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INTRODUÇÃO

A terapia parenteral iniciada rudimentannente no século passado

atingiu níveis atuais através de diversos estágios evolutivos das ciências médica e

farmacêutica. Entre os avanços colaterais que acompanharam a administração

medicamentosa por via parenteral deve ser lembrada e enfatizada a tecnologia dos

biomateriais relacionada com a produção dos cateteres intravasculares. Esta linha de

produtos, englobando materiais poliméricos de diferentes naturezas, influencia a

condição de sucesso ou insucesso dos procedimentos terapêuticos com ou sem

intervenção cirúrgica.

Apesar da utilização disseminada dos cateteres intravenosos, seja a

nível periférico ou central, permanecem inúmeros questionamentos quanto ao efeito

da estrutura química, propriedades da superficie do polímero, assim como

conformação da unidade na coagulação sanguínea.

o sangue no corpo tem efetivamente tempo de coagulação infrnito.

Por outro lado, quando entra em contato com superficie estranha, seja in vivo ou in

vitro, este fenômeno frequentemente ocorre em tempo extremante reduzido. Como

resultado, a interação da superficie de contato e a maneira como afeta a coagulação

sanguínea são aspectos que se constituem em motivo de estudo.

Diferentes desafios advém destes fatos, conduzindo a pesquisas no

campo do desenvolvimento de novos materiais, assim como de tecnologias adequadas

ao processamento dos mesmos. Ainda, formas de avaliação que efetivamente possam

garantir a biocompatibilidade inclusive aqueles aspectos que se constituem em

problemas quando da utilização do produto, continuam questionáveis.

Ainda que se considere a utilização consagrada dos cateteres

intravenosos, pode-se afIrmar de que constatações quanto a reações associadas ao seu
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uso pennanecem não totalmente explicadas. Assim, justifica-se o estudo dos materiais

atualmente empregados, com vistas ao direcionamento de melhorias sobre os mesmos,

tendo por meta final a segurança do consumidor.

Neste ínterim, os procedimentos usados para avaliar as características

dos materiais devem ser essencialmente as mesmas empregadas no uso clínico, de

fonna rotineira. Se de um lado a vantagem do modelo animal pennite o controle

sistemático de variáveis importantes, de outro, diferenças de elementos sanguíneos a

nível básico dificultam cOITelações,limitadas adicionalmente por aspecto de natureza

anatômica, quando associada a característica da espécie em questão. A fonna ideal de

estudo envolveria o ser humano como voluntário, procedimento que entretanto se

defronta com limitações de caráter ético, muitas vezes dificeis de serem contornadas.

Aspectos de diferentes naturezas devem ser considerados, entre os

quals o microbiológico, envolvendo investigação quanto à possibilidade da

colonização microbina estar vinculada a material mais trombogênico. Novamente se

depara com a dificuldade na definição da população, pennanecendo válida a

investigação no ser humano quando sob procedimento que envolva emprego de

cateteres intravasculares.
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REVISÃO DE LITERATURA

2.1 GENERALIDADES

Numa consideração particular a cateteres intravasculares, aqueles

frequentemente introduzidos em vasos periféricos visa atendimento emergencial como

medicação de pacientes internados, enquanto em outras práticas envolvendo acesso

vascular central, normalmente associadas à nutrição parenteral prolongada, ao controle

de pressão venosa central e a outras situações particulares, o uso de cateteres recorre à

técnica de punção, principalmente da jugular, femural e subclávia.

Contrapondo-se ao maior tempo de permanência, o fluxo sanguíneo

mais veloz tende a minimizar a formação de trombo. Por outro lado, em se tratando de

prática associada à introdução do cateter intravenoso na artéria pulmonar ou mesmo

em cavidade cardíaca durante procedimento de by pass cardiopulmonar, tem-se

conhecimento de propensão à formação de trombo, normalmente na ponta da cânula.

Uma variedade de materiais tem sido utilizada nos últimos 25 anos

para a canulação de sistemas arterial e venoso. A maioria dos cateteres usados para

estes procedimentos é construída em poli(cloreto de vinila) (PVC), polietileno,

poliuretano, polipropileno, politetrafluoretileno (Teflon@), elastômero de silicone

(Silastic@)ou borracha siliconizada 265.

2.2 INTERAÇÃO DA SUPERFÍCIE POLIMÉRICA COM O SANGUE

2.2.1 Contato do sangue com superfice diferente da parede vascular

Nas veias e artérias maiores a parede interna é completamente

recoberta com uma camada de células endoteliais apostas. A passagem trivial de
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plasma e seus componentes pela parede vascular OCOITeatravés de vesículas

pinocíticas; proteínas menores e compostos de baixo peso molecular passam

diretamente através das células, sendo a velocidade muito maior no primeiro caso 303.

Enquanto recoberta pelo endotélio normal, a superfície vascular não é

trombogênica. Assim, plaquetas ou produtos de coagulação não se depositam sobre

ela. A razão desta propriedade não é conhecida, mas se sabe que existe a possibilidade

das células vivas renovarem ativamente sua membrana. Uma vez que eritrócitos e

leucócitos normais são de forma similar não reativos, a não trombogenicidade pode

ser característica destas células. No geral, é requerida para ocoITênciada hemostase a

presença de materiais estranhos adequados.

Outra propriedade da parede normal do vaso é a sua estabilidade

quanto a atividade de proliferação celular, embora lesões possam proporcionar, como

resposta, multiplicação intensa 303.

Na interação sangue-material estranho pode desencadear série de

ativações do sistema, culminando com a formação de monômero de fibrina, com

provável participação de lípides do plasma 235, 303.

Quando OCOITede o sangue contatar alguma superfície estranha, que

não o endotélio vascular, sequência de eventos é iniciada. Alguns OCOITem

instantaneamente, alterando características hemodinâmicas, cujas consequências

podem ser breves ou de longa duração 303. Nestas observações, sempre o

comportamento entre o sangue e a parede vascular deverá servir de base para a

comparação.

A primeira reação entre o sangue e superfície estranha consiste na

adsorsão de proteínas plasmáticas sobre ela. Segue-se a adsorsão de componentes

hemostáticos do sangue, sejam proteínas de coagulação ou células sanguíneas, com

ênfase para as plaquetas, devido à sua maior reatividade. Também, os leucócitos
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apresentam efeito sinérgico, com forte adsorsão e consequente estabilização do

trombo 229,303. Neste aspecto, as reações dos elementos hemostáticos podem ser

estudadas em isolado ou no contexto de trombogenicidade como um todo,

constituindo-se, então, campo interdisciplinar por excelência.

o estudo de aspectos químicos de coagulação sanguínea necessita do

conhecimento da física da superfície, pois o fluxo e difusão devem ser entendidos;

plaquetas competem com leucócitos e eritrócitos, e por sua vez são afetadas pelo

mecanismo de coagulação. Deve ser lembrado que os eritrócitos são revestidos por

fibrinogênio, e daí sua importância no transporte do mesmo à superfície, onde ocorre

o processo trombótico.

Ainda, conforme Baier 18,as plaquetas, inclusive com pseudópodos,

não necessariamente estão associadas a consequências adversas, podendo contribuir

para o perfeito revestimento da vasculatura natural, selando espaços entre células

endoteliais. Alguns destes eventos ocorrem em frações de segundos, enquanto as

reações trombóticas, em nível de minutos ou de horas 303.

Para algumas das situações envolvendo biomateriais, a dificuldade

maior termina com a desconexão ou remoção dos mesmos, haja visto dispositivo para

diálise renal, para cirurgia extracorpórea e os cateteres de diferentes tipos. Dimensão

de maior nível de preocupação surge nos casos de manutenção a longo prazo, muitas

vezes chegando a uso permanente, como em próteses vasculares ou válvulas

cardíacas 216.

Referindo-se ao material, a rugosidade superficial é importante com

relação a 2 aspectos: 1) retenção de células quando a distância entre as rugas está na

faixa de 10 ~ a 10 Á; 2) estabilização de sequências de ativação bioquímica, evitando

diluição de substâncias a níveis sub-criticos, sendo a faixa de rugosidade considerada

para proteínas da ordem de grandeza de 10 Á em extensão216.
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Com relação à organização do sangue nas interlaces de materiais não

fisiológicos é que as plaquetas, após cerca de 1 minuto de contato, iniciam a sua

aderência. Quanto ao substrato estranho ocorre, rapidamente, revestimento por filme

constituído de proteína, que altera fortemente a textura, carga elétrica e característica

química da superlície 215, 227, 266, 298. Quanto à proteína, o fibrinogênio é aderido

preferencialmente, em comparação à albumina e IgG 173, independente do substrato

ser poliestireno, polietileno, silicone ou copolímeros etileno-propileno fluorado e

poliéster uretano segmentado 22°;pode inclusive substituir as proteínas anteriormente

adsorvidas 89. Inicialmente sua densidade não difere em função da natureza química

dos substratos, mas as alterações morlológicas das plaquetas caracterizam materiais

trombogênicos ou tromborresistentes em série secundária de eventos. Em poucos.
minutos, geralmente, as células da série branca são estimuladas, em abundância, nas

regiões de interlace sólido-líquido. Estas aderem junto e ao redor de agregados de

plaquetas em crescimento e entram na massa celular formando trombos, agora capazes

de perturbar seriamente o fluxo próximo à superficie. Estas perturbações de fluxo,

associadas a degranulação de plaquetas e ativação de proteínas sensíveis, aceleram o

processo de coagulação, formando-se fios de fibrina que fixam as hemácias presentes

nas proximidades. Resulta assim um típico coágulo vermelho 193,317.

A clara alteração na morlologia da plaqueta é o primeiro sinal quanto

à presença de superficie tromborresistente, pois quando fisiologicamente tolerável

mantém sua conformação arredondada ou discóide, com poucos pseudópodos e sem

degranulação. Com raras exceções, estas células sem distorções são resistentes à

agregação tridimensional por plaquetas adicionais ou células brancas. Toma-se

evidente que ocorrem alterações químicas, pois em poucos minutos é observada a

chegada de leucócitos à superficie, principalmente de neutrófilos segmentados. Estes

são conhecidos como células com atividade fagocitária, talvez associada ao processo,

embora frustrada pela grandeza proporcional das partículas de plaquetas e da área de

superficie. Em resposta a esta frustração biológica, os leucócitos liberam enzimas, as

quais, juntamente com o fluxo sanguíneo, provocam o desprendimento de plaquetas

agregadas e microtrombos de superficies. Entretanto, na presença de anticoagulante,
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este impede a ação do fibrinogênio, mas não suprime a formação de trombos na

interface com material estranho, embora no sangue heparinizado a sequência descrita

anteriormente seja válida 294.

A função das enzimas de coagulação do sangue na região de interface

aSSOCIafatores de coagulação, plaquetas e células brancas. Na interface pode-se

iniciar a interação entre plaquetas e células brancas, e a agregação plaquetária causada

é provocada pela ativaçãode complementoe quimiotaxia188. As plaquetassão

fagocitadas por neutrófilos 297.

o mecanismo de coagulação intrínseca é iniciado por ativação do

fatorHageman(fatorXII) 215 em superfícienegativamentecarregada,enquantoa fase

de contato resulta da ativação do fator XI, que se caracteriza por reação em cascata,

passando por tenase e protrombinase, proteínas adsorvidas a fosfolípides 11,14°.

No que diz respeito às plaquetas, a secreção de constituintes

intracelulares e agregação são respostas das plaquetas a wna variedade de agonistas,

compreendendo séries de reações bioquímicas. Há evidência de que wn evento

precoce é a ativação de wna fosfolipase endógena conduzindo à hidrólise de

fosfolípides da membrana plaquetária com liberação de ácido araquidônico.

Conversão enzimática deste ácido graxo essencial a precursores da endoperoxidase

lábil das prostaglandinas pode ser bloqueada por aspirina e outros agentes anti-

inflamatórios não esteroidais, que são fortes inibidores da reação de liberação e

agregação plaquetária..Há evidências da importância do AMP cíc1icona regulação de

atividade plaquetária. Por exemplo, acentuada inibição da função resulta do awnento

no AMP cíc1icoplaquetário, que pode ser produzido em plasma rico em plaquetas por

incubação com AMP cíc1ico dibutírico, pela inibição de fosfodiesterase de plaqueta

(como papaverina, dipiridamol ou cafeír.a) ou por estímulo de cic1ase adenilato (por

exemplo adenosina ou PGE) 286,297,321,.:,3°.
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Embora as maiores evidências de ativação plaquetária sejam

produzidas por substâncias solúveis como ADP, epinefrina ou trombina podem,

também, ser ocasionadas em resposta ao estímulo mecânico ou físico de outra

natureza, como por exemplocentrifugaçãode plasma rico em plaquetas286. Apesar

disto o fenômeno depende do anticoagulante empregado, observando-se maior perda

de plaquetas no sangue heparinizado com relação ao citratado. A reversibilidade dos

danos plaquetários é em função de sua intensidade, podendo ocorrer após 1 hora ou se

manter por 24 horas 28.

Durante a ativação plaquetária ocorre considerável redistribuição do

citoplasma, fenômeno no qual participam as proteínas contráteis, envolvidas

particularmente na formação dos longos filopódios. Em cerca de 30 segundos a

conformação celular se altera de discóide a esférica, o corpo de plaqueta é reduzido

em tamanho e se formam longos filopódios 256.

As características diversas entre veia e artéria, com relação a

composição e tipo de junção entre células endoteliais, além de diferenças no fluxo

sanguíneo quanto à pressão, velocidade e origem permitem antecipar que a disposição

de material varia de uma para outra, assim como no by pass. Conforme experimentos

de Stewart e colaboradores 31°, plaquetas raramente foram observadas em veias;

entretanto estiveram presentes de forma massiva em by pass de Dacron@ na aorta.

Quanto a invasão de leucócitos, esta é mais importante que sua adesão, uma vez que

em pouco tempo se procede a liberação do conteúdo de seus grânulos lisossomais.

Aspecto de adicional interesse pertinente aos leucócitos é quanto a

seu envolvimento na coagulação intravascular e trombose. Estão envolvidos,

particularmente, na reação de Shwartzman, em trombose de pacientes com leucemia

aguda, além de atividade procoagulante intrínseca. Mesmo na ausência de

endotoxinas, as plaquetas, sua membrana ou grânulos estimulam os leucócitos à

atividade procoagulante, sejam polimorfonucleares, linfócitos (exceto aqueles de

pacientes com leucemia linfocítica) e macrófagos 229,
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A ação combinada de trombina e plasmina resulta na formação de

massa de material insolúvel 31°,mas tendo perdido a estrutura extremamente ordenada

da fibrina típica.

2.2.2 Pesquisa de biomateriais

Biomateriais poliméricos incluem tanto produtos de origem natural

quanto aqueles sinteticamente obtidos, devendo ser avaliados antes da utilização

clínica, entre outros modelos, através da interação com o sangue.

A performance biológica de candidatos a biomateriais não pode ser

avaliada por único procedimento experimental. Materiais que apresentam

comportamento adequado em um tipo de teste podem se mostrar ineficazes nos

demais. Portanto, investigação adequada quanto ao comportamento biológico de

biomateriais deve estar embasada em variados procedimentos de testes 75, 128. Embora

métodos simples de screening toxicológico sejam valiosos, não podem substituir os

testes de compatibilidade sanguínea 64, 323.

Quando se considera implantação de biomateriais em tecido

conectivo, o modelo largamente estudado com ampla aplicação é o da cicatrização,

ocorrendo conforme os seguintes estágios 293:

a) necrose dos elementos celulares, pois sem este processo não se inicia o estágio

seguinte;

b) inflamação, durante a qual o tecido inflamado apresenta componentes humorais do

exsudato, incluindo aqueles extravasados de vasos sanguíneos danificados e células

que começam a proliferar;
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c) tecido inflamatório transfonnando-se para tecido de granulação- fibroso,

caracterizado por reações anabólicas prevalentes direcionado à matriz de tecido

conectivo no biopolímero. O processo é completado pela fonnação de tecido

fibroso rico em colágeno, conduzindo ao reparo anatômico e biomecânico.

Diferenças na velocidade de migração de leucócitos polimorfonucleares ao foco de

inflamação ocorrem, por exemplo, entre polietileno e poliuretano, evidenciando

influência de características físico-químicas e químicas dos implantes sobre o

tecido adjacente.

Este comportamento difere essencialmente daquele envolvendo o

contato do biomaterialcom o sangue 307. Neste caso, uma das preocupaçõesé a

ativação do complemento 72 e a conversão de fibrinogênio solúvel em matriz de

fibrina insolúvel, por sua vez cofator para a ativação de plaquetas, um dos eventos

iniciais da sequência de coagulação do sangue 29.t.

Quando o politetrafluoretileno foi submetido a teste de implantação

em veia cava durante 2 semanas, o seu comportamento foi diferente da poli(éster-

uretana), pois o primeiro foi trombogênico, com 7 dos 8 anéis integralmente ocluídos,

enquanto todos os anéis do segundo polímero se mostraram livres de trombo ou com

presença mínima. Este material apresentou bons resultados, inclusive sem infartos

renais 64.

Brash 43, entretanto, considerou o Teflon@ e Dracon@ como

materiais interessantes para o contato com o sangue, à semelhança das superfícies

parafmadas ou siliconizadas, uma vez que são hidrófobas. Erroneamente, a idéia de

correlação entre molhabilidade e o parâmetro de energia livre da superfície tem

prevalecido, apesar da adsorsão de proteínas. O Teflon@, devido à não uniformidade

da superfície, ao nível molecular, constitui-se em exceção à regra de que o tempo de

coagulação diminui linearmente com o logaritimo da energia livre. Este material, com

o menor valor de energia de superfície, dentre 11 materiais avaliados, por Falb e
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colaboradores 101,efetivamente apresentou tempo de coagulação pequeno de forma a

torná-lOnão interessante para implantes a longo prazo.

Sauvage e colaboradores 288,trabalhando com tecido poroso ou tricot,

constataram que a extensão de crescimento do pannus (extensão de crescimento

através da anastomose na área de fluxo sanguíneo) é extremamente baixo

comparativamente a vários animais. Adicionalmente,no homem o grau de crescimento

apresentado através dos poros desses materiais é menor. Quando o ensaio envolve

bezerros e macacos os poros são rapidamente bloqueados por trombos. Apesar de ser

considerado ideal o bezerro, é preferível o emprego de material obtido de primatas e

do ser humano na avaliação de alguns produtos paramédicos 64.

Dificuldade adicional na avaliação dos mesmos está situada nos

métodos empregados. Se houver interface de ar, uma camada de proteína denaturada

poderá se depositar sobre a superficie, introduzindo característica de

incompatibilidade. Sabe-se que entre métodos in vivo e in vitro inexiste boa

correlação, pois o coágulo formado num tubo-teste é diferente do trombo branco

formado in vivo 18.

Entre biomateriais com contato sanguíneo têm sido pesquisados

diferentes tipos de hidrogéis 145,revestimento de carbono pirolítico 139.cultura de

células para propiciar pseudoíntima 65, tratamento com heparina 193,218 entre outros

151

Um aspecto a ser considerado é que na maioria das substâncias

relativamente não trombogênicas existe a inércia, não iniciando por si a coagulação

sanguínea. Se algum estímulo como trauma ocorrer, elas não impedem a formação de

coágulo. Foram desenvolvidos métodos de ligação covalente ou iônica da heparina

com diferentes superficies como silicone, poli(cloreto de vinila), Teflon@,polietileno,

polipropileno, poliésteres e nylon, tendo obtido considerável melhoria quanto à

compatibilidade com sangue. Surpreelldentemente naqueles materiais em que se
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procedeu a ligação covalente do micropolissacárido o resultado foi menos

satisfatório 101.

A avaliação de interfaces artificiais tem evoluído, com vistas ao

contato com tecido humano. Assim, os ensaios in vitro são para discos de materiais

172, enquanto testes in vivo são aplicados para implantes de anel cava!. Na avaliação

de materiais protéticos empregaram câmara de fluxo instalada na carótida direita de

cacholTos 221, e em ensaios com elevado nível de sofisticação empregaram sistema

com dispositivo magneticamente suspenso 185; ou sistemas ex-vivo com uso de shunt

do material-teste entre artéria carótida e veia jugular interna 290.

Se de um lado métodos in vitro merecem consideração por se

prestarem principalmente a triagens iniciais, nos testes in vivo permanecem limitações,

entre as quais aquelas ligadas a características do modelo animal, conforme Tabela 1 a

seguir 289:

TABELA 1 - Animais empregados como modelo fisiológico do homem

ANIMAL CARACTERÍSTICA

CacholTo Sangue desprovido de plasmina. Um ano de
acompanhamento é equivalente a 3 anos de vida humana

BezelTo Um ano é equivalente a 5 anos em humanos. Velocidade
de cicatrização, particularmente fibroplastia, é
aproximadamente 5-10 vezes maior que do adulto
humano

Porco Geneticamente o porco é mais próximo ao homem,
dentre outros que não os primatas. Um ano, em jovem,
aproxima-se de 5 anos no homem. É também adequado
para avaliação do efeito no crescimento, quando da
implantação em exemplar jovem

. Primata inferiores o sistema de coagulação é coerente com o do homem.
Um ano se aproxima a 2-3 no homem
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Acrescem-se variabilidades inter-animais, particularmente diferenças

no espectro de coagulação, conforme referendado por Litwak e colaboradores 194em

séries de implantes de anéis cavais superiores e inferiores; estes, apesar de terem

trabalhado com cachorros da mesma espécie, chegaram a resultados inconclusivos.

