a características inerentes ao paciente,

permanecendo com frequência a dúvida quanto ao próprio cateter ser agente promotor

de reação trombótica, de alguma forma demonstrando a falta de hemocompatibilidade.

Com o avanço da tecnologia e simultaneamente das ciências

biomédicas, a característica de hemocompatibilidade toma importância crescente. O

assunto tem provocado polêmicas em bolsas de sangue e dispositivos para

hemodiálise 114,123,154, 171,281, 309. Para ser compatível com o sangue, o material

deve atender a diversos quesitos específicos, não devendo causar danos às células da

série branca, plaquetas, hemácias, além das proteínas plasmáticas. Apesar de existir

ação hemolítica intrínseca indesejável em determinadas substâncias químicas, outro

aspecto fundamental é aquele relacionado com a mecânica dos fluidos. Tais

características devem ser controladas pelo planejamento adequado dos produtos de

modo a evitar a turbulência do sangue, formação de zonas de estagnação e áreas de

atrito ou rugosidade. Dentro do enfoque de trombogenicidade, é característica

indesejável a deposição de plaquetas sobre o material polimérico, comprometendo

tanto o aspecto do dispositivo como levando a sérios riscos para a circulação em geral,

com desprendimento de trombos.

A medida da capacidade trombogênica tem sido estudada por meio de

teste in vivo, ex vivo e in vitro, sendo considerado haver estreita relação entre a pré-
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adsorção de proteínas plasmáticas e a adesão e ativação plaquetárias 20, 21, 236

Portanto. a hemo compatibilidade apresenta aspecto complexo devendo sua

comprovação merecer avaliação mais confiável do que simplesmente o de hemólise ou

algum método referente à trombogenicidade. Isto porque o problema está relacionado

com complexa interdependência das propriedades físico-químicas do material e das

características sanguíneas, condições mecânicas ou biológicas de cada paciente.

A ausência de uma metodologia auto-suficiente quanto à avaliação de

trombogenicidade, associada a falta de modelo experimental livre das

comprometedoras diferenças interespécie, e a permanência do desafio em selecionar

matéria-prima a mais adequada para o emprego em cateteres intravenosos, conduziu o

presente estudo à complementação com delineamento prospectivo em humanos.

Desconsiderou-se a hipótese de trabalhar com voluntários sadios pois,

se de um lado com esta prática as variáveis poderiam ser melhor controladas, de outro

lado a amostragem seria menos ampla, assim como a situação global retrataria menos

a condição de uso do produto.

De outra forma levaria a aplicar a voluntários cateteres de tipo central,

envolvendo técnica de rísco elevado. Certamente seria privilegiado o estudo com

cateteres do tipo periférico, e desta forma se restringiria a pesquisa à condição de

velocidade de fluxo sanguíneo.

Ocorre que justamente a característica hemodinâmica representada no

caso pelo fluxo sanguíneo se constituiria em objeto de estudo, permitindo contrapor

matérias-primas e fluxos sanguíneos distintos. Buscou-se assim corrigir variáveis

inerentes ao paciente empregando-se amostragem ampla, que abrangesse distintas

faixas etárias, sexos distintos, entre outros. A distribuição dos pacientes, perfazendo

total de 129 entre cateterizados via periférica ou central (Tabelas 20 a 24) quanto ao

sexo e a faixa etária, seja em números absolutos de pacientes como as porcentagens

correspondentes está apresentada na Tabela 30. Conforme resultado obtido para o
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teste Qui-qadrado, com p = 0,062, a proporção de homens e mulheres por grupo de

idade não se mostrou significantemente diferente, não induzindo portanto a vícios de

amostragem.

Estudou-se adicionalmente a distribuição por matéria-prima do cateter

e idade dos pacientes, tendo o teste Qui-quadrado sido significante (p=0,0004).

Evidenciou, portanto, ausência de semelhança na distribuição dos pacientes por idade

para cada matélia-prima (Tabela 31). Tal situação, embora fugindo à ideal, se prende

ao maior deslocamento de pacientes geriátricos e por sua vez baixíssima incidência de

intemações dos casos abaixo de 4 anos, particularmente associado a tratamento de

cardiopatas.

A distribuição dos 106 cateteres centrais, dos quais 36 em

poliuretano, 30 em Teflon@,30 em poliuretano (Vialon@)e 10 em PVC, assim como

dos 23 periféricos, dos quais 12 em Teflon@ e 11 em poliuretano (Vialon@) está

apresentada na Tabela 32. Os pacientes com cateteres em poliuretano foram os que

permaneceram maior tempo com o mesmo implantado, em média quase 4 dias.

Seguiu-se na ordem os pacientes com cateteres em PVC (quase 3 dias em média), e os

de Teflon@ e poliuretano (Vialon@), ambos com tempos equivalentes de 2 dias de

permanência (Tabela 33).

Outro aspecto a considerar consiste na distribuição de cateteres entre-

uso central ou periférico, situação que entre outros aspectos conduz a diferentes

condições de fluxo sanguíneos. Observa-se na Tabela 34 esta distribuição, associada

por sua vez ao número de dias de implantação. Pode-se facilmente visualizar uma das

dificuldades com que se deparou, e que sem dúvida passará a dificultar conclusões.

Consiste no número médio de dias com o catéter implantado ser superior para o

central frente ao periférico. Em média, o tempo de implantação dos 106 cateteres

centrais foi de 3 dias, enquanto que para os 23 periféricos foi inferior a 1 dia.
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Preocupação adicional na amostragem dos pacientes foi quanto a sua

condição de alcoólatra (identificados nos prontuários como edlicos) ou fumante, por

se conhecer citações de interferência de tais estados sobre características

hematológicas dos pacientes (Tabela 20 a 24). Conforme se pode observar, é baixa a

incidência de pacientes com tais características.

A primeira possibilidade de observação do resultado, quando da

remoção do cateter do paciente, foi quanto a tromboflebite. Este tipo de preocupação,

surgida de forma pioneira em 1959225 tem persistido 61,111,160,181,316;embora a sua

associação esteja sempre vinculada a distintos fatores 226, buscou-se isolar os

diferentes aspectos.

Assim, para os 23 pacientes portadores de cateteres periféricos, assim

como para os 106 pacientes cateterizados com o tipo central, buscou-se evidências de

flebite. Manifestações emitidas pelo paciente quanto a dor, assim como observações

no local da punção a intervalos de 24 horas ou ao menos na remoção do cateter

quando tal intervalo de tempo não foi atingido, permitiram detectar sinais de flebite.

As reações locais típicas de flebite, quer sejam avermelhamento, edema e

enrigecimento, foram consideradas e a presença de qualquer destas reações, ou a

ocorrência de manifestação de dor durante a permanência do cateter levaram a

considerar como resultado positivo para flebite.

Larson e colaboradores 181, em trabalho de investigação quanto a

indução de flebite, em decorrência de cateteres de politetrafluoretileno (PTFE),

elastômero poliamídico e termoplástico poliéter-poliuretano, trabalhando com

amostragem máxima de 11 indivíduos para cada matéria-prima, avaliaram os sinais de

flebite em níveis de intensidade distintos, mas considerados sempre presentes com

exceção de um caso. Concluíram rela ausência de diferença estatisticamente

significante entre os materiais. Inten:ssante é a observação destes autores, que

associaram a detecção predominante de dor no caso do PTFE, devido a maior rigidez

inerente a este material, ocasionandoprovavehnentemaior trauma na inserção. Já
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edema e avennelhamento, que os autores encontraram com maior intensidade no

elastômero poliamídico e no tennoplástico poliéter-poliuretano podem estar

associados à relativa menor inércia química comparativamente ao primeiro material, e

liberação, respectivamente, de poliamida e polietilenoglicol e de oligômeros

polieteruretanos.

Jones e Craig 16°, estudando a influência da composição das cânulas

plásticas sobre as reações venosas, trabalharam com o total de 302 pacientes: puderam

observar maior incidência de flebite no caso de PVC e, em paralelo, reduzida

incidência no caso de PTFE. Ainda assim, as diferenças não foram suficientes para

permitir que concluissem por diferença estatisticamente válida entre PVC, PTFE e

polipropileno quanto à indução de flebite.

No presente trabalho, dentre os cateteres periféricos, pode-se detectar

um caso de flebite, caracterizada por dor, em paciente receptora de cateter de

Teflon@,unicamente (Tabela 20). No segundo paciente com reação semelhante houve

associação do quadro local com hipersensibilidade à droga administrada pelo cateter,

a Dolantina da Hoechst. Esta petidina, com efeito semelhante ao da morfina, apresenta

entretanto efeito colateral associado à liberação da histamina; portanto coerente com a

reação local apresentada 175.Sabe-se de diferentes drogas causadoras de reações do

tipo flebite 226,agindo como interferentes a serem considerados quando do estudo

envolvendo pacientes sob medicação.

Dentre os pacientes portadores de cateteres do tipo central, a

ocorrência de três casos de flebite foi para aqueles constituídos em poliuretano

(Tabela 21), não se registrando reações desta natureza nos constituídos em Teflon@,

Poliuretano (Vialon@) e PVc. Nos três casos a reação observada foi do tipo

inflamatório; portanto, tanto estas ocorrências quanto aquela caracterizada por

manifestação de dor por parte do paciente, no caso do Teflon@, vão de encontro às

observações e às conclusões de Larson e colaboradores 181.
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A observação da Figura 1, em que cateter de Teflon@ demonstra

alguma deformação na ponta, pode também evidenciar a tendência ao trauma

mecânico, decorrente da rigidez do material. Ainda assim, persiste o paralelo da

elevada inércia e estabilidade química dos termoplásticos polifluorados, fato

inquestionavelmente demonstrado pela persistência de seu emprego nas aplicações as

mais críticas 181,226,316.Fotomicrografias anteriormente publicadas por Gaukroger e

colaboradores 111apresentam, para cânulas em Teflon@, danos mecânicos à ponta e

que excedem aqueles observados nas cânulas em Vialon@, um copolímero híbrido de

poliuretano.

Num outro estudo paralelo envolvendo o Teflon@, efetuado em 1981

por Tully e colaboradores 316,o estudo comparativo com agulhas de aço investigou

reações do tipo flebite e infiltração. Enquanto o risco de flebite foi significantemente

maior (18,80/0) para cateteres de Teflon@, as agulhas em aço estiveram

significantemente associadas a infiltração (17,9%). Este tipo de comparação objetivou,

certamente, ressaltar as vantagens de uma cânula flexível frente a rígida, situação que,

considerando o conforto do paciente por si dispensaria vantagens adicionais, desde

que atendendo os requisitos básicos de segurança.

No presente trabalho, a ocorrência de casos de flebite nos pacientes

em função da matéria-prima conduziu a 8,3% dos cateteres em poliuretano e 2,0% em

Teflon@(Tabela 35). O reduzido número absoluto (3 e 2 unidades), entretanto, leva a

reflexão quanto a pertinência de conclusões, apesar de ausência de ocorrência para as

demais matérias-primas.

Segundo os dados da Tabela 36, buscando associar a ocorrência de

flebite a natureza de matéria-prima, mas também considerando a velocidade

diferencial de fluxo sanguíneo, seja central ou periférico, teve como único caso a

estudar o de Teflon@: é interessante os dois casos ocorrerem em situação de fluxo

periférico. Inexiste o parâmetro de confronto quanto ao cateter em poliuretano, já que
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os três casos foram em situações de cateter central (Tabela 36). Inexistiu de acordo

com o estudo efetuado, associação entre flebite e matéria prima do cateter (p = 0,255).

ConfOlme Broek e colaboradores 61, o aspecto adicionalmente

considerado como influenciando positivamente a oconência de flebite são as

dimensões e o tempo de permanência do cateter na veia. Na situação dos cateteres

periféricos, com tempo máximo de permanência de dois dias, ambas as situações

envolvendo algum tipo de reação local foi com tempo inferior a um dia. Já no caso de

cateteres centrais, as situações de reação do tipo flebite ou infiltração oconeram com

cateteres implantados por periodos de 15, 20 e 7 dias. Excetuando uma unidade isenta

de reação, com permanência de 15 dias e três situações com quatro, todos os demais

tiveram tempo de implantação variando de dois a três dias. Ainda assim, conforme os

dados da Tabela 37, estudou-se a relação entre fluxo e a oconência de flebite,

segundo o cateter de uso central ou periférico, mas não tendo sido encontrada

associação (p = 0,468).

