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RESUMO 

Introdução: A lipoaspiração ou lipossucção é a intervenção cirúrgica destinada a 
remover depósitos superficiais e profundos de gordura subcutânea do tecido adiposo 
localizado. Em alguns casos, para obter o resultado estético desejado, é realizada a 
lipoenxertia. Neste processo, faz-se um transplante autólogo de tecido gorduroso para 
preencher, aumentar ou modelar as estruturas flácidas, depressões ou áreas com 
pouco tecido adiposo. As cânulas utilizadas para realizar a lipoaspiração apresentam 
um design desafiador para os processos de limpeza, favorecendo o acúmulo de 
resíduos de gordura em seu interior. Há registros de surtos infecciosos causados por 
microrganismos que sobreviveram ao processo de esterilização, relacionados à falha 
na limpeza dos instrumentais cirúrgicos, reforçando a premente necessidade de 
investigar se os resíduos de gordura no lúmen das cânulas são passíveis de remoção, 
garantindo assim, a eficácia da esterilização e a segurança em seu reuso. Objetivos: 
Fase I - avaliar a eficácia da remoção da gordura humana do lúmen das cânulas 
submetidas a seis diferentes Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de limpeza, 
comparando-os com os grupos controle positivos e negativos. Fase II - Avaliar o 
alcance do nível de segurança de esterilidade de 10-6, quando submetida à 
esterilização por vapor saturado sob pressão as cânulas de lipoaspiração 
intencionalmente contaminadas com 6 µL(residual mínimo após limpeza) e 50 µL 
(residual máximo após limpeza) de gordura humana, ao serem desafiados frente à 
cepa de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594) e a 
cepa do esporo Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953). Método: a pesquisa 
caracterizou-se como pesquisa experimental laboratorial.  A Fase I dos experimentos 
consistiu em submeter as cânulas de lipoaspiração de 3mm e 5mm de diâmetro – com 
lúmen intencionalmente contaminado com gordura humana, a seis distintos POP de 
limpeza com variações na inclusão/exclusão/sequência dos passos básicos de 
limpeza, atualmente, adotados pela Enfermagem em Centros de Material e 
Esterilização (CME), quais sejam: 1. Flush inicial com água por meio de seringa de 
10mL com detergente no lúmen das cânulas; 2. Flush automatizado a alta pressão e 
alta temperatura por meio do sistema de vapor fluente; 3. Imersão em solução de 
detergente enzimático com lipase e alternativamente no detergente alcalino; 4. 
Limpeza manual como o método que antecedeu a limpeza automatizada; 5. Limpeza 
automatizada em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente com conectores 
para canulados. A gordura contaminante nos corpos de prova permaneceu por 120 
minutos de contato, e após a drenagem do contaminante as cânulas ficaram expostas 
ao ar ambiente por 60 minutos. Após a aplicação dos seis distintos POP de limpeza, 
procedeu-se a extração e quantificação dos resíduos de gordura humana pela técnica 
de extração com solvente éter de petróleo a quente. A partir dos resultados obtidos 
nesta fase, realizou-se a Fase II – caracterizada como microbiológica - utilizando a 
maior (50 µL) e a menor (6,0 µL ) média dos valores obtidos do resíduo de gordura  
para  avaliar se esses quantitativos constituir-se-iam como fator protetor para os 
microrganismos no processo de esterilização por vapor saturado sob pressão  
alcançando o nível de segurança de esterilidade de 10-6. Resultados: a Fase I da 
pesquisa demonstrou que mesmo utilizando todos os recursos atualmente, 
disponíveis no CME, não foi possível remover totalmente os resíduos de gordura 



inoculada nas cânulas de lipoaspiração restando valores residuais mínimos e 
máximos de gordura de 6,00 mg e 52 mg respectivamente. O POP que apresentou 
melhor desempenho na remoção de resíduo de gordura foi o método que empregou 
os seguintes recursos e sequência: 1. Flush inicial com água por meio de seringa de 
10mL com detergente enzimático com lipase no lúmen das cânulas; 2. Imersão em 
solução de detergente enzimático com lipase; 3. Limpeza manual como o método que 
antecedeu a limpeza automatizada; 4. Limpeza automatizada em lavadora 
ultrassônica com retrofluxo intermitente com conectores para canulados; 5. Flush 
automatizado a alta pressão e alta temperatura por meio do sistema de vapor fluente. 
Os resultados microbiológicos da Fase II comprovaram a premissa de que a sujidade 
pode proteger microrganismos, constatando-se a sobrevivência, tanto da 
Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense como do Geobacillus 
stearothermophilus, em ciclos de esterilização por vapor saturado sob pressão a 134º 
C, nos tempos de 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos (ciclo completo). Conclusões: 
As cânulas de lipoaspiração não são passíveis de limpeza pelos recursos atuais 
disponíveis pelos CME e houve recuperação dos microrganismos testados 
Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense e Geobacillus 
stearothermophilus, demonstrando o risco de infecção relacionada ao reuso deste 
produto para saúde (PPS). Ressalta-se que dentre resíduos de matéria orgânica a 
serem removidos dos PPS, a gordura merece uma atenção especial porquanto há 
evidências de que os microrganismos em presença de óleos e gorduras necessitam 
de um tempo de exposição ao agente esterilizante até oito vezes maior que se 
estivesse na presença de água.   

PALAVRAS – CHAVE: Lipoaspiração. Lipoenxertia. Infecção por Micobacterium 
abscessus subespécie massiliense. Esterilização. Enfermagem em Centro de Material 
e Esterilização. 



Bronzatti JAG. Evaluation of liposuction cannulas cleaning and sterilization after 
contamination with fat, Mycobacteroides abscessus subspecies bolletii and 
Geobacillus stearothermophilus: an experimental study [thesis]. Sao Paulo: School of 
Nursing, University of São Paulo; 2019.  

ABSTRACT 

Introduction: Liposuction is the surgical intervention intended to remove superficial 
and deep deposits of subcutaneous fat from localized adipose tissue. In some cases, 
fat grafting is used to achieve the desired aesthetic result. In this process, an 
autologous fat tissue transplant is performed to fill, augment, or model flaccid 
structures, depressions, or areas with little adipose tissue. The cannulas used to 
perform liposuction have a challenging design for the cleaning processes, favoring the 
accumulation of fat residues inside. There are records of infectious outbreaks from 
microorganisms that survived the sterilization process, related to failure in cleaning 
surgical instruments, reinforcing the urgent need to investigate whether fat residues in 
the cannula lumen can be removed, thus ensuring the efficacy of sterilization and 
safety in its reuse. Objectives: Phase I – to evaluate the efficacy of removing human 
fat from the cannula lumen undergoing six different cleaning standard operating 
procedures (SOPs), comparing them with the positive and negative control groups. 
Phase II - to evaluate the safety level of sterility reached of 10-6, when liposuction 
cannula intentionally contaminated with 6 µL (minimum residual after cleaning) and 50 
µL (maximum residual after cleaning) of human fat undergo sterilization with saturated 
steam, and are challenged with a strain of Mycobacteroides abscessus subspecies 
massiliense (INCQS no. 00594) and a strain of Geobacillus stearothermophilus spore 
(ATCC nº. 7953). Method: the research was characterized as laboratorial and 
experimental. Phase I of the experiments consisted of submitting the 3mm- and 5mm-
diameter liposuction cannula - with lumen intentionally contaminated with human fat, 
to six different cleaning SOPs with variations in the inclusion/exclusion/sequence of 
basic cleaning steps currently adopted by the nursing staff in sterile processing 
department, namely: 1. Initial flush with water using a 10mL syringe with detergent in 
the cannula lumen; 2. High-pressure, high-temperature automated flush through a 
flowing steam system; 3. Immersion in an enzymatic detergent solution with lipase, 
and alternatively in an alkaline detergent; 4. Manual cleaning as the method that 
preceded the automated cleaning; 5. Automated cleaning in ultrasonic washer with 
intermittent backflow with connectors for cannula. The contaminant fat in the 
specimens remained for 120 minutes of contact, and after draining the contaminant 
the cannulas were exposed to ambient air for 60 minutes. After the application of the 
six different cleaning SOPs, extraction and quantification of human fat residues were 
carried out using the hot petroleum ether extraction technique. Based on the results 
obtained in this phase, Phase II - characterized as microbiological - was performed 
using the largest (52µL) and the lowest (6.0 µL) average of values obtained from the 
fat residue to evaluate whether these quantitative values were a protective factor for 
microorganisms in the saturated steam sterilization process, reaching the sterile 
assurance level of 10-6. Results: Phase I of the research demonstrated that even using 
all the currently available technologies in sterile processing department, it was not 
possible to completely remove fat residues inoculated in the liposuction cannula, with 
remaining minimum and maximum fat residual values of 6.0 mg and 52 mg, 
respectively. The SOP presenting better performance in the removal of fat residues 
was the method that used the following features and sequence: 1. Initial flush with 
water using a 10mL syringe with enzymatic detergent with lipase in the lumen of the 



cannula; 2. Immersion in an enzymatic detergent solution with lipase; 3. Manual 
cleaning using the method that preceded the automated cleaning; 4. Automated 
cleaning in ultrasonic washer with intermittent backflow with cannula connectors; 5. 
High-pressure and high-temperature automated flush using fluent steam system. The 
minimum and maximum residual fat values extracted were 6.0 mg and 52 mg. The 
microbiological results of Phase II have confirmed the premise that soil can protect 
microorganisms, with survival of both Mycobacteroides abscessus subspecies 
massiliense and Geobacillus stearothermophilus being observed after steam 
sterilization cycles under pressure at 134º C for 1,30 minute (half cycle) and 3 minutes 
(complete cycle). Conclusions: Liposuction cannula cannot be cleaned with the 
current resources available in Sterile Processing Departments, and the 
microorganisms tested, and Mycobacteroides abscessus subspecies massiliense and 
Geobacillus stearothermophilus, were recovered, demonstrating risk of infection 
related to the reuse of this health product. It should be emphasized that among the 
residues of organic matter to be removed from health products, fat deserves special 
attention because there is evidence that microorganisms in the presence of oils and 
fats need a time of exposure to the sterilizing agent up to eight times greater than if 
they were in the presence of water.  

KEYWORDS: Liposuction. Fat grafting. Mycobacterium abscessus subspecies 
massiliense infection. Sterilization. Nursing. Sterile Processing Departments  
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1 INTRODUÇÃO 

A lipoaspiração ou lipossucção é a intervenção cirúrgica destinada a tratar 

depósitos superficiais e profundos de gordura subcutânea, pela remoção de tecido 

adiposo localizado. Quando realizada para fins estéticos, a retirada de gordura tem 

como objetivo a redução da lipodistrofia e a definição do contorno corporal (Franco et 

al., 2012). 

No processo de remoção de gorduras, a lipoaspiração é uma técnica eficaz; no 

entanto, em alguns casos, para obter o resultado estético desejado é necessário fazer 

a lipoenxertia. Neste processo, realiza-se um transplante autólogo do tecido gorduroso 

por meio de reutilização da gordura removida durante a lipoaspiração para injetar em 

outra região do corpo, com a finalidade de preencher, aumentar ou modelar as 

estruturas flácidas, depressões ou áreas com pouco tecido adiposo (Bersou Júnior, 

2008).  

Atualmente, a cirurgia de lipoaspiração é uma das técnicas mais realizadas 

dentro da especialidade da cirurgia plástica estética no mundo e, em 47% dos casos 

no mesmo procedimento, faz-se a lipoenxertia. Estes dados revelam o grande número 

de indivíduos que buscam neste procedimento uma forma de reduzir o peso e esculpir 

o corpo, conquistando, assim, a aparência desejada (International Society on 

Aesthetic Plastic Surgical - ISAPS, 2015).  

A técnica cirúrgica de lipoaspiração consiste em realizar uma pequena incisão 

na pele, próxima à região onde será removida a gordura, por meio da qual serão 

introduzidas as cânulas de lipoaspiração, que são os instrumentos mais apropriados 

para tal procedimento.  

A cânula tem a função de descolar a gordura do tecido subcutâneo e removê-

la por aspiração ativa, promovida por uma seringa ou equipamento denominado 

lipoaspirador. De acordo com o planejamento cirúrgico, a gordura aspirada pode ser 

coletada e injetada em outra região do corpo ou desprezada (Frick, Baümeister, 

Hoffmann, 2006).  

No início do desenvolvimento da técnica de lipoaspiração, as cânulas eram 

calibrosas, grosseiras e apresentavam em sua extremidade um formato de bisel de 

agulha, tornando-as mais agressivas e traumáticas. Com o processo evolutivo da 

técnica, houve a necessidade de desenvolver cânulas com  as pontas  arredondadas 
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e diâmetros menores, tornando, assim, o procedimento menos traumático e mais 

seguro, pois este design preserva a circulação local e os tecidos adjacentes, 

reduzindo o sangramento e a dor pós-operatória, embora não impeça a ocorrência de 

complicações como: infecções, embolia gordurosa, perfurações de órgãos, óbitos, 

algumas vezes mal esclarecidos, o que a torna ainda uma cirurgia temida por muitos 

pacientes (Grazer, Jong, 2000; Katz, Bruck , Coleman, 2001; Hanke et al., 2004; 

Martinez, et al., 2010). 

As cânulas de lipoaspiração são os instrumentos cirúrgicos essenciais para 

realização da técnica e as mais utilizadas durante o ato operatório.  Basicamente, são 

constituídas por uma haste metálica canulada, com diâmetros que variam entre 1 e 6 

milímetros e comprimento entre 25 e 40 cm, apresentando no corpo da haste orifícios 

laterais e, na extremidade distal, um fundo cego. Esta haste é soldada em uma 

empunhadura ou cabo com diâmetro aproximado de 10 mm e comprimento de 15 cm.  

Em razão da diferença de diâmetro entre os dois componentes, no local de 

junção entre a haste e a empunhadura, forma-se uma área de difícil acesso aos 

agentes e artefatos de limpeza, com grande possibilidade para depósitos e acúmulo 

de resíduos orgânicos e inorgânicos (sangue, gordura, solução fisiológica e 

medicamentos como lidocaína e epinefrina), provenientes do procedimento cirúrgico 

(Guirro E, Guirro R, 2004; Wulc, Edmonson, 2006).   

Por ser um instrumento que exerce também a função de descolador, a haste 

deve ser fabricada em material resistente, como o aço inoxidável ou titânio, para 

suportar a pressão exercida pelo cirurgião e a resistência oferecida pelo tecido 

gorduroso. Já a empunhadura (local onde o cirurgião segura o instrumento) pode ser 

constituída de materiais, como alumínio, polímeros, aço inoxidável ou titânio (Guirro 

E, Guirro R, 2004; Wulc, Edmonson, 2006).  

Embora as cânulas desempenhem eficientemente sua função durante a 

realização da técnica cirúrgica, suas conformações e design são considerados fatores 

de risco para infecções, pelo fato de reterem e acumularem resíduos gordurosos no 

interior do lúmen, que são difíceis de serem removidos (Wulc, Edmonson, 2006).  

Os resíduos gordurosos provenientes de lipoaspiração, associados à 

conformação complexa das cânulas, constituem um grande desafio para as 

tecnologias de limpeza disponíveis no Centro de Material e Esterilização (CME).  

De acordo com a Association for the Advancement of Medical Instrumentation 

– AAMI (2017), o design de um produto para saúde (PPS) é um fator importante que 
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interfere na efetividade dos processos de limpeza manual e automatizada, uma vez 

que resíduos orgânicos como: sangue, soro, gordura, ossos, fragmentos de tecidos, 

se não forem removidos durante a limpeza, poderão comprometer a eficácia da 

esterilização, visto que limitam a difusão ou inativam os agentes esterilizantes (Alfa, 

Jackson, 2001; Ribeiro, 2010). 

Investigações de surtos infecciosos após cirurgias de artroscopia de joelho com 

e sem reconstrução de ligamento cruzado anterior, realizadas ao longo dos anos  

revelam que instrumentos cirúrgicos canulados podem reter resíduos de matéria 

orgânica em seu interior se não forem rigorosamente limpos, tornando o processo de 

esterilização ineficaz e causando infecções de sítio cirúrgico (Blevins et al., 1999; 

Parada et al., 2009; Tosh et al., 2011). 

Recentemente, um estudo experimental realizado com brocas ortopédicas 

canuladas em que cepas de Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus e tecido ósseo foram inoculadas no lúmen das brocas, as 

quais foram submetidas à esterilização por vapor saturado sob pressão à temperatura 

de 132,2ºC por 4 minutos. Após a esterilização, os microrganismos inoculados nos 

instrumentos foram recuperados, sinalizando o risco do reuso deste produto (Smith et 

al., 2018). 

O processamento ineficaz de PPS é um dos fatores que pode aumentar os 

riscos de infecções em sítio cirúrgico (ISC) e a disseminação cruzada de 

microrganismos. Embora a infecção possa ser causada por múltiplos fatores, deve-se 

considerar que a limpeza e a esterilização inadequadas de instrumentos cirúrgicos 

podem transferir microrganismos ao sítio cirúrgico, iniciando, assim, um processo 

infeccioso (Wulc, Edmonson, 2006). 

Desde o início do desenvolvimento da técnica de lipoaspiração até os dias 

atuais, a infecção é uma das complicações que mais preocupa os profissionais da 

saúde, por se tratar de um procedimento estético limpo. Um processo infeccioso 

compromete o resultado da cirurgia e coloca em risco a vida dos pacientes. 

A ocorrência de infecções, após os procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração, 

sobretudo por micobactérias de crescimento rápido (MCR) vem sendo relatada em 

livros e periódicos, como uma complicação que pode ser decorrente de más práticas 

no processamento dos instrumentos cirúrgicos (Shiffman, 2006; Toledo, Mauad, 2006; 

Maurer et al., 2014; Zosso et al., 2015). 
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No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 8 em 9 de fevereiro de 2009 que “Dispõe 

sobre as medidas para redução da ocorrência de infecções por Micobactérias de 

Crescimento Rápido - MCR em serviços de saúde”, que proíbe a desinfecção de alto 

nível e a esterilização química por imersão para os PPS críticos, determinando que 

estes produtos devem ser esterilizados por métodos automatizados e, portanto, mais 

seguros. Esta determinação baseou-se no relatório final de investigação do surto que 

constatou más práticas no processamento de PPS nos serviços de saúde (Brasil, 

2009). 

O processamento de PPS críticos envolve as etapas de pré-limpeza, limpeza, 

preparo, esterilização, armazenamento e distribuição, dentre estas etapas, a limpeza 

é considerada a mais crítica, pois é nesta fase que ocorre a remoção de toda a 

sujidade visível e não visível das superfícies dos produtos, tornando-os seguros para 

esterilização consecutiva (International Association of Healthcare Central Service 

Material Management, 2016).  

Uma limpeza correta e minuciosa garante a eficiência das etapas sequenciais 

do processo, pois os resíduos de matéria orgânica presentes nos PPS, além de alojar 

os microrganismos, atuam como barreira física, impedindo o contato dos agentes 

esterilizantes com as superfícies dos produtos, condição fundamental para a eficiência 

do processo de esterilização. Portanto, quanto mais limpo estiver um PPS, menor será 

o risco de haver falhas na esterilização (Graziano, Castro, Moura, 2002; Padoveze, 

Graziano, 2011; Association for the Advanced of Medical Instrumentation, 2011). 