Com relação a cateteres, o Cateter Standard Committee of the Food

and Drug Administration avalia aspectos pertinentes a toxicidade, radiopacidade,

trombogenicidade, propriedades de superfície, propriedades físicas (térmicas,

químicas, mecânicas ou outras), longevidade, identificação, pirogenicidade, processo

de esterilização, uso recomendado e contra indicação 324.

Dois tipos de complicações trombóticas podem resultar da insersão de

cateteres, sendo a primeira o revestimento de fibrina sobre o cateter, que usualmente

não é aderente à parede do vaso. A segunda consiste na formação de trombo, que é

aderente à parede do vaso, podendo obstrui-Io total ou parcialmente, ao redor do

cateter 3, 331.Em estudo in vivo empregando coelhos não houve diferenças entre o

revestimento de fibrina formado na superficie de cateteres de silicone e de

poliuretano 86.

A camada de fibrina, que pode ser demonstrada radiograficamente na

maioria dos pacientes, é uma consequência previsível do contato sanguíneo com a

superficie artificial. Já a trombose oclusiva é menos comum, e decorre provavelmente

de dano vascular e/ou de distúrbio reológico ocasionado pela presença do cateter.

Pode ocorrer no local de entrada no vaso ou na ponta do cateter, diferentemente da

luva de fibrina, raramente envolve a extensão do cateter 331.

Diversos fatores predispõem à formação de trombo, entre os quais o

estado de hipercoagulabilidade, secundário a manifestações malígnas, particularmente

envolvendo tumores sólidos com pressão de uma veia; outras situações dizem respeito

ao uso do cateter rígido como polietileno, PVC ou Teflon@,e certas propriedades tais

como pH baixo, alta osmolaridade e atividade vesicante 17,86,
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2.2.3 Ocorrências clínicas relacionadas à trombogênese

Valiadas microembolias têm sido relatadas como complicações das

clfUfglas envolvendo by-pass cardiopulmonar 99, Têm-se incluído trombo de

plaquetas, plaquetas e leucócitos 10,81,142,300,fibrina 132,glóbulo de gordura, ar 166,

agentes antiespumantes como silicone, celulose e fibras de algodão, além de

fragmentos plásticos 268. Apesar da importância relativa dos vários êmbolos na

patogenia das complicações de by pass cardiopulmonar, métodos atuais envolvem

filtração do sangue durante a cirurgia, e dos fluidos antes da cirurgia, objetivando

minimizar a mortalidade e deficiêncas neurológicas pós-operatórias 142.De outro lado,

mesmo em se considerando a situação de infarto miocárdico agudo, é controvertida a

monitorização racional de terapia trombótica, prevalecendo a administração de

estreptoquinase com o objetivo de beneficio clínico e econômico 231.

Terapia fibrinolítica tem-se mostrado de importância quando de

cateterizações prolongadas 260, e em paralelo ao procedimento de embolectomia,

considerado de alto risco, com taxas de mortalidade da ordem de 390/0320.A presença

de cateter arterial é associada a trombose aórtica; em crianças neonatas criticamente

doentes 275 e filhos de mãe viciada em cocaína, portanto com efeito vasoconstritor

adicional, é discutida a aplicabilidade do procedimentomicrocirúrgico ou a terapia de

dissolução do coágulo através do próprio cateter 326.

Fica portanto implícito que uma punção arteria! envolve sempre certo

nsco de aneurismas, hematomas, oclusões trombóticas arteriais, além de

infecções 320, 334.

Eventos de trombose em paciente sob hemodiálise têm sido

associados ao uso do cateter de hemodiálise, apesar da anticoagulação sistêmica. A

trombose, detectada em 34 a 83% dos pacientes submetidos a venografia, toma-se

clinicamente aparente em 1 a 30/0dos casos, sendo o sintoma mais comum edema
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masslvo no braço, o que é decolTente

traumatizada do endotélio 118.

de ação da ponta do cateter ou de área

Embora de ocolTênciarara, o evento de trombose tem sido associado

a cateter de artéria pulmonar, o cateter Swan-Gans, de larga aceitação clínica, levando

à lesão isquêmica pulmonar 69.

Cateteres arterio-pulmonares revestidos com heparina, conforme

Laster e colaboradores 182,foram associados a alta morbidade e mortalidade devido a

trombocitopenia relacionada a anticorpos antiplaquetários associados à presença de

heparina. A ação persistiu, por liberação de heparina do cateter, mesmo quando toda a

administração havia sido descontinuada.

Embora os pacientes apresentem mínima morbidade, é reportada a

incidência de trombose vascular assintomática. Em cateter introduzido via veia

femural, por período de 6 meses, um grande trombo formou-se na ponta do cateter

duplo lumen, localizado na veia cava inferior. Esta ocorrência talvez tenha sido

ocasionada pela turbulência de bomba de sangue 118.

o emprego de cateter umbilical arterial é técnica considerada

essencial no cuidado de neonatos doentes 326, embora com risco de formação de

trombo aórtico, podendo isto levar a erro de diagnóstico, confundindo-se com

coarctação da aorta 275.

2.2.4 Biomateriais e dispositivos paramédicos

o emprego dos biomaleriaisvem desde o início do século, tendo

sido desde quando foi maciço seu uso nas restauraçõesdentais. O empregobem

sucedido na cirurgia reconstrutiva apenas passou a ser após a TI Guerra Mundial.
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Desde então tem havido progresso, com crescimento exponencial, em parte devido à

necessidade de atendimento às situações não acomodadas pelo transplante, e em

outra, pelos desenvolvimentos tecnológicos que resultam de interação interdisciplinar,

envolvendo fisicos, químicos e profissionais da área biomédica. Isto tem

conduzido ao desenvolvimento de materiais que, além das características de

biocompatibilidade, possam correponder às expectativas mecânicas e funcionais em

pauta 133,137,168,174,223,299.

Para atendimento a esta abrangência, os dispositivos devem estar

integrados ao sistema que os circunda, podendo requerer características destes

conforme a aplicação. Muitas vezes a porosidade ou rugosidade da superficie do

implante é preferível à lisura, embora em certas situações isto possa promover a

colonização bacteriana. Células como neutrófilos, macrófagos, epitelióides e plaquetas

são importantes na incorporação do implante. Os neutrófilos estão principalmente

envolvidos na fase aguda da inflamação, e têm vida curta, comparativamente aos

macrófagos e seus derivados. Macrófagos ativados estimulam a síntese e deposição de

colágeno e neovascularização 76.Linfócitos e macrófagos entre outros são ativamente

envolvidos no complexo das reações antigênicas ou imunológicas, não apenas nos

transplantes, mas naqueles implantes de origem natural, embora nestes casos sejam de

menos importância por se tratar de materiais sintéticos. Os fibroblastos estão, também,

envolvidos na formação da microvasculatura, importante para a incorporção do

implante.

Recentemente, a aderência plaquetária tem sido considerado fator

importante na falha de certos polímeros quanto à aplicabilidade nas próteses

vasculares menores, por problemas de oclusão, podendo resultar em isquemia e

infecção. Tem-se buscado soluções mediante revestimento de células endoteliais 141.

Ocorre que a hemostase e suas alterações conduzindo à coagulação

excessiva, trombose ou ambos são controladas pela tromborresistência da superficie.

Além disto, outros cuidados dizem respeito ao controle da coagulabilidade do sangue,
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e do fluxo que deve ser suave e não turbulento. Estes princípios são frequentemente

violados na prática clínica, através de intervenções envolvendomateriais artificiais 6.

Particularmente na área de materiais vasculares e cardiovasculares

tem havido crescente interesse. Entre muitos exemplos podem-se citar as próteses

vasculares em poliuretano, modificado ou não, que mimetizam o comportamento das

artérias e assim sua aplicação no coração artificial 133.

Com a resistência das pessoas quanto a aceitar transfusões frente a

riscos de infecções por hepatite e AIDS, também tem havido busca a substitutos de

hemoglobina, eritrócitos e plasma, com possibilidades no uso de perfluorcarbonos

como transportadores de oxigênio, e hemoglobina microssomo-encapsulada como

substituto ao sangue total 133.

Como possibilidades para implante ósseo tem-se trabalhado em

desenvolvimento, principalmente associado a fosfato de cálcio e hidroxiapatita 134.

Adicionalmente, biomateriais poliméricos biodegradáveis para fixação interna de

fraturas têm mostrado vantagem frente aos metais, uma vez que estes reduzem o

crescimento ósseo devido ao stress. Os materiais mais promissores têm sido os ácidos

polilático e poliglicólico, seus copolímeros, e a polidioxanona, com estrutura

adequada quanto às necessidades de resistância a tração, flexibilidade e velocidade de

degradação 134.

No que diz respeito aos órgãos artificiais, embora experimentação

mais criteriosa tenha somente ocorrido nos últimos 35 anos, estes encontram intenso

uso terapêutico. Somente nos Estados Unidos da América do Norte, aproximadamente

13 milhões de procedimentos são feitos anualmente. A nível universal, relativamente

poucas próteses cardíacas ou coração totalmente artificial foram empregados. Bombas

de infusão de insulina são usadas em cerca de 10 mil pacientes. No planeta, estimou-

se em 1988 a introdução de 10 mil válvulas cardíacas, 300 mil marcapassos, 400 mil

próteses ortopédicas e 300 mil procedimentos de oxigenação sanguínea; ainda, cerca
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de 300 mil pacientes viviam graças a rins artificiais. Tais números tendem a crescer de

forma inestimável à medida que ocorra melhoria nos biomateriais, ao lado da

introdução de novos materiais e dispositivos ou procedimentos de uso com maior

adequacidade 133.

Novos materiais para liberação de drogas estão entre as áreas de

maIOr desenvolvimento, envolvendo pesquisa de matrizes associadas a interações

droga-polímero, transformação da droga no polímero e difusão da mesma através do

polímero 180.

Embora aceito no geral de que os biomateriais são muito menos ativos

imunologicamente que os transplantes ou biomateriais derivados de tecidos, existe,

entretanto, propensão de alguns em interagir com o sistema complemento, produzindo

mediadores inflamatórios C3a e C5a, os quais interferem com a hemodiálise 133.

Muitos dispositivos utilizados na armazenagem e transfusão de

sangue, aSSlIDcomo em procedimentos médicos e cirúrgicos, são fabricados com

poli(cloreto de vinila) (PVC). Este pode conter substâncias tóxicas que associam

também efeito carcinogênico 133.

Trabalho experimental desenvolvido por Murabayashi e Nosé (223),

quanto a interações entre materiais e sangue, em situação clínica, revela evidências de

que as reações locais não se relacionam às sistêmicas, devendo ambas serem

consideradas em separado. Os autores apresentam os 3 estágios de interações, de

super-agudo, agudo a crônico. Na primeira, transiente, tanto ocorre ativação do

sistema humoral quanto modificações do material, com adesão de plaquetas e fibrina;

o estágio agudo, iniciado após 2 horas, é dependente do primeiro, que defme o

sucesso ou falha do implante. Neste período, estimado em 2 semanas, o efeito direto

no sangue pode ser alteração ou denaturação de componentes ou geração de

substâncias biologicamente ativas. Após este período, precursores de células do tipo

endotelial surgem na superfície, caracterizando o estágio crônico.



21

o PVC plastificado com LT 360 foi pior quanto à ativação do

complemento, em extensão significante, em oposição àquele plastificado com DEHP e

revestido em poliuretano. Pela outra técnica, o melhor foi o mesmo, porém com o

inconveniente devido às alterações na superfície interna, passando para rugosa após 6

meses, indicando a baixa estabilidade do revestimento 42.

o PVCtem sido material dos mais empregados em dispositivos para

o transporte de sangue, tendo sido seu consumo em materiais médicos na Europa

oriental de aproximadamente 170 mil toneladas em 1988. Esta preferência é

constatada, também, no Japão e Estados Unidos da América do Norte. Apesar das

críticas ao DEHP como plastificante, relativas a propriedades potencialmente tóxicas,

o PVC plastificado com esta substância permanece na confecção de tubos para contato

com sangue, com significante uso como biomaterial para aplicação extracorpórea.

Deve-se isto a características como disponibilidade, custo, transparência, facilidade de

fabricação e montagem, performance de esterilização, baixa toxicidade e

biocompatibilidade 31. Aspecto adicional a considerar envolve a contaminação

superficial do PVC quando destinado a prótese vascular, podendo esta contaminação

estar associada à exsudação de plastificantes 144.

Em função da diversidade do material empregado na confecção de

cateteres intravenosos este aspecto tem sido investigado quanto a influências sobre a

trombogênese. Diferentes tipos de cateteres, confeccionados em poliestireno,

poliuretano, silicone, Teflon@ TFE e Teflon@FEP, foram avaliados quanto a efeito

sobre a parede vascular e sobre o fluxo sanguíneo. O experimento envolveu 5 animais

para cada tipo de cateter avaliado, aos quais foram implantadas amostras na veia cava

por período de 10 dias. O estudo evidenciou maior incidência de trombose nos

cateteres mais rígidos, tendo o de polietileno apresentado condições mais ofensivas à

veia que o de Teflon@. A formação de uombos dependeu da turbulência, por sua vez

influenciada pela composição do cateter 86.
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Deve ser lembrada a importância da adequação entre materiais e

aplicações: o polietileno, particulannente na ortopedia, encontra seu ponto de

excelência, principalmente quando de peso molecular ultra alto (UHMWP), em que

tamanho, forma e topografia são fatores determinantes na reação tissular 116.

o Teflon@,substrato hidrófobo, de baixa energia, em teste com

sangue humano total, com tempo de contato de 1 a 120 segundos,mostroumenor

adesão plaquetária que o poliuretano sulfonado, situando-se no mesmo nível dos

polímeros acetilados, também de baixa energia. O trabalho feito por Feuerstein e

Ratner 107, comparando o comportamentode PVC, Silastic@,Biomer@e vidro

siliconizado, quando expostos a suspensão de plaquetas e células vermelhas, contendo

ou não trombina, reforçam o resultado da pesquisa anterior. Os resultados, a curto e a

longo prazo, evidenciaram que as superfícies de energia mais baixa (silicone e vidro

siliconizado) exibiram os níveis mais baixos de adesão plaquetária, contra o nível mais

alto no PVC, com alta energia (40-50 erg/cm2) 107.

O copolímero sob a forma de emaranhado de fibras, em configuração

tubular, destinado a reposição de vaso de pequeno calibre, tem-se mostrado adequado,

permitindo a endotelização, desde que seja de baixa e média porosidade, quando

implantado em ratos por período de 3 meses 239.

Apesar das boas características do elastômero polieteruretano, sua

estabilidade é influencida pelo plastificante empregado na formulação. Quando o

polímero base não aditivado foi adicionado de 1% de Santowhite, 5% de Methacrol

3138F e 1% de Santowhite mais 5% de Methacrol 3138F e estes foram implantados

no tecido subcutâneo de ratos por períodos de 4 dias a 10 semanas, os fragmentos de

poliuretano perderam a transparência, evidenciando particulannente efeito protetor de

Santowhite, no sentido de evitar cracking e erosão de superficie 333.

A longevidade do implante de poliuretanos, particulannente os

copolímeros multibloco segmentados, consistindo de cadeias com segmento mole
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(linear) e duro (ligações cruzadas e gupos aromáticos), é crítica para o sucesso da

aplicação biomédica desejada 4°.

Os poliuretanos multibloco segmentados estão entre os mais

considerados para aplicação biomédica (por exemplo o Pellethane 2363-80AE).

Estudos de análise química por espectroscopia de elétron têm mostrado que amostra

superficialmente tratada com tripsina concentra na superfície os segmentos duros,

podendo contribuir tanto para biocompatibilidade quanto para acelerada degradação,

particularmente por quebra da ligação éter. Esta constatação reforça a teoria da

degradação enzimática Ín vÍVO 4°.

Testes Ín vÍVO empregando cabras, com placa de materiais-teste de

poliuretano alojada em cavidade cardíaca durante 72 horas, permitiram avaliação

macroscópica de trombose. Dados laboratoriais não evidenciaram alterações em

características ou componentes celulares sanguíneos; apenas leucocitose no primeiro

dia pós-operatório, o que pode ser explicada pela intervenção cirúrgica de colocação

das placas. A formação de trombos ocorreu restrita à superfície das placas, com menor

incidência quando era mais lisa 108.

A aplicação dos poliuretanos é ampla, pelo fato de sua natureza

química não ser restritiva, por exemplo como acesso auto-vedante implantável para

hemodiálise 242, implantes mamários, dispositivos para liberação controlada de

drogas, coração artificial, entre outros 187. Entretanto, a sua natureza química pode

permitir ataque decorrente do contato com drogas antineoplásicas 264.

Considerando o elevado nível de emprego do silicone e do

poliuretano em procedimentos cirúrgicos entre outros, e tendo em vista a característica

de resposta ao redor destes materiais quando em tecidos moles, Sank e

colaboradores 287trabalharam com técnicas de cultura celular, mimetizando situação

de teste Ín VÍVO. Comparativamente,a adesão de fibroblastosde derme humana a

espuma de poliuretanofoi significantementemenor que no silicone. Com relação à
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proliferação de fibroblasto, esta foi extremamente reduzida, seja em espuma de

poliuretano ou em silicone texturizado, em oposto ao silicone de superfície lisa.

Constataram proliferação de células endoteliais de veia umbelical humana, embora

reduzida em superfície de ambos tipos de silicone, com abundância sobre o

poliuretano, evidenciando sua adequação ao empregoem dispositivos vasculares 211.

o Pellethane 2363 80A, um copoliéter-uretano,comercialmente

disponível e considerado adequado quanto à compatibilidadecom o sangue, foi

submetido a modificação de superfície com poli(oxietileno), objetivando melhoria

desta característica. Foi submetido, entre outros, a teste de compatibilidade com

sangue por sistema de fluxo capilar com plaquetas humanas marcadas. Ambos,

Pellethane modificado ou não, evidenciaram baixa deposição plaquetária frente ao

controle, em polietileno 57,

Objetivando comparar características de trombogenicidade entre

cateteres percutâneos, para emprego em artérias, Lambert e colaboradores 178

efetuaram estudo com Teflon@ e polietileno. O estudo envolveu o total de 98

pacientes com tempos de permanência de 1 a mais que 10 dias, O Teflon@ apresentou

característica de menor trombogenicidade, ainda que em calibre superior ao do

polietileno178, Ficouevidenciadoque inclusõesde substânciasradiopacasminimizam

as vantagens do Teflon@ 177,

Avaliação do poli(oxipropileno) nylon segmentado 610 quanto à

trombogenicidade foi feita por Yui e colaboradores 337,envolvendo estudos in vitro e

in vivo, O parâmetro do teste in vitro foi a contagem diferencial de número de

plaquetas e tempo para formação de trombo após o sangue passar por tubo preenchido

com pérolas do material-teste. Quando in vivo, se avaliou o tempo máximo de patência

em shunt artério-venoso, empregando coelhos. A maior importância do trabalho reside

no estudo inovador de polímeros com tnicroestrutura cristalino-amorfa, que se

mostrou intrinsecamente antitrombogênica 337.
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Na sequência de desenvolvimento objetivando biomateriais com

reduzida trombogenicidade surgem aqueles revestidos com grupo fosfolípide polar, o

metacrilato de poli( 2-metacriloxietilfosforilcolina-co- n-butila), que m1Illlll1zam

aderência de fibrina, além de reduzir adesão e ativação de plaquetas 151.Outro recurso

para aumentar a hemocompatibilidade foi o tratamento da superfície de poliuretano

com revestimento de hidrômero. Amostras implantadas em veia e artéria femurais de

cães durante um mês apresentaram dados reprodutíveis, provando ser tal revestimento

menos trombogênico, com característica semelhante ao silicone 38.

Tubos de polietileno, quando heparinizados por ligação covalente,

mantiveram-se adequados ao contato com sangue nos primeiros meses de implantação

na aorta de porcos, ou seja, no período crítico para os vasos de pequeno calibre 8, 21.

Também o poliuretano grafted, quando ligado a heparina, mostrou resultado

satisfatório 22, 143, indicando ser tal tratamento, aplicável aos cateteres artério-

pulmonares 143.