Estudo de tromboflebite em voluntários, quando do uso de

politetrafluoroetileno, poliuretano e poliamida evidenciou incidência relativamente

mais elevada para o primeiro material. Pela interpretação do autor tal resultado está

associado à rigidez do material, que ao acanetar dano à íntima conduziria a reação

inflamatória contínua, com formação de trombo e manifestaçãode dor 181. Em

pesquisa, também de implante do tipo periférico, porém diferindo da anterior por ser

prospectiva, envolvendo 654 pacientes, as cânulas em poliuretano (Vialon@)

evidenciaram índices de flebite inferiores às de Teflon@,mesmo quando de canulação

prolongada 111.

Em estudo de Jones e Craig 16°, a investigação quanto à influência da

composição da cânula sobre a incidência mostra não haver diferença estatisticamente

significante em deconência de diferentes matérias-primas. Tal conclusão, baseada em

302 pacientes, vai de encontro ao resultado do presente trabalho.
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As tabelas de número 20 a 24 permitem percepção de aparente

compatibilidade entre calibre do cateter e idade do paciente, prevalecendo 14 G (2,03

mm) para a maioria dos pacientes adultos, com redução a 22 G (0,71 mm) para

criança de 1 ano, e valores intermediários aleatoriamente distribuídos foram aqueles

definidos pelo médico. Quanto ao comprimento dos cateteres, tipicamente os

periféricos oscilam de 3 a 5 em, com aumento proporcional ao do calibre. No caso dos

cateteres centrais prevalece o comprimento de 20 em, fazendo exceção três unidades

com 16 em. Fatores dimensionais, portanto, seja por questão de adequacidade

anatômica ou por reprodutibilidade, não se constituíram em aspectos de interferência

adicional.

Situações inerentes ao paciente e ao procedimento, tais como sexo,

gravidez e local de punção, tem sido motivo de preocupação por parte de diferentes

autores 226,316.O equilíbrio observado dentre os pacientes, sejam os portadores de

cateteres periféricos ou centrais, quanto a sexo evita influências decorrentes de tais

fatores, embora em nenhum momento tal característica tenha sido motivo de

preocupação maior. Quanto à via de acesso, a punção no caso de cateteres periféricos

envolveu maior dispersão, tendo sido no dorso da mão (veia radial ou umar), no terço

médio do antebraço (veia basílica) ou na fossa cubital (veia jugular ou subclavia). Já

no caso de cateteres do tipo central, a punção variou apenas entre veia jugular,

subclávia ou femural. A diversidade de acesso respeitou, portanto, as vias clássicas

recomendadasparatécnicasinvasivasde cateterização32.

Persiste o desafio, comparativamente ao endotélio normal, quanto à

relação entre a característica não trombogênica e a síntese e liberação de

prostaciclinas-prostaglandina I e E que impedem, respectivamente, a interação e

ativação plaquetárias. Em vista disto procedeu-se, buscando tal paralelo, a

observações adicionais quanto ao efe.to sobre trombogenicidade, nas diferentes

situações de cada tipo de cateter. Estas fÓrampossíveis após o tempo de implantação,

fixação dos elementos aderidos e preparação destinada à observação por microscopia

eletrônica de varredura. Esta metodologia tem sido a de escolha, por parte de diversos
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autores, para estudar a interação entre o biomaterial e o sangue 42,83, 108,212,287,333,

embora fosse, também, aplicável a microscopia de contraste, entre outros métodos 209.

Cenni e colaboradores 67 apresentaram esquema simplificado, mas

bastante claro das etapas de interação, e de como o efeito sistêmico é induzido, de

diversas formas, sempre tendo como ponto de partida a adesão de proteínas à

superfície do biomaterial. De um lado ocorre a ativação leucocitária, desencadeando a

resposta imune e atingindo o efeito sistêmico; de outro, a ativação do complemento,

com ação diretamente a nível sistêmico. Simultaneamente, e de maior interesse

momentâneo no presente trabalho, por ter sido a via explorada, sabe-se que ocorrem

ativações do fator de coagulação, das plaquetas e dos glóbulos vermelhos. Estas três

ativações dirigem à formação do trombo, que por sua vez, quando em condições

fisiológicas, promovem a redução de fluxo sanguíneo, sendo portanto a terceira forma

de efeito sistêmico.

No caso de cateteres intravenosos, particularmente os centrais, existe

preocupação adicional que é o desprendimento e a instalação do trombo formado,

mais commnente na ponta do cateter 86, 143. A ocorrência de trombo na ponta de

cateteres de silicone, em estudo envolvendo 65 unidades, foi oclusiva em 7 casos 69.

Apesar da possibilidade de restabelecer a patência com o uso de tromboquinase, é

recurso indesejável em função de complicação de risco. Gouge e colaboradores 118

associam a elevada incidência de trombo em cateteres de diálise ao calibre grande dos

mesmos, com duplo lumen, e ao fluxo turbulento decorrente das bolsas de sangue. Sua

presença está sempre relacionada com a ponta do cateter ou com área traumatizada do

endotélio.

Danos envolvendo o endotélio fugiram ao escopo deste trabalho,

mesmo porque envolveria técnicas adicionais àquelas prescritas pela equipe médica, o

que se constituiria em desvio ao procedimento de ética adotado.
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A observação da superfície dos cateteres, nos diferentes segmentos

pennitiu, sempre, concluir pela homogeneidade de resposta para cada tipo. Assim,

após análise de algumas séries se passou ao registro de dados apenas relacionados

com o segmento distal do cateter. No que diz respeito à observações do /umen e da

superfície interna, tendo em vista a condição de maior incidência de adesões ou a

existência de trombos nesta mesma porção, de forma coerente com a literatura 86,143,

procedeu-se, igualmente, ao registro de dados apenas desta parte.

Tratando-se de cateteres, o mecanismo envolvido na interação

biológica diz respeito à fase plástica de hemocoagulação, que consiste na

transformação de fibrinogênio a fibrina, por ação da tromboplastina sobre a

trombina 67. Exclui-se, portanto, a fase vascular, em que a pressão intravascular

diminui e a estrutura muscular lisa promove a liberação de adrenalina com adesão de

plaquetas.

lnteressantemente, cadeias da alfa-fibrina podem sofrer ligações

cruzadas, originando polímeros da cadeia-alfa 294.Numa extrapolação que peca pela

ausência de confmnação histoquímica ou bioquímica é possível que tal fenômeno

esteja ligado às diferenças entre as delicadas tramas de fibrina e aquelas mais espessas

(Figuras 7, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 32 e 33). Ainda, ligações cruzadas com

outras moléculas, em particular entre a fibronectina e as cadeias-alfa da fibrina,

oferecem transformação a um gel de fibrina 294.A ausência de reações específicas que

pennitissem caracterização química impedem afmnar seletivamente o tipo de ligação,

motivo pelo qual se optou, quando da sua aparente ocoITência,pela denominação de

massa amorfa (Figuras 17 ,18 e 21). Parcial e aparentemente a Figura 17 pode

evidenciar a origem fibrinosa da massa amorfa.

Apesar da classificação de cada cateter em periférico (Tabelas 14 e

15) ou central (Tabelas 16 a 19) e a aderência, em pequena intensidade, maior

intensidade ou formando aglomerado, a visualização comparativa foi dificultada.

Considerando a semelhança provável de origem 294entre a fibrina e o material por nós
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designado de massa amorfa, foram ambos agrupados respeitando a situação maIS

critica de cada um, para superfícies externa (Tabelas 42 e 43) e interna (Tabelas 44 e

45) do cateter.

Aplicado aos dados disponíveis na Tabela 42 o teste Qui-quadrado, o

resultado foi significativo (p = 0,000), indicando associação entre adesão externa de

fibrina adicionalmente a massa amorfa e matéria-prima do cateter. A matéria-prima a

qual se pode atribuir comportamento mais trombogênico foi o PVC, com 80% das

unidades apresentando fibrina ou massa amorfa formando aglomerado (+++). Segue-

se o poliuretano, apresentando fonnação do aglomerado (+++) em 16,7% das

unidades. Analisado sob o aspecto inverso, o melhor comportamento quanto à

hemocompatibilidade foi o do Teflon@, apresentando 78,6% das unidades com

ausência total de tais fonnações. Segue o poliuretano (Vialon@), de cujas unidades

22,0% não apresentaram adesão externa de fibrina ou massa amorfa. Particularmente

para o PVC, com maior índice de adesão, a Tabela 43 permite visualizar condição

única de uso, tipo central, impossibilitando o comparativo com periférico.

Observando os dados da Tabela 44, relativos à adesão ínterna, nota-se

que a coluna de maior íntensidade de adesão, formando aglomerado (+++), apresenta

comportamento semelhante para poliuretano, poliuretano (Vialon@)e PVC, enquanto

apenas o Teflon@ se mostra privilegiado com cerca de cinco vezes menor percentual

(7,1%).

Observando de fonna somatória as colunas com maior intensidade

(++) e formando aglomerado (+++), o PVC aparenta constituir-se na pior das opções

como material (90%), seguido pelo poliuretano e poliuretano (Vialon@), com valores

de 83,3 e 85,40/0,respectivamente. O teste Qui-quadrado foi significante, indicando

associação da intensidade de fibrina e massa amorfa aderidas à superficie interna do

cateter com a natureza do mesmo (p = 0,000).
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Portanto, quer interna ou externamente, fica coerente a ordem de

adequacidade dos materiais, sob o aspecto em pauta. Quando se buscou informação

adicional, quanto à associação com tipo de uso, se central ou periférico (Tabela 45) o

Teflon@ comportou-se de forma semelhante, com 20 e 25% de pequena incidência

(+). Já no caso do poliuretano foi diferenciado, com 100% das unidade do cateter

central apresentando alguma incidência de adesão (+, ++ ou +++), enquanto no

periférico, apenas 18,2% (+ ou +++), curiosamente invertendo o comportamento

observado para plaquetas e hemácias.

Para a adesão interna ao cateter (Tabela 45), observou-se

comportamento menos ideal para o Teflon@, seja no tipo central (63,3% apresentando

adesão, no total) ou periférico (75%). Para o poliuretano (Vialon@) repetiu-se a

situação de 100% no cateter central, e também para o periférico.

A conclusão é novamente coerente no sentido de que, aparentemente,

apenas a superficie externa é dependente da velocidade de fluxo imputada pela

implantação central ou periférica.

Quanto à ativação plaquetária, sabe-se de que é promovida, entre

outros fatores, por interação com a interface polimérica 34, 191,337. Tal interação

envolve sequência de etapas, quer seja inicialmente a adsorsão fisico-química, ligação

firme, subsequente alteração da conformação, liberação de grânulos intracelulares e

agregação, que dá origem à formação do trombo. Estes passos ocorrem na presença de

íons cálcio, necessários à ativação e agregação plaquetárias. Em situações simuladas,

empregando sangue citratado e um quelante do Ca2+haverá inibição do processo 337.

Nas preparações farmacêuticas comerciais de heparina, contendo componentes de

peso molecular com e sem atividade anti,~oagulante,mesmo aquelas frações não ativas

sobre a coagulação ainda o serão sebre a adesão plaquetária 1 . Mason e

colaboradores 210 estudaram o efeito de quatro agentes antitrombóticos-aspirina,

dextrana, heparina e warfarina, concluíndo que nenhum dos quatro impedia a adesão

plaquetária às superficies-teste de biomateriais.
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Dentro da amostragem de pacientes, o elevado número de cardiopatas

(Tabelas 25 a 29) submetidos a cirurgias do tipo extracorpóreo (Tabelas 21 a 24) deve

trazer considerações pertinentes ao uso de oxigenadores. Este uso tende a promover o

declínio no número de plaquetas, no caso de oxigenador de bolhas, principalmente

devido à diluição sanguínea e quando do tipo de membrana, devido à grande área de

superfície, apesar do não contato direto com o ar 1. Dentre os pacientes estudados,

com emprego de oxigenadores de tipo bolha, entretanto, exceto um, todos os demais

apresentavam quadro hematológico normal, inclusive quanto ao número de plaquetas,

oscilando de 130.000 a 400.000 por milímetro cúbico.