Métodos eficientes são necessários para que uma limpeza eficaz seja obtida. 

Um modelo clássico de limpeza a ser seguido é o que utiliza os princípios do ciclo de 

Sinner. Herbert Sinner (1959) definiu que um processo de limpeza deve envolver a 

ação sinérgica de quatro fatores: ação química, mecânica, temperatura e tempo.  

A ação química é proveniente dos sabões ou detergentes que atuam na 

limpeza por meio da dissolução, dispersão e suspensão das sujeiras presentes nas 

superfícies.  

A ação mecânica é obtida pela fricção das superfícies, utilizando escovas ou 

esponjas, jatos de água sob pressão (lavadoras termodesinfetadoras, pistolas de 

água) e por ondas sonoras, quando são utilizadas lavadoras ultrassônicas. 

A temperatura é obtida pelo aquecimento da água que fluidifica a matéria 

orgânica, incluindo nela as gorduras que reduzem suas viscosidade, facilitam a 
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remoção e aceleram a ação do agente químico, no caso, o detergente. Considerando 

que altas temperaturas podem alterar a ação das enzimas contidas nos detergentes 

enzimáticos, além de coagular e fixar as proteínas nas superfícies de PPS, para que 

se obtenha uma limpeza eficiente, é importante seguir as recomendações dos 

fabricantes quanto à faixa de temperatura ideal.  

Por fim, o tempo é definido, como o período de contato entre os agentes de 

limpeza e as superfícies a serem limpas, incluindo também o tempo de ação 

mecânica. Deve-se considerar que o mecanismo de ação dos produtos químicos 

sobre a matéria orgânica, geralmente, ocorre com maior velocidade no início do 

período de exposição e diminui progressivamente com o decorrer do tempo (Andrade, 

2008).  

No ciclo de Sinner, cada um dos fatores, a priori, tem representatividade de 

25% sobre o resultado obtido no processo de limpeza; a redução de um fator deve ser 

compensada por qualquer um dos outros três. Em um processo de limpeza, deve-se 

levar em consideração as quatro variáveis do ciclo e suas relações com as 

características da sujidade (Fryer, Christian, Liu, 2006).  

Alguns fatores podem interferir na eficácia do processo de limpeza de PPS 

como: a qualidade da água, a qualidade dos acessórios e artefatos; a composição e 

a concentração dos agentes químicos, a temperatura, o tempo de exposição, o design 

dos instrumentos, a composição da carga e o posicionamento de PPS no interior dos 

equipamentos que realizam a limpeza automatizada (Ribeiro, 2006). 

Além dos fatores citados, Correia (2009), ao estudar as dificuldades na 

remoção de resíduos gordurosos de tanques utilizados na indústria alimentícia, 

observou que os diferentes tipos de sujidade podem interferir na eficácia do processo 

de limpeza, pois apresentam distintas bases químicas, portanto, conhecer o tipo de 

sujidade a ser removida é também importante para planejar e selecionar o método, o 

detergente, a temperatura e os artefatos a serem usados no processo.  

Os resíduos orgânicos predominantes nas superfícies internas e externas das 

cânulas de lipoaspiração são os óleos e as gorduras, uma sujidade considerada de 

difícil remoção em razão de suas características químicas, entre elas, a viscosidade e 

a hidrofobicidade, necessitando da associação de diferentes fatores para reduzi-las 

ou eliminá-las, assegurando, assim, uma esterilização efetiva. 

Em busca de produtos e equipamentos efetivos no processamento de PPS, 

novas tecnologias são lançadas no mercado com o objetivo de atender às demandas 
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dos Serviços de Saúde (SS). Atualmente, foi disponibilizado um sistema que utiliza o 

vapor fluente sob pressão, com a recomendação de seu uso na pré-limpeza de 

produtos de conformação complexa e não complexa, com sujidades fortemente 

aderidas – inovação tecnológica incluída neste estudo; entretanto, ainda é necessário 

produzir evidências quanto à eficácia desta tecnologia, diante da grande diversidade 

de PPS e os tipos de sujidades. 

Mediante as dificuldades relatadas para remoção dos resíduos de gordura do 

lúmen das cânulas de lipoaspiração, este estudo foi realizado com a proposta de 

desafiar diferentes procedimentos operacionais padrão (POP) de limpeza e investigar 

o comportamento de cada um, frente à eliminação dos resíduos de gordura das 

cânulas de lipoaspiração, bem como avaliar os efeitos protetores dos resíduos de 

gordura sobre os microrganismos no processo de esterilização por vapor saturado sob 

pressão das cânulas.    

O surto de infecções do sítio cirúrgico por MCR que ocorreu no País na década 

passada, incluindo os procedimentos de lipoaspiração, mobilizou a comunidade 

científica, os órgãos de vigilância sanitária que, dentre as medidas de contenção e 

vigilância, adotaram padrões rígidos quanto ao processamento dos instrumentos 

cirúrgicos, destacando a importância da limpeza para a eficácia dos métodos de 

esterilização (Brasil, 2011). Passados mais de 10 anos do surto nacional, embora os 

alertas para sua prevenção tenham sido intensamente reforçados, vale ressaltar que 

novos casos de infecções por MCR continuam acontecendo em procedimentos 

invasivos nos SS, de acordo com a divulgação de informações referentes ao período 

entre 2010 e 2014 pela ANVISA (Brasil, 2014).  

Estes dados reforçam a premente necessidade de investigar se os resíduos de 

gorduras das cânulas de lipoaspiração são removíveis, garantindo a eficácia da 

esterilização e conferindo segurança no reuso do produto. 

Como base para a elaboração dos POP a serem testados, neste estudo, 

utilizou-se o modelo de Sinner. Para selecionar os procedimentos, considerou-se o 

design das cânulas de lipoaspiração, o tipo de sujidade predominante (gordura), os 

métodos de limpeza mais usados no CME (manual e automatizados), os tipos dos 

detergentes, atualmente, disponibilizados pelo mercado e as tecnologias disponíveis 

para limpeza automatizada.  

Por meio dos resultados obtidos neste estudo, pretendeu-se definir o POP mais 

efetivo para eliminar os resíduos de gorduras presentes em cânulas de lipoaspiração 
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e, consequentemente, assegurar a esterilização. Desta forma, as perguntas da 

presente pesquisa foram: cânulas de lipoaspiração são PPS passíveis de limpeza? 

Qual o POP mais efetivo para remoção de resíduos de gordura das superfícies 

internas das cânulas de lipoaspiração? É possível a remoção completa da gordura? 

Resíduos de gordura presentes no lúmen da cânula de lipoaspiração protegem 

microrganismos do agente esterilizante? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EVOLUÇÃO DA TÉCNICA DE LIPOASPIRAÇÃO 

A primeira lipoaspiração para remoção do tecido adiposo localizado foi 

realizada em 1921, pelo cirurgião francês Charles Dujarier. Para realizar o 

procedimento, o referido cirurgião utilizou como instrumento um fino tubo de bambu 

que, posteriormente, foi substituído por cânulas de curetagem ginecológicas 

(Voukidis, 2012). 

Embora os resultados dos primeiros procedimentos tenham sido satisfatórios, 

problemas relacionados à inadequação dos instrumentos e equipamentos utilizados 

dificultavam a realização da técnica e comprometiam os resultados (Voukidis, 2012). 

A partir de 1924, a técnica da lipoaspiração deixou de ser utilizada pela 

comunidade médica por um extenso período. Os resultados indesejáveis obtidos em 

procedimentos realizados por Dujarier culminaram com a morte de uma modelo 

famosa. Após o ocorrido, o cirurgião teve sua licença cassada para exercer a 

medicina, pois julgaram que o médico estava realizando uma “técnica experimental 

em seres humanos sem os devidos conhecimentos e a experiência necessária” 

(Voukidis, 2012). 

Durante a década de 1960, alguns ginecologistas europeus começaram a 

curetar gordura localizada e extraí-la por aplicação de pressão externa no local e 

discreta sucção através da incisão. Os resultados eram desencorajadores, pois os 

períodos de recuperação eram extremamente longos e as complicações comuns 

(Voukidis, 2012). 

Um ginecologista italiano chamado Apard Fisher, que acreditava no futuro 

desta técnica, tentou melhorá-la e introduzi-la na especialidade de 

ginecologia, afirmando que o procedimento era puramente ginecológico e nenhuma  

especialidade deveria empregá-la, pois era uma cirurgia indicada para mulheres, visto 

que utilizava instrumentos cirúrgicos ginecológicos, como as cânulas de curetagem 

uterina, para sugar tecidos indesejáveis (Voukidis, 2012). 

Apard Fisher começou a ensinar esta técnica a seu filho, Giorgio Fisher, 

também ginecologista, que, em 1976, apresentou sua “moderna técnica de remoção 
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de gordura por meio de curetagem e aspiração” em um congresso italiano, colocando-

se como o pioneiro da lipoaspiração (Voukidis, 2012). 

O primeiro cirurgião plástico a estudar a teoria da remoção de gordura e o 

comportamento biológico do tecido adiposo foi o francês Yves Gerard Illouz, em 1978, 

iniciando o uso da técnica da lipoaspiração em sua especialidade. Desde o início de 

sua prática, Illouz entendeu que uma cânula atraumática conectada a uma fonte de 

sucção potente era menos agressiva e os resultados seriam melhores. Após a 

divulgação de seus trabalhos, Illouz ficou conhecido como o cirurgião plástico, pai da 

lipoaspiração (Voukidis, 2012). 

Em busca de instrumentos específicos menos traumáticos para o procedimento 

de lipoaspiração, um cirurgião que operava na equipe de Illouz desenvolveu a primeira 

cânula com a ponta romba, que foi produzida em escala comercial para ser usada por 

inúmeros cirurgiões (Voukidis, 2012). 

Em razão da capacidade de contornar as estruturas vitais, tais como nervos e 

vasos sanguíneos, as cânulas com a ponta romba ofereceram mais segurança ao 

procedimento de lipoaspiração, por limitarem os danos teciduais, diminuindo o 

processo hemorrágico durante o descolamento e aspiração do tecido gorduroso 

(Collins, 2006). 

Mesmo com a proposta desse novo modelo de cânula, por muitos anos, os 

cirurgiões plásticos continuaram utilizando cânulas de curetagem uterina para 

remover gorduras. Os procedimentos realizados com o uso das cânulas ginecológicas 

evoluíam com complicações, sangramento, perfurações de órgãos, dores e 

deformidades (Voukidis, 2012). 

Com o avanço da técnica de lipoaspiração verificou-se que as cânulas de 

menor calibre penetravam nos tecidos com mais facilidade, contornavam as estruturas 

fibrovasculares sem danificá-las, permitindo uma remoção mais completa de 

gorduras, diminuindo o trauma, a dor e as deformidades. Diante destes resultados 

favoráveis, iniciou-se o desenvolvimento de cânulas com diâmetros menores que 0,8 

mm (Collins, 2006). 

Em 1985, Illouz foi novamente o pioneiro ao realizar o primeiro 

reaproveitamento do tecido gorduroso, em que aspirou o excesso de gordura do 

ombro de um paciente e injetou o conteúdo aspirado em seus sulcos nasolabiais, em 

substituição ao colágeno, iniciando, então, as lipoenxertias (Voukidis, 2012). 



Revisão de literatura   32 

Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti 

O processo evolutivo da técnica cirúrgica é contínuo e o campo da 

lipoaspiração e lipoenxertia expande-se em busca de novas áreas e indicações. Com 

este processo, ocorre o desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos e 

equipamentos, com o objetivo de oferecer segurança aos pacientes e melhores 

resultados estéticos acompanhados pelos novos desafios impostos ao CME para 

processamento de produtos de conformação cada vez mais complexo. 

Mesmo havendo um expressivo número de complicações descritas na 

literatura, pacientes e profissionais entendem a lipoaspiração como uma cirurgia de 

baixo risco por envolver pequenas incisões na pele, desconsiderando os riscos e 

complicações locais ou sistêmicas inerentes a qualquer procedimento cirúrgico.  

Ressalta-se que, embora a lipoaspiração seja uma cirurgia estética e 

classificada como limpa, o espaço criado entre a pele e fáscia muscular forma um 

ambiente apropriado ao crescimento bacteriano, aumentando os riscos de ISC (Park 

et al., 2010). Portanto, é importante não subestimar os riscos inerentes ao 

procedimento e adotar boas práticas assistenciais – incluindo nestas o processamento 

das cânulas - prevenindo assim eventos adversos. 

2.2 ASPECTOS GERAIS RELACIONADOS À INFECÇÃO DO SÍTIO 
CIRÚRGICO  

As infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS) são consideradas um 

evento adverso evitável em sua maioria, mas, mesmo as evitáveis ainda persistentes 

nos SS, causam implicações de ordem social e econômica (Brasil, 2013).   

Em 2014, o New England Journal publicou um estudo que analisou a 

prevalência das IRAS, no qual os autores constataram que a ISC é a infecção de maior 

prevalência com 21,8% dos casos (Magill et al., 2014). 

No Brasil, a ISC é uma das principais IRAS, ocupando a terceira posição entre 

todos os casos diagnosticados nos SS, acometendo entre 14% e 16% dos pacientes 

hospitalizados (Brasil, 2017).  

No processo evolutivo do controle da infecção, houve melhorias relacionadas 

às práticas assistenciais na saúde, envolvendo a sala de operações, as técnicas 

cirúrgicas, a profilaxia antimicrobiana e os métodos de esterilização, mas, mesmo 

assim, as IRAS continuam sendo uma causa importante de morbidade, hospitalização 
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prolongada e morte (Rutala, Weber, Healthcare Infection Control Patices Advisory 

Committee Centers for Disease Control and Prevention, 2016).  

Observada a importância dos procedimentos cirúrgicos impactando na 

ocorrência da IRAS, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu, em 2009, 

uma meta para reduzir em 25% as taxas de ISC até 2020, o que implicará uma queda 

significativa de morbidade e mortalidade (World Health Organization, 2009; Brasil, 

2013). Diante desta meta desafiadora, a OMS implantou o programa intitulado 

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, como um desafio global cujo objetivo é aumentar 

os padrões de qualidade da assistência cirúrgica em SS de todo o mundo. Este 

programa tem como foco a atenção aos fundamentos de práticas cirúrgicas seguras 

que resultem em mais vidas salvas, com menos danos aos pacientes (World Health 

Oranization, 2009; Brasil, 2013). 

Há evidências científicas comprovando que as boas práticas no processamento 

de PPS previnem as ISC, portanto, quando estas não são adotadas, os resultados 

cirúrgicos ficam comprometidos (World Health Oranization, 2009; Brasil 2013). 

Relatos de infecções decorrentes de más práticas no processamento de PPS 

são frequentes, sendo estas infecções, geralmente, causadas por microrganismos 

que sobreviveram ao processo de esterilização e desenvolveram-se em resíduos de 

matéria orgânica não removidos durante a limpeza (Lehnhardt et al., 2008; Park et al., 

2010; Tosh et al., 2011). 

Uma revisão sistemática avaliando artigos científicos que traziam evidências 

de transmissão iatrogênica de microrganismos associada ao uso de motores de alta 

rotação utilizados em procedimentos odontológicos, ortopédicos, neurocirúrgicos e 

dermatológicos verificou que muitos estudos relatavam a presença de resíduos de 

material proteico e de agentes infecciosos, como Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, DNA do vírus das hepatites dos tipos B e C e do vírus da 

síndrome da imunodeficiência adquirida nos PPS, após a limpeza. Os autores 

concluem que os resíduos orgânicos em fendas, juntas e articulações destes motores 

podem impedir a ação dos agentes esterilizantes possibilitando, assim, contaminação 

cruzada entre os pacientes (Deshpande, Smith G, Smith A, 2015).   

Em uma investigação de surto de infecção por Pseudomonas aeruginosa em 

procedimentos cirúrgicos limpos de artroscopia, verificou-se a presença de 

microrganismos vegetativos nos instrumentos que, possivelmente, sobreviveram ao 

processo de esterilização pelo vapor. Posteriormente, por meio de visualização direta 
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com um boroscópio foram detectados resíduos de tecido humano no interior do lúmen 

da cânula do trocater de artroscopia (Tosh et al., 2011).  

No primeiro trimestre de 2016, um novo surto de ISC ocorreu no Brasil em razão 

das más práticas no processamento de PPS. No dia 30 de janeiro, em um hospital 

localizado na grande São Paulo, 27 pacientes foram submetidos à facoemulsificação 

para tratamento de catarata, destes, 22 evoluíram com infecção no pós-operatório, 

seguida de perda da visão. As análises laboratoriais das secreções oftalmológicas 

revelaram que os pacientes apresentaram um quadro de endoftalmite por P. 

aeruginosa. O relatório final da investigação realizada pelo departamento de proteção 

à saúde e vigilância epidemiológica do município de São Bernardo do Campo (São 

Bernardo do Campo, 2016) concluiu que houve o uso compartilhado de PPS entre os 

pacientes, sem um seguimento das recomendações de esterilização de PPS, 

higienização das mãos e troca de avental cirúrgico, causando infecções e 

disseminação da bactéria entre os pacientes. 

Conhecer as características clínicas das complicações e o diagnóstico 

diferencial precoce de uma infecção é fundamental para o sucesso do tratamento e 

evitar a morbidade e a mortalidade dos pacientes.   

2.3 INFECÇÕES RELACIONADAS ÀS CIRURGIAS DE LIPOASPIRAÇÃO 

Em 2016 e 2017, os dados estatísticos publicados pela ISAPS demonstraram 

que um número substancial de pessoas no mundo realiza procedimentos de 

lipoaspiração e lipoenxertia. 

Em 2017, foram realizados no mundo um total de 1.573.680 procedimentos de 

lipoaspiração e 1.075.427 de lipoenxertias; destes 15% e 19,6%, respectivamente, 

foram feitos no Brasil, considerado um dos países que mais realizam estes 

procedimentos. As estatísticas revelam também que sete em cada 10 cirurgias 

plásticas são ou incluem uma lipoaspiração (International Society of Aesthetic Plastic 

Surgical, 2017).  

Diante desse expressivo número de lipoaspirações e lipoenxertias realizado no 

mundo e no Brasil, presume-se que fazer a gestão de riscos e a prevenção de 

infecções é oferecer qualidade assistencial e zelar pela segurança dos pacientes.  
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A Food and Drug Administration – FDA – dos Estados Unidos da América – 

EUA (2016) publicou uma nota informando quais são os riscos e as complicações da 

lipoaspiração. Nesta publicação, a primeira complicação citada são as infecções após 

o procedimento, consideradas graves ou fatais, como os casos de fasceíte 

necrotizante e a síndrome do choque tóxico.  