A endotelização, recurso alternativo no desenvolvimento de material

destinado a confecção de próteses vasculares visando tromborresistência, apresenta

por vezes inconstância no tempo para revestimento celular. Esta variação de 24 horas

a 8 dias acaba provocando risco de aderência de células musculares lisas e pode

induzir à fonnação de trombo 291;além disto há risco do desprendimento do endotélio

na dependência de velocidade do fluxo 189.

Outra classe de biomateriais foi preparada com blendas de polímeros

sintéticos (poliuretano, ácido poliacrílico, poliacrilamida e álcool polivinílico). O

primeiro contém fibrinogênio enquanto os demais, colágeno, mostrando um novo

caminho de pesquisa para diferentes apli:;açõesde biomateriais 299.

Particularmente em relaqão ao contato do biomaterial com o sangue,

um composto de proteína gelificada hidrófila apresenta-se como possibilidade na

interface entre polúuero e sangue 203,20').
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2.2.5 Adesões e alterações plaquetárias

Sabe-se que extensivo contato entre plaquetas e superfícies estranhas

resulta em acentuada trombocitopenia, formação de agregados plaquetários, liberação

do conteúdo dos grânulos das plaquetas e redução na reatividade das plaquetas a

agonistas solúveis, Apesar de os sistemas modernos, como no bypass cardiopulmonar,

terem reduzido os danos a componentes sanguíneos, alterações na função plaquetária

frequentemente impedem o sucesso daqueles de longa duração, assim como em

sistemas de suportes extracorpóreos de uso prolongado I,

Anteriormente às considerações quanto à interação plaqueta-

superficie, torna-se apropriado sumarizar os conceitos atuais de estrutura e função

plaquetária. Plaquetas são fragmentos anucleados de citoplasma megacariótico, de

aproximadamente 1,5 a 2,0 ~m de diâmetro, cuja concentração plasmática é de

250.000/~L 328,As plaquetas contêm citoesqueleto complexo e são capazes de aderir

à superficie, difundindo e extrudando o conteúdo de seus grânulos segundo a

estimulação 327. A superficie externa das plaquetas consiste de glicoproteínas

periféricas que podem participar da adesividade e agregação, sendo denominadas

glicocalix 234.Abaixo do glicocalix existe bicamada de lípide, contendo proteínas

inseridas em sua lamela interna e externa. Esta membrana comunica-se com o sistema

de ramificação em canais, denominado sistema canicular aberto, e penetra para o

interior da plaqueta. Este arranjo anatômico expande grandemente a área de superficie

celular e facilita a extrusão dos constituintes do grânulo por fusão das membranas

internas com as orientadas de superficie.

Esta arquitetura subcelular é mantida por uma faixa circunferencial de

microtubos, que juntamente com microfilamentos (tubulina polimerizada) são

responsáveis pela manutenção da conformação discóide das plaquetas não

estimuladas. Um evento precoce na ativação plaquetária provoca a transformação de

disco à esfera e concomitante extrusão de pseudópodos de contrações actino-

catalizadas dos componentes miosínicos dos microfilamentos. Estímulos subsequentes
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resultam na centralização da faixa de microtúbulos, comprimindo as glândulas

secretorasnumamassacompactano centroda célula148,327.

A exposição do sangue a superfícies sintéticas resulta em rearranjo

instantâneo de água e íons em segundos, seguida pela disposição de proteínas do

sangue na interface 18 Esta camada protéica sobre superfícies negativamente

carregadas é composta principalmente de fibrinogênio, rapidamente substituído por

outra de alto peso molecular 322. Porém, nas superficies hidrófobas normalmente

envolvidas esta conversão pode não ocorrer 328.

Independentemente, quando o fibrinogênio atinge a profundidade de

aproximadamente 200 A, se toma adequado à adesão plaquetária. Inicialmente, as

plaquetas conduzidas à superfície por interação com células vermelhas aderem

fortemente à mesma e passam a apresentar alteração na conformação e granulação.

Subsequentemente, novas plaquetas se agregam a estas da superfície, já ativadas. As

plaquetas estimuladas aceleram formação de trombina pela liberação de fatores de

coagulação com a participação de monócitos estimulados. Em alguns minutos

formam-se fios de fibrina e coágulos identificáveis. Portanto, o comportamento das

primeiras plaquetas determina o subsequente estágio trombogênico 216.

A adesão plaquetária aparenta depender de certas propriedades de

superfície, incluindotextura,molhabilidadee energialivre 18. Adicionalmente,altas

velocidades de fluxo aumentam esta característica devido à turbulência do sangue 190.

A ativação plaquetária ocorre inerente a certas desordens de natureza

orgânica, como defeitos congênitos, trombose venosa profunda, diabetes Mellitus,

doença vascular periférica, isquemia cardiovascular e doença cerebrovascular 190.

A heparina suprime a atividade plaquetária via inibição de trombina

endógena. Então, embora aumente a atividade das plaquetas, estas não são de fato

ativas porque a trombina, importante agonista, não é dispoIÚvel 167.
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Em hmnanos, com o uso de oxigenadores a bolha, além de eventuais

problemas de embolia 241,245ocorre declínio de contagem de plaquetas devido ao

efeito da diluição. No sistema de oxigenação por membrana ocorre, também, declínio

na sua concentração. Esta semelhança pode ser explicada de mn lado pela reduzida

área de superfície dos oxigenadores a bolha, porém permitindo a interface gás-sangue,

que por sua vez altera a cinética plaquetária 213.

Conforme Kestin e colaboradores 167,o by pass cardiopulmonar por

si (sistema membrana) não resulta em ativação plaquetária, mas sim a heparina. Estes

autores associam o by pass a trombocitopenia, o que pode gerar interpretação

incorreta.

A formação de agregados plaquetários durante by pass

cardiopulmonar, assim como defeitos funcionais das plaquetas por algmnas horas 300

podem contribuir para as hemorragias pós-operatórias, independente do sistema, se

bolhas ou membrana. Tentativas a nível terapêutico empregando aspirina, dipiridamol

ou prostaglandina E e prostaciclina não foram bem sucedidas 1,136.

Sabe-se que a liberação de serotonina plaquetária e presumivelmente

de adenina nucleotídeo em resposta a contato com superficies pode ser bloqueada por

agentes anti-inflamatórios não esteroidais como a aspirina ou indometacina. Porém, as

concentrações milimolares destas drogas não impedem a adesão plaquetária a

superficies 286.

Aspecto adicional, quando envolve by pass cardiopulmonar no caso

de oxigenação por membrana, diz respeito a sua composição química, pois aquelas

constituídos em cuprofano e celulose promovem ativação de complemento, ao

contrário daquelas em polissulfona 35.

o neonato, quando submetido à oxigenação extracorpórea por

membrana está sujeito a riscos maiores, particularmente relacionados a ocoITências de
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hemolTagia intracraniana, seja por sequestro de plaquetas ou pela meia vida menor

daquelas transfundidas 273.

Em pacientes submetidos à substituição por coração total artificial,

aSSIm como em experimentos da mesma natureza realizados em bezelTos, é

considerado critico o pós-operatório do terceiro ao sétimo dias, uma vez que o número

e função das plaquetas são alterados frente a agentes de agregação 222.

Estudando a influência de técnicas de puncionamento na ativação

plaquetária em voluntários saudáveis, Levine e colaboradores 191 observaram

diferenças estatisticamente significantes. A coleta do sangue foi através da insersão de

agulha metálica de butterjly, associada à torneira três vias ou por múltiplas punções,

também com mesmo tipo de agulha.

Com o risco de transmissão de doenças virais pela transfusão de

sangue homólogo ou produtos sanguíneos, métodos que reduzem esta técnica têm sido

estudados. Particularmente na cirurgia cardíaca, em que grandes volumes de sangue

são necessários, tem-se recorrido a doação pré-operatória autóloga, remoção

intraoperativa, priming não sanguíneo do sistema coração-pulmão, recuperação do

sangueremanescenteno circuitoapóso bypass cardiopulmonar243 ou autotransfusão

do espaço mediastinal após o by pass ou medidas farmacológicas mediante uso de alta

dose de aprotinina 35, 93, 158,28°. Boldt e colaboradores 34, estudaram de fonna

comparativa, em 30 pacientes submetidos a by pass cardiopulmonar, diversos

aspectos, ou seja, os efeitos de separador celular (Cell Saver IV, Hemonetias), do

dispositivo de hemofiltração (HF-80, Fresenius) e da alta dose de aprotinina

(Trasylol@, Bayer). Concluíram, apesar das dificuldades na comparação, pela

vantagem na hemofiltração, que signi:ficantementepromoveu menor alteração na

função plaquetária frente à técnica Cell ..\ 'aver.Quanto ao uso da aprotinina, os autores

não constataram efeito positivo quanto à agregação plaquetária ou hemolTagiapós-

operatória,
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A adesão plaquetária humana em sangue citratado não aumenta com

velocidades crescentes de fluxo (valores de 50 rnL/min para tempos de exposição

reduzidos). No aspecto interação plaqueta-plaqueta, o trombo plaquetário não interfere

em ambos casos, porém a extensão de agregação plaquetária é significantemente

maior no sangue não citratado. Já a quantidade de depósito de fibrina diminui com o

fluxo de maior velocidade, sendo que virtualmente ocorre a ausência de fibrina

quando a 3.300 seg-l 25.O citrato age reduzindo o cálcio ionizado, diferentemente da

heparina de origens distintas, a qual tem sido atribuído efeitos como induzir a

agregação, causar a liberação do conteúdo dos grânulos das plaquetas ou inibir

agregaçãopor algunsdosagentes58, 242.

Na tentativa de melhorar as características quando do contato com

sangue, bons resultados foram obtidos quando do tratamento de superfície de

poli(éter-uretana)s (Pelletane 2363 80A) como polioxietileno. Obteve-se superfície

mais hidrófila, com redução de até 30 no ângulo de contato com a água, e marcante

redução no depósito plaquetário quando comparado às superfícies não modificadas 57.

Estudos in vivo quanto à adesão plaquetária feitos por Ito e

colaboradores 152 mostraram que, em poli(éter-uretana)s ligadas à heparina, a

superfície se torna mais hidrófila. Quanto a adesões plaquetárias, quando a ligação é

por mecanismo iônico tendem a se ligar mais às frações de baixo peso molecular, que

são mais efetivas em impedir adesão e agregação plaquetárias. Os mesmos autores,

estudando o mecanismo de adesão plaquetária, mostraram ser ela influenciada pelas

proteínas plasmáticas, independente dos microtubulos do citoesqueleto.

Um desafio adicional é estudo da potencial hipersensibilidade das

plaquetas a agentes de agregação ou mesmo da agregação expontânea, iniciada por

fatores externos como o fumo, stress, exercício físicos e composição lipídica da

dieta 231. Estes aspectosaumentama preocupação,devendolevarem consideraçãoas

diferenças individuais, sejam entre pacientes ou voluntários sadios.
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Fazendo um paralelo entre plaquetas e glóbulos brancos, estes

também apresentam aderência ao endotélio aumentada frente a fluxos menores, em

situações como na presença de infecções, em que se verificam problemas

funcionais 336. Quando há falha no revestimento do endotélio ocorre a adesão de

monócitos e macrófagos, iniciando a formação de placas, que é intensificada na

presença de endotoxinas. Os monócitos também originam a formação de pseudópodos

83. A ativação de macrófogos é também caracterizada pela protrusão e expansão do

seu citoplasma 338.

2.2.6 Métodos in vivo e in vitro na avaliação de hemocompatibilidade

Os materiais, ainda que não adequadamente compatíveis com o

sangue, se têm mostrado bem sucedidos em sistemas de alto fluxo quando sua área

de superfície é reduzida. Problemas com trombose são mais frequentes quando

grandes áreas do material estranho, de baixa compatibilidade, são expostas ao

sangue ou quando a velocidade de fluxo do sangue passando por estes materiais

é baixa 25, 211, 212. Interesses recentes em rins e coração artificiais têm dirigido a

atenção à necessidade de desenvolvimento de novos materiais altamente compatíveis

com o sangue.

Paralelamente à pesquisa de novos materiais, surge a dificuldade

quanto à avaliação de sua compatibilidade com o sangue. Alguns autores defendem o

screening com testes in vivo empregando animais, o que implica em investigação

laboriosa e cara 305.Outros, em interesse pela economia, sugerem screening inicial

pelo emprego de testes in vitro 162, 209, 210, 243 e apenas para os materiais mais

promissores o encaminhamentopara testes in vivo.

Considerando os testes in vitro, pode-se pensar basicamente em 3

tipos de procedimentos, sendo primeiro o tempo de coagulação, feito com sangue
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recalcificado ou não em contato com o material teste. O segundo tipo de teste consiste

na exposição do sangue à superficie, sob condições de fluxo lento ou mesmo na

situação estática, por determinado período de tempo. Após decurso deste período

alguns testes são efetuados no plasma para determinar o grau de ativação nas etapas

de coagulação do sangue. O terceiro tipo mede a adesão plaquetária ao material-teste,

independentemente da sequência de ativação 21°.

Dentre várias dificuldades associadas à avaliação in vitro, os

problemas principais dizem respeito aos aspectos de coagulação. Envolvem seleção

dos doadores, que devem ser honestos quanto a informações pertinentes a hábitos

alimentares, a doenças e uso de medicamentos, pois agentes antiinflamatórios não

hormonais como Ketorolac@ inibem a síntese de prostaglandinas 82. É desaconselhado

o uso do sangue de bancos, por questão de deterioração de seus componentes e

contato com recipiente de estocagem. A venipunção deve ser de vaso superficial

grande, de forma rápida e atraumática. A coleta, com descarte do volume inicial, deve

ser no menor tempo possível, principalmente no caso de sangue total. Entre outros

cuidados citam-se grau de agitação na camara de teste, interações com o ar, superficie

limpa e regular dos recipientes de coleta, independentementeda natureza da avaliação,

se in vitro ou in vivo 209.

Nos testes in vivo têm-se evitado sangue de cão, coelho, vitela e

outros animais devido à variação interespécie, sendo fator adicional a natureza do

anticoagulante. Geralmente não é possível o uso do EDTA porque bloqueia a

atividade das plaquetas, restando o citrato ou heparina, que também interfere com

plaqueta e com o fator de coagulação. Ainda que a maior parte dos experimentos se

faça a temperatura ambiente, deveria ser a 37 °e , embora seja ótima para ativação

plaquetária aquela fisiológica do organismo. Dá-se preferência à circulação laminar do

sangue em relação ao sistema estático 67.
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Para modelos in vivo, um dos testes mais clássicos é o de Gott 117,

com a implantação de um anel na veia cava inferior de cachorros, por período de 2

horas a 2 semanas, e subsequente avaliação do eventual trombo formado.

Outro exemplo de teste é apresentado por Solomon e

colaboradores 301,que examinaram diferentes cateteres mediante implantação na veia

jugular externa de cachorros. Após o sacrifício de animal se procede à observação

macroscópica de trombos, e ao microscópio eletrônico de varredura, de plaquetas.

Guidoin e colaboradores 127estudaram materiais na forma de prótese

arterial de 8 mm de diâmetro e 8 cm de comprimento, mantidas no cachorro por

diferentes tempos, desde horas a meses. Após sacrifício do animal as avaliações

envolvem microscópio óptico e eletrônico, além de reação imunohistoquímica com o

emprego de anticorpos específicos para o fator de von Willabrande.

Seguem outros modelos experimentais, como o de Bordenave e

colaboradores 37, Brothers e colaboradores 62, com cachorros, além de Harker e

colaboradores 135, empregando babuínos. Caracterizam-se assim as principais

dificuldades dos testes in vivo pela diversidade de modelos experimentais e pela

diferença interespécie para com o homem.

Os modelos experimentais ex vivo são opção adicional na avaliação

de materiais 66, envolvendo o retomo ou não do sangue ao animal. Pode ser apenas

recebido em câmara revestida com o material-teste, ou por um shunt artério-venoso,

arterio-arterial ou venoso e retomar ao animal, com subsequente avaliação superficial

quanto a depósito de plaquetas e fibrinogênio, por microscopia eletrônica de

varredura, empregando radioisótopm ou pela determinação de parâmetros

hematológicos. Cenni e colaboradores 6í recomendam a execução dos testes prévios in

vitro, a serem completados por aqueles 1(1vivo.
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2.2.7 Tromboflebite associada ao cateter

Tromboflebite é uma complicação frequente (62%) 198

acompanhando o uso de cânulas intravenosas, sejam periféricas ou centrais. Os

sintomas da tromboflebite descritos variam entre diferentes autores, incluindo porém

desde edemaciamento, vermelhidão, dor, intumescimento, aumento de temperatura,

enrigecimento da veia, aumento na intensidade da dor, difusão da vermelhidão e

possivelmente febre 59.A tromboflebite pode surgir no período de 12 a 24 horas após

a cateterização, mas também depois de 2 a 6 dias. A persistência dos sintomas da

tromboflebite por período superior a 10 dias após a remoção da cânula é explicada

como sendo necessário para a cicatrização dos danos na íntima da veia e formação do

trombo 181,308

Do ponto de vista etiológico, 3 tipos de tromboflebite são

distinguidos: química, mecânica e infecciosa. Muitas das recomendações no sentido

de evitar a tromboflebite são dirigidas a prevenir a contaminação da cânula e do

sistema de infusão, uma vez que redunda em infecção, considerada a causa mais

importante da tromboflebite. Por isto incluem precauções de higiene durante a

inserção da cânula, troca regular do sistema de infusão, restrição no número de

torneiras três vias, além da troca do cateter inserido, tão logo possível em condições

de emergência 61, Diferentes autores contrariam este aspecto, imputando minima ou

baixa associação de flebite a problemas sépticos 226. Estudo buscando associar a

incidência de tromboflebite a bactérias anaeróbicas não permitiu concluir esta

hipótese; por falha metodológica, ao contrário disto, pela ausência destas bactérias 80.

A tromboflebite da infusão, geralmente ass1ll1 referida, é

consequência da técnica de administração de medicamentos, podendo portanto ser

minimizada por tempos de infusão reduzidos a períodos de 11 a 14 horas, ou por

infusão lenta de soluções de glicose isomolares (5%) ao invés de hipermolares, pela

adição de tampões (bicarbonato de sódio na glicose para aumentar o pH) ou uso de
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filtros de membrana in line para remover componentes particulados presentes nos

fluídos de infusão (181).

Conforme Broek e colaboradores 61, a substituição de glicose a 5%

por NaCI a 0,9% para infusão contínua reduziu a tromboflebite em 33%. Esta

observação encontra respaldo no estudo de Lundgren e colaboradores 198, que

associam maior incidência de flebite a administração de frutose-glucose, antibióticos

ou anticoagulantes.

Sabe-se que fármacos como furosemida, fentanil e droperidol foram

responsáveis por maior incidência de tromboflebite 61.Também o uso de penicilinas,

cefalosporinas ou clindamicina, de forma isolada ou em combinação, foi

significantemente responsável pela flebite 131.

Relatos sobre tromboflebite de infusão associados ao material da

cânula dizem respeito a características de rigidez, rugosidade e composição

química 16°.

Larson e colaboradores 61, em estudo com voluntários, puncionaram

veias do dorso das mãos e mantiveram por período de 5 dias os cateteres de

politetrafluoretileno, poli( éter-uretana) e poli( éter-amida) (XLOM), sem administração

de qualquer fluido e sem troca de bandagem. As cânulas em politetrafluoretileno

foram mais facilmente introduzidas em função da sua característica de dureza, apesar

de causar maior dor na introdução e a rigidez do material foi significantemente

aumentada. Estas cânulas apresentaram inércia biológica, não liberação de substâncias

irritantes à íntima da veia e não causando ativação de complemento, provável agente

ao avermelhamento e edema. Aquelas em poli(éter-uretana) e em poli(éter-arnida)

produziram maior avermelhamento e edema quando da sua introdução na veia.

Estudo comparativo entre cânulas em poliuretano (Vialon@) e em

Teflon@ FEP, efetuado por Gaukroger e colaboradores 111,evidenciou que as de
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poliuretano foram associadas a índice 46% mais baixo de incidência de tromboflebite

com relação às de Teflon@. Nelson e Garland 226, trabalhando com cateteres de

Teflon@,puderam observar baixa ocoITênciade flebite em crianças, permitindo que os

mesmos sejam mantidos por mais de 72 horas com ausência de sinais de

incompatibilidade.

Comparações entre agulhas de aço e cateters de Teflon@, envolvendo

954 inserções, buscaram analisar as possíveis complicações da terapia intravenosa. O

risco de flebites foi significantemente maior (18,8% contra 8,8%) nas cânulas de

Teflon@; entretanto, as agulhas de aço apresentaram maior incidência de infiltração

(40,1%) com relação às de Teflon@(17,9%) 316.

Estudos empregando cateteres de diferentes naturezas têm

evidenciado a superioridade do silicone, que tem sido usado, por exemplo, na via

venosa central, evitando o extravasamento das lesivas drogas antitumorais. Do total de

65 cateteres de silicone sob observação, apenas 4 tiveram de ser removidos, no

intervalo de 2 a 10 dias (média de 7), por terem apresentado edema e eritema

vascular 186.