A presença de plaquetas em diferentes estágios de ativação, conforme

descrito por Mueller e colaboradores 222,foi detectada, em maior incidência no /umen

do cateter frente a sua superfície externa (Tabelas 15, 16, 18 e 19). A ilustração de

plaqueta em estado máximo de ativação pode ser tipicamente visualizada na Figura

34. Apesar da não execução de procedimento de microscopia de transmissão, que

poderia caracterizar os microtubos das plaquetas 152, 153, a sua forma típica, com

evolução de discoide, expansões citoplasmáticas e pseudópodos (Figuras 29 e 34),

associados a diferença dimensional frente ao monócito ativado (Figura 35) 42

dispensaram tal preparação.

Quanto à ativação das hemácias, cujo principal indício é a liberação

de hemoglobina ao plasma, após o contato com o biomaterial 67,não tem despertado a

atenção dos pesquisadores, diferentemente das plaquetas, extensivamente estudadas,

com particular ênfase ao seu conteúdo de substâncias vasoativas. Ainda assIm,

chama a atenção a presença de hemácias crenadas 332registradas nas Figuras 22, 29,

30, 31 e 32, em adição àquelas de morfologia não alterada (Figuras 16, 13 e 19).

Adicionalmente, a incidência de hemácias entre as redes de fibrina ou inclusas na

massa amorfa, nas Figuras 7, 10, 13, 14, 16, 28, 29, 31, 32 e 33, supera a dos demais

elementos, e reforça sua importância no processo trombótico 21°.
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Considerando-se os cateteres periféricos, entre os de

poliuretano(Vialon@) inexistiu a adesão plaquetária, sendo de baixa incidência

naqueles em Teflon@ (Tabelas 14 e 15). Passando-se aos cateteres centrais, nos de

Teflon@não se observou adesão plaquetária (Tabela 17), enquanto que intensidade e

incidências diversas podem ser observadas nas Tabelas de n° 16 (poliuretano), 18

(poliuretano Vialon@) e 19 (PVC), seja interna ou externamente ao cateter. As

hemácias estiveram sempre presentes, independente da natureza da matéria-prima,

lumem ou face do cateter, variando apenas intensidade e incidência (Tabelas de 14 a

19).

Objetivando analisar a distribuição destes elementos figurados

conforme a matéria-prima dos cateteres, seja na face externa (Tabela 39) ou interna

(Tabela 40), pode-se facilmente visualizar a distribuição absoluta e relativa, das

diferentes intensidades de adesão de plaquetas e hemácias. Na face externa (Tabela

38), os testes Qui-quadrado aplicados foram significativos tanto para adesão externa

de plaquetas e matéria-prima, quanto para adesão externa de hemácias e matéria-prima

(p = 0,019 e p = 0,000, respectivamente), indicando associação entre as variáveis. O

poliuretano aparenta ser o material com maior porcentagem de adesão de plaquetas (+)

e de hemácias (++). Com relação às hemácias, o poliuretano (Vialon@) foi o material

que esteve em segundo lugar, com 19,5%,seguido do PVC (10%) e Teflon@(4,8%).

Fica subjetiva a classificação de ordem entre estes dois materiais, na

dependência de se somar valores porcentuais independente da intensidade (+ ou ++),

ou de se considerar a maior intensidade (++), deslocando vantagem de forma distinta

para cada um. Esta mesma observação pode ser aplicável a outras situações.

Aparentemente para hemácias o comportamento do poliuretano e poliuretano

(Vialon@)foi similar, mostrando o primeiro maior adesão.

Na face interna, ou lumen, também foram significativos os testes Qui-

quadrado (p=O,OOOe p=0,011 para plaquetas e hemácias, respectivamente), indicando

haver associação entre tipo de material do cateter e adesão interna de plaquetas e de
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hemácias (Tabela 40). No caso de plaquetas, o PVC foi o material com maIOr

porcentagem de cateteres com maior incidência (++), isto é, de 50.0%, seguido de

poliuretano com 2,8%. Os outros dois materiais não apresentaram tal situação.

Quando se observa a distribuição considerando pequena incidência

(+) ou maior incidência (++), nota-se que para plaquetas o poliuretano é o material

com mais elevada porcentagem (25,0%), seguido de poliuretano(Vialon@)(14,6%). O

Teflon@ aparenta apresentar o melhor comportamento em relação a adesão interna de

plaquetas, seguido do poliuretano (Vialon@). No caso das hemácias, ao se considerar

as diferentes incidências em conjunto (+, ++, +++), o poliuretano apresentou a maior

porcentagem (75%), seguido do PVC (60%). Confinnaram a menor incidência de

adesão o poliuretano (Vialon@) e o Teflon@, este novamente com o comportamento

ideal.

As Tabelas 39 e 41 buscam propiciar entendimento de como, no caso

de Teflon@ e de poliuretano (Vialon@), a via de cateterização influencia as adesões

externas ou internas. Coincidentemente, são os materiais que apresentaram melhor

comportamento. Assim, a análise dos números absolutos mostra, para face externa

(Tabela 39), ausência total de plaquetas para Teflon@, cateter central; um caso apenas

no do cateter periférico (2,4%). Para hemácias, respectivamente ausência e 2 casos

(4,8%), entre diferentes intensidades. Também para poliuretano (Vialon@), embora

com maior número de unidades apresentando aderência, com 6 casos para hemácias

(20%), ficou sem ocorrência para plaquetas no caso dos centrais. Para periféricos

manteve ausência de adesão plaquetária e 2 casos (18,2%) de aderência de hemácias.

Assim, para os materiais de melhor comportamento pode-se inferir quanto a maior

adesão externa nos fluxos mais lentos (periférico), embora o baixo número absoluto

prejudique a conclusão.

Para a face interna (Tabela 41) continua a ausência de plaquetas nos

cateteres centrais em Teflon@e 3 casos (25,0%) no periférico. Hemácias atingem total

de 10 (33,3%) nos centrais e 7 (58,3%) nos perifélicos. Para o poliuretano (Vialon~\
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6 de aderência de plaquetas(20,0%) entre os centrais e ausência nos periféricos.

Quanto a hemácias, 20 casos (66,7%) no caso dos centrais e 2 (18,2%) nos

periféricos. Aparenta portanto, que no /umen do cateter a situação apresentada é

menos acentuada, chegando ao inverso da externa. Tal observação é pertinente, já que

apenas a face externa sofre diretamente a ação do fluxo sanguíneo.

Interessante foi não se constatar, durante a observação microscópica,

exceto em uma situação (Figura 35), elementos da série branca. Uma explicação,

envolvendo os pacientes cardiopatas, pode ser o estado de leucopenia que, conforme

Chenoweth e colaboradores 72, ocorre após a fmalização do by pass, em oposto a

leucocitose típica no decorrer do mesmo. A neutropenia é consistente com o sequestro

vascular-coronário de granulócitos C5a ativados, ocorrendo simultaneamente redução

no número de monócitos e eosinófilos. Filtros constituídos de fibra de nylon, assim

como o contato com o oxigênio, respondem pela ativação de complemento e aumento

de neutrófilos circulantes durante o by passo Ainda, a heparina pode contribuir para a

ativação do complemento 223.Mason e colaboradores 211,embora em estudo in vitro,

obtiveram maior adesão de hemácias e apenas alguma de plaquetas e fibrina.

Cooper e Newby 83 associam a adesão de monócitos ao endotélio ao

evento inicial de aterosclerose, com estreita correlação a falhas neste, assim como

efeito de endotoxina. Daí, salientam estes pesquisadores a vantagem no uso de veias e

não artérias nos estudos, já que as veias não desenvolvem aterosc1erose, além de

apresentarem menor variação devido a doenças pré-existentes. Assim, além do

argumento de valorizar o emprego, no presente trabalho, de cateteres instalados no

sistema venoso, pode-se inferir causa adicional para a ausência de elementos da série

branca do sangue.

Em trombos induzidos in vitro, entretanto, houve leucócitos além de

células vermelhas na superfície dos agregados, sendo neutrófilos os elementos

predominantes, com poucos eosinófilos e monócitos. Nesta condição, com poucos

eosinófilos e monócitos puderam constatar plaquetas sendo engolfadas por neutfófilos
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principalmente, e com menor frequência por eosinófilos. Conforme os autores 83,

embora seja frequente a fagocitose granulocítica de plaquetas nos trombos, estes não

são normalmente registrados devido a vida curta e rápida, enquanto os monócitos se

mantém. Ainda no trombo artificial, a fibrina foi ocasionalmente fagocitada pelos

monócitos, mas não pelos granulócitos, o que não deve ser entendido como

impossível.

Branger e colaboradores 42, estudando hemocompatibilidade de tubos

de PVC com revestimento em poliuretano, puderam registrar monócitos ativados, em

paralelo a situação de anafilatoxina C3a em elevação. Em associação, devem ser

citados os efeitos do sistema complemento, ocasionando agregação de leucócitos

polimorfonucleares e de plaquetas, resposta quemostática sobre polimorfonucleares e

macrófagos, entre outros. A ativação de complemento tende a ocorrer no paciente

heparinizado, fato a considerar quando, no cateter central em poliuretano se observa o

leucócito ativado (Figura 35).

No caso de outro elemento da série branca, o neutrófilo, conforme

Yong e Khwaja 336,apresentam aderência ao endotélio quando a baixas velocidades

de fluxo, embora em se tratando de endotélio ativado a aderência venha a ocorrer

mesmo a fluxos sanguíneos elevados.

Quando estudada a biocompatibilidade de diferentes tipos de

cateteres, comparativamentepela técnica de implantação subcutânea em ratas, aspecto

da maior importância recai na observação de leucócitos. Observação de leucócitos

polimorfonuclearese macrófagosforamda maiorimportância305.

Dentro do universo dos cateteres avaliados no presente trabalho,

muitos dos quais implantados em pacientes cardiopatas e submetidos a cirurgias

cardíacas, o efeito da administração da heparina pode ser considerado de forma

especial frente à dose e frequência dentre os casos. Sabe-se, também, que a submissão

de pacientes ao procedimento cirúrgico cardíaco não é fator de alteração plaquetária
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intrínseca. A presença de superfícies poliméricas modificadas por ligação 6, aSSlffi

como de cateteres comercializados associando ligação superficial a heparina não

constaram, reduzindo assim interferência adicional 22, 182.

Optou-se pelo emprego de cateteres constituídos pelas matérias-

primas não submetidas a tratamentos específicos, pois esta é a situação que ocorre no

cotidiano dos hospitais. A úruca substância incorporada adicionalmente pelo

fabricante em algumas situações, à massa polimérica (Figuras 6, 7, 10 e 20), foi o

sulfato de bário (exemplificando no poliuretano e Teflon@ mas também presente no

poliuretano Vialon@). No caso do PVC, além da presença dos aditivos usualmente

empregados, como plastificante, antioxidante e estabilizante 214, existia ainda a

incorporação de sal de Bário ou de outro composto objetivando a radiopacidade.

Embora não discriminado pelo fabricante, se sabe tratar de material cuja composição

emprega como plastificante o DOP. Este plastificante, apesar da preocupação quanto a

sua liberação no sangue, permanece como aquele mais utilizado 31.

Apesar de o PVC ainda ser citado como material dos maIS

frequentemente empregados em cateteres intravenosos 7 não é esta a realidade

observada em nosso meio hospitalar. Este foi o fator conduzindo a relativamente baixa

amostragem, quando no emprego como cateter venoso central e absoluta ausência no

caso do periférico (Tabelas 20 e 32). Conforme pode-se constatar analisando a Tabela

19 e as Figuras 29, 30, 31, 32 e 33, o PVC não se apresentou entre os materiais que se

possa dizer de maior hemocompatibilidade.

Difere a situação deparada para cateteres em poliuretano e em

Teflon@. Tal direcionamento reflete a preocupação e tendência na utilização de

materiais de maior inércia, objetivando maior segurança ao paciente, porém em certas

situações deixou a desejar. Nas tabelas em geral, denominou-se de forma

particularizada, poliuretano (Vialon@), no caso do cateter fornecido pela empresa

multinacional denominada M-A. Em todas as situações em que, nas tabelas, a

denominayãoempregadase restringiua poliuretano,tratou-sede materialoriginadoda
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Tecoflex@, comercializado por empresa nacional denominada de N-B. Embora

pertencentes ao mesmo grupo de materiais, a diferença de natureza química pode ter

contribuído para adesões mais intensas no caso da segunda, conforme pode ser

observado comparando as Tabelas 14 e 16.