Zosso et al. (2015) relataram um caso de infecção por MCR em uma paciente 

de 52 anos, que apresentou um processo infeccioso na região do tornozelo, após o 

procedimento de lipoaspiração com lipoenxertia em panturrilhas. O diagnóstico foi 

confirmado após exames de cultura das secreções. Neste relato, os autores 

determinaram que os instrumentos cirúrgicos processados inadequadamente podem 

ter causado a infecção e referem que as constantes mutações da micobactéria 

conferem-lhe uma capacidade maior de sobreviver em condições desfavoráveis e 

crescer em biofilmes, formados em superfícies de instrumentais cirúrgicos, sendo este 

microrganismo comumente relacionado à ISC. 

Entre os anos de 2004 e 2008, o Brasil enfrentou um surto de ISC causado por 

MCR. Entre os casos confirmados, suspeitos e prováveis, totalizaram-se 2.520 casos, 

e destes, 31 envolviam o procedimento somente de lipoaspiração, e outros 33 

lipoaspirações associadas a outros procedimentos. Na investigação do surto, foi 

observado um menor rigor nos métodos de limpeza, desinfecção e esterilização dos 

instrumentais utilizados nas cirurgias, favorecendo, assim, a sobrevivência deste 

patógeno (Brasil, 2011). 

Nos EUA, a investigação de um caso isolado de infecção por Mycobacterium 

chelonae em uma ferida cirúrgica, após lipoaspiração abdominal, em um serviço 

ambulatorial, concluiu que o caso estava relacionado às práticas inadequadas nos 

processos de limpeza, desinfecção e esterilização das cânulas. Embora houvesse 

registros de treinamento da equipe quanto ao processamento de PPS, não havia POP 

para o processamento das cânulas de lipoaspiração reutilizáveis, registros de 

manutenção preventiva dos esterilizadores, nem registros dos resultados dos 

indicadores biológicos. Nesse estudo, os autores relataram também que, durante o 

ato operatório, os resíduos de gorduras que obstruíam as cânulas de lipoaspiração 

eram removidos por meio de injeção de álcool etílico a 70%, que permanecia na sala 

operatória em um recipiente multiuso (Moon, Laurenne, 2010).  

Em um relato clínico de fasceíte necrotizante de panturrilha após cirurgia de 

lipoaspiração em uma paciente de 22 anos, os autores descrevem que o diagnóstico 
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tardio e o tipo de microrganismo que causou a infecção contribuíram para um quadro 

clínico grave, caracterizado pela disfunção de múltiplos órgãos, necrose da pele e 

fáscia, com perda maciça de pele durante o tratamento que resultaram em 

deformidades e um resultado estético insatisfatório. No relato do caso, os autores 

referiram como causa deste quadro infeccioso as condições inadequadas de 

esterilidade de PPS utilizados no procedimento (Park et al., 2010).  

A fasceíte necrotizante é uma infecção bacteriana no tecido subcutâneo e 

fáscia superficial, que apresenta uma progressão e destruição rápida dos tecidos, 

sendo, geralmente, associada a altos índices de morbidade e mortalidade se não for 

tratada precocemente (Costa et al., 2004). 

O Streptococcus hemolítico do grupo A e o Staphylococcus aureus, 

isoladamente ou em sinergismo, são com frequência os agentes iniciadores da 

fasceíte necrotizante. No entanto, outros patógenos aeróbios e anaeróbios podem 

estar presentes, incluindo Bacteroides, Clostridium, Peptostreptococcus, 

Enterobacteriaceae, coliformes, Proteus, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella 

(Costa et al., 2004). 

Em 2003, na Alemanha, foram realizados 200.000 procedimentos de 

lipoaspiração. Preocupados com os riscos cirúrgicos, alguns pesquisadores fizeram 

uma revisão das informações referentes aos pacientes que foram submetidos à 

lipoaspiração no período entre 1998 e 2002. Neste estudo, constatou-se que 72 

evoluíram com complicações graves e 23 para óbito. As complicações mais frequentes 

foram infecções bacterianas, como fasceíte necrotizante, gangrena gasosa e 

diferentes formas de sepse. Outras causas foram hemorragias, perfurações de 

vísceras abdominais e embolia pulmonar. Cinquenta e sete das 72 complicações 

ocorreram dentro das primeiras 24 horas pós-operatórias (Lehnhardt et al., 2008). 

Países, como a Austrália e Estados Unidos da América (EUA) vêm relatando 

casos de infecções por micobactérias em pacientes que se submeteram a 

procedimentos cirúrgicos estéticos de lipoaspiração em outros países, como 

República Dominicana e Vietnã. Atualmente, esta prática vem sendo comum entre os 

pacientes que desejam realizar cirurgias estéticas a baixo custo, utilizando para isso 

o denominado “turismo médico” (Furuya et al., 2008).  

Alguns autores alertam também para o potencial risco de transmissão de 

infecções virais e micobactérias em diversos procedimentos cirúrgicos, como plásticas 

faciais, lipoaspirações e implantes de prótese mamária. As transmissões iatrogênicas 
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de infecções virais nestas cirurgias foram constatadas por meio de detecção do DNA 

do vírus.  Estes relatos chamam a atenção para o risco do processamento incorreto 

de PPS, especificamente, aqueles complexos, como as cânulas de lipoaspiração 

(Wulc, Edmonson, 2006).  

O CDC - EUA (1999) notificou a ocorrência de infecções cirúrgicas causadas 

por MCR, entre outubro de 1996 e março de 1998, envolvendo nove pacientes em oito 

hospitais em Caracas, na Venezuela. Todos os episódios de infecção ocorreram em 

mulheres saudáveis, com idade média de 37,5 anos, no intervalo entre 4 e 45 dias 

após a lipoaspiração de abdômen, face anterior e posterior da coxa e lipoenxertia no 

sulco nasolabial bilateral. Os achados clínicos incluíram febre, inflamação local, 

microabscessos, drenagem purulenta da ferida ou fístulas. Sete pacientes tiveram o 

diagnóstico confirmado por cultura e as espécies identificadas foram M. chelonae - 

quatro pacientes, M. fortuitum - duas pacientes e M. abscessus - uma paciente. 

Durante a investigação, constataram que os instrumentos cirúrgicos não eram 

esterilizados, e sim submetidos à desinfecção de baixo nível, realizada por imersão 

em solução à base de quaternário de amônia. Concluiu-se que os fatores de risco para 

estas infecções estavam relacionados ao processamento inadequado dos PPS 

utilizados (Centers for Disease Control and Prevention, 1999). 

Após a investigação realizada pelo Ministério da Saúde da Venezuela, duas 

unidades cirúrgicas modificaram os procedimentos utilizados no processamento dos 

instrumentos cirúrgicos, substituindo os compostos de quaternário de amônia, 

classificados como desinfetantes de baixo nível, pela solução de glutaraldeído a 2%, 

formulado para realizar desinfecção de alto nível; a outra opção era a esterilização por 

gás óxido de etileno.  Ficou determinado que todos os instrumentos cirúrgicos 

utilizados em procedimentos de lipoaspiração ou lipoenxertia deveriam ser 

cuidadosamente limpos, após a cirurgia e esterilizados, de acordo com um POP 

validado, fornecido pelo fabricante do PPS. O uso exclusivo de desinfetantes de baixo 

nível ou de nível intermediário para processar instrumentos cirúrgicos é inconsistente 

com as orientações da FDA, normas e práticas recomendadas (Centers for Disease 

Control and Prevention, 1999). 

Os casos de infecções relatados foram resultados de más práticas no 

processamento de PPS, como a má qualidade da água utilizada nos processos de 

limpeza dos instrumentos cirúrgicos, falta de rotina na esterilização de PPS, optando 
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pelo uso de soluções desinfetantes e ausência de diretrizes para um controle de 

infecção eficaz, que foram determinantes para um resultado desfavorável. 

Nestes casos, não foram consideradas as orientações clássicas de Spaulding, 

que classificam os PPS em críticos, semicríticos e não críticos, onde os críticos são 

definidos como aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou sistema 

vascular e precisam estar esterilizados, uma vez que  qualquer contaminação 

microbiana pode resultar em infecção cruzada (Padoveze, Graziano, 2011).  

Infecções após procedimentos de lipoaspiração são relatadas na literatura, 

geralmente, como resultado de más práticas no processamento dos instrumentos 

cirúrgicos em geral, não se referindo exclusivamente às cânulas de lipoaspiração, 

embora o design complexo destes instrumentos e o tipo de sujidade possam ser 

considerados, como fatores que mais podem impactar no aumento de risco de abrigar 

e proteger os microrganismos dos agentes esterilizantes, que serão inoculados no 

organismo dos pacientes durante sua utilização. 

2.4 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS  

Na década de 1990, houve múltiplas e profundas mudanças no campo da 

medicina. Um dos acontecimentos mais significativos e inovadores foi o surgimento 

da técnica da cirurgia minimamente invasiva que teve uma grande aceitação e 

valorização, difundindo-se rapidamente por todo o mundo. Um procedimento cirúrgico 

minimamente invasivo é definido como a técnica que penetra o corpo humano com o 

mínimo dano à porta de entrada, que pode ser a pele, cavidade ou abertura anatômica 

(Ribeiro, 2004; Mariani, Pêgo-Fernandes, 2014).   

O princípio de invasão mínima da integridade corporal leva à menor 

traumatismo tissular, reduz a resposta inflamatória ao trauma, a dor pós-operatória, 

as alterações de homeostase fisiológica, a  exposição das superfícies corporais, com 

menor risco de contaminação e infecção, redução do tempo cirúrgico, da 

hospitalização e, consequentemente um restabelecimento mais rápido da saúde com 

melhor resultado estético (Ribeiro, 2004; Mariani, Pêgo-Fernandes, 2014).     

Parte do sucesso das cirurgias minimamente invasivas deve-se ao 

desenvolvimento e à constante atualização dos instrumentais cirúrgicos, que 

passaram de um designer grosseiro e pesado a um instrumento delicado, leve, 
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preciso, sofisticado e difícil de limpeza e esterilização que trouxeram para o CME 

novas responsabilidades e desafios em seu processamento.  

Atualmente, um grande número de especialidades aderiu à técnica da cirurgia 

minimamente invasiva inclusive a cirurgia plástica que realiza os procedimentos de 

lipoaspiração, na qual se utilizam instrumentos canulados com designs complexos que 

penetram o corpo através de pequenas incisões na pele, que podem mascarar os 

potenciais riscos (Lehnhardt et al., 2008). 

Wulc e Edmonson (2006) citam que os recentes avanços da lipoaspiração têm 

trazido modelos de cânulas com design mais complexos, como as de duplo lúmen, as 

de lipoaspiração assistida por ultrassom e as cânulas reciprocantes (vai e vem) e 

alertam que quanto mais complexo o design da cânula maior será a dificuldade para 

limpar. Vale citar o descompasso dos fabricantes que, ao priorizarem a funcionalidade 

de um instrumental cirúrgico para uma finalidade de uso, nem sempre o projetam de 

forma a permitir a limpeza, esquecendo-se da máxima de que “se não for possível 

limpar não será possível garantir a esterilização e consequente reuso”.  

2.5 LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DAS CÂNULAS DE LIPOASPIRAÇÃO 

Como enfatizado anteriormente, a limpeza é o procedimento inicial do 

processamento de PPS. Nesta fase, os resíduos orgânicos e inorgânicos são 

removidos da superfície dos produtos permitindo, assim, o contato direto dos agentes 

desinfetantes e esterilizantes e, consequentemente, garantindo sua eficácia 

(Association for the Advanced of Medical Instrumentation, 2011).  

Em razão da especificidade do uso das cânulas de lipoaspiração, os resíduos 

orgânicos encontrados em maior quantidade em seu interior são as gorduras na forma 

sólida (grumos) e líquida (óleos). As características hidrofóbicas e a viscosidade das 

gorduras classificam-nas, como uma sujidade “pesada” de difícil remoção, formando 

assim uma camada impermeabilizante na superfície do lúmen da cânula funcionando 

como uma barreira protetora de microrganismos, quando não removidas 

adequadamente durante o processo de limpeza (Graziol, Solis, Curi, 2002).  

Para Rutala et al. (1998), a limpeza quando realizada de forma correta é eficaz 

na redução da carga microbiana de PPS reduzindo até 4 logs de microrganismos 

contaminantes. O guia de controle de infecção em endoscopia da Austrália refere que 
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durante a limpeza é possível obter uma redução microbiana ≥ 5 logs 

(Gastroenterological Society of Australia, 2010). Esta importante redução da carga 

microbiana é um dos fatores que contribuem para a eficácia do processo de 

esterilização, além de possibilitar o contato do agente esterilizante com a superfície 

do material, que é responsável pela destruição de microrganismos residuais.  

Dependendo da carga microbiana presente na superfície de PPS, tipo e 

resistência do microrganismo e as características do resíduo orgânico que está 

atuando como barreira protetora ao agente esterilizante, o processo de esterilização 

pode ser ineficaz. Neste caso, os microrganismos sobreviventes podem ser 

inoculados durante um procedimento cirúrgico, desencadeando um processo 

infeccioso no pós-operatório, caso as resistências locais e sistêmicas do paciente não 

sejam capazes de combatê-los. 

Ao analisar a sobrevivência microbiana em diferentes meios e processos de 

desinfecção e esterilização, verificou-se que esporos microbianos contidos em óleo 

requerem um tempo de exposição ao calor úmido seis a oito vezes maior que a mesma 

quantidade de esporos livres de óleo. O tempo de morte microbiana na presença de 

água é, consideravelmente, menor; levando à conclusão de que o óleo foi um fator de 

proteção dos microrganismos, impedindo o contato do vapor com o esporo (Perkins, 

1969; Joslyn,1991; Pflug, Holcomb, Gómez, 1991).  

Em um experimento realizado no Laboratório de Ensaios Microbiológicos do 

Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (LEM-EE.USP), a autora da presente investigação, 

constatou a sobrevivência de microrganismo esporulado, quando na presença de 

substância gordurosa, conforme descrito a seguir. Foram utilizados como amostras 

três suportes de papel-filtro impregnados com 106 Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC) de esporos do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953), os mesmos 

usados nos indicadores biológicos comercialmente disponíveis para monitoramento 

do processo de esterilização por vapor saturado sob pressão. Em cabine de 

segurança biológica, utilizando técnica asséptica, cada suporte de papel-filtro foi 

umedecido com 0,2 µL de vaselina líquida estéril e depositado individualmente em um 

tubo de ensaio estéril. Em seguida, as amostras foram submetidas à esterilização em 

autoclave (Tuttinauer®, Israel) a vapor a 135 °C por 4 minutos de exposição. Após a 

esterilização, as amostras foram assepticamente transferidas para um tubo de ensaio, 

contendo meio de cultura de Tripticaseína de Soja (TSB - BD®, Estados Unidos da 
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América - EUA), sendo, então, incubadas por 21 dias em estufa a 56 °C, com leitura 

diária da turvação do meio. Decorrido o período de 21 dias, constatou-se que, em um 

dos tubos de ensaio, o suporte de papel-filtro permaneceu com apenas uma das faces 

em contato com o meio de cultura, fato este, provavelmente, determinado pela 

impermeabilização causada pela vaselina; o suporte de papel-filtro apresentava-se 

dilatado e o meio de cultura encontrava-se límpido.  Nas outras duas amostras, 

observou-se que os suportes de papel-filtro encontravam-se imersos no meio de 

cultura, e apresentavam uma ligeira turvação nas proximidades dos discos e límpidos 

nas demais áreas. Isso posto, os seguintes procedimentos foram realizados: choque 

térmico a 80°C por 20 minutos de exposição, subculturas das amostras em meio de 

cultura TSB em triplicata. Após 48 horas de incubação a 56ºC, observou-se turvação 

do meio, com confirmação da presença de microrganismos nas formas vegetativa e 

esporulada, pela microscopia ótica e coloração de Gram. Diante dos resultados, pôde-

se inferir que os resíduos de óleo mineral (vaselina líquida) protegeram o 

microrganismo do indicador biológico, reforçando, assim, a necessidade de 

estabelecer POP efetivos e eficientes para a remoção de gorduras das cânulas de 

lipoaspiração, contribuindo para prevenção e controle de ISC dos pacientes que se 

submetem aos procedimentos de lipoaspiração e, sobretudo, à lipoenxertia 

consecutiva. 

O artigo 67 da RDC nº 15 de 15 de março de 2012 da ANVISA que dispõe sobre 

as boas práticas de processamento, em seu parágrafo único, descreve que “a limpeza 

de produtos com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual, 

utilizando acessórios e artefatos não abrasivos, que não liberem partículas e 

complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro 

equipamento de eficiência comprovada”. A mesma resolução define produtos para 

saúde de conformação complexa, como aqueles cujo lúmen tenham diâmetro interno 

inferior a 5 milímetros com ou sem fundo cego, sendo necessário complementar a 

limpeza manual destes  em lavadora ultrassônica com conector para canulados e 

dotada de tecnologia de fluxo intermitente, definindo, assim, as recomendações 

mínimas  para um processamento seguro (Brasil, 2012).  

Para que o processamento de PPS seja efetivo, é preciso cumprir com rigor 

todas as etapas dos POP, que devem ser elaborados com base em referencial 

científico atualizado, recomendações das sociedades especializadas e normatizações 

vigentes e apoiados em evidências científicas (Brasil, 2012; Sociedade Brasileira de 
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Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e 

Esterilização, 2017). 

Ressalta-se que as orientações descritas na legislação e recomendadas pelas 

sociedades são abrangentes e precisam ser validadas quanto à sua eficácia e 

eficiência, considerando-se o design de PPS, o tipo de sujidade e os recursos 

disponíveis, padronizando a partir da validação o POP com o melhor desempenho. 

Embora a maioria dos CME trabalhem com POP com o objetivo de criar uma rotina 

das técnicas de limpeza, nem sempre estes são validados e falhas no processamento 

dos produtos podem ocorrer: um passo a passo no papel não garante eficiência. 

Mesmo utilizando-se POP validados, a eficiência do processo da limpeza 

precisa ser monitorada. Hoje, existem disponíveis no mercado testes rápidos que 

detectam a presença de resíduos de hemoglobina e de proteína nos instrumentais; no 

entanto, até o momento não há tecnologia desenvolvida para detectar a presença de 

resíduos de gordura, aplicáveis no dia a dia do trabalho no CME. Uma opção para 

reduzir os riscos de infecções nas cirurgias de lipoaspiração poderia ser o uso de 

cânulas descartáveis disponíveis no mercado, o que pode impactar em questões 

econômicas, elevando os custos do procedimento, além de aumentar a quantidade de 

resíduos hospitalares. Outro agravante são os relatos de superioridade das cânulas 

permanentes por parte dos cirurgiões, uma vez que, conforme informações, as 

cânulas descartáveis não permitem aplicar a força necessária para descolar o tecido 

adiposo, como as cânulas passíveis de processamento. 

Diante do quadro que se apresenta, é possível identificar o alto risco a que os 

pacientes estão expostos ao se submeterem a procedimentos de lipoaspiração com 

cânulas reutilizáveis, sobretudo, quando esta é seguida de lipoenxertia. Assim, esta 

pesquisa propôs desafiar seis POP para limpeza de cânulas de lipoaspiração e, por 

meio da extração e quantificação dos resíduos de gordura removidos após a limpeza, 

avaliar qual deles demonstrou maior eficácia. 