A superioridade do silicone, desta feita com relação ao látex, pode

também ser demonstrada em prospectiva clínica, quanto a menor incidência de uretrite

na cateterizaçào uretral 224.

2.3 INFECÇÕES ASSOCIADAS AO USO DE BIOMA TERIAIS

2.3.1 Considerações gerais

O uso dos biomateriais tem se expandido exponencialmente, com

entusiasmo inicialmente não velado. Técnicas médicas, inclusive cirúrgicas
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contemporâneas, incluem reposição protética de estruturas vasculares, juntas

artificiais, substitutos oculares, dispositivos de monitoração e liberação de drogas,

órgãos artificiais, além do uso de cateteres 180.

Os dois maiores impedimentos à expansão do uso de materiais

implantados são a infecção centralizada no biomaterial e a integração não bem

sucedida entre tecido e sua superficie. Infecções centralizadas nos biomateriais,

também consideradas como corpos estranhos, são consequências diretas de habilidade

de adaptação e da tendência natural de bactérias colonizarem a superficie dos

materiaisinertesou o tecido lesadoadjacente121. O sucessoda integraçãodas células

do tecido ao biomaterial depende do desenvolvimento da interação homeostática,

possivelmente com ligações químicas, entre as macromoléculas da membrana externa

das células do tecido e a superficie artificial. Porém, as células dos tecidos são

extremamente mais especializadas que as bactérias e sofrem com relação a estes

controles mais complexos 133,134.Por outro lado, ao enfocar as consequências da

infecção, tomando como exemplo uma prótese vascular ou um dispositivo de fixação

interna de junta, pode-se chegar a osteomielite, amputação do membro ou morte do

paciente. Próteses cardíacas, abdominais e vasculares podem conduzir à morte ou a

amputação em 300/0dos casos 85,133.

Outros estudos têm demonstrado índices de infecção associados ao

uso de biomateriais para diferentes fms, seja no trato urinário, em diálise peritonial

contínua ou em âmbito geral 85,279.

Diversas pesquisas têm, também, evidenciado a associação de

bactérias produtoras de slime como agentes causais de infecções em biomateriais e no

tecido adjacente compromissado 228, A substância extracelular de natureza

lipossacáride consiste em material amorto formado de polímeros com peso molecular

alto e baixo, ligados ionicamente. Estes exopolissacárídes são compostos de

monossacárides neutros e contêm aminoaçúcares, ácido urônico e polióis. Agem como

resina de troca iônica para a nutrição, lagocitose moderada e resposta a antibióticos,
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com função nos últimos estágios de adesão da superfície, agregação e interação

polimicrobiana 195.

Estes exopolissacárides extracapsulares, que diferem conforme a

natureza bacteriana, podem também se ligar a superfícies, a materiais nela adsorvidos

ou funcionar como agentes de agregação entre células, consolidar adesões e induzir a

formação de colônias 283.Condições ambientais favoráveis permitem a propagação

bacteriana e a infecção 237.

Sabe-se que a superfície do biomaterial implantado é rapidamente

revestida por filme glicoproteináceo contendo fibronectina, fibrinogênio, colágeno e

outras proteínas, bem como íons do ambiente, fragmentos de tecidos e contaminantes.

Este revestimento forma um substrato receptor para a adesão bacteriana, ou de células

do tecido. Estudos in vitro mostram que a fibronectina se liga à superfície de

biomateriais com afinidades variáveis. Assim, a ligação da fibronectina à espécie

microbiana é específica e pode ser fator de virulência de organismo, já que aqueles

mais patogênicos são providos de maior número de receptores por unidade de área.

Algumas cepas apresentam, também, receptores para colágeno e laminina, além de

fibronectina 88, 237.

A integração com o tecido é paralelo interessante à adesão

microbiana, além de se constituir em fenômeno desejável para a compatibilidade de

certos implantes e biomateriais.

Alguma falha na integração com tecido é forma de incompatibilidade

com ou sem rejeição pelo receptor. A resposta do sistema imune pode ser leve, com a

formação de fina camada fibroinflamatória, ou severa, com grosseira toxicidade aos

tecidos resultando em necrose. No caso de próteses vasculares, a falha na integração

entre material sintético e vasculatura natural resulta em catastrófica hemorragia,

formação de coágulos e trombos, com embolia, condições precursoras para

infecção 146,284.
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Infecções por organismos como Staphylococcus epidermidis podem

liberar fatores quimiostáticos lipídicos após a morte, que irão mobilizar fagócitos

àquele sítio numa velocidade acelerada Antígenos dos organismos podem reagir com

anticorpos específicos e ativar o sistema complemento a gerar o componente 3b, que

pode também agir para promover fagocitose. Em adição, a fração C5a é gerada e esta

age como fator quimiostático para mobilizar fagócitos adicionais ao sítio de

infecção 72,146.

o choque séptico é atualmente causa das mais comuns de morte em

unidades de cuidado intensivo. Entre as razões encontra-se o crescente emprego de

terapia com drogas citotóxicas e imunossupressivas, maior frequência de uso dos

dispositivos invasivos como cateteres vasculares, além de maior longevidade dos

pacientes propensos a desenvolver sepsia e aumento nas infecções causadas por

organismos antibiótico-resistentes 165.

o mecanismo patogênico envolvido na disfunção cardiovascular do

choque séptico é muito complexo. O efeito mais comum é o perfil hemodinâmico

caracterizado por elevado índice cardíaco e reduzida resistência vascular sistêmica 174.

A sequência inicia-se com o ponto de infecção consistindo de abcesso, seguido de

peritonite, pneumonite, celulite ou outro. Os microrganismos então invadem a corrente

sanguínea, resultando em hemocultura positiva, ou podem proliferar no sítio infectado

e liberar grandes quantidades de mediadores na corrente sanguínea. Estes mediadores

podem consistir de endotoxinas ou de seus componentes estruturais antigênicos (ácido

teicóico) ou produtos derivados do hospedeiro 157,163,165,302.

A incidência de septicemia decorrente do choque séptico resultante do

uso de cateter é relativamente baixa, ocorrendo em menos que 1% dos pacientes.

Ainda assim o problema é significante, estimando-se que acima de 850 mil infecções

ocorram anualmente em pacientes hospitalizados, associadas a dispositivos de

infusão 113.
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A terapia de infusão intravenosa tomou-se modalidade terapêutica

indispensável na medicina atual, porém ainda carrega vasto potencial de iatrogenia.

Muitas são as falhas ainda existentes na sua prática, como mistura de drogas

incompatíveis, uso de droga ou de dose erradas, e mesmo injeção inadvertida na linha

arterial conduzindo a espasmo e gangrena distal. Outras complicações são a

sobrecarga de fluido e edema pulmonar, reações de transfusão, desbalanceamento

eletrolítico profundo, embolia de cateter, embolia de ar, hemotórax e pneumotórax e

possivelmente hipertensão pulmonar associada a material particulado em solução,

além daquela de maior importância, ou seja, a sepsia. Esta, felizmente é altamente

prevenível 91,204,205,292.

Cateteres venosos plásticos para a infusão têm sido empregados desde

1945, mas até 1962 o risco das infecções associadas à infusão foi totalmente

ignorado 32.A maioria dos estudos surgidos desde então tem enfocado o sistema de

administração, ignorando literalmente a possibilidade de contaminação do fluido

infundido através do cateter 91.

A maioria dos trabalhos tem investigado qualitativamente a

contaminação da ponta do cateter. As médias de contaminação mais altas foram

aquelas associadas a cateteres umbilicais em neonatos. No geral, embora a incidência

de culturas positivas varie dependendo da instituição, há unanimidade de que quanto

maior o tempo de permanência dos cateteres percutaneamente insertados, mais alta a

média de sepsia 91.

Quanto aos microrganismos mais comumente isolados configuram

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, bacilos Oram-negativos como

Klebsiella, Enterobacter, Serratia e enterococos. Todos estes microrganismos foram

comumente encontrados na pele de pacientes hospitalizados, observação que faz

associar a rota pela qual os componentes intravenosos puderam ser contaminados e

provocar infecção nos pacientes 138.
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Infecções mistas podem também ocorrer, sendo que o abaixamento do

potencial de oxi-redução cria condições mais favoráveis para o crescimento de

anaeróbicos, enquanto os próprios anaeróbicos promovem a sobrevivência dos

organismos facultativos através de sua interação com fagócitos. Cada organismo pode,

também, ser responsável por uma fase específica do processo de infecção 74,80.

A elevada incidência de bacteremia por Staphylococcus aureus, em

segundo lugar sob o aspecto quantitativo, tem como causa o emprego de cateteres e

dispositivos intravenosos. Desta forma, este agente é considerado a primeira causa de

sepsia nosocomial associada a cateteres 96, 205. A Candida albicans é também

associada a cateterização intravenosa, originária de abcesso de pele, assim como é

ocasionalmentedetectadaentre organismosnão usuais85.

Conforme Elding e Bodey 97, nota-se tendência crescente de

septicemias associadas a Xanthomonas spp e Pseudomonas spp, sendo menor o índice

de cura dos pacientes quando se trata da segunda cepa (73% contra 95%).

Pseudomonas cepacia ou Pseudomonasfluorescens e Xanthomonas maltophyla foram

os contaminantes mais comumente associados à pneumonia e também em choque,

tendo um dos pacientes apresentado sintomas de coagulação intravascular

disseminada.

Maradona e colaboradores 205 estudaram, de 1983 a 1985, 33

pacientes com bacteremia devido a Staphylococcus aureus associada a cateter ou

dispositivo intravenoso. Apesar destas bacteremias constituírem a primeira causa de

sepsia nosocomial, a mortalidade observada foi menor que aquela devido a outros

tipos de bacteremias estafilocócicas.

Em trabalho semelhant~ feito por Banks e colaboradores (19) com

acompanhamento de 118 pacientes, 45% das pontas de cateter, após o uso,

apresentaram contaminantes, por sua vez encontrados na pele dos mesmos. Embora os

autores expressem como sendo infe;,:ção de cateteres intravenosos, o termo é
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impreciso, pois, objetos inanimadosnão se tomam infectados; há evidências sugerindo

que as bactérias podem viver e se multiplicar na superfície de cateteres, obtendo

nutrientes do próprio substrato, do gzycocalix de certas espécies microbianas e outras

bactérias não viáveis, ai presentes.

As definições usualmente aceitas nos trabalhos recentes são:

. infecção associada a cateter: o termo não necessariamente implica na existência

de infecção invasiva, nem justifica necessariamente a terapia antibiótica 79; é

empregado para cultura positiva do segmento distal de cateter. Se análises semi-

quantitativas forem usadas, a presença de 15 ou mais colônias na placa de ágar-

sangue é considerada resultado positivo 202,247. Refere-se à situação em que se

isola o mesmo organismo, tanto da cultura de sangue periférico como daquela de

segmento do cateter, quando analisada de forma quantitativa ou semi

quantitativa 79. Segundo outro autor, quando de 2 amostras de sangue há

isolamento do mesmo agente, ou quando sinais clínicos e sintomas de infecções

estão presentes 159.

. septicemia (ou bacteriemia) associada ao cateter: é a diagnose baseada no

isolamento do mesmo organismo de uma cultura quantitativa ou semi-quantitativa

e de uma cultura periférica de sangue 79; ou ainda é assim definida quando de 2

culturas positivas de sangue, ou uma com sinais clínicos e sintomas de infecção

ocorre o isolamento 159.

. Contaminação: refere-se à presença de organismos, isolados quando em cultura, os

quais foram introduzidos durante a obtenção da amostra 79.

. Colonização: refere-se aos organismos no hospedeiro sem produzir resposta local

ou sistêmica 79.
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RelIo e colaboradores 270,271,embora concordando com a validade da

técnica semi-quantitativa, propuseram em seu trabalho o valor de 25 UFC ao invés do

clássico valor de 15 como ponto de corte, já que todos os casos de bacteremia

associada a cateter evidenciaram o mínimo de 25 UFC. Também de extrema

importância clínica, pela visualização imediata dos microrganismos sobre o cateter,

seria o método proposto por Coutlée e colaboradores 87. Observaram o total de 99

cateteres usados em 53 pacientes, analisando-os em paralelo com laranja-acridina e

pelo método de Gram, por sua vez comparando estes resultados com os da cultura

semi-quantitativa. Os dados obtidos com laranja-acridina, embora superiores aos de

coloração Gram, apresentaram sensibilidade inferior àquela do método semi-

quantitativo, assim como especificidade reduzida. Um valioso recurso, de qualquer

forma, no isolamento dos microrganismos da ponta do cateter, é a investigação quanto

à sua susceptibilidade a antibióticos, permitindo definição do tratamento ao

paciente 102.

Alguns investigadores concordam que a cultura positiva em meIO

líquido seja bastante sensível para diagnosticar infecção associada a cateter 77

Culturas de swab do sítio de saída dos cateteres foram consideradas por Lunt e

colaboradores 199como não enriquecedoras na monitoração da bacteremia, devendo

ser descontinuadas.

A técnica semí-quantitativa desenvolvida por Maki e

colaboradores 202 é extensivamente usada e fornece resultados confiáveis. A cultura é

feita rolando um segmento de 5 cm do cateter (ponta ou porção intracutânea) sobre a

placa contendo ágar sangue de maneira reprodutível e definida. Uma cultura positiva

foi arbitrariamente definida no estudo inicial como sendo 15 ou mais colônias por

placa, embora a maioria dos cateteres cultura-positiva naquele estudo fornecesse

crescimento confluente. Uma cultura positiva de segmento esteve associada a risco de

16% de septicemia devido ao cateter.
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Uma questão reCOITenteé sobre o valor das culturas de sangue

amostrado através do cateter para diagnosticar infecção associada a este dispositivo.

Embora alguns pesquisadores 247 defendam esta técnica ou suas variações, a menos

que o clínico conheça detalhes da obtenção das culturas, este método apenas deve ser

reservado aos pacientes que não possibilitem venipunção periférica 120,204. Análises

concomitantes de pele, conector e ponta de cateter têm sido executadas para aqueles

casos que desenvolveram sepsia 267; neste particular, outros defendem testes

complementares de ponta e conector para maior confiabilidade no diagnóstico 138.

A colonização bacteriana em cateter provavelmente se inicia

imediatamente após a sua inserção, e o determinante quanto a conduzir até instalação

de infecção clínica é multifatorial. Mas, dentre as possibilidades prevalece o fato de

que a colonização bacteriana e infecção subsequente OCOITema partir da interface do

cateter e sítio de inserção na pele 147,247.

Avaliação de cateteres ao microscópio eletrônico mostra que

estafilococos coagulase-negativos aderem nas iITegularidades da superfície em 30

minutos. Em 1 hora iniciam a formação de microcolônias, chegando a intensa

colonização em 6 a 12 horas, primeiro em única e depois em múltiplas camadas. Estas

colônias eventualmente se tomam recobertas por glycocalix, que pode servir como

baITeiracontra certos antibióticos, neutrófilos e macrófagos fagocitários 63, 169.

Os fatores de nsco para infecção a:;sociados ao cateter

envolvem aspectos relacionados ao paciente, como idade (abaixo de 1 e acima de

60 anos) 27, 176,mecanismo de defesa alterado em casos de dermatite, psoriase,

queimadura, deficiência de granulócito e imunodeficiência adquirida, severidade do

quadro patológico e infecções remotas. Quanto aos fatores associados ao hospital,

envolvem tipo de cateter (arterial, venoso, multi-lumen, sítio de inserção, tipo de

inserção, tempo de permanência, treinamento das pessoas envolvidas na inserção do

cateter e alteração na microflora da pele 24,26,94,179,219.



45

Fatores advindos do próprio cateter dependem, por exemplo, de sua

matéria-prima, com resultados de aderência de estafilococos coagulase-negativos no

PVC superiores aos que ocorrem no de Teflon@196.A topografia do cateter também

influencia a colonização, já que o estágio inicial da ligação bacteriana aparenta estar

associada à irregularidade da superfície, preferencialmente, a áreas com rugosidade.

Por outro lado, superfícies irregulares podem provocar formação de trombas na hora

de inserção

infecção98.

e reter bactérias, formando um nicho de colonização e eventual

o processo pelo qual a bactéria se liga à superfície interna ou externa

dos cateteres envolve 3 estágios básicos. Inicialmente, os microrganismos devem ser

atraídos para a superfície do cateter, cujo processo é influenciado pelas propriedades

físico-químicas da superfície celular, incluindo energia livre, carga elétrica e a

hidrofobicidade. Após esta atração, alguns microrganismos tomam-se fmnemente

ligados, particularmente na terminação distal, em cerca de 20 minutos. Algumas

bactérias, incluindo Staphylococus aureus e Staphylococus epidermidis, produzem

uma camada de slime, também chamada de glycocalyx. As bactérias podem estar

aderidas nesta fma camada de slime, e assim facilitar a ligação 63,112.

Apesar de conhecida por mais de uma década, a natureza química do

slime bacteriana não está ainda totalmente documentada. Há alguma evidência de que

seja glicoconjugado complexo do que carboidrato polimérico. Existem testes para

identificar bactérias produtoras de slime, mas com dificuldade de interpretação 100.

A prevenção da infecção nosocomial envolve esforço concentrado

para minimizar os fatores de risco e maximizar os fatores protetores. As condições

relacionadas ao maior risco de infecçõe[)associadas ao cateter são como: cateterização

prolongada; manipulação frequente; uso de bandagens plásticas transparentes;

emprego de soluções para assepsia de pele contaminadas; inserção e manutenção do

cateter com técnicas assépticas inadequadas; material, número de lumen e localização

do cateter 92, 147,319
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o material do cateter pode ser fator determinante na promoção de

trombogênese e na adesão de organismos. Investigadores mostraram que fungos e

estafilococostendema aderirmaisfacilmentea superfíciede PVCquede Teflon@23.

Alguns pesquisadores têm sugerido que cateteres venosos centrais

de lumen múltiplo são associados a risco maior de infecção que os de lumen

único 138,204,335,embora isto não coincida com as conclusões apresentadas em outros

trabalhos 102, 113. A localização do cateter pode, também, afetar a susceptibilidade,

pois média maior de infecção tem sido associada ao tipo venoso central com relação

aos arteriais ou periféricos curtos. Decker e Edwards 91revisaram 30 estudos clínicos

prospectivos envolvendo cateteres artério-pulmonar, arterial periférico, venoso

periférico curto e venoso central. Eles avaliaram o risco de infecção por dia de

cateterização, concluindo ser de 1,3% para venosos periféricos, 1,9% para arteriais

periféricos e 3,3% para venosos centrais. Alguns pesquisadores sugeriram que

cateteres venosos centrais, via jugular interna, tendem a ser mais infectados que os via

subclávia, porém isto permanece controvertido, já que dados apresentados por outros

autores conduzem ao inverso 77.

Um outro fator de risco é a aplicação direta de bandagens plásticas

transparentes ao sítio de inserção do cateter venoso central. Este tipo de bandagem

leva a aquecimento e umidificação no sítio de inserção, originando alta carga

microbiana; portanto, aumentando o risco de colonização e septicemia 91.

Quanto à técnica de inserção quando da troca de cateteres, Elding e

Bodey 97 observaram recorrência de infecção com maior incidência (50%) nos

pacientes em que os cateteres foram trocados sobre o guia do que naqueles em que, à

revelia de infecção, os mesmos foram mantidos. Criterioso trabalho de Armstrong e

colaboradores, com avaliação de 230 cateteres de hiperalimentação quanto a infecção,

não demonstrou risco de infecção aumentado para aqueles inicialmente insertados

sobre guias, em comparação àqueles por venipunção percutânea convencional 147.
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Diversos métodos protetores e preventivos contra infecções têm sido

sugeridos, como o estabelecimento de grupo de especialistas em terapia por infusão,

uso de desinfetantes e antibióticos tópicos, uso de balão impregnado de prata e

revestimento de cateteres com agentes antimicrobianos e outros recursos 105,155.A

fonnação do grupo de especialistas em terapia de infusão pode-se justificar em centros

com alta média de infecção associada ao uso de cateter ou com grande número de

pacientes imunossuprimidos 159,257.

pele.

Outro método preventivo consiste em reduzir a carga microbiana da

Pomada de iodo-povidone aplicada no sítio de inserção não tem

significantemente reduzido a média de infecções associadas ao cateter. Porém,

antibióticos como polimixina em combinação com neomicina e bacitracina têm

significantemente reduzido o risco de infecções, embora não elimine a infecção

fúngica, como por Candida, e contaminação bacteriana subsequente 92,257,296.Num

experimento de Maki 201comparando a efetividade de álcool etílico a 70%, iodo-

povidone a 10% e gluconato de clorexidina a 2%, a média de bacteremia associada ao

uso de cateter foi 4 vezes mais baixa com o último deles.