Adicionalmente, podem ter contribuído para a maior adesão no caso

do poliuretano (Tecoflex@) características inerentes a imperfeições da superfície.

Estas são muito mais associáveis ao processo de extrusão do tubo, podendo envolver

temperatura do processo, imperfeições do ferramental empregado ou demais desvios

de condições ideais de produção. As evidências das imperfeições superficiais estão

bem ilustradas nas Figuras 15 e 27.

Dentre os vários poliuretanos desenvolvidos especialmente para

utilização na área médica e comercialmente disponíveis constam: Texin@ (Mobay

Chemical Corp.), empregado como filme para bolsas de sangue; Biomer@da Du Pont

e utilizado pela Ethicon, com silicone em sua composição; Cardiothane@ contendo

90% de polieteruretano e 10% de polidimetilsiloxano; Cardiomat@, também com

percentual de silicone; Pellethane@ considerado inferior quanto a tromborresistência

devido a auxiliares de processamento de baixo peso molecular e sal estanoso como

catalisador; Tecoflex@, considerado poliuretano de segunda geração, e que por não

ser aromático não libera 4,4' metileno dianilina, de natureza carcionogênica 187.

Assim, pode-se observar que, apesar do reconhecimento científico

quanto às excelentes qualidades do Tecoflex@,material citado no decorrer do texto,

os dados encontrados neste estudo indicam características inferiores no tocante à

hemocompatibilidade, como pode ser verificado nas Tabelas 38, 40, 42, 44 e 46.

Também no grupo do poliuretano da Desert Medical Inc., com a

designação Vialon@, o copolímero híbrido tem seu uso dirigido para cateteres

intravenosos 111,algumas vezes com características avaliadas no presente trabalho
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como superiores às do poliuretano (Tecoflex@), embora também pesem os aspectos

inerentes a extrusão do tubo e demais operações industriais (Tabelas 14 e 18).

Revendo algumas das posições de pesquisadores relativo ao

comportamento dos poliuretanos enquanto material de uso médico-hospitalar,

encontram-se posições conflitantes. Larson e colaboradores 181 consideram o

termoplástico poliéter-uretano adequado no sentido de evitar tromboflebite, já que se

torna macio na introdução, portanto reduzindo o trauma da intima, além de não sofrer

deformação da ponta, adicionalmente traumática para o mesmo tecido, por não

apresentar memória plástica. Sank e colaboradores 287, embora não em implante

vascular, consideram ser menor a adesão de fibroblastos, comparativamente ao

silicone. Bouvier e colaboradores 40 salientam as vantagens fisico-químicas do

material segmentado, porém com enfoque para a biodegradação, assim como Wu e

colaboradores 333 ilustram a evolução dos níveis de degradação de um poliéter-

uretano.

Este aspecto de informação conflitante não é, entretanto, exclusivo

aos poliuretanos,sendotambémclássicano PVC 33,107. Mesmoo Teflon@,apesarda

inerente estabilidade química e baixa tensão superficial 227,passa a ser considerado

questionáve1, não apenas pela rigidez 32, mas também pelas inclusões de material

radiopaco 177, com citação de acúmulo de elementos celulares nas irregularidades

superficiais 210.

Outro recurso, empregado para tentar de forma global a avaliação do

cateter quanto à hemocompatibilidade em situação clínica, foi o dinlensionamento das

adesões sobre superfícies externa e interna. Aspecto que impediu o dimensionamento

contínuo único foi a dificuldade prática em detern1Ínar a área correspondente às

formas partículares de elementos figurados, por exemplo. Adicionalmente, o

conhecimento de que, se tal área pouco II~presentariaem valor absoluto, de outro lado

não era interessante que se perdesse a noção quantitativa do número de partículas

aderido. Daí ter-se preocupado em estudar tal questão através de duas formas de
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quantificação. isto é, número de partículas por centímetro quadrado e porcentagem de

área revestida (Tabelas 14, 15, 16, 17, 18 e 19).A área revestida dimensionou todas as

regiões em que o material biológico, sobreposto em camadas de diversas espessuras.

definia regiões que puderam ser geometricamente dimensionadas. O desconhecimento

quanto a espessura real da camada desmotivou a transformação da área em número de

partículas correspondente. Já nas Tabelas 14, 15 e 17, abrangendo todos os cateteres

periféricos (poliuretano (Vialon@) e Teflon@) e os centrais em Teflon@, apenas se

visualizou adesões consideradas do tipo particulado (fios de fibrina isolados e

discretos foram também enquadrados). Novamente os resultados encontrados

forneceram indícios quanto a biocompatibilidade dos materiais que possam, portanto.

ser mais indicados para a aplicação em pauta. Já no /umen do cateter trabalhou-se

sempre com porcentagem de área ocupada na extremidade distal do cateter, apenas se

diferenciando quanto ao revestimento ser superficial à parede do cateter, ou formando

trombos internamente ao mesmo.

A questão de formação de trombos pode ser questionada quanto à

adequacidade no emprego da terminologia. Sabe-se que eventual desprendimento de

materiais aderentes considerados superficiais, se desprendidos pelo fluxo sanguíneo,

podem vir a se constituir em agente trombótico. Também, os trombos são

normalmente considerados frente ao /umen vascular. No presente trabalho extrapolou-

se o conceito ao /umen do cateter, considerando a adesão do tipo trombótico sempre

que observado prolongamento da adesão superficial no sentido do /umen, obstruindo-o

parcialmente.

A validade deste tipo de dimensionamento deve ser considerada,

efetuando-se estudo comparativo entre cateteres implantados e aqueles não utilizados

clinicamente, através de todas as etapas desde fixação até a leitura ao microscópio

eletrônico de varredura. Apenas raros depósitos de partículas tipicamente não

biológicas foram observadas, sendo seu número considerado como fator de redução,

anteriormente à tabulação de número de pontos por área.
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A apresentação dos valores, de fonna comparativa, na Tabela 46,

quanto ao percentual de área ocupada, segmentada em faixas de até 25%, 15 a 50%,

50 a 75% e acima de 75%, conduzem à escolha de Teflon@ e poliuretano (Vialon@)

como matérias-primas de melhores características em relação à área ocupada por

material biológico na superfície interna do cateter. Expressando em números, 64,3%

dos cateteres de Teflon@ e 58,5% dos em poliuretano (Vialon@) apresentaram

material biológico na superfície interna ocupando área igualou inferior a 25,0%. O

PVC apresentou 80,0% dos cateteres com valores acima de 75,0%, e o poliuretano,

61,1%. O teste Qui-quadrado foi significante (p=O,OOO),indicando haver associação

entre natureza da matéria-prima do cateter e área ocupada por material biológico na

superfície interna.

Restava, entretanto, investigar a influência do tipo de uso do cateter,

se central ou periférico, sobre tal posição, ainda na superfície interna do cateter.

A análise da Tabela 47 mostra percentuais seguindo a mesma

proporcionalidade, seja para os cateteres centrais ou periféricos. Apenas para o

poliuretano (Vialon@)houve tendência discrepante nos casos com área ocupada acima

de 75,0%, condição inexistente para aqueles de uso periférico e atingindo 46,8% nos

centrais.

Com relação ao tipo de revestimento, se superfícial ou fonnando

trombo, dentre os cateteres periféricos apenas uma unidade, em Teflon@, apresentou

fonnação do tipo trombo, com obstrução parcial do /umen (Tabela 15).

Nos cateteres centrais, também o número absoluto de unidades

envolvendo fonnação de trombos foi reduzido, tendo sido 4 dentre as 36 em

poliuretano (11,1%) (Tabela 16), 3 dentre as 30 unidades em Teflon@ (10,0%)

(Tabela 17), 7 dentre as 30 unidades em poliuretano (Vialon@(23,3%) (Tabela 18) e

1 dentre as 10 em PVC (10,0%) (Tabela 19). Considerando os valores percentuais,

entretanto, o poliuretano (Vialon@) se evidenciou como material com maior
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propensão para induzir a formação de trombo, quando em vasos centrais. Tal

observação conflita com seu comportamento no geral pouco trombogênico. Vale

lembrar o relato de Legha e colaboradores186, descrevendo7 casos de obstrução

intraluminal total em cateteres centrais de silicone. Gauge e colaboradores 118

consideram potencial etiologia para trombos a presença de fumem duplos (não

aplicáveis no presente trabalho), ou a ocorrência de fluxo turbulento, também de

difícil associação às circunstâncias dos casos envolvidos neste trabalho.

Passando à superfície externa dos cateteres, os dados relativos a área

ocupada por material biológico apresentados nas Tabelas de 14 a 19 foram agrupados

de forma a facilitar a visão comparativana Tabela 47. Quanto a partículas por unidade

de área (cm2), separou-se em grupos com ausência, ou de 1 a 150.000 (Tabela 48).

Apesar da dispersão, mesmo os números próximos do limite superior representariam

pequena percentagem de área revestida. Esta foi, por sua vez, subdividida em abaixo,

ou maior ou igual a 700/0.

Novamente os dados permitiram concluir pela maior adequacidade dos

cateteres constituídos em Teflon@e poliuretano (Vialon@), com respectivamente 19,0

e 12,2% livres de partículas na superficie externa. Oitenta porcento dos cateteres em

PVC apresentaram superfície revestida por material biológico superior a 70,00/0,

enquanto 41,7% nos casos em poliuretano e 14,60/0em poliuretano (Vialon@). O

teste Qui-quadrado aplicado foi significante (p=0,000). Estudo de Lyman e

colaboradores 200 concluíram por maior adesão pla(juetária ao Teflon@,

comparativamente a outros polímeros. Este estudo foi, porém, in vitro, entre outras

diferenças nas condições experimentais.

Buscou-se analisar a interferência da velocidade de fluxo (central e

periférico) para Teflon@ e poliuretano (Vialon@), cujos dados estão na Tabela 49.

Dentre os cateteres em Teflon@ não se pode notar tendências que diferenciem

significativamente o seu comportamento (73,3% e 100,0%, respectivamente para

centrais e periféricos, ~om 1-150.000 partículas/cm2). Quanto aos de poliuretano
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(Vialon@), pode-se notar maiores porcentagens, nas diferentes classificações,

deslocadas para os cateteres centrais. Assim, na faixa de 1 a 150.000/cm2,80,0% para

os centrais e 54,5% para periféricos; área de superfície ocupada acima de 70,0%, com

20,00/0 para os centrais e ausentes nos periféricos. Permanece, portanto, a

possibilidade do fluxo sanguíneo ter interferido, principalmente analisando que o

número de dias de permanência do cateter também foi superior no caso dos centrais

(Tabela 34).

Apesar de limitações de natureza intrínseca ao uso dos cateteres e

população estudadas, uma vez que não se interferiu na prescrição médica ou em

quaisquer procedimentos de enfermagem ou de clínica, mesmo assim se pode observar

tendências, registradas no decolTer desta discussão, e que podem culminar na

observação das Figuras 36 a 44, nas quais sempre se considerou os cateteres

constituídos das distintas matérias-primas, quanto aos diferentes percentuais: com

algum revestimento superficial externo ao cateter por material de natureza biológica

(Figura 43); com acima de 25% da superfície interna recoberta por material biológico

(Figura 42); com adesão plaquetária na superfície externa (Figura 38); com adesão de

hemácias na superfície externa (Figura 41); com adesão de fibrina ou massa amorfa na

superfície externa (Figura 37); com adesão plaquetária na superfície interna (Figura

39); com adesão de hemácias na superfície interna (Figura 40); com adesão de fibrina

ou massa amorfa na superfície interna (Figura 36); com promoção de flebite no

paciente (Figura 44). Também nas Figuras de número 36 a 44 estão apresentados os

dados de intervalos de confiança, em seus valores numéricos e representação gráfica,

exceto para as situações em que os extremos (zero e 100%) impediram aplicação na

fórmula de cálculo.

Observando as linhas formadas pela união entre valores percentuais

de cada matéria-prima nos distintos tipos de adesão ou reação tem-se noção de

comportamento em tendência similar (Figura 36) ou oposta (Figura 37, 39, 40, 42).