Diante da possibilidade de não eliminação completa da gordura, foi avaliada se 

a média das quantidades mínima e máxima de resíduos extraídos das cânulas protege 

microrganismos do agente esterilizante, especificamente, o Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense (microrganismo que clinicamente causou surto no 

país) e o Geobacillus stearothermophilus (esporo bacteriano padronizado para 

monitorar os ciclos de esterilização por vapor saturado sob pressão).  
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Este estudo subsidiará os profissionais dos CME na seleção de métodos de 

limpeza mais eficientes para redução de resíduos de difícil remoção nas cânulas de 

lipoaspiração ou demonstrará, objetivamente, ser um material que não permite reuso 

seguro subsidiando os usuários com bases científicas para tomada de decisão assim 

como aos órgãos governamentais e às sociedades científicas para recomendações 

pertinentes. 
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3 OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Fase I 

Avaliar a eficácia da remoção de gordura de cânulas de lipoaspiração 

submetidas a diferentes procedimentos operacionais padrão para limpeza.  

Fase II 

Avaliar o alcance do nível de segurança de esterilidade (SAL) em cânulas de 

lipoaspiração, contaminadas com gordura humana residual após a aplicação dos 

diferentes procedimentos operacionais padrão de limpeza. 

3.2. ESPECÍFICOS  

1. Avaliar seis diferentes POP de limpeza das cânulas de lipoaspiração quanto 

à eficácia na remoção de gordura humana, comparando-os com grupos 

controle positivo e negativo; 

2. Avaliar o alcance do nível de segurança de esterilidade por vapor saturado 

sob pressão das cânulas de lipoaspiração intencionalmente contaminadas 

com resíduos de gordura, quando desafiados frente à cepa de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594); 

3. Avaliar o alcance do nível de segurança de esterilidade por vapor saturado 

sob pressão frente aos esporos do Geobacillus stearothermophilus (ATCC 

nº 7953) na presença de resíduos de gordura 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo experimental laboratorial, 

realizado em duas fases.  

4.2 LOCAIS DO ESTUDO 

• Laboratório de Ensaios Microbiológicos do Departamento de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(LEM-EE-USP) – Fase I do estudo de avaliação dos diferentes POP; 

• Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica - Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP – Fase I do estudo – desenvolvimento da 

técnica de extração de resíduos de gordura do lúmen das cânulas de 

lipoaspiração sob orientação dos Professores Dr. Luiz Antonio Gioielli e Dra. 

Juliana Neves Rodrigues Ract; e 

• Laboratório de Micobactéria do Departamento de Microbiologia, Imunologia e 

Parasitologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Fase II de 

inoculação e recuperação da cepa de Mycobacteroides abscessus 

subespécie massiliense (INCQS nº 00594), sob orientação e supervisão direta 

das Professoras Dra. Cristina Viana Niero e colaboração da Dra. Sylvia Luisa 

Pincherle Cardoso Leão.  

Outros locais do estudo que foram fundamentais para a execução da pesquisa: 

• Setor de Microbiologia do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert 

Einstein na identificação do crescimento microbiano nos resíduos de gordura, 

que foram utilizados para o preparo da suspensão bacteriana sob a 

responsabilidade da microbiologista Dra. Marines Dalla Valle Martino; 

• Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da USP na 

Esterilização dos resíduos de gordura utilizados para o preparo da suspensão 
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bacteriana sob responsabilidade da microbiologista Professora Dra. Marina 

Ishii; e  

• Laboratório de Microbiologia do Departamento de Patologia da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa-Casa de São Paulo na análise da recuperação 

do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953) sob a responsabilidade 

da microbiologista Cely Barreto da Silva. 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS EM PESQUISA 

A fim de atender à Resolução nº 466/08/2011, a Fase I do projeto de pesquisa 

foi encaminhada, avaliada e aprovada em reunião do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – CEP-EEUSP realizada 

em fevereiro de 2018, conforme Parecer consubstanciado número: 2.510.932 

(ANEXO I). 

Frente à decisão em realizar a Fase II deste estudo, encaminhou-se uma 

emenda ao mesmo Comitê de Ética em Pesquisa, que foi avaliada e aprovada em 

reunião realizada no dia 14 de junho de 2018 e aprovada, de acordo com o Parecer 

consubstanciado número: 2.712.889 (ANEXO II). 

4.4 MÉTODO  

4.4.1 Fase I 

4.4.1.1 Referencial teórico-metodológico de extração de lipídios 

O método para extração dos lipídios totais mais comumente usados baseia-se 

nas diferenças de solubilidade dos lipídios nos solventes (Martins et al., 2002).  

A extração de gordura com solvente é um processo de transferência de 

constituintes solúveis (o óleo) de um material inerte (a matriz graxa) para um solvente 

com o qual a matriz se encontra em contato. Os processos que ocorrem são 

meramente físicos, pois o óleo transferido para o solvente é recuperado sem nenhuma 

reação química (Brun, Arruda, Regitano D’Arce, 2009).  
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O processo de extração utilizando solventes orgânicos como, por exemplo, o 

hexano, o benzeno, os álcoois metílico, etílico e isopropílico, a acetona, o pentano, 

solventes clorados, clorofórmio e éter ainda são muito usados. A técnica de extração 

consiste na exposição por contato da gordura com o solvente e posterior remoção do 

produto por evaporação, restando no final um resíduo denso característico 

(Maul,1999). 

Na área de alimentos, utilizam-se diversos métodos para determinação do teor 

de lipídios, como a extração com solvente a quente, extração com solvente a frio, 

extração da gordura ligada a outros compostos, por hidrólise ácida e alcalina.  

A extração com solvente a quente é baseada em três etapas: extração da 

gordura da amostra com solvente (sobretudo, éter etílico e éter de petróleo), 

eliminação do solvente por evaporação e quantificação da gordura extraída por 

pesagem (Schuh et al., 2013). 

4.4.1.2 Coleta de material para estudo 

Buscando simular a prática do processamento de PPS utilizados em cirurgias 

de lipoaspiração, foram eleitas como amostras do estudo o PPS de maior desafio no 

processamento e aqueles mais comumente utilizados em cirurgias de lipoaspiração: 

as cânulas de lipoaspiração retas reutilizáveis com diâmetros de 3 e 5 milímetros, que 

tenham sido confeccionadas com empunhadura em alumínio e haste em aço 

inoxidável, conforme apresentado na Figura 1.  
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Figura 1 - Modelo de cânulas de lipoaspiração utilizadas como corpos de prova na Fase I. 
São Paulo, 2019. 

 
Fonte: Própria do autor. 

Para obter uma comparação entre a pesquisa experimental laboratorial e a 

prática assistencial, a Fase I deste estudo constituiu-se de duas categorias de 

amostras, uma composta de cânulas usadas (U) rotineiramente em cirurgias de 

lipoaspiração, cedidas para o experimento por um hospital dia especializado em 

cirurgia plástica localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, após autorização 

do enfermeiro e responsável técnico da referida instituição (ANEXO III), e a outra 

amostra foi composta por cânulas novas (N) – (Richter® Brasil), que não haviam sido 

expostas a nenhuma contaminação prévia com resíduos orgânicos humanos.  

Os grupos amostrais compostos por cânulas novas foram subdivididos em três 

subgrupos, um grupo controle negativo (CN), um grupo controle positivo (CP) e um 

grupo experimental (GE). Este último foi dividido em seis subgrupos os quais, após a 

contaminação intencional com gordura humana, foram submetidos ao processo de 

limpeza de acordo com os seis diferentes POP, definidos neste estudo. Os grupos 

amostrais compostos por cânulas usadas foram subdivididos, formando dois 

subgrupos, grupo controle positivo (CP) e grupo experimental (GE).  

Desta forma, cada GE foi identificado com o número do POP de limpeza ao 

qual foi submetido (ex: grupo experimental submetido ao POP Nº 1 foi denominado de 

GE1), o tamanho do diâmetro da cânula utilizada (se 3 ou 5) e o número que 

representa a ordem de extração dos resíduos de gordura para esgotamento do 

material do estudo (3 extrações sequenciais). A distribuição dos grupos amostrais 

encontra-se esquematizada na Figura 2. 
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Figura 2 - Distribuição das amostras, de acordo com os grupos submetidos a diferentes 
Procedimentos Operacionais-Padrão (POP) de limpeza e grupos controles 
positivos e negativos. São Paulo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fase I deste estudo foi realizada em triplicata. Cada grupo experimental foi 

composto por seis cânulas, sendo três de cada diâmetro (três unidades de 3 mm e 

três de 5mm).  

Antes de iniciar os experimentos, cada cânula foi identificada com uma etiqueta, 

contendo um código padronizado. A título de exemplo: uma cânula que pertencia ao 

GEN número 1 com 3mm de diâmetro, na qual foi realizada a primeira extração de 

resíduos de gordura, recebeu o código GEN131, conforme apresentado na Figura 3. 

 

 

Fonte: Própria do autor. 

Grupos Amostrais 

Amostra Composta por 

Cânulas Novas (N) 
Amostra Composta por 

Cânulas Usadas (U) 

Grupo 
Experimental 

GEN 

Grupo 
Controle- 
Positivo 

CPN 

Grupo 
Controle-
Negativo 

CNN 

POP 1 - GEN 1 

POP 2 - GEN 2 

POP 3 - GEN 3 

POP 4 – GEN 4 

POP 5 - GEN 5 

POP 6 - GEN 6 

POP 1 - GEU 1 

POP 2 - GEU 2 

POP 3 - GEU 3 

POP 4 – GEU 4 

POP 5 - GEU 5 

POP 6 - GEU 6 

Grupo 
Experimental 

GEU 

Grupo 
Controle-
Positivo 

CPU 
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Figura 3 - Legenda da etiqueta de identificação das cânulas, de acordo com o número do 
grupo, diâmetro da cânula e ordem de extração. São Paulo, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3 Procedimento Operacional Padrão – POP de limpeza avaliado nas cânulas 
de lipoaspiração 

Para definir os POP, foram considerados: o design das cânulas (diâmetro dos 

lúmens), a legislação vigente no País e as tecnologias comercialmente disponíveis em 

nosso meio (equipamentos e detergentes). 

Partindo-se de um POP mais complexo e rigoroso, em que foram contempladas 

todas as tecnologias atualmente recomendadas e disponíveis para limpeza de PPS 

complexo com lúmen, foram elaborados outros cinco diferentes POP, excluindo-se em 

cada um, alternadamente, o uso de métodos ou procedimentos, possibilitando, assim, 

comparar o impacto que estas alterações causariam nos resultados da limpeza. Desta 

forma, foi possível atender à recomendação atual, dentro do referencial de trabalho 

enxuto (Lean healthcare), à otimização dos procedimentos e dos recursos 

necessários, sem prejuízos nos resultados esperados, evitando desperdícios de 

investimento de energia humana, tempo e recursos materiais.  

Nestes POP, foram contemplados os seguintes procedimentos: 

CPN31 

C – CONTROLE  

P - POSITIVO 

N – CÂNULA NOVA 

U - CÂNULA USADA 

 

Diâmetro da 

Cânula 

Ordem de Extração do 

Resíduo de gordura 

CPU31 

G E N 1 3 1 

Número do Grupo 

Experimental 

Diâmetro da 

Cânula 

Ordem de Extração do 

Resíduo de gordura 

G – GRUPO 

E -EXPERIMENTAL 

N- CÂNULA NOVA 
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• Flush com solução de detergente por meio de seringa de 10 mL com 

detergente no lúmen das cânulas, para remoção inicial dos grumos de 

gordura aderidos às paredes ou nos orifícios; 

• Flush automatizado à alta pressão e alta temperatura por meio do sistema 

de vapor fluente promovido pelo equipamento MultiSteam (Entrhal 

Medical®, Alemanha - indicado para pré-limpeza), que favorece a 

fluidificação dos resíduos de gordura pela temperatura atingida (100°C) e o 

arraste da sujidade pela pressão (4 a 6 bar) do jato de vapor; 

• Detergente: enzimático com lipase, que possui ação catalítica sobre as 

gorduras, e os detergentes alcalinos por reagirem com os ácidos graxos 

presentes na gordura, promovendo a remoção destes resíduos, 

considerados “pesados”;  

• Limpeza manual, como o método que antecede à limpeza automatizada de 

PPS de conformações complexas, conforme descrito no artigo nº 67, da 

RDC nº 15 de 15 de março de 2012 da ANVISA (Brasil, 2012); e 

• Limpeza automatizada em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente 

com conectores para canulados, onde a ação mecânica das ondas de 

ultrassom promove o desprendimento dos resíduos por meio da 

vacuolização/cavitação, que são arrastados pelo fluxo de água. A utilização 

desta tecnologia está recomendada no Parágrafo único do artigo 67 da RDC 

nº 15 de 15 de março de 2012 da ANVISA para PPS com lúmen, 

consecutivamente a limpeza manual (Brasil, 2012).  

4.4.1.3.1 POP – Nº 1  

1. Fazer um flush com 10 mL solução de detergente Endozime™ Xtreme 

Power (Ruhof®, EUA) no lúmen das cânulas antes da pré-limpeza 

automatizada com o vapor fluente; 

2. Fazer a pré-limpeza automatizada com o sistema de vapor fluente modelo 

MultiSteam (Entrhal Medical®, Alemanha).  Aplicar o jato de vapor 

diretamente no lúmen da cânula por 30 segundos;  
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3. Imergir as cânulas em solução de detergente enzimático Endozime™ 

Xtreme Power (Ruhof®, EUA) diluído em uma cuba, de acordo com as 

instruções de uso (IDU) do fabricante por 3 minutos; 

4. Friccionar três vezes o lúmen das cânulas com escovas cilíndricas e 

detergente, girando a escova no sentido de montagem das cerdas e 

enxaguando a escova a cada escovação. Utilizar escovas com diâmetro 

de 5,1mm e 3,1mm para as respectivas cânulas de 5mm e 3mm;  

5. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

6. Lavar as cânulas em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente, 

utilizando os conectores para canulados em solução de detergente 

enzimático Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) diluído, de acordo 

com as IDU do fabricante, por 15 minutos e temperatura de 40ºC; 

7. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

8. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente que não 

solte partículas;  

9. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

10. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio gasoso 

(gás inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) sob pressão por 

30 segundos. 

4.4.1.3.2 POP – Nº 2 (Idem ao POP 1 com exclusão da Limpeza Manual)  

1. Fazer a pré-limpeza automatizada com o sistema de vapor fluente modelo 

MultiSteam (Entrhal Medical®, Alemanha). Aplicar o jato de vapor 

diretamente no lúmen da cânula por 30 segundos;  

2. Lavar as cânulas em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente, 

utilizando os conectores para canulados em solução de detergente 

enzimático Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) diluído, de acordo 

com as orientações do fabricante, por 15 minutos e temperatura de 40ºC; 
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3. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

4. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente que não 

solte partículas;  

5. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

6. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio gasoso 

(gás inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) sob pressão por 

30 segundos. 

4.4.1.3.3 POP – Nº 3 (Idem ao POP 1 com exclusão do sistema de vapor fluente)   

1. Fazer um flush com 10 mL de solução de detergente enzimático 

Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) no lúmen das cânulas antes da 

imersão; 

2. Imergir as cânulas em solução de detergente enzimático Endozime™ 

Xtreme Power, (Ruhof®, EUA) diluído, de acordo com as IDU do 

fabricante por 3 minutos;  

3. Friccionar três vezes o lúmen das cânulas com escovas cilíndricas e 

detergente, girando a escova no sentido de montagem das cerdas e 

enxaguando a escova a cada escovação. Utilizar escovas com diâmetro 

de 5,1mm e 3,1mm para as respectivas cânulas 5mm e 3mm;  

4. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

5. Lavar as cânulas em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente, 

utilizando os conectores para canulados em solução de detergente 

Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) diluído de acordo com as 

orientações do fabricante por 15 minutos e temperatura de 40ºC; 

6. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

7. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente e que 

não solte partículas; 
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8. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

9. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio gasoso 

(gás inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) sob pressão por 

30 segundos. 

4.4.1.3.4 POP - Nº 4 (Idem ao POP 1 com exclusão da limpeza automatizada) 

1. Fazer um flush com 10 mL de solução de detergente enzimático 

Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) no lúmen das cânulas antes da 

imersão; 

2. Imergir as cânulas em solução de detergente diluído em uma cuba, de 

acordo com as IDU do fabricante por 3 minutos;  

3. Friccionar três vezes o lúmen das cânulas com escovas cilíndricas e 

detergente enzimático, girando a escova no sentido de montagem das 

cerdas e enxaguando a escova a cada escovação. Utilizar escovas com 

diâmetro de 5,1mm e 3,1mm para as respectivas cânulas de 5mm e 3mm;  

4. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

5. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente e que 

não solte partículas;  

6. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

7. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio gasoso 

(gás inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) sob pressão por 

30 segundos. 
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4.4.1.3.5 POP - Nº 5 (Idem ao POP 1 com exclusão do sistema de vapor fluente e 
substituição do detergente enzimático pelo detergente alcalino)   

1. Fazer um flush com 10 mL de solução de detergente levemente alcalino 

TECPON CLEAN™ (TECPON® Brasil) com pH < 9,0, no lúmen das 

cânulas antes da imersão; 

2. Imergir as cânulas em solução de detergente levemente alcalino 

TECPON CLEAN™ (TECPON® - Brasil) previamente diluído, de acordo 

com as IDU do fabricante por 3 minutos;  

3. Friccionar três vezes o lúmen das cânulas com escovas cilíndricas e a 

solução de detergente, girando a escova no sentido de montagem das 

cerdas e enxaguando a escova a cada escovação. Utilizar escovas com 

diâmetro de 5,1mm e 3,1mm para as respectivas cânulas de 5mm e 3mm;  

4. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

5. Lavar as cânulas em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente, 

contendo solução de detergente alcalino Prolystica Ultraconcentrado™ 

(STERIS®, EUA) com pH>11,9 diluído, de acordo com as instruções de 

uso do fabricante por 15 minutos e temperatura de 50ºC; 

6. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

7. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente e que 

não solte partículas;  

8. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

9. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio gasoso 

(gás inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) sob pressão por 

30 segundos. 
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4.4.1.3.6 POP – Nº 6 (Idem ao POP 1 com aplicação do vapor fluente na finalização 
da limpeza)   

1. Fazer um flush com 10 mL de solução de detergente enzimático 

Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) no lúmen das cânulas antes 

da imersão; 

2. Imergir as cânulas em solução de detergente enzimático Endozime™ 

Xtreme Power (Ruhof®, EUA), diluído em uma cuba, de acordo com as 

IDU do fabricante por 3 minutos; 

3. Friccionar três vezes o lúmen das cânulas com escovas cilíndricas e 

detergente, girando a escova no sentido de montagem das cerdas e 

enxaguando a escova a cada escovação. Utilizar escovas com diâmetro 

de 5,1mm e 3,1mm para as respectivas cânulas de 5mm e 3mm;  

4. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

5. Lavar as cânulas em lavadora ultrassônica com retrofluxo intermitente, 

utilizando os conectores para canulados e solução de detergente 

enzimático Endozime™ Xtreme Power (Ruhof®, EUA) diluído, de acordo 

com as orientações do fabricante por 15 minutos e temperatura de 40ºC; 

6. Enxaguar as cânulas interna e externamente com água corrente potável; 

7. Finalizar a limpeza com o sistema de vapor fluente modelo MultiSteam 

(Entrhal Medical®, Alemanha), aplicando o jato de vapor diretamente no 

lúmen da cânula por 30 segundos;  

8. Secar a superfície externa das cânulas com material absorvente que não 

solte partículas;  

9. Remover o excesso de umidade do lúmen, injetando 180 mL de ar 

ambiente com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL; e 

10. Complementar a secagem do lúmen das cânulas com nitrogênio (gás 

inerte para não reagir com a gordura a ser extraída) gasoso sob pressão 

por 30 segundos. 