Diferentes cateteres têm sido desenvolvidos com balões subcutâneos,

objetivando minimizar a infecção, agindo como barreiras. Particularmente aqueles

balões impregnados de prata podem reduzir a incidência de infecções entre doentes

críticos usando cateter venoso central de curta duração (média de 5,6 a 9, I dias).

Porém falhou nos casos de longa duração (média de 20 dias) ou em pacientes com

cateter de Hickman tunneled, Broviak ou Cook, particularmente em pacientes

imunossuprimidos 159.

As septicemias decorrentes ao uso de cateter, com ou sem infecção

local, podem ser classificadas em não complicadas e complicadas. As septicemias

complicadas são aquelas associadas a trombo séptico, enquanto a maioria é do tipo

não complicado, sendo infecções do sangue circulante que respondem bem a

antibioticoterapiaintravenosa.A decisãopararemovero cateterdependede algumas
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variáveis, particulannente da identificação do agente etiológico patógeno. Entre estes
. .

nalcrorganlsmos incluena-se estafilococus coagulase-negativos, Staphy/ococcus

aureus, leveduras, bacilos Grana-negativos, bacilos Grana-positivos e micobactérias

atípicas 283,inclusive cepas de bactérias anaeróbicas 311,

Acredita-se que fornnação de trombo na ponta do cateter provê um

núcleo para crescimento de nnicroorganismos77,

2.3.2 Complicações de natureza infecciosa associadas a diferentes tipos de cateter

Pacientes, ainda que com divergência na severidade de seu estado,

requerena muitas vezes acesso venoso constante para administração das quantidades

necessárias de agentes antineoplásicos, antibióticos, fluídos intravenosos, ou produtos

sanguíneos. Infelizmente, os dispositivos intravasculares não são isentos de risco;

adicionalmente a este potencial, consequência de trauma mecânico ou tronabose estão

entre as causas mais comuns de bacterennia nosoconnial91, muito embora existam

variáveis influenciando no quadro fmal, corno diabete, hiperalimentação, severidade

de doença, diálise ou ultrafiltração 138,199.

o tratamento empregando a via intravenosa com longa duração tem-se

expandido, conduzindo ao desenvolvimento de cateteres esp~cialmente planejados,

subdividindo-se naqueles com um reservatório subcutâneo para infusão (port), e os

chamados tunneled, com um cuff distal, de implantação subcutânea em Dacron@.

Ambos os cateteres são constituídos em silicone 77.Aspecto particular nos cateteres

tunneled é a necessária subdivisão de ternninologiaespecificando, se sepsia do cateter,

infecções do túnel ou do sítio de saída, por vezes agrupados como sendo entidade

única.
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Outra subdivisão importante quanto à situação de emprego dos

cateteres é quanto ao seu tempo de uso, podendo ser grosseiramente subdivididos em

curta e longa permanência. Particularmente para os de curta permanência, usualmente

considerado como de no máximo de 2 semanas, tem havido controvérsias quanto ao

tempo ideal de troca. Por vezes elevado índice de preocupação recai sobre

Staphy/ococcus aureus, pelo fato de conduzir à grande prevalência de endocardite e

abcesso espinhal. Jernigan e Farr 156, num amplo estudo de revisão de 1966 a 1991,

consideraram haver erros de delineamento e imprecisões estatísticas, o que conduz a

elevados índices de correlação.

Ainda em bacteremias associadas a cateteres de curta permanência,

Ehni e Reller 96 encontraram no Hospital na Universidade do Colorado, o

Staphy/ococcus como o patogênio mais comumente isolado de culturas de sangue,

tendo sido 32% dos episódios de bacteremia por Staphylococcus aureus devido a

cateteres intravenosos.

Os cateteres centrais não tunneled e sem reservatório podem ser de 2

tipos: os longos, em silicone, são perifericamente introduzidos no espaço anticubital, e

os de curta extensão, colocados na veia subclávia 261. O procedimento de uso dos

cateteres de longa duração (Broviac, Cook e Hickman) é extremamente rígido,

levando a demanda de longo tempo por parte do pessoal de enfermagem 262.Assim,

Jones 159desenvolveu um trabalho experimental, embora no âmbito clínico, passando

ao emprego de técnica moderadamente rígida, usando luvas estéreis, com limpeza da

pele, 2 vezes com álcool-acetona e swabs de iodo-providone, e do sítio da junção

cateter-protetor, 3 vezes, com auxílio de pinça e gaze com iodo-providone. Dados

obtidos com grupo controle, de procedimento mais rápido, podem ser igualmente

efetivos em minimizar infecções do grupo heterogêneo de pacientes adultos hemato-

oncológicos 269.

Quando particularmente dirigido a pacientes com AIDS, os cateteres

venososcentrais, de colocaçãopercutânea, apresentama vantagemdevidoa redução



50

dos custos de intemação hospitalar e anestesia operatórea, por serem desnecessários.

Os indivíduos frequentemente elegem manter estes cateteres (único ou duplo lumen)

nas veias subclávia, cefálica ou basílica, mesmo após o término da terapia. A média de

infecção tem sido baixa (3%), com as vantagens na facilidade de colocação ou

remoção, pela aceitação pelo paciente (particulannente as de introdução subclávia,

menos visível) pennitindo o tratamento e acompanhamento dos mesmos em sua

residência 257.

A diagnose de infecções pelo uso de cateteres venosos centrais tem-se

constituído em desafio. No passado, as tentativas de diagnóstico tinham por base a

cultura de segmento de cateter, após a sua remoção. Até recentemente a maioria dos

cateteres venosos centrais era rotineiramente removida quando do surgimento de febre

de origem desconhecida. Pacientes com cateteres venosos centrais apresentam febre

resultante de variedade de fatores, de maneira que a remoção dos mesmos pode-se

constituir em procedimento desnecessário. Independente de procedimentos especiais,

o uso de cateteres de longa permanência em crianças, particulannente do tipo Broviac

(o Porta-a-Cath), tem evidenciado ser possível o tratamento das infecções adquiridas

sem a remoção dos mesmos 176. O relato de 7 casos de crianças com infecção

associada a cateter, com bacteremia ou fungemia, pennitiu associar este quadro com

trombose venosa central, sempre que a septicemia era persistente 283.

Outro estudo envolvendo 37 pacientes com cateter Hickman

(tunneled) e com episódios de bacteremia por Staphylococcus aureus, evidenciou que

não havia estreita relação entre si, como acontece com Staphylococcus epidermidis,

quando a septicemia está muito mais associada a biomateriais 94.

Dentre as recomendações propostas para os cuidados no uso de

cateteres venosos com acesso periférico, no caso de ausência de complicações, estes

devem ser trocados a cada 48 a 72 horas, e se de linha central, a cada 4 dias, sobre um

fio-guia 85.
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Midez e colaboradores 217, analisando o uso de 137 cateteres

intravenosos centrais, evidenciaram a tendência estatisticamente significante no

percentual do risco de infecção com maior tempo de permanência, chegando a risco de

infecção 2,5 vezes maior com 4 a 6 dias, comparativamente a 3 dias ou menos. Os

mesmos autores chamam a atenção ao fato, de que as cepas de colonização intra-

hospitalar são resistentes ao amplo espectro de substâncias antimicrobianas, mas a

maioria dos cateteres venosos centrais contaminados não conduzem a infecção

generalizada no paciente. Mesmo nos casos em que a sensibilidade in vitro é

compatível com a terapia aplicada ao paciente, o estudo bacteriológico não

demonstrou alterações na velocidade de crescimento, morfologia ou alteração de

propriedades morfológicas ou metabólicas nas cepas recuperadas. Nestes casos é

provável que os níveis antibióticos em contato com a superfície externa do cateter

sejam insuficientes para erradicar a flora infectante. Aparentemente, a interface entre

o cateter e o tecido subcutâneo apresenta comportamento restritivo ao acesso de

antibiótico sistêmico, somando-se à elevada resistência das cepas. Assim, a terapia

antibiótica sistêmica concomitante à cateterização não modifica substancialmente o

risco de infecção 217.

Outro aspecto de diferenciação entre cateteres, particularmente dos

centrais, envolve o número de lumen, se único, duplo ou triplo, propiciando acessos

distintos para monitoração, assim como administração de drogas incompatíveis.

Segundo alguns autores 319,o uso crescente de cateteres triplo lumen

tem conduzido a aumento na sepsia. Num acompanhamento do uso deste tipo de

cateteres detectou-se desenvolvimento de fungos ou bactérias em 14 de 31 casos, em

que o crescimento, progressivo em incidência com o tempo de permanência da cânula,

ocorreu em 28 dos 93 lumens. Assim, recomendaram a troca dos cateteres a cada 7

dias. Mantese e colaboradores 204 também alertaram para o problema, sugerindo

frequente substituição do cateter.
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Pacientes recebendo nutrição parenteral total por cateterização via

subclávia, num total de 2.431 casos, conduziram a 6,9% de infecção para triplo /umen

contra 8,4% para /umen único 335. Yeung e colaboradores 335 associaram tal variação

ao número de entradas separadas numa única linha central venosa, aumentando a

manipulação do sistema e portanto a chance de contaminação. Farkas e

colaboradores 102 em estudo prospectivo com pacientes criticamente doentes,

concluíram não haver diferença significante entre os cateteres de /umen único ou

triplo, pois os índices de sepsia a cada 100 dias foram 0,72 e 1,16, respectivamente.

Entretanto, ponderaram quanto ao uso dos cateteres triplo /umen estar associado à

intensa diminuição no acesso vascular periférico, além de serem seguros,

convenientes, e servirempara frnalidades múltiplas.

A comparação entre cateteres artério-pulmonar e triplo lumen,

envolvendo 75 pacientes, conduziu a 13,3% dos pacientes com sepsia associada ao

tratamento quando do uso de ambos os tipos e 1,88%no caso de uso exclusivamente

de triplo lumen. As diferenças apresentadas, entretanto, não se mostraram

estatisticamente significantes, assim como a abrangência de contaminantes detectados

foi similar 147. Os cateteres de múltiplo lumen apresentam,de qualquer maneira,

vantagem ao paciente, no tocante aos seus cuidados, evitando riscos de complicação

devido à introdução de uma segunda ou terceira cânula; ainda, permitem acesso para

flebotomia, baixam os custos do uso da linha-central, permitem a administração

simultânea de drogas que de outra maneira necessitariam de infusão sequencial.

Portanto, poupam tempo e trabalho da enfermagem 164.

Estudo envolvendo 359 pacientes com câncer objetivou comparar a

durabilidade e efetividade, além de média de infecção entre cateteres não tunneled e

sem balão em silicone, e os tunneled, também em silicone. Em ambos os casos, os

organismos causadores de colonização septicêmica foram Staphylococcus coagulase-

negativos, Staphylococcus aureus e Candida albicans. O único fator de risco para

infecção foi a ocorrência de leucemia aguda; infecções nestes pacientes resultaram do

excessivo manuseio dos cateteres para amostragens e transfusões sangumeas 263.A
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observação da disparidade entTe a alta média de remoção de cateter venoso centTal

(25,4%) por suspeita de infecção e a baixa média de bacteremia associada ao uso do

mesmo (3,1%), ao lado do impedimento técnico quanto à opção de sua tTocasobre o

guia para propósito de diagnóstico no caso dos tunneled, coloca-o em desvantagem em

relação ao venoso centTal nào tunneled de subclávia 263. EntTetanto, os Gram-

negativos são observados, de forma crescente, como agentes responsáveis pela

infecção em decorrência da cateterização, embora a microflora do paciente esteja

associada à septicemia 247.

2.3.3 Influência da composição da cânula na colonização e bacteremia

Diferenças entTecânulas plásticas, particularmente em função de sua

composição, têm despertado o interesse de investigadores quanto a indução a adesão

de microrganismos.

Hogt e colaboradores 146expuseram filmes de poli(tetTafluoretileno-

co-hexafluorpropileno) (FEP), muito empregado na fabricação de cateteres, de

natureza hidrófoba, previamente tTatados ou não com plasma humano citTatado, a

diferentes cepas de Staphylococcus saprophyticus e seis cepas de Staphylococcus

epidermidis. As seis cepas de Staphylococcus epidermidis foram isoladas de pacientes

com endocardite protética, e as outTasda pele de pacientes submetidos a cirurgia de

peito aberto e de membros do laboratório.

o número de bactérias das 15 cepas não encapsuladas de

Staphylococcusepidermidise de Staphylococcussaprophyticusque aderiramao filme

FEP erana faixa de 64 a 99xl03 célulaspormm2;comrelaçãoa 5 cepasencapsuladas

de S. saprophyricus e a encapsulada de S.epidermidis variou largamente, diferindo

significantemente das primeiras. Os filmes pré-expostos ao plasma mostTaramníveis

inferiores de adesão. O estudo pennitiu, também, concluir pela inexistência de
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cOITelaçãodireta entre a carga relativa de superfície e a hidrofobicidade das células;

que a hidrofobicidade das células não se altera significantemente com a fase de

crescimento; que o número de cepas encapsuladas que aderiram, em grumos, foi maior

que nas não encapsuladas 146.

Em cateteres de silicone (Hickman) removidos de pacientes com

câncer, 87% dos 15 tinham aderência de cocos Gram-positivos presos no glicocalix;

em 3 fungos e bacilos Gram-negativos mesclavam-se aos cocos Gram-positivos. Este

estudo permitiu evidências de que microrganismos aderidos no glicocalix são

frequentemente presentes, e que se constituem em possível fonte de infecção.

Entrementes, tais microrganismos se encontram suficientemente sequestrados para não

serem causa comum de inflamação ou infecção 314.

Avanços recentes nas técnicas de construção dos cateteres,

promovendo alterações fisicas e químicas dos biomateriais, têm conseguido inibir a

aderência microbiana, primeiro passo na colonização e subsequente sepsia clínica 105.

Assim, aqueles de silicone tratados com cloreto de tridodecilmetilamônio, tensoativo

com carga fortemente positiva e 3 cadeias hidrófobas laterais, apresentaram reduzida

aderênciade StaphylococcusaureusATCC25923274.

Os cateteres em poliuretano ligados a heparina, recentemente

introduzidos para diminuição de trombos, têm-se mostrado extremamente úteis na

diminuição de sepsia em neonatos sob hiperalimentação 284. Comparativamente a

cateteres de PVC, a aderência de Staphylococcus aureus e Staphylococcus

epidermidis, foi menor naquele caso, tendo sido preferencialmente da primeira

espécie. Este efeito tem interesse sobre infecções causadas por Staphylococcus

epidermidis em neonatos usando cateteres, pois a secreção de slime facilita a

aderência na razão direta do tempo, pois quanto maior o tempo, maior o seu volume.

Outro aspecto de interesse é a via fibrinogênio ou fibrina

fibronectina,uma glicoproteína,que se liga aos cateterestanto in vivo comoin vitro.
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A fibronectina promoveu aumento na aderência de espécies estafilocócicas tanto ao

PVC quanto ao poliuretano ligado a heparina. Por último, a microscopia eletrônica de

van-edura evidenciou que cateteres em PVC apresentaram mais in-egularidades,

constituindo-se em sítios preferenciais à ligação do Staphylococcus epidermidis e sua

colonização favorecida pelo glycocalix 284.

Após o contato casuístico da bactéria do meio externo ou

hematógena, acredita-se ser o primeiro passo crítico a ligação mediada por cargas de

superfície, forças de Van der Waals e interações hidrófobas. Segue-se a adesão

específica direcionada por material proteináceo ou polissacaridico 146. O carboidrato

polianiônico, que forma este envelope bacteriano, coalesce para formar o biofilme ou

s/ime sobre as colônias em expansão. Acredita-se que este fenômeno, após ligação

primária, irá agir na biossíntese e ligações celulares. Sequências posteriores podem

envolversequestrosreaise incorporaçãode elementosou fragmentosnutrientes146.

Staphylococcus epidermidis, tradicionalmente um saprófita comensal

e constituinte da flora normal da pele, é hoje considerado patógeno emergente nas

infecções associadas a biomateriais, podendo em 20 minutos colonizar uma cânula 98.

Estudos de Gristina e colaboradores 120evidenciam claramente a maior resistência de

bactérias desenvolvidas em biofilme à quimioterapia; isto sugere que o substrato do

biomaterial, além de se constituir em sítio de colonização, pode ser determinante na

virulência microbiana 120.

Ban-ett23estudou comparativamente a adesão de 5 cepas microbianas

a 6 tipos de materiais de cânulas intravasculares, a saber: copolímero poli(etileno-co-

fluorpropileno) (Teflon@ FEP) contendo BaS04 para radiopacidade, polietileno,

polipropileno, politetrafluoretileno (Teflon@ PTFE), poli(cloreto de vinila) e silicone.

As cânulas eram imersas em suspensão microbiana e avaliadas através de contador de

cintilação ou implantadas subcutaneamente em coelhos. As amostras de Teflon@ FEP

e PTFE, tanto controle como implantado, mostraram significantemente menor adesão

bacteriana. O PVC quandoimplantadomostrousituaçãoopostaà de compostos
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fluorados, e condição intermediária entre os demais polímeros quando avaliado como

material controle; o silicone foi oposto aos fluorados quando controle e intermediário

quando previamente implantado. Embora não se possa generalizar os resultados do

estudo, aparenta que a adesão aos materiais à base de silicone, apesar de largamente

empregados na fabricação de dispositivos de acesso venoso, se constitue em escolha

não ideal frente à afInidade a todas as bactérias escolhidas. Em contraste, o Teflon@

(tanto FEP quanto PTFE) mostra a característica mais adequada. Quanto à adesividade

das cepas microbianas estudadas, dentre Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus

aureus, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes e Pseudomonas aeruginosa, a primeira

mostrou esta característica em maior intensidade. Este autor pesquisou, também, a

aderência bacteriana nos biomateriais por cintilação, efetuada a tempos diferentes de

contato, de 5 minutos a 3 dias, ao invés de condição única de 1 hora. A cinética de

aderência de Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli aos cateteres plásticos

(PVC, Teflon@, látex siliconizado, poliuretano e Vialon@, também um poliuretano)

mostrou que após 24 horas foi signifIcantemente maior para o PVC e látex

siliconizado do que para o Teflon@, poliuretano e Vialon@. Comportamento

semelhante foi observado para Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa,

apenas que esta adere ao biomaterial mais rapidamente, com pico de resposta de 6

horas para PVC e 24 horas para outros materiais.

Estudos de aderência de Staphylococcus epidermidis a aço inoxidável

e titânio, este recoberto de hidroxiapatita, e hidroxiapatita sinterizada mostraram

resultados mais intensos para este último material. A mic~'oscopia eletrônica de

varredura evidenciou o crescimento facilitado pela matriz do material, o que permite

aderência e colonização 237.

Ainda, Martinez e colaboradores 208compararam o PVc, poliuretano

e látex siliconizado, desta vez frente a 6 cepas não mucóides e 3 mucóides de

Pseudomonas aeruginosa. Para isto empregaram avaliações tanto por método

radiométrico quanto microscopia eletrônica de varredura. Os resultados evidenciaram

que, para as cepas mucóides, a aderência aumenta com o tempo, atingindo máximo em



57

2 dias. No caso das cepas não mucóides os valores de células aderidas por área

iniciam maiores, e o pico máximo de número de bactérias aderentes por área é

também superior, porém sofrem redução no sétimo dia de acompanhamento. No geral,

os microrganismos aderiram mais facilmente às irregularidades da superfície do PVC.

No caso de cepas não mucóides foi semelhante entre o PVC e o poliuretano 284.As

fotomicrografias evidenciaram que a síntese de material semelhante ao slime foi

envolvida na aderência de cepas não mucóides. Este material consiste de 3 frações,

sendo uma delas o ácido urônico, também presente no s/ime das cepas mucóides 284.

Entre as tentativas de incorporação de elementos no próprio cateter

que nnpeçam o crescimento microbiano está a precipitação de íons prata sobre

hidróxidos metálicos depositados sobre o próprio material. Alternativamente, sobre

materiais tratados com c1oreto de sódio ou pirofosfato de sódio, então secos, se

adiciona o nitrato de prata. Os dois processos, aplicáveis a tubos, suturas e bandagens,

forneceram materiais que inibiram o crescimento de Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia co/i e Staphylococcus aureus, in vitro 105.

Além do aumento na incidência de infecção em função do tempo de

permanência do cateter, outros fatores tem-se mostrado associados a septicemia, como

por exemplo o sítio anatômico 165,Também, de extrema importância é a utilização e o

cuidadodispensadoao sistema179, pois os transdutores,torneirastrês vias e sistemas

de tubos podem facilitar tanto o contato com o contaminante quanto sua

proliferação 165, Conforme Piraino e colaboradores 225, entretanto, emprego de Y

como recurso acessório minimiza o risco de infecção, embora os autores tenham

trabalhado em diálise peritonial, Particularidade como substituição de torneira três

vias por sistemapiggyback pode reduzir riscos de infecção 149,

Trabalho in vitro, de )enner e colaboradores 247, com cateter de

silicone e diferentes antibióticos (cefotéiXÍlne,ciprofloxacina, imipenem, fosfomicina,

gentamicina, ampicilina e associação de ampicilina e gentamicina) foi desafiado frente

a diferentes cepas microbianas(Escherichiacoli, Klebsiellapneumoniae, Serratia



58

marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae). Todos os organismos,

exceto a Klebsiella, mostraram aderência irreversível. A produção de s/ime

extracelular foi observada apenas nas Pseudomonas quando tratadas com antibiótico.