Dentre os materiais com comportarn'~ntos distintos pode-se ressaltar diferença

estatisticamente significante para poliuretano (Vialon@)entre proporções de cateteres
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central e periférico com: adesão interna de hemácias (Figura 40); adesão externa de

fibrina e massa amorfa (Figura 37); acima de 25~'óde área ocupada por material

biológico (Figura 42). Embora seja difícil justificar a ocorrência particularizada a um

dos materiais quanto às diferenças relacionadas ao uso e por sua vez associadas ao

fluxo sanguíneo. esta tendência conduz a reflexão quanto ao emprego desta matéria-

prima ser inadequado para aplicação em cateteres vasculares de uso central.

Da observação conjunta fica inquestionável a melhor característica do

. Teflon@ em relação a vários aspectos como tipo de adesão e indução de flebite. Pelas

razões semelhantes o poliuretano (Vialon@) fica em segundo lugar como material de

escolha, principalmente devido à maior hemocompatibilidade no caso de uso

periférico (Figuras 37 e 42), embora o Teflon@ seja bem melhor quando se trata de

uso central.

A disputa entre materiais de má qualidade fica entre o poliuretano e o

PVC, sendo que este último é o pior dentre os analisados, como pode ser verificado

pelos dados das Tabelas 40, 42, 44, 46 e 48. A limitação de uso de ambos na

implantação do tipo central impede comparações relativas a fluxo sanguíneo.

Confonne Borow e Crowley 38, tanto o fluxo sanguíneo assim como

diâmetro do cateter não interferem sobre a fonnação de coágulos no tipo central.

Anderson e colaboradores 6, entretanto, preconizam a influência de fluxos sanguíneos

variados sobre a deposição de plaquetas. Maloney e colaboradores 203 partilham de tal

posição, porém comentam quanto a restrição do efeito fibrinolítico natural decorrente

do fluxo nas artérias, principalmente as maiores, devido a fatores hidrodinâmicos.

Mesmo estudos em cultura celular têm considerado o efeito

promovido pelo fluxo sanguíneo, que impõe inclusive a elongação e orientação das

células no sentido axial, respeitando a direção do líquido 189,que também interfere

sobre reações locais, uma vez que aumento no seu valor é associável a eventos como

vasodilatação, edema, aumento da penneabilidade vascular e neovascularização 39.
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As considerações acima conduziram, independente da constituição

quanto à matéria-prima dos diferentes cateteres, em agrupá-Ios quanto a sua

implantação, se em vaso central ou periférico, para análise de cada um dos tipos de

adesão.

Os dados para adesão de plaquetas (Tabela 51) apresentam

semelhança entre os percentuais referentes à situação de inexistência desta

característica, sendo 81,1% para os cateteres centrais e 87,00/0para os periféricos.

Realmente, a aplicação do teste Qui-quadrado mostrou não significância, podendo-se

dizer que não foi encontrada associação entre adesão interna de plaqueta e uso do

cateter, se central ou periférico.

Procedimento semelhante aplicado à adesão de hemácias (Tabela 52)

evidencia distinção entre os dois tipos, pois 39,10/0 dos cateteres periféricos

apresentaram algum grau de adesão, contra 59,4% dos centrais. O teste Qui-quadrado

apresentou dado significante (p=0,000), mostrando que os periféricos se comportaram

melhor que os centrais quanto à adesão de hemácias na parede interna.

Analisando a adesão de material biológico não específico sobre a

superficie externa dos cateteres (Tabela 53))levando em consideração o número de

partículas por área ou porcentagem de área revestida quando não foi quantificável/

houve deslocamento acentuado no sentido dos cateteres centrais (92,5%) com relação

aos periféricos (78,3%). O estudo estatístico dos dados permitiu concluir que há

associação entre partículas por área e revestimento na face externa ao catéter e o tipo

de cateter (p=0,014). Dos cateteres centrais, 27,4% apresentaram área externa

revestida, enquanto que os periféricos não. Da mesma maneira que se concluiu para a

adesão interna de hemácias, os cateteres periféricos aparentam ser mais

hemocompatíveis que os centrais.

Esta tendência persiste quando da análise, ainda na superficie externa,

da adesão cumulativa de fibrina e massa amorfa, em diferentes intensidades (Tabela
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54). O teste Qui-quadrado mostrou-se significativo (p=O,OOO), maIS uma vez

deslocando vantagens para os cateteres periféricos. Destes, 78,3% não apresentaram

adesão de fibrina ou de massa amorfa, enquanto que nos centrais, apenas em 22,60/0

dos casos não houve resposta positiva para adesão desta natureza.

Passando ao estudo comparativo entre os cateteres de uso (em certas

situações considerado tipo) central e periférico na sua face interna, encontra-se na

Tabela 55 a distribuição absoluta e relativa dos cateteres intravenosos implantados,

segundo a intensidade cumulativa de fibrina e massa amorfa. As diferenças entre

percentuais OCOITemapenas entre as intensidades de adesão (+, ++, +++), porém entre

ausência ou não, para cateteres centrais e periféricos, são muito próximas. Desta

fonna não foi encontrada associação entre adesão interna de fibrina ou massa amorfa,

e tipo de cateter.

Ainda considerando a superfície interna, a análise de áreas ocupadas

com revestimento biológico, nas suas diferentes proporções «25,0%, 25,0-50,0%,

50,0-75,00/0, >75,0%), considerando cateteres centrais e periféricos (Tabela 56),

conduziu à associação entre ambos (p=O,OOO).Os cateteres periféricos continuam a

evidenciar melhor comportamento em relação ao centrais, pois 41,5% dos centrais

apresentaram acima de 75,0% de superficie interna ocupada por material biológico,

enquanto que apenas 4,3% dos periféricos mostraram comportamento similar.

Retomando às Figuras 36 a 44, não se pode otservar a linha fonnada

pela união entre porcentagem de adesão, característica do Teflon@ e do poliuretano

(Vialon@) em cateteres periféricos (pontilhado) abaixo daquela fonnada pelos

cateteres centrais (contínua), exceto no caso de área externa recoberta por material

biológico (Figura 43). Em todos os demais há inversão de situações, e assim posiciona

periféricos em Teflon@ com maiores porcentagens frente aos centrais, e periféricos

em poliuretano (Vialon@) com menor porcentagem frente aos centrais: área interna

revestida por material biológico (Figura 42); adesão externa de hemácias (Figura 41);

adesão externa de fibrina e massa amorfa (Figura 37); adesãointerna de plaquetas
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(Figura 39); adesão interna de hemácias (Figura 40). Por último, as condições em que

novamente os periféricos em Teflon@ se situam com maiores porcentagens, porém

ocorrendo coincidência nos valores de porcentagem de adesão, nos casos de adesão

externa de plaquetas (Figura 38), adesão interna de fibrina e massa amorfa (figura 36)

ou na ocorrência de flebite (Figura 44).

Pode-se assim inferir, que de forma mais intensa prevalece a natureza

da matéria-prima do cateter, e que esta por sua vez baliza o tipo de influência exercido

pelo fluxo sanguíneo. Tal influência pode ser extrapolada ao tempo de permanência

do catéter no uso clínico, geralmente definido pela via de cateterização, se central ou

periférica (Tabela 34).

Ainda assim, se tentou isolar a influência do tempo de implantação

sobre a ocorrência de flebite e sobre os diferentes tipos de adesão. Para os cateteres

centrais, a subdivisão foi entre tempos menores ou iguais a dois dias, e superiores ou

iguais a três dias. Para os periféricos não se procedeu a subdivisão,já que a totalidade

de unidades apenas pode ser comparável ao grupo de menor pennanência dos

cateteres centrais (Tabela 20).

A análise quanto à ocorrência de flebite (Tabela 57) não evidenciou

tendências de direcionamento, tendo se mantido próximo o percentual de ausência

para os centrais quando os pacientes estiveram cateterizados por períodos de no

máximo dois dias (100,0%) ou pelo menos três dias (97,2%).

Ainda mais estreitas são as proxinúdades entre os percentuais de

adesão externa de plaquetas (Tabela 58), pois foram ausentes em 94,6% dos casos

para tempos de implantação de até dois dias, e em 95,7% dos casos de ao menos três

dias. De forma semelhante para a adesão externa de hemácias (Tabela 59), com

percentuais de ausência em 81,10/0dos casos para tempo de ao menos dois dias, e em

81,2% dos casos para tempos de pelo m{;nostrês dias.
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Observa-se, aparentemente, maior influência do tempo de uso sobre a

adesão externa de fibrina e massa amorfa (Tabela 60), que entre os diferentes níveis

de intensidade (+. ++ e +++) somou 83,8% para tempos de no máximo dois dias, e

73,90/0para tempos de até três dias. O maior diferencial ocorreu justamente na

presença de fibrina ou massa amorfa aderida com maior intensidade (10,80/0e 17,4%,

respectivamente para tempos menor e maior).

A diferença também ocorreu nos valores de área ocupada por adesão

interna ao cateter, que nas suas diferentes proporções percentuais acima de 25%

somou 73,0% para aqueles com tempo de permanência de no máximo dois dias, e

59,4% para os centrais com tempo de até três dias (Tabela 61).

Para a adesão interna de hemácias, a distribuição de acordo com

tempo de permanência, considerando de forma somatóriaas diferentes incidências, foi

de 64,1% e 62,3%, respectivamente para tempos de até dois dias ou além de três dias,

nos cateteres centrais (Tabela 62). Vale dizer que, apesar de comportamento

semelhante, nas intensidades maiores ocorre revezamento, quanto aos percentuais

(8,7% e zero, a ++, respectivamente para tempos maiores e menores; zero e 2,7%, a

+++, respectivamente para os mesmos tempos).

Já no caso de adesão interna de fibrina e massa amorfa (Tabela 63) a

diferença significativa entre os dois tempos (ausência em 5,4% para até dois dias e de

15,9% para além de três dias) ocorre principalmente devido aos depósitos de baixa

incidência (+).

A adesão interna de plaquetas teve sua diferença de intensidade

variando sem tendência definida (Tabela 64). De forma resumida, entretanto, se

observou ausência de adesão em 78,4% para cateteres com até dois dias de

permanência, e de 82,6%, portanto valor próximo, para os casos com permanência de

pelo menos três dias.
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Avaliando, por último, a deposição externa, seja de 1-150.000

partículasícm2 ou áreas maiores, com valores iguais ou maiores a 70,0% da superfície

do cateter, a soma é de 94,6% e 97,3~ô, em função das duas condições de tempo e

portanto representando pequena diferença (Tabela 65).

Os resultados clinicamente obtidos para os diferentes tipos de adesão,

caracterizando a hemoincompatibilidade ou seja a trombogenicidade do material estão

indubitavelmente associados à natureza do cateter. Trazendo, para efeito comparativo,

a ausência de caráter hemolítico obtida para os mesmos materiais quando da avaliação

laboratorial, tal discrepância conduz a reflexões. Além das limitações que

caracterizam o teste in vitra, persiste adicionalmente a de não dimensionar o

fenômeno trombótico, principal aspecto na seleção de material adequado ao contato

com sangue. Assim, deve-se considerar o teste de hemólise muito mais como

avaliando a citotoxicidade do material, com a vantagem exclusivamente de se

trabalhar com as células sanguíneas.

Frente ao conjunto de informações enfocando os tempos distintos,

cujos dados estão nas Tabelas 57 a 65, o comentário [mal deve ser no sentido de que,

o tempo crescente induz ao aparecimento de reações mais abrangentes dentro de uma

mesma população, seja flebite ou diferentes tipos de adesão.

Tendo por meta facilitar a observação de parâmetros que, no decoITer

da avaliação de hemocompatibilidade, considerando matéria-prima e tipo de uso do

cateter, se mostraram significantes, ou seja, com p=0,05 cOITespondentea 95% de

confiança (*) ou altamente significante, com p=O,Ol cOITespondente a 99% de

confiança (**) ou não significantes, estes encontram-se na Tabela 66, de forma

resumida, permitindo comparação entre eles.

Os aspectos dimensionais dos cateteres, embora mantidos tabulados

(Tabelas de 20 a 24) para conhecimento, não foram envolvidos em estudos adicionais.