Os diferentes POP encontram-se sintetizados nos dados do Quadro Nº 1. 
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Quadro 1 - Distribuição dos procedimentos realizados em cada POP. São Paulo, 2019. 

 Flush c/ sol. 

detergente 

enzimático 

Vapor 

Fluente 

Imersão Fricção c/ 

escova 

 

Enxague 

 

Limpeza em 

Lavadora 

Ultrassônica 

Enxague 

 

Secagem 

externa 

Secagem 

interna - jato 

de ar com 

seringa 

Secagem 

interna com 

jato de 

Nitrogênio 

POP 1 X X X X X X X X X X 

POP 2 - X - - - X X X X X 

POP 3 X - X X X X X X X X 

POP 4 X - X X - - X X X X 

POP 5 Detergente 

Alcalino 

pH<9,0 

- X X X Detergente 

Alcalino 

pH>11,9 

X X X X 

POP 6 

X 

Após o 

último 

enxague 

X X X X X X X X 

Fonte: Própria do autor. 
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4.4.1.4 Delineamento Experimental Fase I 

Esta fase foi composta de 15 grupos formados por: um grupo controle-negativo, 

dois grupos controles-positivos e 12 grupos experimentais (seis com cânulas novas e 

seis com cânulas usadas). As cânulas que fizeram parte dos grupos experimentais, 

após contaminação, foram submetidas aos POP, de acordo com o grupo a que 

pertenciam, conforme já apresentado na Figura Nº 2. 

O número de amostras proposto foi 90 cânulas, que foram divididas em 48 

cânulas novas distribuídas em CNN (n=6), CPN (n=6) e GEN (n=36); e outras 42 

cânulas usadas que pertenciam ao CPU (n=6) e GEU (n=36). A realização do GEU foi 

condicionada aos resultados do CPU. As amostras foram distribuídas conforme são 

apresentados nos dados da Figura 4.  
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Fonte: Própria do autor. 

Legenda: CNN – controle negativo utilizando cânulas novas, CPN – controle positivo utilizando cânulas novas, CPU – controle positivo utilizando cânulas usadas, GEN – grupo experimental utilizando 

cânulas novas, POP – procedimento operacional padrão. 

Grupo Controle-Positivo (CPU)   
n = 6 

SIM 

POP1 POP2 POP3 POP4 POP5 POP6 

Total de Amostras 

n=90  

Grupo Amostral  
Cânulas Novas (N) 

n = 48 

Grupo Amostral  
Cânulas Usadas em cirurgias(U) 

n= 42  
 

Limpeza – 
POP 1 

Grupo Controle- 
Negativo (CNN) 

n = 6 

Grupo Experimental (GEN) 
Contaminação com 

 rejeito – LEM 
n = 36             

Grupo Experimental GEN 

GEN1 GEN2 GEN3 GEN4 GEN5 GEN6 

Apresentou maior 
desafio em relação 

 CPN? 

Extração e Quantificação de 
resíduos de gordura 

Extração e Quantificação de Resíduos de Gordura  

NÃO 
Grupo Controle-Positivo (CPN) 

Contaminação intencional com 

rejeito - LEM  
n = 6 

Grupo 

Experimental 

GEU 
N=36 

Figura 4 - Distribuição das amostras, de acordo com os grupos submetidos à contaminação intencional, extração, quantificação 

dos resíduos de gordura removidos dos lúmens das cânulas de lipoaspiração. São Paulo, 2019. 
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Antes de iniciar o experimento todas as cânulas novas foram submetidas ao 

processo de limpeza, seguindo o POP Nº 1, por ser considerado teoricamente o mais 

rigoroso entre os procedimentos propostos com a finalidade de remover os resíduos 

de produtos provenientes do processo fabril. Em seguida, as seis cânulas, sendo três 

de cada diâmetro (3 e 5 mm) que faziam parte do grupo controle negativo (CNN) foram 

submetidas ao método de extração e quantificação dos resíduos de gorduras. 

4.4.1.4.1 Coleta do rejeito de gordura e contaminação intencional das cânulas dos 
grupos amostrais do CPN, GEN e CPU 

Os rejeitos de gordura foram coletados no mesmo SS que forneceu as cânulas 

usadas para a pesquisa, após submissão e aprovação do projeto ao Comitê de Ética 

e Pesquisa da EEUSP, conforme Parecer consubstanciado número 2.510.932 

(ANEXO I). 

Para coletar o material a pesquisadora fazia um contato prévio com o hospital 

para verificar se havia procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração agendados; após a 

confirmação, a gordura era coletada logo após a cirurgia, antes que deteriorasse ou 

fosse desprezada.  

A coleta era realizada diretamente do frasco do lipoaspirador, após decantação 

e separação da gordura dos outros componentes (sangue, soro fisiológico e 

medicamentos) provenientes da cirurgia. Com auxílio de uma espátula de aço 

inoxidável, a gordura sobrenadante era removida do frasco e armazenada em 

recipientes plásticos com tampa e transportados para o LEM-EE-USP em caixa 

térmica com sistema de refrigeração reutilizável, onde ficavam armazenados em 

refrigeração a menos 20ºC até o momento do uso. 

Para realizar a contaminação intencional dos corpos de prova com gordura 

humana, primeiramente, realizava-se o descongelamento do rejeito, retirando-o do 

freezer e deixando-o em temperatura ambiente por 2 horas, tempo necessário para 

tornar o conteúdo semilíquido e possibilitar a aspiração e injeção da gordura no lúmen 

com o auxílio de uma seringa descartável de 60 mL.    

A contaminação intencional consistiu em expor o lúmen da cânula ao 

contaminante por 120 minutos, simulando a exposição ocorrida durante o 

procedimento cirúrgico de lipoaspiração, seguida de 60 minutos de exposição ao ar 
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ambiente simulando a prática, que pode demorar esse tempo médio para iniciar o 

processo de limpeza. 

Todas as cânulas novas que fizeram parte do grupo controle-positivo (CPN) e 

grupos experimentais (GE) foram submetidas à contaminação intencional, após serem 

submetidas ao processo de limpeza, de acordo com o POP Nº 1.  

Antes de injetar o contaminante no lúmen, os orifícios presentes na 

extremidade distal das cânulas que possuíam 5 mm de diâmetro foram vedados para 

evitar o vazamento do contaminante. A vedação era realizada com um tubo de silicone 

de 4mm de diâmetro e, aproximadamente, 5cm de comprimento, que era introduzido 

nesta porção distal das cânulas até recobrir todos os orifícios, conforme ilustrado na 

Figura 5. 

Figura 5 - Sistema de vedação da cânula de 5mm de diâmetro para manter o contaminante 
retido dentro do lúmen durante o período de exposição. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: Própria do autor. 

Nas cânulas com 3mm de diâmetro, não foi necessário utilizar este sistema de 

vedação dos orifícios, pois os grumos de gorduras contidos no rejeito impediam o 

vazamento da solução contaminante pelos pequenos orifícios presentes na haste. 

A contaminação intencional das cânulas – tanto dos grupos controle-positivo 

como dos grupos experimentais, foi realizada conforme descrito a seguir. 
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• Grupo Controle-Positivo (CPN): este grupo foi composto por seis cânulas, 

sendo três de cada diâmetro (3 e 5 mm). As cânulas eram posicionadas, 

verticalmente, dentro de uma proveta de 1.000 mL, que servia de apoio para 

mantê-las na posição vertical com a empunhadura para cima. Com o auxílio 

de uma seringa descartável de 60 mL, o lúmen era totalmente preenchido 

com a gordura até atingir a borda superior da empunhadura, conforme 

apresentado na Figura 6, permanecendo por 120 minutos, simulando o 

tempo médio de uso da cânula durante o procedimento cirúrgico de 

lipoaspiração. Ao término do período de contato, o sistema de vedação dos 

orifícios da cânula de 5mm era removido, e o excesso de solução 

contaminante era drenado do lúmen das cânulas, tanto das de 3 como das 

de 5mm de diâmetro com o auxílio de um jato de ar realizado com uma 

seringa descartável de 60mL. Em seguida, as cânulas permaneciam 

expostas ao ar ambiente por 60 minutos na posição horizontal, simulando o 

tempo médio de demora entre o término do uso em cirurgia e o início do 

processo de limpeza pelo CME. Após este período de exposição ao ar 

ambiente, as cânulas eram submetidas ao método de extração e 

quantificação dos resíduos de gordura. Este grupo (GCP) representou a 

carga de gordura basal do grupo amostral das cânulas novas. 

• Grupos Experimentais (GEN) – este grupo foi composto por seis 

subgrupos, numerados, conforme o número do POP de limpeza a que foram 

submetidos em: GEN1, GEN2, GEN 3, GEN 4, GEN5 e GEN6. Cada grupo 

experimental foi composto de seis cânulas, sendo três de cada diâmetro (3 

e 5 mm), totalizando 36 cânulas novas. Para contaminação intencional das 

cânulas deste grupo, utilizou-se a mesma técnica adotada para as cânulas 

do grupo controle-positivo, conforme ilustrado na Figura 6.  
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Figura 6 – Contaminação intencional das cânulas de 5 e 3mm de diâmetro e posicionamento 
para manter o contaminante dentro do lúmen durante o período de exposição. São 
Paulo, 2019. 

 

            Fonte: Própria do autor. 
            Legenda: 1 - Rejeito descongelado 

            2 - Contaminação intencional da cânula com gordura humana  
            3 - Posicionamento das cânulas 

Após o período de exposição ao contaminante (120 minutos) e ao ar ambiente 

(60 minutos), as cânulas eram submetidas ao processo de limpeza, de acordo com os 

respectivos POP. Ao término do processo de limpeza, as cânulas eram submetidas 

ao método de extração e quantificação dos resíduos de gordura.   

Todo resíduo de gordura drenado do lúmen das cânulas, após a contaminação 

intencional, era coletado em um recipiente de plástico rígido, com tampa vedante para 

evitar o extravasamento e descartado como resíduo infectante, de acordo com as 

especificações e determinações da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 222 

de 29 de março de 2018 da ANVISA (Brasil, 2018). 

Os procedimentos realizados com as cânulas usadas que fizeram parte do 

grupo controle-positivo foram: 



Materiais e métodos   66 

Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti 

 
 

• Grupo Controle-Positivo (CPU): este grupo compôs-se de seis cânulas, 

sendo três com 5mm e três com 4mm de diâmetro, todas previamente 

utilizadas em procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração. Neste grupo, não 

foram utilizadas cânulas com 3mm de diâmetro por falta circunstancial de 

amostra.  

Após serem utilizadas em cirurgia, as cânulas eram recolhidas da mesa 

cirúrgica, acondicionadas em dupla embalagem plástica flexível e, em seguida, 

encaminhadas diretamente ao LEM-EEUSP para análise.  

No laboratório, as cânulas foram submetidas ao método de extração e 

quantificação dos resíduos de gordura. Este grupo representou a carga de gordura 

basal do grupo amostral, composto por cânulas usadas que, de fato, representa o 

desafio enfrentado pelo CME para limpar o PPS em análise.  

Surpreendentemente, a validação concorrente dos resultados na extração dos 

residuais de gordura humana obtidos com o grupo controle-positivo composto pelas 

cânulas usadas em cirurgias de lipoaspiração apresentaram uma quantidade de 

resíduos de gordura estatisticamente inferiores à quantidade obtida no grupo controle-

positivo composto por cânulas novas intencionalmente contaminadas, conforme será 

demonstrado no capítulo de resultados. Frente aos resultados obtidos, optou-se por 

seguir com a pesquisa utilizando como GE somente os grupos amostrais compostos 

por cânulas de lipoaspiração novas intencionalmente contaminadas em laboratório. 

4.4.1.4.2 Validações metodológicas  

• Lavadora Ultrassônica 

Neste estudo, utilizou-se a lavadora ultrassônica com retrofluxo (MedisafeTM, 

Inglaterra) e conectores para canulados. Em razão do comprimento das cânulas de 

5mm, não foi possível utilizar os conectores originais do equipamento, desse modo, 

foi necessário fazer uma adaptação, conforme apresentado na Figura 7. 

 



Materiais e métodos   67 

Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti 

 
 

Figura 7 - Sistema de conectores adaptados para permitir a acomodação e o retrofluxo no 
processo de limpeza automatizada de cânulas de lipoaspiração de 5 mm em 
lavadora ultrassônica (Medisafe™, Inglaterra). São Paulo, 2019. 

 

Fonte: Própria do autor. 

Toda adaptação exige validação. Nesse sentido, antes de utilizar os conectores 

adaptados comparou-se o fluxo de água que passava pelo lúmen das cânulas 

utilizando os conectores originais e o sistema de conectores adaptados. Com os 

conectores originais, pôde-se observar que o fluxo de água foi 116 mL/minuto nas 

cânulas com 5mm de diâmetro e 50 mL/minuto nas cânulas com 3mm de diâmetro. 

Com os conectores adaptados, verificou-se que o fluxo era cinco vezes maior (600 

mL/minuto) nas cânulas com 5mm de diâmetro e quatro vezes maior (200 mL) nas 

cânulas com 3 mm de diâmetro, validando assim o uso do sistema de conectores 

adaptados com otimização da limpeza automatizada, embora ciente da possível 

interferência para a prática em CME no uso de conectores originais do equipamento 

na translação dos resultados da presente pesquisa.   

De acordo com as recomendações do fabricante da lavadora ultrassônica, 

adotou-se o tempo de exposição de 15 minutos para a limpeza, e as temperaturas 

utilizadas foram 40ºC para detergente enzimático e 50°C para detergente alcalino, 

atendendo às IDU dos fabricantes dos detergentes. Atendendo às recomendações 

dos fabricantes e a RDC nº 55 da ANVISA (Brasil, 2012), as soluções de limpeza eram 
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descartadas a cada uso e uma nova solução era preparada, conforme o procedimento 

a seguir: 

• Utilizar EPI: avental impermeável, gorro, máscara, óculos e protetor 

auricular;  

• Abastecer a cuba da lavadora ultrassônica com água até o limite 

recomendado pelo fabricante;  

• Aquecer a água até a temperatura programada (40 ou 50°C); 

• Realizar o ciclo de desgaseificação; 

• Diluir o detergente (enzimático Endozime™ Xtreme Power 1mL/litro ou 

alcalino Prolystica Ultraconcentrado™ 0,5mL/litro, conforme o POP a ser 

seguido) na água, de acordo com as orientações do fabricante; e 

• Realizar o teste de limpeza antes de cada ciclo, utilizando um pacote teste 

desafio (PCD) para lúmens com 35cm de comprimento e diâmetro de 4 mm 

(SIMICON®, Alemanha).  

Ao término do preparo da lavadora ultrassônica e liberação, mediante a 

aprovação dos testes de limpeza, o equipamento estava pronto para uso, e os demais 

procedimentos seguiam sistematicamente a sequência definida em cada POP. 

Para o enxágue das cânulas, foi utilizada água corrente potável, de acordo com 

padrões de potabilidade descritos na Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, 

acatando-se a determinação da RDC nº 15 de 15 de março de 2012 da ANVISA, artigo 

68 (Brasil, 2011; Brasil, 2012). 

• Validação do tempo de aplicação do vapor fluente durante a pré limpeza 
automatizada 

O MultiSteam (Entrhal Medical®, Alemanha) é um equipamento que possui um 

reservatório e um sistema interno próprio para geração de vapor de água. A 

temperatura de geração do vapor dentro do reservatório é 160°C. Este vapor é 

fornecido para uso por meio de sistema pressurizado em uma faixa de 4 a 6 bar, por 

uma pistola que produz jatos de vapor e água quente à temperatura de 100°C próximo 

ao local de saída e ar comprimido. 
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De acordo com a IDU do fabricante, este equipamento é indicado para realizar 

a pré-limpeza de PPS de conformações complexas e não complexas com sujidade 

fortemente aderidas, conforme citado anteriormente.  

Com relação ao tempo de aplicação do jato no lúmen das cânulas, adotou-se 

30 segundos com base no protocolo de qualificação desenvolvido por Bronzatti, 

Laranjeira, Bruna, Graziano (2018), considerando-se as características hidrofóbicas 

da gordura e o desafiador design das cânulas.  

• Método para extração de resíduos de gordura do lúmen das cânulas de 

lipoaspiração  

A técnica de extração de resíduos de gordura do lúmen das cânulas de 

lipoaspiração foi desenvolvida em parceria estabelecida com o Departamento de 

Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

USP, que realiza a extração e análise de gorduras dos alimentos. A partir de 

metodologias já empregadas neste laboratório, associadas ao conhecimento da 

pesquisadora relacionado às cânulas de lipoaspiração, a técnica foi adaptada e 

aprimorada, viabilizando, assim, sua utilização neste estudo, após o desenvolvimento 

da habilidade da pesquisadora em um estágio realizado no laboratório desse 

departamento. 

Neste estudo, a técnica eleita para extração do resíduo de gordura do lúmen 

das cânulas de lipoaspiração foi a quente, com o solvente éter de petróleo por se tratar 

de um solvente orgânico, que volatiliza rapidamente e por ser menos tóxico para 

manipulação em laboratório.  

A transferência dos resíduos de gordura aderidos na superfície do lúmen das 

cânulas para o solvente ocorreu por meio de lavagem estática da seguinte forma: 

injetou-se 8 mL e 2,5 mL de éter de petróleo, respectivamente, nos lúmens das 

cânulas de 5 mm e 3 mm de diâmetro, permanecendo em contato durante 10 minutos. 

Em seguida, as cânulas foram submetidas ao processo de agitação em agitador orbital 

(225-B, FANEM®, Brasil) por 10 minutos a 180 rotações por minuto (RPM). Após este 

período de agitação, o solvente foi drenado em um frasco de vidro e submetido ao 

processo de evaporação do solvente éter de petróleo por aquecimento em banho-

maria à temperatura de 90ºC, aproximadamente. Para complementar a evaporação 

do solvente, os frascos com os resíduos extraídos eram expostos ao nitrogênio 
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gasoso sob pressão por 3 minutos, considerado um gás inerte frente à gordura 

extraída. 

Para impedir o extravasamento do solvente durante a lavagem estática e o 

processo de agitação, foi necessário vedar as aberturas das cânulas. Para recobrir os 

orifícios funcionais da haste, foram utilizados tubos de silicone de 4mm e 2mm de 

diâmetro para as cânulas de 5 e 3mm, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 

8. O orifício localizado na empunhadura da cânula foi vedado com um tubo de silicone 

de 10mm de diâmetro (Figura 8).  