A despeito das concentrações de antibióticos usadas estarem várias vezes acima dos

respectivos valores de MIC, nenhum foi capaz de eliminar totalmente os

microrganismos, tendo sido a Echerichia co/i a mais susceptível.

Muito interessante, no mesmo estudo 247, foi o comportamento do

poliuretano e silicone, associados à terapia antimitótica, O antineoplásico agrediu a

parede de ambos, embora em intensidade diferente (a vincristina foi menos agressiva

ao poliuretano; manteve o lumen mais liso), e as imperfeições geradas propiciaram

tanto a formação de trombos como desenvolvimento microbiano.

2.3.4 Tromboflebite associada à contaminação

Há espectro de defInições para tromboflebite, cujo quadro está

sempre associado a avermelhamento e edemaciamento, porém às vezes com

detalhamento maior, subdividindo-a em graus de O a 5, conforme a intensidade, ou

ainda relacionando com o tempo, quando o processo ocorre a partir do décimo quarto

dia da infusão ou nos primeiIos dias 192,

Dentre os fatores predisponentes à tromboflebite está a infecção.

Considerando que um trombo que se desenvolve ao redor da cânula em uma veia seja

local adequado para a multiplicação bacteriana, este deve ser considerado causa

adicional para a tromboflebite, com o agravante devido à difIculdade de acesso do

antibiótico 192,Este fato, entre outros, tem levado ao estudo e aplicação clínica de

heparina incorporada ao fluido administrado,na ordem de 10mgIL 6,
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A ausência de detecção de contaminantes em pontas de cateteres

associada a tromboflebite tem, entretanto, mostrado baixa relação entre estes quadros

172. Bogen 33, porém, acompanhando 234 situações nas quais houve ocorrência de

complicações, detectou 10 casos de flebite associada à infecção.

o grau de resposta inflamatória pode estar associado à aderência da

bactéria à parede do cateter. Estudo abrangendo agulhas de aço inoxidável

siliconizadas ou não e cateteres de Teflon@ envolveu avaliação in vitro quanto à

aderência de bactérias e, em paralelo, estudo in vivo, utilizando a veia marginal da

orelha de coelhos. Na condição in vitro, a aderência de Staphylococcus aureus por

unidade de área foi mais baixa nas agulhas siliconizadas, levemente maior quando não

tratadas e cerca de 7 vezes maior nos cateteres. No estudo in vivo foi possível

reproduzir o quadro de flebite com a insersão das cânulas previamente contaminadas,

que foi relacionado à capacidade de aderência bacteriana aos vários materiais. Cepa de

Escherichia coli aderiu bem menos que as de Staphylococcus aureus e Serratia

marcescens 9. Vale lembrar que bactérias encapsuladas podem ser distinguidas pela

aderência ao vidro, confonne procedimento de Oga e colaboradores238.

Collignon 8°, em estudo prospectivo envolvendo 26 pacientes com

tromboflebite, tentou associar tal situação a possível presença de bactérias

anaeróbicas. Para isto recorreu à técnica especificamente planejada, sem consegmr,

entretanto, a confirmação.

2.3.5 Testes in vitro e in vivo na investigação de colonizaçãode cateteres

A liberdade no planejamento de experimentos in vitro, sem implicar

em risco ao paciente, leva ao desenvolvimento de muitos estudos desta natureza. Os

dados assim obtidos fornecem infonnações úteis no entendimento de comportamentos
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e interfaces envolvendo o microrganismo e o biomaterial, muito embora mereçam

ressalvas quanto aos resultados não reproduzirem exatamente a condição in vivo.

Um dos grupos de pesquisadores, representado por Dennis e

colaboradores (92), trabalhou com 3 espécies microbianas - Staphylococcus aureus,

Staphylococcus epidermidis e Klebsiella pneumoniae - isoladas de infecções clínicas

decorrentes do uso de cateteres. Tubos de silicone colonizados por imersão em

suspensão bacteriana e lavados foram submetidos a testes de desafios com soluções

desinfetantes. Os resultados de recuperação de viáveis em meio líquido indicaram

eficácia de iodo-providone a 500/0,pois no período de 5 a 60 minutos esterilizou os

segmentos de tubos. Dióxido de cloro, na concentração de 1,2 x 103 ppm esterilizou

todos os segmentos quando expostos por 15 ou 60 minutos. As soluções de

clorexidina (0,05 e 2,00%), formaldeído (1,5, 3,7 e 4,0%) e hipoclorito de sódio (3 e

6%) apresentaram porcentagens residuais de crescimentomicrobiano.

Evidentemente que aspectos inerentes a alteração da flora microbiana

da pele, assim como de resistência microbiana e efeitos residuais ou não dos

antissépticos empregados, levando a dúvidas quanto a qual anti-séptico usar em

aplicações seguintes não devem ser relegadas. Considerando as dificuldades inerentes

à substituição dos cateteres, e o elevado risco das infecções das linhas venosas

centrais, Jansen e colaboradores 155 desenvolverammétodo de preparação de cateteres

hidrófilos, aos quais ligaram iodeto, complexado na superficie revestida de

polivinilpirrolidona. Também em experimento in vitro, os autores observaram que a

liberação ocorre proporcionalmente ao tempo de contato, promovendo certa proteção

por até 98 horas.

Um modelo in vitro planejado para estudos no geral, envolvendo

colonização de cateteres, foi desenvolvidopor Bayston e Barsham 26. O modelo

envolve o cateter-teste alojado em uma câmara com temperatura mantida a 37°C por

imersão em banho, o que impede ressecamento da sua parede externa. Pelo lumem é

perfundido O fluido com aditivos convenientesao estudo em pauta, de natureza
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etiológica, terapêutica ou preventiva. A presença de conectores pennite a adição,

também, dos microrganismos envolvidos no estudo, assim como efetuar as

amostragens necessárias. Além disto sistemas de bombeamento pennitem a dinâmica

conveniente à simulação das condições de uso. Mesmo assim pennanecem, ainda,

defasagens por exemplo quanto à inexistência de fatores-imune, sejam humorais ou

celulares,quandocomparadosà condiçãoin vivo; tambéminexiste paralelo quanto

ao efeito da bainha de fibrina, importante no processo de colonização, entre

outros 195,228.

Os modelos experimentais in vivo, que na dependência da espécie

empregada podem introduzir algumas variáveis e dificuldade no manuseio, porém,

desde que bem conduzidos eliminam falhas, anterionnente apontadas. Assim,

coelhos 112,228,ratos 112e camundongos 110,295têm sido empregados em estudos

avaliando eficácia de antibióticos em impedir a colonização em shunts infectados

introduzidos no ventrícllio, sem e com ad1ninistraçãode antibióticos, por sua vez de

fonua simultânea ou pós-operatória 112.

Estudo in vitro em paralelo ao in vivo, em modelo animal empregando

cateteres de poliuretano revestidos com dicloxacilina apresentou resultados

animadores, sem formação de abcesso, quando trabalhado com 105 células de

Staphylococcus aureus, porém, mesmo a nível de 102produz abcesso no homem. Esta

é questão a ser considerada, por estar associada a diferença interespécie 295.
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OBJETIVO

Aspectos de interação do sangue com materiais poliméricos de

natureza diversa têm sido extensivamente estudados, tendo-se evidenciado como

fundamentais as características inerentes à matéria-prima, procedimentos

industriais de fabricação, superficie e conformação dos cateteres intravenosos,

além de medicação e condições individuais do paciente.

Tendo em vista a diversidade de variáveis envolvidas, o estudo de

um detenninado material a ser utilizado em contato direto com o sangue deve

abranger a triagem inicial das possíveis características de toxicidade inerentes ao

substrato polimérico, assim como diversos aspectos de compatibilidade fisico-

mecânica e biológica durante a utilização clínica destes biomateriais.

o objetivo do presente estudo constituiu-se em avaliar as

características de biocompatibilidade de diferentes cateteres intravenosos

disponíveis no mercado nacional através de ensaios laboratoriais e complementar

com aqueles que comprovem a hemocompatibilidade no uso clínico dos mesmos.

Buscou-se também investigar a adesão da célula microbiana, quando no uso

clínico.

Procurou-se detenninar correlação entre a natureza e tipo do

cateter com aspectos de trombogenicidade e colonização microbiana.
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MATERIAL E MÉTODO

4.1. MATERIAL

o material de estudo constituiu-se de cateteres, envolvendo polímeros

como poliuretanos, flúor policarbonetos ou poli(cloretos de vinila), os quais são

empregados em procedimentos intravenosos. Estes eram diversificados quanto à

configuração em cateter sobre agulha (EA) e cateter através da agulha (IA), por sua

vez empregados para diferentes tipos de acesso vascular, sendo classificados em

central ou periférico em função do distanciamento do coração.

TABELA 2- Apresentação dos cateteres em.(>regadosna avaliação biológico-
laboratorial e clínico-cirúrgica, e numero de unidades para cada caso

Para amostragem dos itens diversos (Tabela 1) procedeu-se à

aquisição dos cateteres no comércio local ou recebeu-se como doação, totalizando

cerca de 500 unidades de cada tipo, natureza química da matéria-prima, tipo de uso e

origem do fabricante (M-A e M-C, empresas multinacionais~N-B e N-D, empresas

ENSAIO

TIPO NATUREZA FABRICANTE Laboratorial Clínico

Hemocompatibilidade Colonização

EA Poliuretano M-A 438 11
(Vialon@)

IA Poliuretano N-B 438 36 36

EA Teflon@ N-B 438 42 25

IA Poliuretano M-A 438 30 10
(Vialon@)

EA Teflon@ M-C 438 - 21

IA PVC N-D 438 10 10

M-Ae M-C:fabricantemultinacional
N-B e N-D: fabricante nacional
EA: eÀ1ernoà agulha
IA: internoà agulha
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nacionais), os quais foram mantidos íntegros na embalagem original até o momento do

ensaIO.

No caso de avaliação pós-utilização clínico-cirúrgica a amostragem

ficou na dependência de conduta médica de 2 hospitais-escola, ao longo de 12 meses,

sempre procurando abranger todos os tipos de cateter.

4.2 MÉTODO

4.2.1 Avaliação das amostras frente às exigências legais para comercialização

Todas as amostras de cateteres intravenosos foram classificadas

conforme origem do fabricante, se nacional ou multinacional, efetuando-se

observações no material impresso (embalagem/rótulo/bula) dos itens exigidos por

lei 46quanto a recursos de identificação do ciclo produtivo, data de fabricação, prazo

de validade, processo esterilizante empregado, além de instruções de uso e o idioma

empregado para tal. Outros aspectos relacionados à qualidade do produto bem como

tipo de embalagem foram observados.

4.2.2 Avaliação biológico-Iaboratorial dos cateteres

Considerou-se uma amostra, para fim de ensaios laboratoriais (Tabela

3), o pool de 3 lotes de cada tipo, de cada origem do produto, conforme apresentado

na Tabela 2.
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TABELA 3- Amostragem por tipo e origem dos cateteres em função do teste
laboratonal

TIPODE
CATETER

FABRICANTE N° DE UNIDADES TESTE

IA/EA M-AlN-BIIvI-CIN-D 375 Toxicidade sistêmicaaguda

Toxicidadeintracutânea aguda

9 Toxicidadeintramuscular

9 Citotoxicidadeem cultura celular

15 Esterilidade

6 Endotoxinas

24 Hemólise

M-A e M-C: fabricante multinacional
N-B e N-C: fabricante nacional
EA : externo à agulha
IA : interno à agulha

4.2.2.1 Teste de toxicidade sistêmica aguda em camundongos 250

Em condições assépticas, apenas a porção tubular das amostras foi

cortada transversalmente com tesoura, em fragmentos de no máximo 25 mm. A

relação entre quantidade de amostra e volume de meio extrator foi de

aproximadamente 120 cm2/rnL,conduzindo a um total de 6.000 cm2/50 rnL de cada

meio extrator para cada amostra, envolvendo assim 375 cateteres de cada tipo.

Os fragmentos de cada amostra foram transferidos para 2 tubos de

ensaio de 200 x 35 mm. Adicionou-se solução fisiológica ou óleo de algodão não

aditivado, na proporção anteriormente citada. Os tubos foram fechados com tampão de

algodão hidrófobo e autoclavados durante lh a 121°C, cujo processo extrativo foi

igualmente acompanhado pelos líquidos extratores, na ausência de amostra. Os
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extratos assim obtidos foram resfriados até temperatura ambiente, tendo sido injetados

em animais antes de completar 24 horas após o tratamento térmico.

o animal-teste foi camundongo, raça Swiss, tanto macho como

fêmea, no peso de 17 a 23 gramas; estes foram gentilmente doados por empresas

farmacêuticas.

o extrato aquoso foi injetado para grupo de 5 ammalS por VIa

intravenosa, na dose de 50 mL/Kg, enquanto que a mesma dose do extrato lipófilo,

por via intraperitonial. O acompanhamento do ensaio foi até 72 horas, com observação

clínica a intervalos de 24 horas, confrontando-se o comportamento dos animais

inoculados com amostra em relação aos animais-controle.

4.2.2.2 Teste de toxicidade intracutânea aguda em coelhos250

Foram empregados os mesmos extratos testados em camundongos,

preparados conforme o item 4.2.2.1.

O animal teste foi coelho albino, de raça Nova Zelândia, tanto machos

como fêmeas, com peso entre 3,0 a 5,5 Kg, cujos exemplares foram fornecidos pelo

Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.

A tricotomização dos animais foi na porção dorsal, ao longo da

coluna vertebral, entre os membros anterior e posterior, com extensão de cerca de 5

cm de cada lado. Foram utilizados apenas animais com a pele livre de irritação ou

trauma.

Após assepsia local foram injetados de um dos extratos de cada

amostra, em 2 coelhos, subcutaneamente, sendo 0,2 mL em cada um dos 10 sítios em
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um dos lados, além de 2 sítios para o extrato-controle cOlTespondente.Repetiu-se o

procedimento, para outro lado do dorso, empregando o extrato diferente da mesma

amostra.

As observações comparativas entre extrato e respectivos controles

foram após 24, 48 e 72 horas da injeção quanto a evidências de eritema, edema e

escara.

4.2.2.3 Teste de toxicidade intramuscular aguda em coelhos 250

Assepticamente, as amostras foram cortadas transversalmente com

tesoura, a fIm de obter fragmentos de aproximadamente 10 x 1 mm. No caso de

calibres maiores (14G), foram adicionalmente cortados no sentido longitudinal.

Quantidade sufIciente de fragmentos de cada amostra foi embalada

em saco de polietileno-poliéster e papel grau cirúrgico, o qual foi lacrado e submetido

à esterilização por óxido de etileno, com 5 horas de exposição, na concentração de

600 mgIL a 50°C e umidade relativa de 60 a 70%. Pennitiu-se intervalo de pelo

menos 7 dias entre o ténnino da esterilização e execução dos testes 183, 184, 240.

A seleção e preparo dos coelhos foi como no ensaio de toxicidade

intracutânea aguda (item 4.2.2.2).

A anestesia dos coelhos foi pela veia marginal da orelha, com solução

aquosa de pentobarbital sódico a 3% (P/v), na dose de 30 mglkg. Durante a execução

do teste houve suplementação anestésica por inalação de éter etílico. Antes da

implantação dos fragmentos no múscuJ.oparavertebral, efetuou-se assepsia da região

tricotomizada com etanol a 70%.
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A introdução da amostra foi com agulha hipodénnica de 50 x 1,5 mm,

auxiliada com estilete de aço inoxidável de 70 x 1,0 mm, previamente esterilizados. O

posicionamento do material-teste foi numa distância de cerca de 2,5 cm da coluna

vertebral, procurando alojá-Io na porção central do músculo.

Em cada animal foram implantados de 6 a 8 fragmentos em cada lado

da coluna vertebral, com duplicata de amostra em posição simétrica, em réplica de

pelo menos 2 coelhos. Cada animal recebeu, em paralelo, a implantação de 2

fragmentos de controle-negativo. Após este procedimento a região tricotomizada foi

tratada com solução anti-séptica de Povidone Tópico.

A manutenção dos animais em teste foi durante 72 horas, em gaiolas

individuais, com fornecimento de ração e água. Depois deste tempo foram sacrificados

pela injeção intravenosa de sobredose do agente anestésico. Imediatamente, pela

exposição e seccionamento da jugular e da carótida os animais foram exanguinados.

A pele dorsal foi afastada com bisturi e o músculo paravertebral foi

dissecado ao longo da coluna vertebral. A fixação do mesmo foi efetuada em solução

tampão fosfato 0,1 M com 10% de formaldeído (P/v), a pH 7,0, durante um mês.

Decorrido este período, o pedaço do músculo foi aparado com bisturi, de modo a

separar blocos de aproximadamente 1,5 cm de lado, cada um contendo um fragmento

de amostra.

Para observação macroscópica da reação local, adjacente ao material

implantado, efetuou-se corte transversal ao fragmento, com bisturi. Com auxílio de

lupa a observação objetivou detectar amostras com encapsulamento em torno do

material implantado tomando por referência os blocos contendo controle-negativo.
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4.2.2.4 Teste de citotoxicidade em cultura celular

A execução da prova usando linhagem celular L de fibroblastos de

camundongo(clone NCT 929) 4 foi em condições assépticas,sob capela de fluxo

laminar.

As células foram cultivadas em garrafa de Roux contendo meio

mínimo de Eagle com 10% de soro de vitelo, em estufa a 36 :f:1°C, em atmosfera de

5% de C02 e umidade relativa acima de 90%, durante 48 horas. Após a eliminação do

meio líquido e com o descolamento das células da parede da garrafa, estas foram

retomadas com o mesmo meio de cultura 272. Esta suspensão serviu como inóculo,

sendo que cerca de 4 x 105 células, em 5 mL do meio líquido, foram transferidos para

cada placa de Petri de 50 x 20 mm e a incubação das mesmas foi em condições

idênticas às da etapa anterior 125,251.

Depois deste período de crescimento, algumas placas de cada série de

teste foram observadas ao microscópio para a comprovação da uniformidade e

morfologia celulares. O meio líquido foi vertido e substituído por meio sólido de

manutenção contendo 1% (P/v) de ágar e indicador vermelho neutro a 0,01% (P/v).

Este meio sólido foi preparado pela fusão de ágar em dupla concentração e

esterilizado em autoclave. A solução aquosa do indicador a 0,02% foi esterilizada por

filtração para ser adicionada à igual quantidade de meio nutritivo líquido, também

esterilizado por filtração e mantido em banho de água a 41 :f: 1°e. Após a

homogeneização das 2 porções, 4 mL do mesmo foram distribuídos em cada placa e a

solidificação foi a temperatura ambiente. Depositaram-se em triplicata de placas e por

sua vez duplicata na placa os fragmentos. A incubação destas foi em posição

invertida, durante 24 horas, em condições idênticas às da etapa de multiplicação

celular.

A série de testes foi acompanhada com os controles, tanto positivo

como negativo, sendo respectivamente fragmento de látex com citotoxicidade
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comprovada e disco de papel de filtro de aproximadamente 3 mm de diâmetro. A

constatação da resposta citotóxica foi através de observações macroscópica e

microscópica. A observação macroscópica foi quanto à presença de halo de contraste

em volta do fragmento, cuja resposta positiva foi definida como descoloração, com

graus de reatividade apresentados na USP XXIII 250 para teste de difusão em ágar, de

ausente (zero) a severo (4). Microscopicamente, pela morfologia e coloração

celulares, cujo dimensionamento foi apresentado com lise, adotando-se para tanto os

graus de reatividade de ausente(O)a severo(4).

4.2.2.5 Teste de esterilidade

A amostra dos produtos, na sua apresentação comercial, foi limpa

externamente com solução aquosa de fenol a 5% (P/v) e álcool isopropílico a 20%

(v/v). O teste foi executado conforme recomendação fannacopêica 103,250,sob capela

de fluxo laminar horizontal, tendo-se empregado 5 unidades de cada lote, portanto 15

por amostra (origem do fabricante, natureza química da matéria-prima e tipo de

utilização).

A violação da embalagem, bem como o corte de amostra, foi com

tesoura esterilizada. A parte tubular do material, cortada em pedaços de

aproximadamente 1 cm de comprimento, assim como componentes rígidos íntegros

foram amostrados de forma aleatoreamente representativa, sendo inoculados em tubos

de ensaio contendo meio de cultura.