Isto porque quando se considera o diâmetro como fator da maior importância,
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acredita-se que sua adequação frente ao calibre vascular do paciente tenha sido

respeitado pelo médico ou enfermeira envolvidos no puncionamento. Quanto ao

comprimento, a diferença principal reside, também, na dependência de catéter ser do

tipo externo à agulha (EA), de 3 a 5 cm (Tabelas 20 e 22) ou da ordem de 20 cm nos

internos à agulha (IA) (Tabelas 21. 23 e 24). Esta classificação induz às exigências de

conformação da ponta da cânula, devendo ser arredondada (Figuras 1 e 2) ou em corte

(Figuras 3 a 5), respectivamente. De forma mais típica os cateteres externos à agulha

são empregados para uso periférico, enquanto os internos à agulha, para uso central.

Porém, existem situações do uso de cateter externo à agulha no acesso central (Tabela

5).

Buscou-se, intencionalmente, envolver incidências desta natureza

para propiciar o confronto, ao menos em dois dos materiais, entre fluxos sanguíneos

distintos. Em se considerando PVC e poliuretano, entretanto, a não disponibilidade de

diferentes configurações de produtos no mercado local, associada aos conceitos e aos

procedimentos típicos da prática hospitalar impediram tal paralelo. Evidentemente que

as vias de acesso, descritas como local de punção, foram aquelas usuais, seja pela

decisão da equipe de enfermagem no caso de cateteres periféricos (Tabela 20), ou

pelos médicos quando se tratava de acesso vascular central (Tabelas 21 a 24).

Quanto à coleta de amostras após uso clínico e execução da parte

experimental desta etapa do trabalho associada a aspectos de hemocompatibilidade,

buscou-se reunir informações disponíveis nos prontuários dos pacientes, a fim de

analisá-Ias e verificar a interferência destas sobre os dados obtidos. Buscou-se, em

paralelo, dados da literatura no sentido de orientar sobre quais drogas e que

enfennidades, disfunções ou estados clínicos associados poderiam promover

interferências175,244,286. ConformeStemerman307,308,fatorescomodiabetes,ácido

úrico e tabagismo estão ligados à injúria vascular química, enquanto a hipertensão à

injúria vascular fisica.
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Assim é que, embora possa aparentar questionável pela baixa

incidência de situações positivas de hemoincompatibilidade no geral, se preferiu

manter a apresentação das Tabelas 25 a 29. Exceto pelos cateteres periféricos, que em

alguns casos não estiveram envolvidos em cirurgias ou foram submetidos a tipos

variados de procedimentos (Tabela 20), aqueles centrais estiveram associados, em sua

grande maioria, à troca ou revisão de válvula cardíaca, revascularização do miocárdio

e plastias de septos (Tabelas 21 a 24). Houve situações típicas de cardiopatas,

conforme registrado nas Tabelas 26 a 29. Na indicação prévia de anticoagulante

desconsiderou-se a administração de heparina, restrita basicamente ao período de

parada cardíaca.

Atenção especial com relação ao quadro clínico do paciente, se de um

lado é justificável por se tratar de casos com cardiopatia, varizes, flebite, diabetes

Mellitus, disfunção renal, pulmonar, comprometimentos neurológicos ou antecedentes

de acidente vascular cerebral (AVC), pode por exemplo no caso de artrite ser

indicativa da medicação antiinflamatória, ainda que omitida a informação pelo próprio

doente. Da mesma forma, a presença de infecção deverá estar acompanhada de

medicação antibiótica, com probabilidade de interferência sobre a coagulação do

sangue.

A pequena incidência de situações positivas e o elevado número de

cardiopatas envolvidos, por si permitiram concluir não haver interferido nos dados

encontrados. Dispensou, inclusive, tratamento estatístico que comprove tal relação.

o emprego de cânulas para a terapia parenteral, iniciado no século

XVII 32 trouxe, inquestionavelmente, inúmeras vantagens. Do estágio

rudimentarmente instalado, evolução contínua conduziu a concepções sofisticadas de

cateteres. Exemplificando o uso de cat(teres associados a ports implantáveis, com a

primeira implantação em 1981, enveolve hoje 14 diferentes produtos, a nível

internacional, com mais de 100 mil unidades utilizadas anualmente 186. Este e outros

passos evolutivos na concepção dos cateteres vasculares buscam superar desafios,
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entre os quais a redução no risco de infecção, inerente ao procedimento invasivo.

Diferentes aspectos com possível interferência na colonização e bacteremia associadas

ao cateter têm sido investigados 319, entre os quais o biomaterial empregado na sua

manufatura 133.

Conhecendo-se a influência da natureza dos polímeros constituintes

do cateter sobre a adesão de elementos figurados sanguíneos, isto faz com que se

pense em situação similar frente a células de outra natureza. Ao se vincular tal

possibilidade ao problema grave da infecção, muitas vezes associada à presença de

cateter, cujos estudos in vitro suportam tal hipótese 247,este fato induz ao estímulo no

sentido de nova ramificação do trabalho em questão.

Passa a ser o próximo escopo o estudo de como, em condições

clínicas, se comporta o cateter no que diz respeito à colonização. Este estudo envolveu

60 pacientes, portadores de 1, 2 ou 3 cateteres, de maneira que o número total de

unidades estudadas foi de 103 (Tabela 67).

Como houve preocupação quanto à rigorosa técnica asséptica

envolvida na introdução de cateteres do tipo central 85,217,isto acabou direcionando

para amostragem de materiais com maior diversidade quanto a origem dos cateteres.

A população participante, envolvendo pacientes do sexo feminino e

masculino, com dispersão da idade desde 3 meses a 78 anos (Tabela 67), foi agrupada

em faixas etárias de até 20 anos, de 21 a 40, de 41 a 60 e acima de 61. Estudou-se a

distribuição dos pacientes nestas faixas, buscando associação com o sexo, cujos

valores absoluto e relativo estão apresentados na Tabela 72. A aplicação do teste Qui-

quadrado mostrou não significância (p= 0,204), indicando que as proporções de cada

sexo por grupos de idade não são estatisticamente diferentes. Outra observação a ser

feita é de que pacientes na faixa de 21 a 60 anos representaram, em número absoluto,

34 dos 60 (56,6%), ficando 8 no extremo inferior, ou seja, com até 20 anos (13,3%) e

18 no superior, com 61 anos ou mais (30,0%).
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1 ambém, ao se considerar pacientes com cateterização única ou

múltipla (1abela 73) permanece a distribuição sendo adequada entre os sexos. O teste

Qui-quadrado mostrou resultado não significante (p=O.575),indicando que proporções

de pacientes do sexo masculino e feminino não foram significantemente diferentes.

Caracteristicas adicionalmente registradas a partir do prontuário do

paciente, e que constam na 1abela 67 foram quanto à presença do quadro de

bacterernia, endocardite (histórico ou ativa), além da antibioticoterapia. O motivo

óbvio foi a possível interferência de tais fatores sobre os resultados de colonização dos

cateteres.

Quanto à seleção dos meios de cultura empregados na recuperação de

contaminantes dos cateteres removidos dos pacientes, a preocupação foi objetivando

cultura em aerobiose (caldo caseina-soja) e em anaerobiose (caldo tioglicolato). O

primeiro coincide com o meio usualmente empregado para a hemocultura em

anaerobiose 55e comprovadamente oferecendo condições ótimas de crescimento 41. Já

o caldo tioglicolato, recomendado pelas farmacopéias em testes de esterilidade para

cultura em anaerobiose, não coincide com a orientação para hemoculturas. Pela

técnica anterior recomenda-se o mesmo caldo caseína-soja, em condição de

anaerobiose. Mas, a utilização ampla e oficial do caldo tioglicolato ao longo de várias

décadas, na busca de baixo número de contarninantes em medicamentos estéreis,

certamente permite seu emprego neste estudo. A composição do caldo tioglicolato,

provido de agentes redutores (ácido tioglicólico e cisteína), agente espessante para

rninimizar a difusão de oxigênio (ágar) e ainda de indicador de oxi-redução

(resazurina) permite condição adequada à detecção rnicrobiana em anaerobiose 285,312

de forma não restritiva.

Novamente tecendo paralelo entre a prática empregada e a

metodologia recomendada a nível clínico 55, ponto favorável foi a transferência

imediata do fragmento do cateter em tubos contendo meios líquidos, após sua remoção

do paciente.O tempo envolvidono transponeda amostraem recipiente sem meio de
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cultura até o laboratório, a ftm de proceder à inoculação, apesar de ser técnica

comumenteempregada79, 138 não foi adotadaneste caso por considerarcondiçãonão

ideal, podendo comprometer a viabilidade rnicrobiana.

Observando-se a Tabela 67 é possível visualizar todo o conjunto de

cateteres, e quais foram responsáveis pela promoção de crescimento rnicrobiano, seja

no caldo caseína-soja ou tioglicolato, ou em ambos. Dados pertinentes a quadro

infeccioso do paciente, seja derivado de bacterernia ou endocardite ativa estão sempre

associados a antibioticoterapia, confonne evidenciado na mesma tabela. A simples

observação, pela baixa frequência destes casos, induz a supor ausência de associação

entre eles e a incidência de contaminação.

Por se tratar, porém, de aspecto que poderia comprometer

tecnicamente o trabalho, se elaborou na Tabela 82 o quadro da distribuição absoluta e

relativa dos cateteres intravenosos implantados, segundo sua colonização do cateter e

quadro de bacteremia, endocardite ativa (a passiva foi desconsiderada por questões

práticas) e administração de antibióticos ao paciente. Sherertz e colaboradores 295

focalizam a possibilidade de falso-negativo decorrente da antibioticoterapia. O teste

Qui-quadrado aplicado mostrou-se, entretanto, não signiftcativo (p=1,000), indicando

ausência de associação entre os fatores e sinalizando no sentido da continuidade do

trabalho. Depara-se com situação peculiar, já que a referida Tabela considerou os 103

cateteres, que haviam sido implantados em 60 pacientes. À face de que as

características de bacteremia, endocardite ativa ou antibioticoterapia se aplicam a

estes 60 pacientes, reconstruiu-se a análise de dados associando-os ao universo dos

pacientes (Tabela 81). Felizmente não surgiu conflito, pois o teste Qui-quadrado foi

novamente não signiftcante, reforçando ausência de associação entre contaminação

dos cateteres removidos dos pacientes e sua condição de bacteremia, endocardite ativa

ou antibioticoterapia (p= 0,586).

Aspecto adicional de preocupação envolveu o tempo de pennanência

do cateter implantado no paciente. Embora Raad e colaboradores 262não tenham
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detectado influência do tempo de cateterização, cujo período havia sido de até dez

dias, em trabalho com outros colaboradores 261, estes inferiram menor índice de

contaminação em pacientes com maior frequência na troca de cateteres, comum em

casos de queimaduras.TambémCronine colaboradores88, estudandoa colonização

de cateteres em neonatos em estado crítico e agrupando tempos de permanência, tendo

por base três e seis dias, concluíram ser o período do catéter implantado fator da maior

importância na predição da colonização. Keeler e colaboradores 165,em seu trabalho

de revisão, sabiamente enfatizaram a controvérsia entre os pesquisadores, associada a

contaminação crescente proporcionalmente ao tempo de permanência dos cateteres.

No presente trabalho, os tempos de permanência do cateter

implantado no paciente são aqueles apresentados na Tabela 67. A sumarização de tais

informações está na Tabela 74, cujos dados analisados pelo teste de Student (t) para

verificar se estatisticamente o tempo de permanência dos cateteres que apresentaram

contaminação foi superíor ao dos que não apresentaram contaminação, concluiu-se

pela não significância (t= -0,95, g.l.=lOl, p=0,1719), indicando não haver diferença

entre os tempos.

Analisando, também, a relação entre o tempo de permanência dos

cateteres segundo a matéria-prima (Tabela 75), se observam valores de média e de

mediana muito próximos, e coincidência no caso da moda, apesar da maior dispersão

com o PVC, com desvio padrão de 1,18. A análise de distribuição do sexo dos

pacientes face ao tempo de implantação foi também avaliada (Tabela 76), concluindo

pela inexistência de qualquer distorção, inclusive com valores de desvio padrão

próximos (0,77 e 0,82) e de média quase coincidentes (3,01 e 3,21 dias).