Figura 8 - Sistema de vedação dos orifícios da haste e da empunhadura das cânulas para 
evitar o extravasamento do solvente, durante o processo de extração de resíduos 
de gordura. São Paulo, 2019. 

 
Fonte: Própria do autor. 
Legenda: 1-Sistema de vedação da empunhadura – extremidade proximal 

2- Sistema de vedação da cânula – extremidade distal 

1 2 
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No processo de agitação orbital para evitar o deslocamento das cânulas 

durante os movimentos, a pesquisadora desenvolveu um suporte de aço inoxidável 

com encaixes de silicone para fixar as extremidades das cânulas, conforme ilustrado 

na Figura 9. 

Figura 9 - Suporte desenvolvido para fixação das cânulas na bandeja do agitador orbital 
Modelo 255B FANEM®. São Paulo, 2019.  

 

A sequência para extração dos resíduos de gordura do lúmen das cânulas de 

lipoaspiração encontra-se ilustrada na Figura 10. 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria do autor. 
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Figura 10 - Sequência utilizada para lavagem estática do lúmen das cânulas de 
lipoaspiração com o solvente éter de petróleo e agitação orbital, para 
extração dos resíduos de gordura e evaporação do solvente em banho-
maria. São Paulo, 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 

Para o esgotamento da extração dos resíduos de gordura, cada cânula foi 

submetida a uma sequência de três lavagens estáticas consecutivas com o solvente, 

sempre seguidas de agitação. A quantidade de lavagens foi definida a partir de um 

pré-teste, onde se observou que, após a terceira extração, a variação da quantidade 

de gordura extraída não era relevante, na ordem de 0,02mg. Uma das vantagens 

deste método de remoção é que o lúmen permanece durante todo o tempo em contato 

  Legenda: 1 – Posicionamento da cânula no suporte durante a lavagem estática 

                   2 – Agitação orbital das cânulas com solvente dentro do lúmen 

                   3 – Drenagem do solvente para o frasco de vidro 

                   4 – Evaporação do solvente em banho-maria a 90ºC 

              

 

1 2 

3 4 

Fonte: Própria do autor. 
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com o solvente, e o processo de agitação do agente químico favorece a remoção do 

resíduo de gordura.  

Após a evaporação do solvente, os resíduos extraídos de cada cânula eram 

pesados em balança analítica M214 A (BEL Engineering®, Itália) de alta sensibilidade 

de leitura e grau de precisão na ordem de 0,0001 grama. A partir dos resultados 

obtidos em triplicata, foi calculada a média aritmética entre os valores dos resíduos de 

gordura, para determinação dos valores máximos, mínimos e desvio padrão. 

• Procedimento para extração e quantificação dos resíduos de gordura 

Material: 

• Suporte universal para laboratório com presilha; 

• Tubos de silicone (fragmentos com 8 cm de comprimento e diâmetros de 

10 mm, 4mm e 2mm); 

• Solvente – Éter de Petróleo; 

• Barbante; 

● Seringa descartável 10 mL; 

• Frasco de vidro com capacidade para 50 mL (identificado com o código de 

identificação da cânula, acrescido do registro de seu peso inicial); 

• Pinça para segurar o frasco; 

• Suporte plástico para apoiar o frasco de vidro (identificado com o código de 

identificação da cânula, cuja gordura residual foi extraída); 

• Cânulas de lipoaspiração que foram submetidas ao processo de extração 

da gordura residual; 

• Equipamento de proteção individual – EPI (avental de manga longa, óculos, 

luvas, máscara com filtro para solventes orgânicos); 

• Sistema de aquecimento; 

• Recipiente de vidro refratário para aquecimento da água (banho-maria 

adaptado) com capacidade para 100 mL 

• Balança analítica calibrada; e 

• Cronômetro  
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Procedimento: 

1ª Extração 

1. Pesar o frasco de vidro com capacidade para 50 mL vazio na balança 

analítica, e registrar com caneta identificadora o peso inicial no próprio 

frasco; 

2. Paramentar-se com EPI; 

3. Vedar a extremidade distal da haste da cânula com tubo de silicone; 

4. Fixar a cânula no suporte universal, utilizando a presilha do suporte; 

5. Aspirar o solvente em uma seringa descartável de 10 mL; 

6. Injetar 8 e 2,5 mL do solvente no lúmen das cânulas de 5 e 3 mm de 

diâmetro, respectivamente; 

7. Vedar a extremidade proximal da empunhadura da cânula com o tubo de 

silicone; 

8. Registrar o horário e cronometrar o tempo de exposição, padronizado em 

10 minutos;  

9. Remover a cânula do suporte universal; 

10. Fixar a cânula no suporte do agitador orbital; 

11. Programar o tempo de agitação para 10 minutos a 180 RPM; 

12. Após o tempo de agitação, abrir o sistema de vedação da extremidade 

proximal e verter o solvente no frasco de vidro;  

13. Fixar o frasco de vidro no suporte; e 

14. Fazer o processo de evaporação do solvente a quente (90ºC) em banho-

maria, segurando o frasco de vidro com a pinça de apoio;  

2ª Extração 

• Idem à primeira extração exceto, os passos 1, 2 e 3 que já foram 

realizados na primeira extração;  

3ª Extração 

• Idem à segunda extração; 

Evaporação do solvente: 

• Preparar o banho-maria a uma temperatura de 90°C para evitar a fervura 

do solvente e, consequentemente, a perda da amostra; 
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• Prender o frasco de vidro com uma pinça de apoio, segurando-o 

firmemente; 

• Imergir o fundo do frasco no banho-maria; 

• Aguardar a evaporação total do solvente;  

• Complementar a remoção do solvente com jato de nitrogênio gasoso a 

baixa pressão por um período de exposição de 3 minutos (tempo suficiente 

para evaporação de 1 mL de éter);  

• Realizar a pesagem final do frasco de vidro. 

Quantificação do resíduo de gordura extraído: 

Após a evaporação do solvente 

• Pesar o frasco de vidro em balança analítica; 

•  Registrar o peso inicial e final do frasco de vidro em planilha Excel; 

• Subtrair o valor do peso inicial do peso final para obter o valor do resíduo 

de gordura extraído, que se encontrava aderido à parede do lúmen da 

cânula mesmo após o processo de limpeza nos diferentes POP, conforme 

ilustrado na Figura 11.  

Figura 11 - Pesagem inicial e final para cálculo da quantidade de resíduos extraídos. São 
Paulo, 2019. 

              Fonte: Própria do autor. 
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4.4.2 Fase II  

4.4.2.1 Avaliação do alcance do nível de segurança de esterilidade por vapor saturado 
sob pressão das cânulas de lipoaspiração intencionalmente contaminadas 
com resíduos de gordura, quando desafiados frente à cepa de 
Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594). 

A partir dos resultados obtidos na Fase I deste estudo, nos quais não houve a 

remoção completa dos resíduos de gordura, optou-se por realizar uma avaliação 

microbiológica, utilizando a maior (52mg) e a menor (6,0mg) média dos valores obtidos 

de resíduo de gordura  nas cânulas de lipoaspiração, submetidos aos diferentes POP 

investigados, para explorar se estes quantitativos constituir-se-iam em fatores 

protetores aos microrganismos no processo de esterilização por vapor saturado sob 

pressão para alcance do nível de segurança de esterilidade de 10-6. O SAL (Sterility 

Assurance Level – nível de segurança de esterilidade) de 10-6, atualmente, é aceito 

para os procedimentos de esterilização que consistem na probabilidade de 

sobrevivência de esporos bacterianos, especialmente, resistentes ao método de 

esterilização de interesse. Neste estudo, adotou-se o meio ciclo (1,30 minuto) por ser 

o tempo necessário para zerar uma população microbiana de 106 UFC de esporos, 

chegando a 10-1 e por entender que, no ciclo completo (3 minutos), incluir-se-ia um 

fator de segurança padronizado. Assim, a negativação dos microrganismos-teste em 

meio ciclo permitiria deduzir que alcançaria uma redução de 12 logs de 

microrganismos viáveis atualmente definidos pelo SAL de10-6 (Perkins, 1969; Russel, 

1999). 

Embora a definição de alcançar 10-6 seja aplicável para a forma esporulada do 

Geobacillus stearothermophilus, considerada como a forma microbiana mais 

resistente ao vapor; este estudo adotou o mesmo critério para a Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense, considerada como um microrganismo sensível à 

esterilização por vapor, embora não esporulável, com a finalidade de evidenciar o alto 

risco para infecções no caso de recuperar esta bactéria após esterilização em meio 

ciclo (1,30 minuto) e ciclo completo (3 minutos). 

O objetivo da Fase II do estudo foi avaliar se as quantidades médias de gordura 

remanescentes no lúmen das cânulas de lipoaspiração poderiam agir, como um fator 

protetor para os microrganismos durante o processo de esterilização por vapor 

saturado sob pressão a 134ºC por um 1,30 minuto e 3 minutos de exposição. 
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Para realizar esta avaliação microbiológica, intencionalmente foi eleita a cepa 

bacteriana Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594), 

agente etiológico que se destacou no surto nacional de infecção por MCR que vitimou 

2.520 pacientes, muitas delas decorrentes de cirurgia de lipoaspiração /lipoenxertia.   

Após a caracterização da bactéria causadora do surto, Matsumoto et al., (2012) 

descreveram um método molecular denominado PRA (PCR Restriction Enzyme 

Analysis) para identificação rápida desta cepa. O método baseou-se no polimorfismo 

de nucleotídeo único encontrado nos genes rpoB e16SrRNA da cepa do surto. É 

importante destacar que outros isolados desta mesma espécie foram analisados e 

nenhum apresentou o polimorfismo encontrado na cepa INCQS nº00594. O teste 

molecular amplifica um fragmento do gene em análise o qual é, em seguida, 

submetido à digestão com enzimas de restrição. Os produtos desta digestão são 

separados por eletroforese em gel de agarose e interpretados, de acordo com o 

tamanho dos fragmentos gerados. O teste foi desenvolvido para os dois alvos gênicos, 

PRA-rpoB e PRA-16SrRNA, que apresentaram 100% de sensibilidade e 93,06% e 

90,28% de especificidade, respectivamente, para a discriminação entre a cepa do 

surto e outros isolados desta mesma espécie bacteriana.  

Por se tratar de uma cepa epidêmica e envolver riscos biológicos, seu uso é 

restrito à pesquisa e sua utilização condicionada à autorização concedida pela 

Gerência de Laboratórios de Saúde Pública (GELAS) da ANVISA, conforme determina 

a RDC ANVISA nº 22 de 20 de maio de 2009 (Brasil, 2009). Assim sendo, a obtenção 

de microrganismo teste foi a partir do pedido oficial de autorização enviado à ANVISA, 

que emitiu o Ofício nº 259/2018/GGFIS/ANVISA (ANEXO IV), autorizando o envio dos 

microrganismos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) 

para realização deste estudo. De posse desta autorização, o INCQS enviou o 

microrganismo liofilizado ao Laboratório de Micobactérias da UNIFESP, campus São 

Paulo, onde foram realizados todos os procedimentos que envolveram a manipulação 

desta cepa.  
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4.4.2.2 Delineamento Experimental da Fase II 

4.4.2.2.1 Curva de crescimento da cepa bacteriana utilizada no cultivo 

A cepa liofilizada de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº00594) foi reativada em meio de cultura líquido Middlebrook 7H9 (Difco™, 

BD®, EUA) e, em seguida, semeada em meio de cultura sólido Middlebrook 7H10 

(Difco™, BD®, EUA) enriquecido com ácido oleico, albumina, dextrose e catalase 

(OADC), (Difco™, BD®, EUA) e incubada em estufa à temperatura de 30°C por 7 dias.  

Ao término deste período, foi preparada uma suspensão bacteriana em 100 mL de 

meio de cultura Middlebrook 7H9 (Difco™, BD®, EUA) enriquecida com 10% de 

OADC, e a concentração avaliada pela densidade ótica (DO600nm) de 0,1. Este cultivo 

foi incubado a 30ºC em agitação a 150 rotações por minuto (RPM) em agitador orbital 

(TE-420, TECNAL®, Brasil). Foram retiradas alíquotas nos tempos zero (T0h), 24 

horas (T24h), 48 horas (T48h), 72 horas (T72h) e 96 horas (T96h), para leitura da 

densidade ótica e realização de diluições seriadas para contagem de unidades 

formadoras de colônias por mL (UFC/mL). As diluições seriadas foram realizadas em 

solução salina a 0,9% estéril na proporção de 1:10 até a diluição planejada. 

Posteriormente, 100 µL de cada diluição selecionada foram espalhadas com o auxílio 

de uma alça de Drigalski em meio de cultura sólido Luria Bertani - LB, (Kasvi®, Itália). 

As placas foram incubadas a 30°C por 7 dias para posterior contagem de UFC/mL.  

Para a contagem das UFC/mL, a seguinte fórmula foi usada:  

UFC/mL = 10 x número de colônias x a diluição plaqueada; onde 10 é o fator 

de correção de volume, uma vez que foram semeados 0,1 mL.  

Este processo de diluição seriada foi realizado em triplicata com a finalidade de 

minimizar o erro de contagem e, assim, selecionar o tempo de crescimento do 

microrganismo em fase de replicação e em número suficiente para o preparo da 

suspensão com a gordura. O tempo de 48horas de incubação apresentou crescimento 

microbiano de 109 UFC/mL e DO600nm de 1,5 e foi utilizado para preparação do inóculo, 

contendo 106 bactérias em gordura humana. 
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4.4.2.2.2 Coleta e tratamento da gordura utilizada no preparo do inóculo 

Para preparar o inóculo bacteriano em gordura humana, foi necessário realizar 

a coleta de resíduo de gordura humana utilizada em dois procedimentos cirúrgicos de 

lipoaspiração, um com lipoenxertia de face e o outro com lipoenxertia de glúteo. O 

material foi coletado com técnica asséptica, durante o ato cirúrgico.  Embora a coleta, 

acondicionamento, transporte e armazenamento tenham sido realizados com técnica 

asséptica, por precaução, antes de utilizar a gordura no preparo da suspensão 

bacteriana foi realizado um teste de esterilidade da gordura, inoculando 1 mL deste 

material em meio de cultivo enriquecido de LB (Kasvi®, Itália) e incubado a 37ºC sob 

agitação de 150 RPM em agitador orbital (TE-420, TECNAL®, Brasil) durante 7 dias.  

Após 24 horas de incubação, notou-se turvação do meio de cultura, evidenciando 

crescimento microbiano. Estas amostras foram semeadas em meio de cultura sólido 

LB (Kasvi®, Itália) e, em seguida, realizou-se a identificação dos microrganismos: 

Lysinibacillus fusiformis, Staphylococcus cohnii e Staphylococcus epidermidis na 

gordura que foi utilizada na lipoenxertia de face e Bacillus spp sem identificação da 

espécie, na gordura que foi usada em glúteo. Embora alheia ao foco da pesquisa, a 

constatação da recuperação de microrganismos vegetativos no material biológico a 

ser implantado em lipoenxertia foi uma evidência importante de risco referente ao 

controle de infecção do paciente cirúrgico. 

Diante deste fato, a gordura a ser utilizada para preparar o inóculo foi submetida 

à esterilização pelo calor seco em estufa a 160°C por 120 minutos. Durante o processo 

de esterilização, as partes sólida e líquida foram separadas; a parte sólida foi 

desprezada e só a parte líquida da gordura foi utilizada neste estudo. Após este 

procedimento, novo teste de esterilidade foi realizado, conforme descrito 

anteriormente e nenhum crescimento microbiano foi observado. A gordura esterilizada 

foi armazenada a menos 20ºC até o momento da preparação do inóculo.  

4.4.2.2.3 Cálculo para obtenção da população microbiana utilizada no estudo 

Para calcular o volume de solução contaminante a ser preparada, as 

quantidades de resíduos de gordura extraídas durante a Fase I em miligramas foram 
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transformadas em microlitros; desta forma, 52 mg equivaleram a 50 µL e 6,0 mg a 6,0 

µL, com aproximações.  

Quanto à população microbiana a ser utilizada, optou-se pela mesma 

densidade microbiana padronizada para os indicadores biológicos (106 UFC/suporte) 

usados rotineiramente pelos CME para monitoramento da segurança dos ciclos de 

esterilização. Para atingir esta população, foi necessário diluir o cultivo que continha 

109 UFC/mL em gordura esterilizada.  

Para atingir a quantidade de UFC para cada volume a ser utilizado, 50 µL e 6,0 

µL, foram preparadas duas suspensões bacterianas, uma contendo 107 UFC para 

cada 50 µL e outra, 106 UFC para cada 6,0 µL.  

Para obter a população microbiana aproximada de 107 UFC de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº00594), a cada 50 µL 

de suspensão bacteriana foram acrescentados 5 mL de gordura em 1 mL de cultivo, 

contendo 109 UFC. Para obter aproximadamente 106 UFC em 6,0 µL de suspensão 

bacteriana, foram acrescentados 6 mL de resíduo de gordura esterilizada em 1 mL de 

cultivo, contendo 109 UFC de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense, 

(INCQS nº00594). 

4.4.2.2.4 Preparo dos corpos de prova - cânulas de lipoaspiração  

Para reproduzir laboratorialmente o processo de esterilização de instrumentos 

canulados com fundo cego e com residual de gordura no lúmen, foram utilizadas como 

corpos de prova as cânulas de lipoaspiração com 5 e 3 mm diâmetro, usadas na 

primeira etapa desta pesquisa, mas, fragmentadas em porções de 10 cm a partir do 

fundo cego, considerado como segmento desafio ao processamento deste 

instrumento, conforme ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Fragmento da extremidade distal da cânula de lipoaspiração utilizada como 
corpo de prova na Fase II 

 
 Fonte: Própria do autor. 

A fragmentação das cânulas justificou-se pelo fato de possibilitar a inoculação 

direta dos corpos de prova em tubo de ensaio com meio de cultura e posterior 

acomodação em uma incubadora com agitador orbital (TE-420 TECNAL®, Brasil) à 

temperatura de 30ºC, bem como para reduzir o consumo de meio de cultura.  

Após a fragmentação das cânulas, os corpos de prova foram submetidos ao 

processo de limpeza, de acordo com o POP número 6 (maior eficácia na remoção da 

gordura), em seguida, foram embalados em envelopes de papel grau cirúrgico com 

filme plástico e esterilizados em autoclave validada Vitale Class CD (Cristófoli®, 

Brasil). 

Para a avaliação microbiológica, foram utilizadas 50 cânulas distribuídas, de 

acordo com os volumes inoculados e o tempo de esterilização. Desta forma, ficaram 

distribuídas em quatro grupos experimentais (Figura 13), dois grupos controles-

positivos e cinco grupos controles-negativos (Figura 14) 

.  
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Figura 13 - Distribuição dos grupos experimentais - Fase II, de acordo com volume do inóculo, diâmetro das cânulas e os tempos de 
esterilização de 1,30 minuto (meio ciclo), e 3 minutos (ciclo completo). São Paulo, 2019. 

 

Nº 2** 

Incubação em meio de cultura líquido Middllebrook 7H9 com OADC estéril por 60 dias a 30°C em sistema de agitação 
controlada e leitura diária.  
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Fonte: Própria do autor. 