Os meios de cultura, tanto o caldo caseina-soja (Difco) quanto o caldo

tioglicolato (Difco), foram em volume aproximado de 40 mL por tubo de 200 x 35

mm. A esterilização dos meios foi em autoclave a 121°e durante 20 minutos, sendo o

processo acompanhado com o indicador Sterikon@.Todos os tubos foram incubados a

35:!:: I °e durante 48 horas antes da inoculação da amostra.
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A capacidade promotora de crescimento dos meios foi testada com

esporos de Bacil/us subtilis ATCC 6633 e Candida a/bicans ATCe 10231, com

inóculo de cerca de 10 microorganismos por tubo. A manifestação ou não do

crescimento foi observada diariamente até 7 dias de incubação, nas condições do teste

propriamente dito.

o controle do ambiente de teste foi efetuado mediante exposição de

placas de Petri contendo cerca de 20 roL de ágar caseina-soja (Difco). Para cada dia

de teste foi efetuado o controle negativo, mediante incubação de 2 tubos de cada meio.

A incubação dos tubos foi em estufa, durante 14 dias, a 22 :J:1 °c e

35 :J:1 °e, respectivamente para caldo caseína-soja e caldo tioglicolato. Diariamente,

todos os tubos foram examinados macroscopicamente quanto ao aparecimento ou não

de turvação ou colônia de bolores, e no final mediante agitação de todos os tubos.

4.2.2.6 Teste de endotoxinas 250

Em condições assépticas e com o material despirogenado, a solução-

teste foi preparada para cada amostra, efetuando lavagem da superfície de 6 unidades

com solução fisiológica estéril livre de endotoxinas. Procedeu-se à passagem de 20

roL de líquido extrator com auxílio de seringa hipodérmica, recolhendo-se as porções

em erlenrneyer de 250 roL. Posteriormente, todas as unidades foram fragmentadas em

comprimento aproximado de 2 cm e reunidas ao fluido extrator anteriormente

empregado. Após fechamento dos frascos com folha de alumínio procedeu-se à

lavagem da superfície externa em agitador Ética, modelo 111 A, durante 30 minutos.

o processo extrativo foi único para cadé material e os extratos foram testados dentro

de 1 hora após sua preparação.
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Para detecção de endotoxinas por prova de gelificação confonne a

USP XXIII 25°, foi empregado o reagente LAL (Whittaker), com sensibilidade

declarada de até 0,06 DE/rnL. A reconstituição do reagente liofilizado foi pela adição

de 2 rnL de água bidestilada apirogênica e a homogeneização foi efetuada

cuidadosamente, pela inversão e rotação manual do frasco.

A preparação da solução padrão de endotoxinas de Escherichia co/i

foi a partir do materialliofilizado (Whittaker). Para isto adicionaram-se 5 rnL de água

bidestilada apirogênica ao frasco, submetendo-se o conteúdo à agitação mecânica,

durante 30 minutos, no agitador Ética, modelo 111 A. As diluições foram efetuadas a

partir desta, de 5,0 DE/mL, de modo a obter concentração fmal de 0,06 UE/rnL, sendo

utilizadas as de 0,1 DE/rnL e 0,06 DE/rnL, imediatamente a seguir.

A reação foi processada em tubo de ensaio de vidro, de 75 x 10 mm,

previamente despirogenado. Ao número suficiente de tubos, considerando duplicata

para cada amostra, além das 2 concentrações do padrão e o branco, correspondente ao

líquido extrator, foi transferida a alíquota de 0,1 rnL do reagente reconstituído. A

seguir, para cada tubo, igual volume das soluções-teste foi adicionado para cada caso.

A homogeneização da mistura foi feita manualmente, com rotação cuidadosa dos

tubos, e os mesmos foram incubados em banho de água a 36 :!::1°C, durante 60

minutos.

A constatação da reação positiva de gelificação foi por observação

macroscópica, em função da presença de gel fmne quando a inversão cuidadosa do

tubo, por 180°C, não provocou quebra da sua integridade. Os resultados foram

considerados válidos quando da positividade das 2 concentrações do padrão e o

controle negativo não acusou gelificação.
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4.2.2.7 Teste de hemólise

Duplicata de amostra de porção tubular de cada tipo de cateter,

fragmentado em pedaços de 10 mm de comprimento e perfazendo 1 g (12 cateteres),

foi imersa em 24,5 mL de solução fisiológica contidos em tubos de ensaio.

Imediatamente após se acrescentou 0,5 mL de sangue humano citratado recém colhido

de doador voluntário 84,25°.

Preparou-se simultaneamente os controles, tendo sido o negativo

obtido pela adição de volumes idênticos de sangue citratado à solução fisiológica, na

ausência de fragmentos de amostras. Para preparação do controle positivo empregou-

se solução aquosa de carbonato de sódio a 0,1%, volume de 24,5 ml em tubo de

ensaio de 25 x 200 mm, a qual se adicionou 0,5 mL de sangue humano citratado.

Manteve-se triplicada dos tubos-teste das amostras, e de ambos os

controles, em banho de água a 35 :J:: 1 °e por hora. A seguir, o sobrenadantefoi

transferido para tubos de centrífuga (Pyrex 8060, capacidade para 15mL), em volume

de 7 mL, e centrifugado por 5 minutos aproximadamente a 1.000 rpm. A leitura

seguiu-se em espectrofotômetro Micronal, modelo B-382, a 545 nm, empregando

controle negativo (solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9%) e positivo para ajustes

de escala de absorbância.

A determinação percentual da hemólise (H%) foi conforme segue:

H% = Aa - Aco xlOO
Acp - Aco

onde:

Aa = Absorbância da amostra

Acn = Absorbância do controle negativo
Acp = Absorbância do controle positivo
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4.2.3 Avaliação dos cateteres no uso clínico-cirúrgico

4.2.3.1 Técnicas de cateterização dos pacientes

No decolTerde 12 meses, envolvendo dois hospitais-escola da cidade

de São Paulo, este estudo abrangeu 189 pacientes internados, tendo sido utilizados

232 cateteres, sendo 209 e 23, respectivamente, por via vascular central e periférica.

Os cuidados com a anti-sepsia da pele no momento da inserção do

cateter foram distintos para cateterização venosa periférica e central. No caso

periférico foi efetuada com álcool isopropílico a 70%, sob fricção, por alguns

segundos. Já na cateterização central o rigor no preparo da pele para punção foi maior,

com o paciente já no Centro Cirúrgico. A tintura de polivinilpiITolidona (PVPI

alcoólico) foi friccionada e a punção venosa, através do campo cirúrgico fenestrado,

foi com todos os cuidados inerentes à assepsia cirúrgica. O cateter venoso central foi

fmnemente suturado à pele com fio mononylon para sua manutenção na veia

subclávia ou jugular, evitando o deslizamento no leito vascular. Já os cateteres

venosos periféricos foram fixados no paciente por meio de fitas adesivas (esparadrapo,

Dermicel@ ou Micropore@)na porção do conector.

4.2.3.2 Acompanhamento do paciente

Durante o tempo de permanência do cateter no paciente, a intervalos

de 24 horas, e no momento da punção e remoção da cânula, quaisquer anormalidades,

dificuldades ou reações foram registrados.

As manifestações locais observadas foram quanto à inflamação,

hematoma e equimose. Adicionalmente, o paciente foi sempre questionado sobre

sensaçõesdolorosasou outrasqueixaseventuais.Ainda, dadospessoais,medicação,
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diagnóstico médico, prescrição médica e líquidos infundidos foram obtidos do

prontuário de cada paciente, acrescidos dos hematológicos.

4.2.3.3 Técnicas de remoção e amostragem dos cateteres para ensaios
microbiológicos e de hemocompatibilidade

Quando da orientação médica para remoção do cateter venoso se

manteve a permeabilidade vascular, por meio do gotejamento da solução parentera! até

momentos antes desse procedimento. No caso do cateter venoso periférico o curativo

de fixação foi inicialmente retirado, o equipo de infusão pinçado e em seguida a

cânula foi tracionada da veia, fazendo-se a compressão local com algodão embebido

em álcool isopropílico a 70%; quando do venoso central, os pontos de sutura para a

fixação do cateter foram inicialmente cortados e em seguida procedeu-se à anti-sepsia

do local de inserção do mesmo e da região próxima, utilizando-se a solução de PVPI

alcoólico. O equipo de infusão foi então pinçado, o cateter tracionado da veia e fez-se

um curativo local compressivo.

Imediatamente após a retirada do cateter venoso do paciente

procedeu-se à abertura da pinça do equipo de soro anteriormente bloqueada, e

permitiu-se a lavagem do lumem do cateter com cerca de 50-100 mL de soro

fisiológico. Separou-se, então, o conector do cateter do equipo de soro e fez-se a

lavagem da superfície externa com o soro fisiológico, utilizando técnica asséptica

ngorosa.

Com extremo cuidado e utilizando materiais previamente

esterilizados, as cânulas retiradas foram submetidas a ensaios laboratoriais após

fragmentação. No caso de avaliação nâcrobiológica, 2 segmentos de 2 a 3 cm de

comprimento a partir da ponta distal foram transferidos, respectivamente, para 50 mL

de caldo caseína-soja e caldo tioglicolato. Esta inoculação foi efetuada rapidamente e
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em idênticas condições abriram-se, no mesmo ambiente, tubos não inoculados de

ambos meios de cultura, que se constituíram em controles-negativo de cada dia de

coleta.

Para avaliação microscópica foi cortado o segmento distal, com

mínimo de 5 cm, de outros cateteres, amarrando-se a extremidade com fio cirúrgico

com cerca de 30 cm de comprimento. Esta amostra foi imersa em solução fixadora,

com o fio cirúrgico preso pela rolha do tubo, sendo manuseada através do mesmo no

prosseguimento de técnica histológica.

4.2.3.4 Pesquisa de contaminantes microbianos em cateteres após uso clínico

Os 2 fragmentos de cada um dos 103 cateteres, removidos de 60

pacientes envolvidos, foram inoculados, respectivamente, em 50 mL de caldos

caseina-soja e tioglicolato, contidos em tubos de ensaio.

As amostras inoculadas foram incubadas em estufa por período de 14

dias, respectivamente a 22:!::2 °e e 35 :!::2 °e. A observação diária quanto à presença

de contaminante foi pelo aparecimento de turbidez.

Decorrido o período de incubação todos os tubos foram mantidos

durante no máximo 15 dias em refrigerador, sendo que aqueles com turvação foram

submetidos a outros procedimentos para isolamento e identificação através de

observação macro e micromorfológica e série de provas bioquímicas. Para isto

recorreu-se à técnica recomendada pela USP XXllI 250para pesquisa de patogênicos

específicos

clínica 55.

em medicamentos não estéreis, bem como manual de microbiologia
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Alíquotas de 1 mL de cada um dos tubos foram transferidas para

duplicata de tubos contendo 20 mL de caldo lactose com tubos de Duhran, seguindo-

se incubação por pelÍodo de 72 horas a 35 :J: 2 °e. Em paralelo, foi efetuado o repique

em duplicata de ágar sangue suplementado com 5% de sangue de carneiro,

perfurando-se com a alça vários pontos do gel, com incubação das placas em idênticas

condições, sendo uma réplica emjarra de anaerobiose.

Visando a pesquisa de Salmonella sp, dos tubos de caldo lactose com

crescimento, independente da liberação ou não de gás, alíquotas de 1 mL foram

inoculadas para 10 mL de caldo tetrationato e de selenito-cistina. Após incubação de

24 horas a 35 :t 2 °e o isolamento seletivo foi em ágar verde brilhante, ágar xilose-

lisina-desoxicolato e ágar sulfito de bismuto. Após incubação em condições idênticas

à etapa anterior, as colônias suspeitas foram submetidas à análise micromorfológica

após coloração de Gram 29.

Objetivando pesquisa de Escherichia coli, porções de cultura-controle

desta cepa em caldo lactose, assim amostras com resposta positiva para fermentação

foram repicadas em estria sobre duplicata de placas de Petri contendo ágar Mac

Conkey. Decorridas 48 horas de incubação, as colônias suspeitas foram repicadas

em ágar eosina-azul de metileno. Após sua incubação por período de 48 horas a

35 :J: 2°e, as colônias foram analisadas,em confrontocom cultura padrão e com a

descrição da literatura 250.

A pesquisa de Staphy/ococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa foi

feita tomando alçadas de inóculo a partir dos tubos contendo caldo caseina-soja,

inicialmente empregados para cultura dos cateteres. O isolamento seletivo foi em ágar

Vogel-J ohnson e ágar cetrimida, com identificação macromofológica

comparativamente às cepas padrão, após incubação a 35:J:2 °e durante 48 horas.
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Adicionalmente, todas as culturas positivas e Gram-negativas foram

submetidas à identificação pelo sistema API 20E (BioMérieux), para diagnóstico de

enterobacteriáceas e de outros bacilos Gram-negativos. Empregou-se no procedimento

todos os microorganismos obtidos de tubos inoculados com cateter identificados

microscopicamente como bactérias Gram-negativas. Colônias isoladas a partir das

placas de ágar sangue foram empregadas para teste de oxidase, assim como para

preparação de suspensão em 5 mL do meio aquoso, fornecido para esta finalidade

(Ref. 20110).

o teste para citocromo-oxidase (OX) foi efetuado pela transferência

de massa celular das colônias isoladas a tiras de papel de filtro umedecidas e

colocadas sobre lâmina de vidro, seguindo-se adição de gota do reagente tetrametil-p-

fenilenodiamina a 1% em álcool isopropílico (Ref. 70460). Este teste foi executado

em paralelo com a cepa oxidase-positiva de Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027.

Ampolas contendo meio de suspensão (Ref. 20110) foram violadas e

inoculadas com alçada de colônias isoladas dos contaminantes dos cateteres ou de

cepas-referência. A seguir procedeu-se à homogeneização da suspensão por 7

segundos em agitador de tubos marca Phoenix modelo AP 56. A suspensão

microbiana assim obtida foi empregada para inocular as cavidades destinadas a 25

testes da série bioquímica do sistema API 20E, com preenchimento de tubo e cúpula

no caso dos testes de utilização do citrato (CIT), do piruvirato de sódio (VP) e

gelatinase (GEL).

Em condições de anaerobiose foram pesquisadas a arginina diidrolase

(ADH), a lisina decarboxilase (LDC), a omitina decarboxilase (ODC), a urease (URE)

e a produção de H2S (H2S), Outras provas bioquímicas foram para a beta-

galactosidase (ONPG); triptofano desaminase (TDA), produção de indol (IND), além

da fermentação ou oxidação de glicose (GLU), manitol (MAN), inositol (INO),

sorbitol (SOR), ramnose (RRA), sacarose (SAC), melibiose (MEL), amidalina (AMY)

earabinose(ARA).
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Após tampar as bandejas, procedeu-se a incubação das mesmas por

periodo de 24 horas, seguindo-se a leitura, precedida ou não da adição de reagentes e

repeitando tempos de reação.

No caso do teste VP, procedeu-se à adição de I gota dos reagentes de

Voges Proskauer, VPI (Ref. 70420) (hidróxido de potássio em água, 40gl100mL) e

VP2 (Ref. 70430) (alfa naftol, 6g1100 rnL de etanol) e aguardou-se até 10 minutos

para leitura. Para teste TDA, adicionou-se I gota do reagente específico (Ref 70400)

(cloreto férrico em água, 3,4g1100 rnL); para teste IND adicionou-se I gota do

reagente específico (paradimetilaminobenzaldeído, álcool isomílico e ácido cloridrico

a 37%, na proporção de 5g: 75 rnL: 25 rnL), aguardando-se 2 minutos.

Para teste de N02 (N°2/N03), sobre o tubo G.L.U (glucose)

adicionou-se I gota dos reagentes de Griess para detecção de nitritos: NIT I (ref.

70440) (Ácido sulfanílico em ácido acético 5N, 0,8g: 100 rnL) e NIT2 (Ref. 70450)

(N-N-dimetil-I-naftilamina em ácido acético 5N, 0,6g: 100 rnL). Nas reações

negativas, seguiu-se a adição de 3 mg de Zn ao tubo, respeitando tempo de 5 minutos.

A interpretação dos resultados quanto a resposta positiva ou negativa

de todas as provas bioquímicas foi pela leitura da tiras e conforme quadro a seguir:
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TABELA 4 - Característica das reações bioquímicas aplicadas para contaminantes
isolados de cateteres

TESTE NEGATIVO POSITIVO

ONPG incolor amarelo, mesmoque pálido

ADH amarelo vermelhollaranja

LDC amarelo larannja

ODC amarelo vermelhollaranja

CIT verde amarelopálido azul esverdeado/azul

H2S incolor acinzentado depósitopreto

URE amarelo vermelhollaranja

IDA amarelo marrom escuro

IND anel amarelo anel vermelho

VP incolor rosa/vermelho

GEL sem difusão do pigmentopreto difusão do pigmentopreto

GLU azul/azul esverdeado amarelo

MAN azul/azul esverdeado amarelo

INO azul/azul esverdeado amarelo

SOR azul/azulesverdeado amarelo

RHA azul/azulesverdeado amarelo

SAC azul/azulesverdeado amarelo

MEL azul/azul esverdeado amarelo

AMY azul/azul esverdeado amarelo

ARA azul/azul esverdeado amarelo

OX incolor violeta

N02/N03 NITl + NIT2
amarelo vermelho

Zn
vermelho amarelo
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Testes adicionàis, aplicados a todas as cepas contaminantes, foram o

de catalase e motilidade.

Para o teste de catalase, subdividiu-se a superfície de placas de Petri

contendo ágar caseína-soja em 15 partes, e na parte central de cada espaço procedeu-

se a repique em estrias. Empregou-se duplicata de placas para cada cepa

contaminante, e para Staphylococcus aureus ATCC 25923, empregado como cepa-

controle. Após incubação por 24 horas a 35 :f: 2°C, e confrnnação do crescimento das

colônias, sobre cada setor da placa foi aplicada 1 gota de solução de peróxido de

hidrogênio a 3%. Cepas originando formação de bolhas foram registradas como

catalase-positivas.

A prova de motilidade foi feita empregando ágar semi-sólido (Extrato

de carne-3,Og; Peptona-lO,Og; c1oreto de sódio-5,Og; Agar-2,Og; Água-1.000 rnL),

distribuído a volumes de 3,0 rnL em tubos de 13 x 100mm, esterilizados a 121°C, por

15 minutos 55. Estes foram inoculados por picada de aproximadamente lcm de

profundidade.

Para evitar falso-negativos, principalmente no caso de Gram-

negativos não fermentadores (oxidativos ou assacarolíticos), observou-se a motilidade

em gota pendente de cultura jovem (24 horas) em caldo caseína-soja.

A prova de metabolismo fermentativo x oxidativo (OF-glicose),

completando a série API 20E, foi empregando o meio OF Basal (Difco) adicionado de

glicose na concentração de 10% em água, distribuído em volumes de 100 rnL e

esterilizados a 120°C, por 20 minutos. O meio foi assepticamente distribuído em

tubos estéreis de 13 x 100 mm em volumes de 3 rnL. Foram semeados 2 tubos para

cada microrganismo, sendo um deles coberto com camada de 0,5 cm de vaselina

líquida estéril. Após incubação por 24 horas a 35 :f: 2°C, as reações foram

interpretadas como sendo fermentativas quando, pela acidificação ocorria viragem do

indicador em ambos tubos; oxidativa não fermentativa quando a acidificação ocorria
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no tubo não selado pela vaselina líquida; assacarolítica quando ambos tubos se

apresentavam neutros ou tendendo a alcalino.

Para os cocos Gram-positivos exclusivamente, efetuou-se a prova de

coagulase. Tomou-se para esta prova 0,5 mL de plasma de coelho (EDTA), adicionou-

se 0,1 mL de cultura em caldo caseína-soja, em tubo de 130 x 10 mm. Seguiu-se

incubaçãoembanhode águaa 35 :f: 2 °C até por 4 horas,com examesa intervalosde

30 minutos. Observações adicionais após 4 e 6 horas, com exames a intervalos de 30

minutos foram efetuadas, usando em paralelo a cepa referência de Staphy/ococcus

aureus.

4.2.3.5 Avaliação de hemocompatibilidade dos cateteres no uso clínico por

microscopia eletrônica de varredura

Foram envolvidos 125 pacientes, tendo sido 106 cateterizados pelo

acesso vascular central e 23 pelo periférico.

A técnica histológica aplicada para fixação dos fragmentos de

cateteres após uso clínico foi adaptada da literatura 128,338, empregando solução de

glutaraldeído em tampão fosfato, a pH 7,4 e solução de Tyrode. A fase de tratamento

dos fragmentoscom a solução de Tyrode 206 foi de 1 a 10 dias, em refrigerador,a

cerca de 4°C, seguida de desidratação por processo convencional, usando etanol

absoluto P. A.