Comentário adicional merece ser feito, também, quanto à

amostragem, pois foram envolvidas apenas 10 unidades de cateteres em PVC e

poliuretano (Vialon@) frente a 36 e 47, respectivamente para poliuretano e Teflon@.

Deve-se dizer que tal irregularidade refletiu a disponibilidade seletiva dos materiais,
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por ocasião das coletas. No caso específico do PVC, nota-se uma tendência quanto a

restrição ao seu uso, por parte do corpo clínico do hospital.

Fator a ser observado no caso das unidades em Teflon@, e que em

partejustifica ter envolvidomaiornúmerode unidades.p. estána origemdos mesmos

(Tabela 67). Enquanto no estudo de aspectos de hemocompatibilidade envolveu única

origem de Teflon@ (N-B), no segmento envolvendo contaminação houve, além deste,

unidades de uma segunda origem (M-C). Também neste aspecto a atitude foi passiva,

na dependência da disponibilidade dos materiais a nível hospitalar.

Apesar da diversidade de origens no caso do Teflon@, ambos

apresentam idêntica estrutura química (Teflon@ FEP). Assim, diferindo da situação do

poliuretano Tecoflex@, que no decorrer do trabalho foi denominado apenas de

poliuretano e de poliuretano (Vialon@), em que dois grupos foram considerados por

envolver estrutura química diferente.

Diferentes estudos associam materiais poliméricos distintos a

condições que afetam o crescimento microbiano. Lopez e colaboradores 196

estudaram, in vitro, a cinética de aderência de cepas microbianas ao PVC, Teflon@,

poliuretano e poliuretano (Vialon@). As cepas empregadas, em condição de ausência

de nutrientes, foram Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphy/ococcus

aureus e Staphy/ococcus epidermidis. A aderência de Staphy/ococcus epidermidis e

Escherichia coli foi significantemente superior ao PVC que aos outros materiais.

Comportamento similar foi, também, observado com Staphy/ococcus aureus e

Pseudomonas aeruginosa. Variou apenas o pico de aderência, alcançado entre 24 e 72

horas para Escherichia coli e Staphy/ococcus, enquanto a Pseudomonas aeruginosa

alcançou o máximo de aderência em 6 horas para o PVC e 24 horas para os demais

materiais.

Hogt e colaboradores 1.~6,estudando particularmente o Teflon@ FEP,

encontraram cepas encapsuladas de Staphy/ococcus coagulase-negativas,
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significativamente menos aderentes que as não encapsuladas. No global houve, porém,

reduzida aderência das cepas de Staphylococcus epidermidls e Staphylococcus

saprophyllcus quando o Teflon@ foi previamente revestido por proteína, presumindo-

se repulsão eletrostática entre ambos.

Bayston e Barsham 26 alertam, entretanto, no sentido de que estudos

in vitro, embora simulem condições no que diz respeito aos contaminantes no lumen

do tubo, deixam de considerar fatores humorais. Portanto, estudo envolvendo a parede

externa do cateter deve ser feito em situação in vivo, uma vez que há, também,

evidências de bainhas fibrinosas protetoras 195.

No presente trabalho buscou-se, inicialmente, elucidar os parâmetros

pertinentes aos pacientes, se estariam influenciando a contaminação, antes mesmo da

verificação da natureza da matéria-prima como fator de direcionamento.

Avaliou-se, assim, a influência do sexo sobre a contaminação (Tabela

77). Apesar de 20% das contaminações detectadas terem sido a partir de cateteres

implantados em pacientes do sexo masculino e 40% em sexo feminino, o teste Qui-

quadrado não mostrou significância, indicando ausência de associação entre

contaminação e sexo (p=0,180).

Aspecto adicional a considerar envolvia a idade do paciente, já que

principalmente crianças e idosos poderiam estar mais propensos a infecções, e por

conseguinte a colonização do cateter. Os grupamentos de faixas etárias, apresentados

na Tabela 78, mostram valores de porcentagem de colonização variando de 20% a

33,30/0.Embora a faixa etária menor, com valor de 25% não trouxesse indecisões, os

pacientes a partir de 61 anos apresentaram o maior valor (33,3%). Assim, para

redimir dúvidas aplicou-se o teste Qui-quadrado, que foi não significativo, indicando

ausência de associação entre contaminação do cateter e idade do paciente (p= 0,825).
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Embora no trabalho não estivessem envolvidos cateteres de /umen

múltiplo, que confonne diferentes autores podem propiciar exacerbamento na

contaminação 20-t,319,335, havia ainda outra possibilidade de interferência. Do total

de 60 pacientes envolvidos no trabalho, dois haviam recebido três cateteres e 39

pacientes haviam recebido implantação de dois cateteres (Tabela 73).

As porcentagens de contaminação para pacientes com um, dois e três

cateteres foram respectivamente 21.1%, 30,8% e 0,0% (Tabela 79). O teste Qui-

quadrado aplicado mostrou-se não significativo, indicando ausência de associação

entre contaminação e número de cateteres implantados por paciente (p=0,722).

Considerando finalmente a distribuição absoluta e relativa dos

cateteres implantados, segundo contaminação e matéria-prima do cateter (Tabela 80),

surpreende a semelhança na distribuição das porcentagens para os diferentes

materiais, de 10,0% para PVC e poliuretano (Vialon@)a 21,3% para o Teflon@.Este

dado conflita com o de literatura 23,196se bem que valem as ressalvas por se tratar de

verificação in vivo 26, 169, 195. Deve-se respeitar de qualquer maneira o resultado

encontrado, uma vez que o teste Qui-quadrado não foi significativo, indicando

ausência de associação entre contaminação, ou colonização do cateter e a natureza

polimérica (p= 0,535). Seria interessante prosseguir o estudo ampliando a

amostragem, a fim de trazer à tona conclusõesmais substanciadas.

Em toda a sequência do estudo estatístico envolvendo colonização

dos cateteres o valor obtido para o nível descritivo (P) foi sempre superior a 0,5,

evidenciando não significância entre variáveis estudadas, confonne resumido na

Tabela 88.

Os dados disponíveis constantes na Tabela 68 permitem visualizar a

distribuição da contaminação detectada no caldo caseína-soja, assim como o tempo de

incubação necessário para a constatação da resposta através do aparecimento da

turvação, associada à identificação micromorfológica.
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o resumo das informações quanto à identificação micromorfológica

dos contaminantes frente aos dois meios de cultura (Tabela 83) permite visualizar que

houve maior incidência de cocos que de bacilos, independente da natureza do meio.

Outro aspecto, também observadopor alguns autores 146, foi a presençamaior de

cocos Gram-positivos, sendo que entre os bacilos a predominância foi de Gram-

negativos (Tabela 68). Chamou atenção a ausência de fungos, particularmente as

leveduras.

Sabendo-se da dificuldade de desenvolvimento rápido dos

contaminantes, muitas vezes em reduzido número, ainda que inoculados em meios de

cultura adequados, os dados foram agrupados, conforme as Tabelas 84 a 87,

objetivando visualização de alguma relação entre estas variáveis.

A orientação na técnica aplicada para análise clínica de material

biológico 55recai no tempo de incubação de 24 horas para cultura em aerobiose e 48

horas para condição de anaerobiose, porém com subcultura não restrita à turvação.

Ainda assim, embora se entenda da necessidade de rápido diagnóstico, nas condições

de crescimento positivo detectado a partir do oitavo dia de incubação, isto OCOITeuem

33,3% dos cocos e 75,0% dos bacilos, quando no caldo tioglicolato, e em 25,0% dos

cocos no caldo caseína-soja. É bem verdade que a menor temperatura de incubação

pode contribuir, e pode ser questionada frente a temperatura fisiológica humana.

Tenney e colaboradores 314, de forma int~ressante, salientam o

aspecto de que a aderência de microrganismos ao cateter, portanto promovendo sua

colonização, pode ser suficientemente perfeita para manter o paciente livre de

infecção. Segundo os autores, este fato responde pela baixa incidência de septicemias,

apesar de frequências não tão baixas de colonização de cateteres.

De outro lado, a muitos pesquisadores tem preocupado a proteção que

o microrganismo consegue em função do biofilme em volta de suas células. Assim

aderem à superfície polimérica dos cateteres 23,98,208,envolvendo por vezes adesão
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adicional de fibrinogênio e fibronectina, particulannente em agregados de

estafilococos 169,tomando-se mais resistentes ao tratamento com antibióticos.

Christensen e colaboradores 7~sugerem avaliar, através da verificação

de aderência ao vidro, as cepas produtoras de biofilme, e portanto indutoras de

potencial resistência a antibioticoterapia convencionalmente efetiva. Procedendo-se à

avaliação conforme recomendado, 4 cepas de cocos detectadas como agentes de

colonização efetivamente apresentavam tal característica. Curioso é que, embora não

se tenha sistematicamente acompanhado o crescimento microbiano com

fotomicrografias ao microscópio eletrônico, coincidentemente nos microrganismos

observados em cateter removido do paciente 5 (Figura 45), embora detectada a

aderência ao vidro, nào foram observadas evidências de biofilme. Já na figura 46, os

bacilos oriundos de cateter removido do paciente 52, embora não apresentando

aderência ao vidro, evidenciarampresença do biofilme.

De fato, Evans e Linker 100comentam da dificuldade em se manter a

cepa mucóide, quando isolada. Fatores como temperatura e meios de cultura

influenciam na intensidade de formação do biofilme (shme) e também, pode haver

variações na composiçào do exopolissacárido.

Talvez a divergência se deva ao fato de que apenas as cepas mucóides

são detectadas quando se investiga a aderência ao vidro. Conforme estudado por

Martinez e colaboradores 208,além das tipicamente mucóides, as cepas não mucóides

são produtoras do biofilme, neste caso denominado pelos autores como material s/ime-

/ike, muito importante para a adesão de microrganismo aos materiais poliméricos. Eles

fazem, também, citação a processos de reversão de mucóide a não mucóide. Sem

dúvida é grande a importância atualmente conferida ao exopolissacárido, o biofilme

ou s/ime quanto à aderência sobre materiais, e quanto a se constituir em fator que,

adicionalmente àqueles individuais, pred.spõe à infecção 63,237.
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Característica adicionalmente pesquisada, indo já de encontro a

informações no sentido da identificação dos microrganismos isolados, foi quanto à

formação de gás no caldo lactose. Obteve-se como resposta positiva dois casos de

bacilos, isolados de cateteres dos pacientes 5 e 52 (Tabela 68).

A série seguinte de provas, de acordo com a metodologia indicada

pela USP XXIII 250 para identificação de microrganismos patógenos em

medicamentos não estéreis, pouco veio a acrescentar. Obteve-se em quatro situações

resposta positiva no ágar Mac Conkey, com aparência de colonia típica de Escherichia

coli. porém nào confirmada no ágar eosina- azul de metileno. As provas para

identificaçào de Sa/monella sp, Pseudomonas aenlginosa e Staphy/ococcus aureus

indicaram ausência dos mesmos em caldos para enriquecimento (Tabela 70).

As informações de diversos pesquisadores dentro da bibliografia

consultada, nos casos de identificação de contaminante na forma de cocos, resumem-

se algumas vezes em referenciá-los como coagulase-negativas ou positivas ou como

espécies estafilocócicas 27,91,257,263,~. Assim, por dificuldades práticas na ocasião

desta etapa do trabalho, optou-se por efetuar algumas provas, sem a preocupação de

diagnosticar a espécie microbiana. Assim, o cultivo efetuado em ágar sangue em

anaerobios permitiu eliminar a possibilidade de que estes cocos Gram-positivos

fossem microrganismos alfa ou beta-hemolíticos.

A prova em ágar Vogel Johnson (VJ), devido à resposta negativa, não

confmnou, por sua vez, a presença de estafilococos coagulase-positivos, que teriam

reduzido o telurito e fermentado o manitol. A ausência de motilidade em todos os

casos, embora catalase-positivos, e variação na intensidade de formação de gás, estas

respostas permitiram certificar de que se tratasse de Staphy/ococcus. As evidências

anteriores eram negativas para Staphy/ococcus aureus, acrescida à resposta negativa

para a prova de coagulase, isto efetivamente confirmou não se tratar desta cepa.