Legenda:  *Extravasou pouco; **Extravasou muito  
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Figura 14 - Distribuição dos grupos controles-negativos (meio de cultura, controle de esterilidade do resíduo de gordura, das cânulas 
esterilizadas) controles-negativos com suspensão bacteriana em água e controles-positivos. São Paulo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria do autor. 

  

Esterilização=1:30min 
 

GRUPOS CONTROLES 

n=18 

Incubação em meio de cultura líquido Middllebrook 7H9 com OADC estéril por 60 dias a 30°C em sistema de agitação controlada e 
leitura diária  
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4.4.2.2.5 Inoculação da suspensão bacteriana  

Todas as cânulas dos experimentos foram previamente limpas e esterilizadas. 

O procedimento de inoculação da gordura humana contaminada com a 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594) foi realizado 

em cabine de proteção biológica classe II, (VLFS 12, VECO®, Brasil). Antes de cada 

inoculação, a suspensão bacteriana foi submetida à homogeneização em um agitador 

Vortex (Genie 2, SI Scinetific Industries®, EUA) 1.000 RPM por 5 segundos.  

A inoculação com técnica asséptica da suspensão bacteriana no lúmen das 

cânulas que compuseram os grupos experimentais, grupos controles-positivos e 

grupos controles-negativos com água, foi realizada com o auxílio de micropipetas com 

ponteiras esterilizadas de 2 a 20 µL e de 10 a 100 µL (NLE – 20, NLE-100 (NICHIRYO 

Le, Japão).  

Após a inoculação da suspensão no lúmen, as cânulas que faziam parte dos 

grupos experimentais e do grupo controle-negativo com água foram embaladas em 

papel grau cirúrgico com filme plástico, previamente, identificadas, de acordo com 

grupo a que pertenciam. As embalagens foram seladas e, em seguida, submetidas ao 

processo de esterilização em autoclave validada (Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil) 

por 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos (ciclo completo). 

Todas as cânulas dos grupos experimentais I e II foram submetidas ao 

processo de esterilização em autoclave validada (Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil) 

por 1,30 minuto (meio ciclo) à temperatura de 134°C. 

• Grupo experimental I: este grupo foi composto por 10 cânulas, sendo cinco 

de cada diâmetro (3mm e 5mm), onde foram inoculados nos lúmens 6 µL 

de suspensão bacteriana em gordura, contendo 106 UFC/6 µL de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594); 

• Grupo experimental II: este grupo foi composto por 10 cânulas, sendo 

cinco de cada diâmetro (3mm e 5mm), onde foram inoculados nos lúmens 

50 µL de suspensão bacteriana em gordura, contendo 107 UFC/50 µL de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594); 
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Todas as cânulas dos grupos experimentais III e IV foram submetidas ao 

processo de esterilização em autoclave validada (Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil) 

por 3 minutos (ciclo completo) à temperatura de 134°C. Nestes grupos, o ciclo 

completo de esterilização por vapor saturado sob pressão  (3minutos) foi adotado com 

a finalidade de sinalizar para a prática assistencial o alto risco de infecção, no caso de 

se recuperar a bactéria inoculada após a esterilização. 

• Grupo experimental III: este grupo foi composto por seis cânulas, sendo 

três de cada diâmetro (5 e 3mm), onde foram inoculados nos lúmens 6 µL 

de suspensão bacteriana em gordura, contendo 106 UFC/6 µL de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594); 

• Grupo experimental IV: este grupo foi composto por seis cânulas, sendo 

três de cada diâmetro (5 e 3mm), onde nos lúmens foram inoculados 50 µL 

de suspensão bacteriana em gordura, contendo 107 UFC/50 µL de 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594); 

Ao término da esterilização, todas as cânulas foram transferidas aos tubos de 

ensaio previamente esterilizados, contendo 45 mL de meio de cultura Middlebrook 

7H9 (Difco™ BD®, EUA) enriquecido com OADC (BD™, EUA). Esta transferência foi 

realizada em cabine de proteção biológica classe II (VLFS 12, VECO®, Brasil), 

utilizando técnica asséptica. Todos os tubos de ensaio foram identificados, de acordo 

com o grupo a que pertenciam. 

Para confirmar a viabilidade do inóculo utilizado da cepa  Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense  (INCQS nº00594),  duas amostras da bactéria 

foram inoculadas  em tubos de ensaio, contendo 20 mL de  meio de cultura líquido 

Middlebrook 7H9 (Difco™ BD® , EUA) enriquecido com OADC (BD™, EUA) e 

incubadas por 7 dias à temperatura de 30ºC em incubadora (TE – 420 TECNAL®, 

Brasil) com agitação orbital. 

Os grupos controles-positivos foram, assim, divididos.  

•  Grupo controle-positivo para volume de 6 µL: este grupo constituiu-se 

de quatro cânulas, sendo duas de cada diâmetro de 3mm e 5mm, onde nos 

lúmens foram inoculados 6 µL de suspensão bacteriana em gordura, 

contendo Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS 

nº00594) 106 UFC/6 µL.  
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• Grupo controle-positivo para volume de 50 µL: este grupo constituiu-se 

de quatro cânulas, sendo duas de cada diâmetro 3mm e 5mm, onde nos 

lúmens foram inoculados 50 µL de suspensão bacteriana em gordura, 

contendo Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS 

nº00594) 107 UFC/50 µL. 

Para confirmar a esterilidade do meio de cultura das cânulas e da gordura 

utilizada no preparo do inóculo, foram realizados os seguintes controles-negativos:  

• Meio de cultura: um tubo de ensaio, contendo 20 mL de meio de cultura 

Middlebrook 7H9 (Difco™ BD®, EUA) foi incubado com as demais 

amostras; 

• Cânulas: duas cânulas, sendo uma de cada diâmetro 3 e 5mm, 

previamente esterilizadas em autoclave (Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil) 

por 3 minutos à temperatura de 134°C, as outras que fizeram parte dos 

grupos experimentais e controles-positivos foram incubadas 

separadamente em tubos de ensaio, contendo 45 mL de meio de cultura 

Middlebrook 7H9 (Difco™ BD®, EUA),   com as demais amostras; e 

• Gordura: em um tubo de ensaio, contendo 20 mL de meio de cultura LB 

(Kasvi®, Itália) foi inoculado 1mL de gordura esterilizada que foi incubada 

com as demais amostras. 

Para verificar se a gordura atuava como um fator protetor dos microrganismos 

durante o processo de esterilização, optou-se por realizar dois grupos controles- 

negativos com água, onde a suspensão bacteriana contendo a gordura foi 

substituída por uma suspensão bacteriana com água destilada esterilizada.  

A inoculação da suspensão contaminante nos lúmens das cânulas, que 

compuseram estes dois grupos, foi realizada utilizando-se as mesmas técnicas 

descritas anteriormente para os grupos experimentais. Após a inoculação, as cânulas 

foram embaladas em envelope de papel grau cirúrgico com filme plástico, seladas em 

termosseladora, identificadas e esterilizadas em autoclave validada (Vitale Class CD, 

Cristofoli®, Brasil) por 1,30 minuto (meio ciclo) à temperatura de 134°C. 

Este grupo controle negativo com água foi dividido, de acordo com o volume do 

inóculo utilizado em:  
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• Grupo Controle-Negativo com 6µL: este grupo foi composto por quatro 

cânulas, sendo duas de cada diâmetro, 3 e 5mm, onde nos lúmens foram 

inoculados 6 µL de suspensão bacteriana com água, contendo 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº00594) 106 

UFC/6 µL. 

• Grupo Controle-Negativo com 50 µL: este grupo foi composto por quatro 

cânulas, sendo duas de cada diâmetro, 3 e 5mm, onde nos lúmens foram 

inoculados 50 µL de suspensão bacteriana com água, contendo 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº00594) 107 

UFC/50µL. 

Após o processo de esterilização, todas as cânulas foram incubadas 

separadamente em tubos de ensaio, contendo 45 mL de meio de cultura Middlebrook 

7H9 enriquecido com OADC (BD™, EUA), com as demais amostras. 

Ao finalizar as inoculações e esterilizações, todas as amostras foram incubadas 

a 30°C em incubadora (TE – 420 TECNAL®, Brasil) com agitação orbital de 100 RPM 

por 60 dias com acompanhamento diário da turbidez do meio de cultura. Durante este 

período, as amostras que apresentaram turbidez acentuada do meio de cultura foram 

coradas pelo método de Ziehl-Neelsen para identificar a presença de bacilos álcool 

ácido resistente (BAAR), como primeiro método de confirmação da recuperação e 

crescimento dos microrganismos-teste, estes resultados subsidiaram a decisão para 

identificação da cepa das Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCS 

nº 00594) pela técnica de PRA-rpoB. 

4.4.2.2.6 Técnica para inoculação da suspensão bacteriana no lúmen das cânulas 
de lipoaspiração 

• Preparar a bancada da capela com campo esterilizado; 

• Disponibilizar uma micropipeta para volume variável de 2 a 20 µL e outra 

para volume de 10 a 100 µL, com as respectivas ponteiras de uso único e 

esterilizadas;  

• Disponibilizar sobre a bancada, o equipamento agitador vórtex;  
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• Abrir a embalagem de papel grau cirúrgico e depositar as cânulas sobre o 

campo esterilizado; 

• Disponibilizar as suspensões bacterianas a serem inoculadas; 

• Realizar a contaminação nos lúmens das cânulas; 

• Embalar individualmente as cânulas contaminadas em envelope de papel 

grau cirúrgico/filme; 

• Selar as embalagens em termosseladora; e 

• Realizar a esterilização por vapor saturado sob pressão, conforme 

especificado para cada grupo experimental; 

Os ciclos de esterilização por vapor saturado sob pressão utilizados para 

esterilizar as cânulas deste estudo foram previamente qualificados pela Empresa 

Orion CE para os tempos de 1,30 minuto e 3 minutos de exposição ao agente 

esterilizante em conformidade com norma ABNT NBR-ISO 17665-parte 1, de acordo 

com a determinação da RDC nº 15 da ANVISA (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2010; Brasil, 2012). 

4.4.2.2.7 Identificação da cepa da Mycobacteroides abscessus subespécie 
massiliense (INCQS nº 00594) 

As amostras que apresentaram crescimento em meio de cultura Middlebrook 

7H9 enriquecido com OADC foram cultivadas em meio sólido Middlebrook 7H10 (BD™, 

EUA) também enriquecido com OADC para obtenção de colônias isoladas. Após este 

procedimento, todas as colônias foram submetidas ao teste de coloração pelo método 

de Ziehl-Neelsen para confirmação da presença de bactérias álcool ácido resistentes 

(BAAR) e, subsequente identificação molecular, utilizando a técnica PRA-rpoB (PCR 

- Restriction Enzyme Analysis), conforme descrita por Matsumoto et al. (2012). O DNA 

foi extraído por termólise; neste processo, as colônias bacterianas foram suspensas 

em 300 µL de água esterilizada e incubadas a 95ºC por 10 minutos para, 

posteriormente, serem submetidas à centrifugação por 1 minuto a 12.000 rotações por 

minuto (RPM) , para obtenção do sobrenadante, do qual 5 µL foram usados para a 

reação de PCR. Os primers e as condições utilizadas na reação de PCR foram as 
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descritas por Matsumoto et al. (2012).  Após a amplificação de 221 bp do gene rpoB, 

o produto de amplificação foi digerido com a enzima de restrição DPN II (New England 

Biolabs, Ipswich, EUA) a 37°C durante 2 horas. Em seguida, os fragmentos foram 

separados por eletroforese em gel de agarose a 1,5%, contendo brometo de etídeo. 

A interpretação dos resultados foi realizada, de acordo com os dados publicados por 

Matsumoto et al. (2012), no qual a cepa Mycobacteroides abscessus subespécie 

massiliense (INCQS nº00594) não possui sítio de restrição para a enzima, 

apresentando um único fragmento de 221 bp, enquanto outros isolados desta espécie 

possuem o sítio de restrição e geram fragmentos de 168 e 53 bp. Estes foram 

utilizados como controle-positivo de DNA das cepas de Mycobacteroides abscessus 

subespécie massiliense (CCUG nº 48898) e Mycobacteroides abscessus subespécie 

massiliense (CCUG nº 50184). Para o controle negativo de cada reação, foi usada 

água estéril no lugar de DNA. 

Todos os produtos utilizados no manuseio do cultivo, bem como os resíduos 

contendo microrganismos foram submetidos à esterilização no próprio laboratório em 

autoclave gravitacional a 121º C por 20 minutos, posteriormente, descartados como 

material biológico, acondicionados e identificados, como resíduos infectantes, de 

acordo com as determinações da RDC nº 222 de 29 de março de 2018 (Brasil, 2018).  

4.4.2.2.8 Avaliação do alcance do nível de segurança de esterilidade por vapor 
saturado sob pressão frente aos esporos do Geobacillus stearothermophilus 
(ATCC nº 7.953) na presença de resíduos de gordura  

O monitoramento microbiológico de esterilização na rotina de um CME é 

realizado com indicadores biológicos (IB) que consistem em esporos bacterianos, 

comprovadamente, resistentes ao método em teste e com baixo potencial patogênico 

em uma densidade de 106 UFC/IB (Padoveze, 2010).  

Considerando as características do Geobacillus stearothermophilus que lhe 

conferem alta resistência ao calor úmido, este microrganismo foi padronizado para 

uso, como um indicador para validar e monitorar os processos de esterilização pelo 

vapor saturado sob pressão, método de escolha para esterilização das cânulas de 

lipoaspiração. A construção do IB é normatizada pela NBR ISO 11.138 partes 1,3; e a 
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RDC nº 15 da ANVISA recomenda testes diários (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2016; Brasil, 2012). 

 Esta etapa complementar da pesquisa foi para responder à pergunta adicional, 

se os esporos do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953) comportar-se-iam 

frente a cânulas de lipoaspiração com a presença de resíduo de gordura humana da 

mesma forma que a temida Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº 00594), justificando, assim, a inclusão também desse microrganismo. 

Para esta etapa do experimento, o seguinte delineamento experimental foi 

usado: 

Os experimentos foram realizados em quintuplicata, utilizando suportes de 

papel-filtro de indicador biológico autocontido, impregnados com 105 UFC de 

Geobacillus stearothermophilus ATCC nº7.953 (SPORVIEW®, CROSSTEX® SPS 

medical, EUA), conforme ilustrado na Figura 15.  

Figura 15 - Composição do indicador biológico autocontido para o vapor saturado sob 
pressão com Geobacillus.stearothermophilus. São Paulo, 2019. 

               Fonte: Própria do autor. 
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Os suportes de papel-filtro contaminados com 105 UFC de Geobacillus 

stearothermophilus (ATCC nº 7.953) foram removidos dos IB e acomodados em tubos 

de ensaio previamente limpos e esterilizados em autoclave validada (Vitale Class CD, 

Cristofoli®, Brasil), a 134ºC por 3 minutos.   

Nesta etapa, o uso de tubos de ensaio justificou-se pela indisponibilidade das 

cânulas de lipoaspiração que se encontravam em incubação nos experimentos com 

as Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594).  

As quantidades de resíduos de gordura mínimas e máximas, das médias 

obtidas na Fase I deste estudo, foram instiladas sobre os suportes de papel-filtro 

contaminados com 105 UFC de Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº7.953), em 

cabine de proteção biológica classe II (VLFS 12, VECO®, Brasil), utilizando-se a 

técnica asséptica. 

Primeiramente, foram preparados os grupos controles-negativos: 

• Grupo Controle-Negativo I – Meio de Cultura: este grupo foi composto 

por cinco tubos de ensaio, contendo somente o meio de cultura TSB 

esterilizado (BD®, EUA); 

• Grupo Controle-Negativo II -  IB autocontidos  (Figura 15), este grupo foi 

composto por quatro IB contendo 105 UFC de Geobacilus 

stearothermophilus ATCC nº7.953 (SPORVIEW®, CROSSTEX®, SPS 

medical, EUA), dos quais foram utilizados dois IB para cada ciclo de 

esterilização de 1,30 minuto e de 3 minutos a 134°C, em autoclave validada 

(Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil);  

• Grupo Controle-Negativo - Gordura: este grupo foi composto por cinco 

tubos de ensaio, contendo 10 mL de meio de cultura TSB estéril (BD®, EUA) 

que foram inoculados com técnica asséptica 1 mL de gordura esterilizada 

em cada tubo; 

Em seguida, os grupos experimentais foram preparados e, por último, os 

grupos controles-positivos. 

Usando-se a técnica asséptica, os suportes de papel-filtro contendo os esporos 

foram removidos dos IB autocontidos e depositados em uma superfície protegida com 

campo cirúrgico esterilizado. Com o auxílio de uma pinça esterilizada, os suportes de 

papel-filtro foram seguros; por meio de uma micropipeta (NLE-20, NLE-100, 
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NICHIRYO Le, Japão), foram instilados os volumes de gordura humana 

preestabelecidos para cada grupo experimental e aos grupos controles-positivos. Em 

seguida, os suportes de papel-filtro foram colocados dentro dos tubos de ensaio secos 

previamente esterilizados e identificados.  

Os tubos que pertenciam aos grupos experimentais I, II, III, IV foram 

esterilizados abertos por vapor saturado sob pressão a 134ºC por 1,30 minuto e 3 

minutos em autoclave validada (Vitale Class CD, Cristofoli®, Brasil), conforme 

predeterminado para cada grupo.  

• Grupo experimental I: este grupo foi composto por cinco amostras, nas 

quais foram instilados sobre os suportes de papel-filtro 6 µL de gordura 

humana e, em seguida, foram submetidos à esterilização por 1,30 minuto 

(meio ciclo) à temperatura de 134ºC, em autoclave validada (Vitale Class 

CD, Cristofoli® Brasil).  

• Grupo experimental II: idem ao grupo experimental I, com a diferença de 

que, neste grupo, foram instilados 50 µL de gordura; 

• Grupo experimental III: idem ao grupo experimental I, com a diferença de 

que, neste grupo, as amostras foram submetidas à esterilização por 3 

minutos (ciclo completo);  

• Grupo experimental IV:  idem ao grupo experimental II, com a diferença de 

que, neste grupo, as amostras foram submetidas à esterilização por 3 

minutos.  

Para verificar se a gordura atuava como um fator protetor dos esporos, durante 

o processo de esterilização, optou-se por realizar dois grupos controles negativos 

com água, onde a gordura foi substituída por água destilada esterilizada. 

• Grupo Controle-Negativo com água – 6 µL: neste grupo, composto por 

cinco amostras foram instilados 6 µL de água destilada esterilizada sobre 

os suportes de papel-filtro, em seguida, foram colocados dentro dos tubos 

de ensaio e submetidos à esterilização à temperatura de 134ºC por 1,30 

minuto (meio ciclo), seguido de secagem em autoclave validada (Vitale 

Class CD, Cristofoli® Brasil); 
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• Grupo Controle-Negativo com água – 50 µL: idem ao grupo controle- 

negativo com 6 µL com a diferença de que, neste grupo foram utilizados 50 

µL de água.  