Seguiu-se a etapa de secagem a tempo critico, iniciando com a

transferência das amostras desidratadas para recipiente próprio do equipamento

(Critical Point Dryer - Balzers CPD 030) contendo etanol que cobrisse totalmente os

fragmentos, como líquido transicional. A câmara foi cuidadosamente fechada,

iniciando-se o processo de resfriamento até 4°C, quando foi introduzido o C02
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líquido, substituindo gradativamente o etanol, com repetidas entradas e drenagens,

cujo tratamento levou cerca de 30 minutos, dependendo da pressão do líquido no

cilindro. Neste momento as amostras estavam totalmente imersas em C02líquido.

o processo de resfriamento da câmara foi interrompido, iniciando-se

o seu aquecimento pela passagem de C02 líquido para estado gasoso, momento que

caracteriza ter-se atingido a secagem em ponto critico. Na fase fmal a pressão da

câmara chegou a 80 bar e a temperatura, 40°C, o que ocorreu após cerca de 40

minutos.

Atingida secagem em ponto critico o C02 gasoso foi retirado da

câmara a baixa velocidade, permitindo obter as amostras totalmente secas, para

montagem nos stubs. Para isto, cerca de 15mm da ponta do cateter, bem como o outro

pedaço de igual comprimento após eliminação de 1 cm intermediário foram

posicionados e colados na base do stub, com a extremidade distal de cada um voltada

para cima. A colagem foi pelo uso de partículas finas de Grafite CNG, tipo Fino-

GrafID em suspensão no esmalte incolor para unha Colorama@, na proporção de

0,7 g/1O roL.

Após posicionamento nos stubs, as amostras foram mantidas sob alto

vácuo em equipamento Metalizador Carbonizador Siemens. Para o processo de

metalização superficial utilizou-se equipamento Sputter Coater Balzers SCD 050, sob

vácuo de 2 x 10-2 mbar. Procedeu-se à limpeza da câmara repetidas vezes (6 vezes)

com gás argônio antes de iniciar a metalização, que foi a 60 mA por tempo de 200

segundos, condição que se mostrou ideal inclusive para a visualização da parte interna

do cateter, próximo à borda. Finalizou-se o processo com a ventilação da câmara e

remoção das amostras pela aplicação de corrente de 40 volts, durante 200 segundos,

terminando com a ventilação da câmar2..Estes stubs foram sempre mantidos sob alto

vácuo no Metalizador Carbonizador Siemens.
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Os 2 fragmentos de cada amostra foram observados em microscópio

eletrônico de varredura ZEISS, modelo digital DSM 940. Fez-se a observação

cuidadosa, inicialmente da lateral externa, girando-se o cateter de 3600 e

posteriormente, pela mudança da posição, a análise frontal e oblíquo-interna,

selecionando situações diversas de adesão de material biológico e/ou imperfeições.

Procedeu-se à contagem de todas os elementos figurados (hemácias, plaquetas,

formação puntiforme indefinida) depositados na superfície, sempre que estes se

apresentavam distintos. No caso de hemácias ou plaquetas a incidência foi

quantificada de forma relativa (+, ++ e +++); de forma semelhante procedeu-se à

quantificação de fibrina e massa amorfa. De uma forma geral, sempre que havia

adesão de material biológico, outra forma de expressar a falta de hemocompatibilidade

foi através da estimativa de área ocupada. Particularizando para a adesão interna,

quando a massa biológica deixou de ser exclusivamente superficial, assumindo

volume maior no interior do /umen do cateter, a esta foi atribuída a denominação de

trombo.

A documentação foi em máquina fotográfica SINAR 67, com filme

Kodak-Verichrome Pan-Blak e White Negative, ISO 125/22, VP 120 mm, em sistema

on fine, para aumentos menores que 1000 vezes, e frame store para os maiores,

chegando até 30.000 vezes. Para processamento fotográfico foram empregados

produtos Kodak, sendo reveladores Microdol-X grão fmo e Dektol, além de fixador e

papel Kodabrone.

Além das fotomicrografias de diferentes tipos de adesão de material

biológico na superfície dos cateteres, fez-se registro de particularidades de

imperfeições laterais, assim como da ponta, sejam estas decorrentes do processo

industrial ou da técnica de puncionamento. Registrou-se, ainda, controles negativos de

cada material, que eram constituídas de amostras representativas de cada tipo de

catéter sem uso clínico.
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4.2.4 Análise estatística

Na avaliação de hemocompatibilidade através das infonnações

obtidas de cateteres após uso clínico a análise estatística dos dados foi segundo o teste

de Qui-quadrado. Igualmente no estudo da colonização o modelo estatístico aplicado

foi o mesmo, além do teste t de Student 2.
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RESULTADO

A abrangência da amostragem de cateteres intravenosos, relacionada

conforme uso, tipo e origem do fabricante e natmeza da matéria-prima, associados à

embalagem e informações do produtor nela impressas em idioma correspondente

encontram-se na Tabela 5.

As características analiticamente determinadas, pertinentes à

qualidade microbiana do produto, seja pelo teste de esterilidade ou pela detecção de

endotoxinas, em função do tipo de amostra e da origem do produtor estão

apresentadas, respectivamente, nas Tabelas 6 e 7.

Informações quanto à toxicidade sistêmica aguda dos extratos aquoso

e oleoso em camundongos estão reunidas para diferentes amostras e origens nas

Tabelas 8 e 9.

Dados relativos ao teste de toxicidade local, seja por via intracutânea

de extratos aquoso e oleoso, ou por via intramuscular de fragmentos em coelhos são

apresentados, respectivamente, nas Tabelas 10 e 11.

As características hemolíticas e citopáticas, determinadas in vitro

acusaram resultados inócuos, cujos dados estão, respectivamente, nas Tabelas 12 e 13.

Dados pertinentes à avaliação microscópica da interação dos cateteres

com o sangue durante o seu uso clínico estão nas Tabelas 14 a 19, sendo que os dados

envolvendo 23 cateteres periféricos e 106 centrais estão, respectivamente, nas Tabelas

14 e 15, e 16 a 19.

As características dos cateteres, bem como dos pacientes canulados

por via vascular periférica estão nas Tabelas 20 e 25, enquanto aquelas referentes à
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outra via de cateterização estão nas Tabelas 21 a 24 e 26 a 29. Por sua vez, dados

estatísticos relacionando a distribuição destes pacientes em relação à faixa etária e

sexo estão na Tabela 30, enquanto aqueles relativos à faixa etária e natureza do cateter

encontram-se na Tabela 31. Os cateteres clinicamente testados, cuja distribuição

relaciona o tipo de uso e natureza da matéria-prima apresentam os dados na Tabela 32.

A análise dos dados envolvendo o número de dias de implantação dos

cateteres em função da natureza da matéria-prima ou por tipo de uso estão,

respectivamente, nas Tabelas 33 e 34.

A análise dos dados relacionando a distribuição de uma característica

de incompatibilidade sanguínea manifestada como adesão de plaquetas e hemácias nas

faces externa e interna em função da natureza da matéria-prima estão,

respectivamente, nas Tabelas 38 e 40. Quando a distribuição diz respeito, também, ao

tipo de uso do cateter, os dados estão nas Tabelas 39 e 41, respectivamente. A

apresentação gráfica correspondente às Tabelas 38 a 41 estão nas Figuras 38 a 41. Por

sua vez, quando a característica analisada é de fibrina e massa amorfa nas superficies

externa e interna, os dados estão nas Tabelas 42 e 44, respectivamente. Quando a

relação envolveu tipo de uso os dados estão nas Tabelas 43 e 45, respectivamente. A

representação gráfica destes dados, com intervalos de confiança, estão nas Figuras 36

e 37.

Nas Tabelas 46 e 47 estão os dados de distribe.içãorelacionando área

ocupada internamente ao cateter, respectivamente em função da natureza da matéria-

prima, e matéria-prima e tipo de uso do cateter, cuja representação gráfica está na

Figura 42. Igualmente, quando a relação envolveu número de partículas aderentes por

área, bem como área ocupada por material biológico externamente ao cateter estão,

respectivamente, nas Tabelas 48 e 49. A representação gráfica da relação entre

número de partículas e natureza da matéria-prima, assim como tipo de uso está na

Figura 43.
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A análise dos diferentes parâmetros de incompatibilidade sanguínea

em função do tipo de uso do cateter estão nas Tabelas 50 a 56, sendo respectivamente

correspondentes a plaquetas e hemácias (Tabelas 50 a 52), partículas por área e área

revestida (Tabelas 53 e 56), fibrina e massa amorfa (Tabelas 54 e 55).

Os dados que relacionam casos de flebite em função da natureza da

matéria-prima, tipo e ambos parâmetros estão, respectivamente, nas Tabelas 35, 37 e

36, cuja representação gráfica está na Figura 44.

Os parâmetros de incompatibilidade sanguinea representados por

depósito de plaquetas, adesão de hemácias, adesão de fibrina e massa amorfa, área

ocupada por material biológico aderente, número de partículas por área, além de área

ocupada por material biológico relacionados ao tipo de uso e tempo de implantação

dos cateteres nos pacientes estão, respectivamente, nas Tabelas 58 e 64, 59 e 62, 60 e

63, 61 e 65.

A ocorrência de flebite, considerando os pacientes cateterizados por

via central e periférica em função do tempo de implantação está na Tabela 57.

O quadro-resumo da análise estatística envolvendo o teste Qui-

quadrado na avaliação dos parâmetros de hemocompatibilidade e características dos

pacientes está na Tabela 66.

As fotomicrografias ilustrativas de aspectos de superfície e

conformação dos cateteres, assim como das adesões de material biológico sobre os

mesmos, efetuadas ao microscópio eletrônico de varredura são apresentadas nas

Figuras 1 a 35.

As características dm pacientes envolvidos no estudo clínico,

particularmente para colonização dos c:ateteres, envolvendo idade e sexo estão na

Tabela 72, e o número de cateteres por paciente e sexo, na Tabela 73.
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Infonnações associadas à recuperação de contaminantes a partir dos

cateteres removidos de pacientes, acrescidas de características do material, bem como

do paciente estão apresentadas na Tabela 67. A distribuição destas bactérias,

considerando sua micromorfologia e crescimento em cada um dos meios de

enriquecimento, está indicada na Tabela 68.

Dados relativos a tempo de pennanência do cateter em paciente e

recuperação de contaminantes, por sua vez relacionados à natureza do polímero, bem

como o sexo dos pacientes, analisados estatisticamente estão apresentados,

respectivamente, nas Tabelas 74 a 76.

Os dados de colonização dos cateteres frente a sexo, idade, número de

cateteres implantados por paciente e natureza da matéria-prima estão,

respectivamente, nas Tabelas 77 a 80.

Dados quanto à distribuição dos pacientes e cateteres implantados e

as características dos pacientes no tocante à bacteremia, endocardite ou tratamento

com antibiótico estão apresentados nas Tabelas 81 e 82.

A frequência de recuperação dos contaminantes relacionada à

micromorfologia está na Tabela 83.

Dados da distribuição de facilidade/dificuldade de recuperação,

expressos em número de dias para surgimento da turvação dos meios de

enriquecimento, relacionados à característica de morfologia, se cocos ou bacilos, estão

nas Tabelas 84 a 87.

Dados pertinentes ao isolamento e provas de identificação morfo-

bioquímicas dos contaminantes recuperados de cateteres removidos de pacientes estão

nas Tabelas 68 a 70.
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Resultados da série bioquímica para identificação de bacilos Gram-

negativos isolados dos cateteres removidos de pacientes, segundo o sistema API 20E,

assim como dados quanto à confiabilidade taxonômica estão expressos na Tabela 71.

A Tabela 88 apresenta quadro-resumo dos testes de Qui-quadrado

aplicados a variáveis analisadas no estudo da colonização de cateteres. A ilustração

fotomicrográfica referente à colonização de cateteres por bactérias está nas Figuras 45

e 46.



TABELA 5 -Características de apresentação do produto: embalagem dos cateteres intravenosos e informações do fabricante nela impressas

USO PERIFÉRICO

EXTERNO À AGULHA

USO CENTRAL

EXTERNO À AGULHA INTERNO À AGULHA

M-A
(Poliuretano Vialon@)

N-B
(TeOon@ FEP)

N-B
(TcOon@ FEP)

M-C
(TeOonói) FEP)

M-A
(Poliuretano Vialonó{J)

N-B
(Poliurctano)

N-D
(PVC)

INFORMAÇÕES

Identificação e lote
Data de fabricação
Validade
Instruções de uso
Processo de esterilização (EtO)

DIMENSÕES
«}(G) x comprimento (cm)

TIPO DE EMBALAGEM

Papel/papel grau cirúrgico
Plástico/papel grau cirúrgico
Laminado plástico/Tyvek@

IDIOMA DO TEXTO

Português
Inglês
Espanhol

+ + +

+ +

+
+

M-A e M-C: fabricante multinacional
N-B e N-D: fabricante nacional
EtO: óxido de etileno

G: Gauge
\O
-I:>.

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +

14x5:16x5:18x5: 14x5:16x5: 14x5:16x5: 14x5:16x5: 14x20:17x20: 14x20:17x20: 14x20
20x3;22x3 18x5;20x3 18x5;20x3 20x3 19x20 19x20

+ +
+ - - +

- + + +

+ - + +
+
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TABELA 6 -Dados pertinentes ao teste de esterilidade aplicado aos cateteres
intravenosos

CALDO CASEINA-SOJA CALDO TIOGLICOLATO

Controle negativo

Controle positivo
Bacillus subtilis ATCC 6633

Contolre positivo
Candida albicans ATCC 10231

+ +

+ +

M-A e M-C: fabricante multinacional
N-B e N-D: fabricante nacional
EA: externo à agulha
IA: interno à agulha

TABELA 7 -Dados pertinentes ao teste de endotoxinas pelo método de LAL aplicado
aos cateteresintravenosos

AMOSTRA

EA

EA

IA

IA

IA

FABRICANTE

M-A

N-B

N-B

M-C

N-D

1°.TESTE 2°. TESTE

Controle negativo

Controle positivo
(0,1 UE/mL)

+ +

Controle positivo
(0,06 UE/mL)

+ +

M-A e M-C: fabricante multinacional
N-B e N-D: fabricante nacional

EA: externo à agulha
IA: interno à agulha

AMOSTRA

TIPO FABRICANTE

EA M-A

EA N-B

IA M-A

IA N-B

IA M-C

IA N-D
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TABELA 8 -Dados pertinentes ao teste de toxicidade sistêmica aguda do extrato
aquoso ae diferentes cateteres

AMOSTRA PESO DOSE
SINAISDE TOXICIDADE

Tipo Fabricante
ANIMAL

Ohs 72 hs
mL

4h 24h 48 h 72h

EA M-A I 17,1 25,1 0,86
2 18,7 25,0 0,94
3 17,9 24,0 0,90
4 18,0 25,3 0,90
5 I7,5 24,6 0,88

EA N-B 6 17,0 18,7 0,85
7 17,7 23,4 0,89
8 17,I 20,3 0,86
9 17,3 18,9 0,87
10 17,2 21,8 0,86

IA M-A 11 17,4 22,5 0,87
12 17,3 23,0 0,87
13 17,1 25,8 0,86
14 17,4 21,7 0,87
15 17,8 23,7 0,89

IA N-B 16 17,8 23,0 0,89
17 18,1 23,8 0,91
18 17,0 21,6 0,85
19 18,1 19,5 0,91
20 17,1 24,6 0,86

IA M-C 21 17,9 23,2 0,90
22 187 22,4 0,94
23 17,5 21,6 0,88
24 17,3 23,0 0,87
25 17,1 21,8 0,86

IA N-D 26 17,7 25,1 0,89
27 17,6 25,9 0,88
28 17,3 22,2 0,87
29 17,1 25,5 0,86
30 17,0 25,5 0,86

Controle 31 17,3 22,9 0,87
32 17,4 22,7 0,87
33 17,4 20,8 0,87
34 18,2 25,9 0,91
35 18,1 23,9 0,91

M-A e M-C:fabricantemultinacional
N-B e N-D: fabricante nacional
EA: externoà agulha
IA: internoà agulha
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TABELA 9 -Dados lertinentes ao teste de toxicidade sistêmica aguda do extratooleoso e diferentes cateteres

AMOSTRA
ANIMAL

PESO
DOSE SINAIS DE TOXICIDADE

Tipo Fabricante Oh 72h
rnL

4h 24h 48 h 72h

EA M-A 36 17,6 23,5 0,88
37 17,1 21,9 0,86
38 17,4 22,7 0,87
39 17,0 20,6 0,85
40 18,1 22,7 0,91

EA N-B 41 17,7 23,0 0,89
42 17,2 21,5 0,86
43 17,8 23,6 0,89
44 18,1 23,2 0,91
45 17,9 22,5 0,90

IA M-A 46 17,5 21,4 0,88
47 18,7 24,0 0,94
48 18,0 25,0 0,90
49 17,7 23,2 0,89
50 17,3 18,8 0,87

IA N-B 51 17,4 21,5 0,87
52 17,9 24,0 0,90
53 18,0 25,3 0,90
54 17,6 25,5 0,88
55 17,8 23,5 0,89

IA M-C 56 18,5 25,5 0,92
57 18,7 25,6 0,98
58 17,1 24,8 0,86
59 17,4 22,0 0,87
60 18,4 19,7 0,92

IA N-D 61 17,1 25,5 0,86
62 17,7 25,2 0,89
63 18,1 19,5 0,91
64 17,8 23,0 0,89
65 18,3 24,1 0,91

Controle 66 18,8 23,8 0,94
67 17,4 22,7 0,87
68 18,0 25,0 0,90
69 17,3 22,8 0,87
70 17,8 23,0 0,89

M-Ae M-C:fabricantemultinacional
N-Be N-D:fabricantenacional
EA: externoà agulha
IA: internoà agulha
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TABELA 10 -Dados pertinentes ao teste de toxicidade intracutânea de extrato aquoso e oleoso de diferentes cateteres

AMOSTRA EDEMA/ERITEMA/ESCARA

Tipo Fabricante ANIMAL SEXO PESO (Kg) 24 h 48 h 72 h

Oh 72h Controle Teste Controle Teste Controle Teste

Extrato:SoluçãoFisiológica

EA M-A I M 3,1 3,1 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/ -/-/-

2 M 4,1 4,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

EA N-B 3 M 3,5 3,7 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

4 M 3,9 4,1 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA M-A 5 F 5,3 5,5 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

6 F 4,8 4,9 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA N-B 7 F 3,8 3,9 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

8 F 4,0 4,1 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA M-C 9 M 4,2 4,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

10 M 4,8 5,0 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA N-D 11 M 3,6 3,8 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

12 M 4,2 4,3 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-



(continuação Tabela 10)

AMOSTRA EDEMNERITEMNESCARA

Tipo Fabricante ANIMAL SEXO PESO (Kg) 24 h 48 h 72 h

Oh 72h Controle Teste Controle Teste Controle Teste

Extrato: Óleo de Algodão

EA M-A 13 F 3,0 3,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

14 F 4,1 4,1 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

EA N-B 15 F 4,3 4,5 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

16 F 5,0 5,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

TA M-A 17 M 4,8 4,9 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

18 M 3,7 3,7 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA N-B 19 M 4,5 4,6 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

20 M 4,2 4,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-'-/- -/-/- -/-/-

IA M-C 21 M 3,8 3,9 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

22 M 4,0 4,0 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

IA N-D 23 M 3,6 3,7 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

24 M 4,2 4,2 -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/-

M-A e M-C: fabricante multinacional
N-B e N-D: fabricante nacional

EA: externo à agulha
IA: interno à agulha \O

\O
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TABELA 11 -Dados pertinentes ao teste de toxicidade intramuscular aguda de
fragmentos dos diferentes cateteres em coelhos

AMOSTRA
ANIMAL! SÍTIO! PESO SINAISGROSSEIROSDE TOXICIDADE

Tipo Fabricante SEXO LADO INICIAL(Kg)
HemorragIa Filme Encapsulamento

EA M-A 25/M 2/D 3,2
2/E

261M 3/E 3,7
5/D

EA N-B 251M 4/D 3,2
3/E

261M 7/D 3,7
4/E

IA M-A 25/F 7/D 3,2
5/E

27/F 2/D 4,5
3/D

IA N-B 27/F 3D 4,5
4/E

28/F 2D 5,1
2/E

IA M-C 27/F 5/D 4,5
5/E

28/F 3/D 5,1
5/E

IA N-D 28/F 4/D 5,1
6/E

29/F 2/D 4,8
3/E

Controle 251M 8/D 4,8
Negativo 7/E

261M 8/D 3,7
6/E

27/F 6/D 4,5
7/E

28/F 5/D 5,1
7/E

29/F 4/D 4,8
5/E

M-Ae M-C: fabricantemultinacional
N-Be N-D:fabricantenacional
EA: externoà agulha
IA: internoà agulha