Ficam, portanto, os cocos contaminantes caracterizados apenas como estafilococos
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catalase-positivos (Tabela 69). Mesmo a prova de Voges Proskauer não acrescentou

infonnação maior.

Vale dizer que os estafilococos coagulase-negativos, juntamente com

SIap}~ylococcuse Candida a/bicam estão considerados entre os microrganismos mais

comumente causadores de colonização e septicemia 138, 263 São também

frequentemente citados o Staphy/ococcus epidermidis 91,138.

No caso de contaminantes identificados como bacilos Gram-

negativos, referidos frequentemente em outros trabalhos a nível de gênero 36, 138,257,

263, recorreu-se ao diagnóstico dos mesmos pelas provas bioquímicas do sistema API

20E. Os testes, cujas respostas estão na Tabela 71, permitiram a identificação de

algumas espécies como sendo as mais prováveis. De acordo com infonnações do

próprio manual do sistema, a qualidade da identificação, a proximidade aos dados

taxonômicos e seu indice para perfil mais típico de cada espécie foram conseguidos.

Confrontando-se as cepas isoladas e determinadas com os bacilos

mais frequentemente referidos na literatura, como Pseudomonas sp, Serratia sp,

Enterobacter sp, Klebsiella sp, dentre outros (91, 138, 257), aquelas encontradas nos

cateteres removidos dos pacientes 14 (Hafnia a/vei 2), 24 (Xanthomonas ma/tophilia)

e 52 (Aeromonas sobria), fica muito dificil a extrapolação.

Embora não fosse do escopo deste trabalho, uma possível etapa

subsequente poderia ser a investigação quanto à resistência destas cepas a diferentes

antibióticos, a fim de confrontar com a característica de formação do slime.

Evidentemente que este tipo de estudo efetuado em modelos animais permitiria dados

conclusivos para identificação. Trabalhos desta natureza foram feitos por Gedikoglu e

colaboradores112, testandocepas de Staphy/ococcusepidermidisfrentea antibióticos.

Concluíram que, embora estes fármacos possam ser úteis em reduzir o avanço do

quadro infeccioso, para sua erradicação seria imprescindível a remoção dos cateteres.
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Diferentes trabalhos experimentais concluiram pela erradicação da

contaminação mesmo com a manutenção dos cateteres implantados 27,92. A nível

clínico, trabalho extensivo de revisào demonstrou extrema variabilidade entre os

estudos prospectivos, não permitindo julgamento conclusivo 156. Permanece a

hipótese de que a avaliação de comportamento das cepas microbianas sobre materiais

poliméricos em animais pode ser útil, com a vantagem de trabalhar com as cepas

exaustivamente defInidas, e utilizar métodos semi-quantitativos 79.

Quando à luz de resultados obtidos com o acompanhamento de

características de hemocompatibilidade dos materiais, porém ficaram caracterizadas

tendências definidas quanto ao desempenho dos diferentes materiais. Embora do

aspecto microbiológico não houvesse uma conclusão ou mesmo direcionamento,

apenas as variações quanto a respostas de flebite e adesão de elementos sanguíneos

aos cateteres, justifIcam que também estes sejam avaliados previamente ao uso

clínico; e que não se restrinjam a cateteres, mas que sejam abrangentes a todos os

produtos envolvendo risco ao paciente.

Da mesma forma que merecem questionamentos as avaliações a nível

laboratorial, os dados clinicamente obtidos são também susceptíveis a críticas,

principalmente aqueles associados a vícios decorrentes da prática adotada, ou aos

doentes hospitalizados.

extrapolação

Isto considerado, valem também as limitações de técnica: a

entre dados de colonização de cateter não obrigatoriamente

correspondem aos dados de bacteremia do paciente; também se sabe do risco de cepa

com exigência específIca de nutrientes não ter sido eventualmente isolada.

Ainda assim, acredita-se que a condição de trabalho com seres

humanos tenha se constituído em fator de enriquecimento, no sentido de eliminar as

várias desvantagens de se trabalhar com reagentes biológicos distintos ou em

condiçõesin vitro. Fica evidenteque,emborade um lado se acreditater sidoa questão
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multidisciplinar extremamente valorizada no presente trabalho, ainda assim as

particularidades de cada área da ciência merecem atenção específica.

Enquanto diferentes materiais claramente apresentam níveis distintos

quanto a característica de hemocompatibilidade, não se pode de maneira semelhante

afmnar para a propriedade de colonização microbiana. Entretanto, a medida que a

condição trombótica estiver instalada, e esta for decorrente da natureza do cateter,

então o substrato a considerar pode ser não mais o material polimérico do dispositivo.

Ao contrário, deve neste momento ser considerada a condição da massa biológica,

constituída de fibrina, material amorfo e elementos figurados. E, se leves

irregularidades superficiais devem ser consideradas, ao lado de nutrientes derivados

do elastômero, certamente o material biológico atenderá as necessidades das cepas

mais exigentes. Tais considerações parecem validar a importância na execução do

presente trabalho, assim como estimular que, em próximas etapas, as deficiências

perceptíveis possam ser melhor estudadas.





CONCLUSÃO

7.1 - Os cateteres intravenosos abrangidos nesta amostragem obedecem às

exigencias legais de comercialização no Brasil, exceto pela ausência de

informações no idioma português. que caracterizou um dos quatro produtores.

7.2 - Os cateteres intravenosos utilizados na rotina clínica brasileira não apresentam

riscos de toxicidade. segundo os testes oficialmente recomendados.

7.3 - A qualidade microbiana dos cateteres íntravenosos analisados atende às

exigencias para produtos correlatos de uso ínvasivo.

7.4 - A hemocompatibilidade avaliada através de adesão de material biológico em

qualquer das superfícies do cateter, independente do tipo de fluxo, situa o

Teflon@ como sendo melhor dentre os quatro polímeros testados, sendo PVC o

pIOr.

7.5 - A incompatibilidade sanguínea é diretamente proporcional ao tempo de

implantação dos cateteres.

7.6 - A aderência dos elementos figurados do sangue ocorre mais intensamente nos

cateteres de acesso central, quando a natureza polimérica da matéria-prima é

responsável por alguma característica de incompatibilidade sanguínea.

7.7 - A incompatibilidade sanguínea avaliada apenas pela adesão plaquetária na

superfície dos cateteres incrimina aqueles em PVC, em oposição ao Teflon@

que é totalmente inócuo.

7.8 - O potencial de trombogenicidade, quando medido pela adesão de hemácias,

continua privilegiando o Teflon@,em contrapartida ao poliuretano e PVC.
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7.9 - A adesão de leucócitos à superfície polimérica foi caracterizada pela baixa

frequência, independente da natureza e tipo de uso dos cateteres.

7.10 - Pela população amostrada não houve relação entre colonização dos cateteres e

sua natureza polimérica.
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RESUMO

o emprego de biomaterial conduz a preocupação no sentido de interação com o tecido

biológico, devendo atender ao aspecto funcional assim como de não se constituir em

causa da colonização microbiana e subsequente septicemia. Em particular no caso de

cateteres intravenosos, embora empregados há longa data, persistem dúvidas de que a

metodologia analítica empregada para avaliação biológica dos mesmos não seja

suficiente. Isto frente a relatos de reações trombóticas principalmente na ponta de

cateter, e de crescimento microbiano preferencial em determinados materiais

poliméricos. Com vistas à constatação da biocompatibilidade, inicialmente a nível

laboratorial e clínico, procedeu-se à amostragem de materiais representativos no uso

hospitalar de rotina, quanto ao tipo de acesso vascular e natureza. Foram testados os

tipos periférico (interno à agulha) e central (interno à agulha e externo à agulha),

constituídos em poliuretano, poliuretano (Vialon@),Teflon@ e PVC, fabricados por 2

produtores multinacionais e 2 nacionais. Pelos testes de toxicidade sistêmica aguda em

camundongos, de toxicidade intracutânea aguda em coelhos, de toxicidade

intramuscular aguda em coelhos, de esterilidade, de endotoxinas e de hemólise as

amostras evidenciaram inocuidade e segurança aos pacientes para o que foram

envolvidas 2.628 unidades. Na avaliação da biocompatibilidade através de uso clínico

dos diferentes cateteres intravenosos em pacientes internados em 2 hospitais-escola,

buscou-se particularmente aspectos de hemocompatibilidade e colonização microbiana

dos mesmos. Pacientes aleatoriamente distribuídos quanto ao sexo, idade e histórico

clínico participaram no estudo de hemocompatibilidade abrangendo 23 cateteres tipo

periférico e 106 centrais, enquanto outros 103 do tipo central se prestaram ao ensaio

microbiológico. A avaliação por microscopia eletrônica de varredura foi precedida de

padronização de técnica após remoção do cateter do paciente, analisando a porção

distal e outra, distante desta de aproxmadamente 1,5 cm. Foram considerados os

aspectos de adesão de material biológ:ico, em ambas superficies do cateter, assim

como qualificação e quantificação do mesmo, buscando a relação entre estes

parâmetros e natureza da matéria-prim~~tipo de uso e origem do cateter assim como
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características do paciente. Apesar de dados por vezes conflitantes se pode afinnar

que a ocorrência de trombogenicidade é maior entre os cateteres centrais e que o PVC

favoreceu mais adesão plaquetária, em oposição ao TefloncR;que se mostrou material

mais hemocompatível. Tal compatibilidade diz respeito, também, para com hemácias.

Os poliuretanos comportaram-se de fonna intennediária, tendo sido o tipo Vialon@

aquele que apresentou maior incidência de trombos quando foi de uso vascular

central, embora quanto a outros tipos de adesão a situação tenha sido inversa. Com

relação à avaliação microbiológica da ponta de cateter não foi possível detectar

qualquer relação entre colonização e natureza da matéria-prima, bem como

características inerentes ao paciente.
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SUMMARY

The use of biomaterial convey to concems in a sense of the interaction with the

biological tissue, one ought to attend to the functional aspects as well as not to

constitute in a microbial colonization cause and subsequent septicemia. In the peculiar

case of intravenous catheters, although used for a long time, doubt persereves that the

analytical methodology employed for the biological evaluation of those units isn't

sufficient. Moreover, in view of the thrombotic reactions reported, mainly at the

catheter and the preferential growing in determined polYmeric material. Aiming to

confinn the biocompatibility and relation catheter-patient-colonization at clínical

level, a sampling of representative material used on hospital routine was conducted, as

for the vascular access type and the polYmericcharacter of the same. The periferic

type (inside the needle) and central type (inside and outside the needle), composed of

polYUfethane, polYUfethane (Vialon@), Teflon@ and PVC, manufactured by two

multinational and two local companies were tested. Based on the acute systemic

toxicity test on mice, the acute intracutaneous toxicity on rabbits, the acute

intramuscular toxicity on rabbits, the sterility, the endotoxins and hemolysis tests, the

samples made evident innocuousness and safety to the patients of the 2,628 units

covered. On the appraisal of the biocompatibility on clínical use of the different

intravenous catheters, through the patients enrolled in two hospital-schools, aspects of

hemocompatibility and microbial colonization of the catheter were specially

researched. Patients distributed at random with respect to sex, age and clínical history

participate on the hemocompatibility study encompassing 23 periferic and 106 central

type catheter, while other 103 of central type account for the microbial tests. The

evaluation with electronic microscopy scanning, that has been preceded by technique

standardization, after removal of the catheter from the patient, scrutinizing the distal

tip and portion 1.5 cm distant from it. Aspects of the adherence to the biological

material had been considered, on the catheters both surfaces, in addition to the

qualification and quantification of the same, searching for a relation between those

parameters and the raw material nature\ type of use and source of the catheter as well
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as the patient characteristics. Although, at times, the conflicting data, one may assert

that the OCCUITenceof thrombogenesis is greater among the central type catheter and

that PVC has favored the blood platelet adhesion in contradistinction to Teflon@that

showed to be the most hemocompatible material. Such compatibility is also evident

with respect to the eritrocites. The polyurethanes behave in an intennediate pattern,

being Vialon@type the one that showed the bigger incidence of thrombus when used

as central vascular though the condition was reverse as for the other adhesion types.

With relation to the microbial appraisal of the catheter tip any relation was possible to

ascertain between the colonization and the nature of the raw material as well as the

characteristic inherent to the patient.