Após a esterilização,  todas as amostras (dos grupos experimentais I, II, III, IV 

e dos controles-negativos com água), foram  semeadas em 10 mL de meio cultura 

TSB (BD®, EUA), e incubadas à temperatura de 56ºC em estufa (modelo 2503, 

FANEM®, Brasil), por 21 dias, com acompanhamento e leitura diária. 

Para confirmar a viabilidade do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 

7.953), foram estabelecidos três grupos controles-positivos.  

• Grupo controle-positivo I: este grupo composto por cinco amostras onde 

foram instilados sobre os suportes de papel-filtro do IB 6 µL de gordura 

humana previamente esterilizada; 

• Grupo controle-positivo II: este grupo composto por cinco amostras onde 

foram instilados sobre os suportes de papel-filtro de IB 50 µL de gordura 

humana previamente esterilizada; e 

• Grupo Controle-Positivo III: este grupo foi composto por dois IB 

autocontidos, contendo 105 UFC de Geobacillus. stearothermophilus ATCC 

nº7.953 (SPORVIEW®, CROSSTEX® SPS medical, EUA), onde não foi 

instilada gordura e nem foram submetidos à esterilização. 

As amostras dos grupos controles-positivos I e II foram semeadas diretamente 

em 10 mL de meio cultura TSB (BD®, EUA), sem que fossem submetidas à 

esterilização e incubados à temperatura de 56ºC em estufa (modelo 2.503, FANEM®, 

Brasil), por 21 dias, com acompanhamento e leitura diária. As amostras do grupo 

controle-positivo III e do grupo controle-negativo realizadas com os IB autocontidos, 

foram incubadas em incubadora própria. 

4.4.2.2.9 Procedimento de instilação de gordura e água no suporte de papel filtro 

• Disponibilizar sobre a bancada micropipetas programadas para os volumes 

de 6 e 50 µL e suas respectivas ponteiras esterilizadas; 
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• Cobrir a bancada da capela com campo descartável esterilizado; 

• Disponibilizar os tubos de ensaio esterilizados, previamente, identificados, 

abertos e separados por grupos; 

• Depositar os suportes de papel-filtro dos IB sobre o campo esterilizado;  

• Instilar sobre cada suporte de papel-filtro os volumes de gordura ou água 

esterilizada, conforme estabelecido para cada grupo; 

• Esterilizar os tubos abertos, de acordo com o tempo de esterilização 

predeterminado para cada grupo; 

• Colocar em cada tubo de ensaio 10 mL de meio de cultura; e 

• Colocar os tubos de ensaio para incubar. 

Ao final do período de 21 dias de incubação dos esporos, os tubos dos GE com 

meios de cultura límpidos foram submetidos a choque térmico à temperatura de 80ºC 

por 20 minutos, seguidos de incubação por mais 72 horas à temperatura de 56ºC. 

Após este procedimento, realizou-se a leitura final. No caso de ocorrer um resultado 

indefinido, realizar-se-iam subculturas secundárias e coloração de Gram para 

identificar a presença do inóculo inicial, de acordo com a metodologia da Association 

of Official Analytical Chemists - AOAC (Tomasio, 2016).  

Ao término dos experimentos, todos os produtos utilizados contendo 

microrganismos viáveis foram submetidos à esterilização em autoclave no próprio 

laboratório e, posteriormente, descartados como material biológico, acondicionados e 

identificados, como resíduo infectante, de acordo com as determinações da RDC nº 

222 de 29 de março de 2018 (Brasil, 2018).  
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5 RESULTADOS  

5.1 FASE I  

Os resultados obtidos na extração dos resíduos de gordura humana do lúmen 

de cânulas de lipoaspiração intencionalmente contaminadas, seguidas de um período 

de exposição ao contaminante e, posteriormente, submetidas a seis diferentes POP 

(1, 2, 3, 4, 5 e 6), encontram-se apresentados a seguir nos dados das Tabelas (1 a 

10) e nos dados do Quadro 2, individuais por grupos. 

Tabela 1 - Distribuição dos valores dos resíduos oleosos provenientes do processo fabril 
extraídos do lúmen das cânulas de lipoaspiração novas, após serem submetidas à 
limpeza de acordo com POP nº 1, considerado Grupo Controle-Negativo cânulas 
novas (CNN), médias e desvio-padrão. São Paulo, 2019. 

 

Diâmetro Amostras 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído 

por diâmetro 
em miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 42,60 

46,83 7,59 2 55,60 

3 42,30 

3mm 

1 13,60 

17,30 3,32 2 18,30 

3 20,00 
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Tabela 2 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas, após a contaminação intencional com resíduos de 
gordura humana e não submetidas ao processo de limpeza, considerado Grupo 
Controle-Positivo cânulas novas (CPN), médias e desvio-padrão. São Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostras 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído 
por diâmetro em 

miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 1.291,30 

1.435,50 174,93 2 1.630,10 

3 1.385,10 

3mm 

1 1.237,70 

1.900,63 1.325,49 2 1.037,40 

3 3.426,80 

Tabela 3 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração da prática assistencial, após terem sido utilizadas em um 
procedimento cirúrgico de lipoaspiração e não submetidas ao processo de limpeza 
- Grupo   Controle-Positivo cânulas usadas (CPU), médias e desvio-padrão. São 
Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostras 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído 
por diâmetro em 

miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 155,30 

175,43 55,13 2 237,80 

3 133,20 

3mm 

1 228,60 

117,30 99,44 2 37,20 

3 86,10 

Quando as quantidades dos resíduos de gordura removidos no grupo CPN e 

no CPU foram comparadas, observou-se que estes últimos representavam um desafio 
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menor em relação aos primeiros (valor p = 0,0091- teste t pareado com o Graphpad), 

cujos dados comparativos estão detalhados no Quadro 2. Estes resultados 

subsidiaram a tomada de decisão para prosseguir o estudo com as cânulas novas que 

pertenciam ao grupo experimental. 

Quadro 2 - Valores comparativos da quantidade dos resíduos de gordura humana extraídos 
das amostras do Grupo Controle-Positivo cânulas novas e Grupo Controle-
Positivo cânulas usadas, médias, desvio-padrão, valores máximos e mínimos. 
São Paulo, 2019. 

Controles Positivos – peso em miligramas 

Amostras 

Grupo Experimental 
Laboratorial 

Grupo Experimental da 
Prática 

 

Cânula 5mm 
Nova 

Cânula 
3mm 
Nova 

Cânula 5mm 
Usada 

Cânula 4mm 
Usada 

Valor P 

1 1.291,30 1.237,70 155,30 228,60 

p=0,0091 

2 1.630,10 1.037,40 237,80 37,20 

3 1.385,10 3.426,80 133,20 86,10 

Médias 1.435,50 1.900,23 175,43 117,30 

Desvio-Padrão 1.74,93 1.325,49 55,13 99,44 

Máximo 1.630,10 3.426,80 237,8 228,60 

Mínimo 1.291,30 1.037,40 133,2 37,20 

Nos dados sintetizados nas Tabelas de 4 a 9, encontram-se os resultados 

obtidos na extração dos resíduos de gordura humana dos lúmens das cânulas de 

lipoaspiração novas após aplicação de seis diferentes POP de limpeza. Ao comparar 

estes resultados com a carga basal do grupo controle-positivo das cânulas novas, 

todos os resultados apresentaram redução estatisticamente significativa com p<0,001.  
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Tabela 4 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas que pertenciam ao Grupo Experimental 1 (GEN 
1), após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP nº 1 (Flush com 
solução detergente, vapor fluente, limpeza manual e limpeza automatizada em 
lavadora ultrassônica), médias e desvio-padrão. São Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de 

gordura 
removidos 

em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 41,30 

24,37 14,72 2 14,60 

3 17,20 

3mm 

1 25,70 

17,90 6,86 2 15,20 

3 12,80 

Tabela 5 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas que pertenciam ao Grupo Experimental 2 (GEN 2), 
após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP Nº 2 (Idem ao POP Nº 
1 com exclusão da limpeza manual), médias e desvio-padrão. São Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 12,40 

12,70 2,36 2 10,50 

3 15,20 

3mm 

1 8,80 

20,70 21,13 2 45,10 

3 8,20 
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Tabela 6 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas, que pertenciam ao Grupo Experimental 3 (GEN 
3), após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP N º3 (Idem ao POP 
Nº 1 com exclusão do sistema de vapor fluente), médias e desvio-padrão. São 
Paulo, 2019.  

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 26,00 

32,37 6,12 2 32,90 

3 38,20 

3mm 

1 24,20 

19,27 5,36 2 13,60 

3 20,30 

Tabela 7 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas, que pertenciam ao Grupo Experimental 4 (GEN 
4), após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP Nº4 (Idem ao POP 
Nº 1 com exclusão da limpeza automatizada), médias e desvio-padrão. São Paulo, 
2019. 

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 64,70 

44,97 17,62 2 30,80 

3 39,40 

3mm 

1 49,90 

51,57 11,19 2 63,50 

3 41,30 
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Tabela 8 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas, que pertenciam ao Grupo Experimental 5 (GEN 
5), após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP Nº5 (Idem ao POP 
Nº 1 com exclusão do sistema de vapor fluente e substituição do detergente 
enzimático pelo detergente alcalino), médias e desvio-padrão. São Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 16,40 

15,50 1,14 2 14,30 

3 16,10 

3mm 

1 16,60 

20,33 8,35 2 29,90 

3 14,50 

Tabela 9 - Distribuição dos valores dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das 
cânulas de lipoaspiração novas, que pertenciam ao Grupo Experimental 6 (GEN 
6), após contaminação intencional e limpeza, conforme o POP N º6 (Idem ao POP 
Nº 1 com aplicação do vapor fluente na finalização da limpeza), médias e desvio- 
padrão. São Paulo, 2019. 

Diâmetro Amostra 

Quantidade de 
resíduos de gordura 

removidos 
em miligramas 

Média do resíduo de 
gordura extraído por 

diâmetro em 
miligramas 

Desvio-Padrão 

5mm 

1 12,90 

11,37 1,33 2 10,60 

3 10,60 

3mm 

1 4,50 

5,97 1,40 2 7,30 

3 6,10 

Os valores máximos e mínimos encontrados nas triplicatas das amostras 

resultantes da extração dos resíduos de gordura humana do lúmen, das cânulas de 

lipoaspiração após aplicação de seis diferentes POP de limpeza, assim como as 

médias e os desvios-padrão estão consolidados nos dados da Tabela 10. 
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Tabela 10 - Distribuição dos valores máximos e mínimos, médias, desvios-padrão e 

percentual de redução da quantidade dos resíduos de gordura humana extraídos 

do lúmen das cânulas de lipoaspiração, novas e usadas, após contaminação 

intencional e limpeza consecutiva com a aplicação de seis diferentes POP, 

conforme os diferentes diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

GRUPOS 

 
Diâmetro 

das 
Cânulas 
em mm 

Média 
em 

miligramas 

DP 
em 

miligramas 

Máximo 
em 

miligramas 

Mínimo 
em 

miligramas 

% de Redução 
em relação às 

médias do 
Controle- 

Positivo das 
Cânulas Novas 

Controle 
Negativo 

5 46,83 7,59 55,60 42,30 - 

3 17,30 3,32 20,00 13,60 - 

Controle 
Positivo 
Cânulas 
Usadas 

5 175,43 55,13 237,80 133,20 - 

4 117,30 99,44 228,6 37,20 - 

Controle 
Positivo 
Cânulas 
Novas 

5 1.435,50 174,93 1.630,10 1.291,30 - 

3 1.900,63 1.325,49 3.426,80 1.037,40 
- 

POP 1 
5 24,37 14,72 41,30 14,60 98,00% 

3 17,90 6,86 25,70 12,80 99,00% 

POP 2 
5 12,70 2,36 15,20 10,50 99,00% 

3 20,70 21,13* 45,10 8,20 99,00% 

POP 3 
5 32,37 6,12 38,20 26,00 98,00% 

3 19,37 5,36 24,20 13,60 99,00% 

POP 4 
5 44,97 17,62 64,70 30,80 97,00% 

3 52,00** 11,19 63,50 41,30 97,00% 

POP 5 
5 15,60 1,14 16,40 14,30 99,00% 

3 20,33 8,35 29,90 14,50 99,00% 

POP 6 
5 11,37 1,33 12,90 10,60 99,00% 

3 6,00** 1,40 7,30 4,50 99,70% 

  *Cânula obstruída por um grumo de gordura que reduziu a eficácia da limpeza automatizada. 
** Maior e menor média encontradas  
 

As análises estatísticas referentes aos valores obtidos nos resultados obtidos, 

após a aplicação dos seis diferentes POP, encontram-se descritos nos dados das 

Tabelas 11 a 14. 
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Tabela 11 - Distribuição dos valores máximos e mínimos, médias, desvios-padrão e mediana 
da quantidade de resíduos de gordura humana extraídos do lúmen das cânulas 
de lipoaspiração novas, após contaminação intencional e limpeza consecutiva 
com a aplicação de seis diferentes POP, conforme os diferentes diâmetros das 
cânulas. São Paulo, 2019. 

 

Grupo Cânulas N Média DP Mínimo Mediana Máximo 

Controle-Negativo 
CN3 3 17,3 3,32 13,6 18,3 20 

CN5 3 46,8 7,59 42,3 42,6 55,6 

Controle-Positivo 
CN3 3 1.901 1.325 1.037 1.238 3.427 

CN5 3 1.436 175 1.291 1.385 1.630 

POP 1 
CN3 3 17,9 6,86 12,8 15,2 25,7 

CN5 3 24,4 14,7 14,6 17,2 41,3 

POP 2 
CN3 3 20,7 21,1 8,2 8,8 45,1 

CN5 3 12,7 2,36 10,5 12,4 15,2 

POP 3 
CN3 3 19,4 5,36 13,6 20,3 24,2 

CN5 3 32,4 6,12 26 32,9 38,2 

POP 4 
CN3 3 51,6 11,2 41,3 49,9 63,5 

CN5 3 45 17,6 30,8 39,4 64,7 

POP 5 
CN3 3 20,3 8,35 14,5 16,6 29,9 

CN5 3 15,6 1,14 14,3 16,1 16,4 

POP 6 
CN3 3 5,97 1,4 4,5 6,1 7,3 

CN5 3 11,4 1,33 10,6 10,6 12,9 
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Gráfico 1 - Representação gráfica demonstrando o desempenho dos seis diferentes POP de 
limpeza de cânulas de lipoaspiração com 5mm e 3 mm de diâmetro utilizados, 
após a contaminação intencional do lúmen com gordura humana. São Paulo, 
2019. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos valores-p do modelo ANOVA dois fatores com estimador M 
robusto. São Paulo, 2019. 

Efeito Valor-p 

Grupo < 0.001 

Cânula 0,257 

Interação 0,379 

A análise deve iniciar pela interação e se for considerada não significativa, 

então, os outros dois efeitos poderão ser avaliados. O efeito de grupo mede se os 

grupos têm todos a mesma distribuição independente da cânula, o efeito de cânula 

mede se as duas cânulas têm a mesma distribuição independente do grupo e o efeito 

de interação mede se a diferença entre as cânulas é igual em todos os grupos. 

Concluiu-se, portanto, que não importa a cânula para medida de peso, apenas o 

grupo.  
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 As comparações dois a dois dos efeitos do modelo acima estão apresentadas 

nos dados da Tabela 13. 

Tabela 13 - Comparação dos valores obtidos entre os grupos controle-negativo, controle- 
positivo e POP das diferenças estatísticas, intervalo de confiança e valores-p 
relacionados à quantidade dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen 
das cânulas de lipoaspiração novas, após contaminação intencional e limpeza 
consecutiva com a aplicação de seis diferentes POP. São Paulo, 2019. 

 Comparação 
Est. 

Diferença 
IC95% 

Valor - p 
 

G
ru

p
o

 

Controle-negativo x Controle- positivo -2.513,3 -5.000,7 -2.255,8 < 0,001 *** 

Controle-negativo x POP 1 29,9 -11,1 47,0 0,073 . 
Controle-negativo x POP 2 38,6 -4,3 56,6 0,030 * 

Controle-negativo x POP 3 8,0 -6,5 34,3 0,088 . 
Controle-negativo x POP 4 -36,8 -72,3 1,8 0,012 * 

Controle-negativo x POP 5 28,0 9,8 46,8 < 0,001 *** 

Controle-negativo x POP 6 43,2 35,9 60,5 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 1 2.543,2 2.261,7 5.028,3 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 2 2.551,9 2.268,4 5.037,9 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 3 2.521,3 2.270,2 5.010,6 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 4 2.476,5 2.212,4 4.976,2 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 5 2.541,3 2.282,4 5.027,1 < 0,001 *** 

Controle-positivo x POP 6 2.556,5 2.309,7 5.041,8 < 0,001 *** 

POP 1 x POP 2 8,7 -32,9 48,3 0,219  
POP 1 x POP 3 -21,8 -33,8 21,6 0,220  
POP 1 x POP 4 -66,6 -99,6 -5,1 < 0,001 *** 

POP 1 x POP 5 -1,9 -18,9 38,2 0,499  
POP 1 x POP 6 13,3 7,2 51,9 < 0,001 *** 

POP 2 x POP 3 -30,5 -43,1 18,2 0,217   
POP 2 x POP 4 -75,3 -109,5 -14,3 < 0,001 *** 

POP 2 x POP 5 -10,6 -27,6 29,7 0,254  

POP 2 x POP 6 4,6 -1,5 45,2 0,022 * 

POP 3 x POP 4 -44,8 -88,6 -9,7 < 0,001 *** 

POP 3 x POP 5 19,9 -6,7 32,6 0,048 * 

POP 3 x POP 6 35,2 19,4 47,3 < 0,001 *** 

POP 4 x POP 5 64,7 26,0 99,4 < 0,001 *** 

POP 4 x POP 6 80,0 51,9 113,1 < 0,001 *** 

POP 5 x POP 6 15,2 8,6 31,2 < 0,001 *** 

. Valor de p entre 0,1 e 0,05, *Valor de p entre 0,05 e 0,01, **Valor de p entre 0,01 e 0,001 e 

** Valor de p menor que 0,001. 

 

 Como a evidência é que, apenas o grupo faz diferença, somente a análise dele 

foi considerada. 
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Tabela 14 - Interação dos valores obtidos entre os grupos controle-negativo, controle-positivo 
e POP e as diferenças estatísticas entre cânulas, intervalo de confiança e valores-
p relacionados à quantidade dos resíduos de gordura humana extraídos do lúmen 
das cânulas de lipoaspiração novas, após contaminação intencional e limpeza 
consecutiva com a aplicação de seis diferentes POP. São Paulo, 2019. 

Cânula Comparação 
Est. 

Diferença 
IC95% Valor-p 

In
te

ra
ç
ã
o

 G
ru

p
o

*C
â

n
u
la

 

CN3 x CN5 -340,9 -641,8 -2.106,4 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x 
Controle-positivo 

272,8 -2.173,8 570,4 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 1 -23,3 -53,1 6,1 0,097 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 2 -21,0 -74,4 -15,3 <0,001 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 3 -12,2 -40,2 2,3 0,035 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 4 31,8 -74,7 1,0 0,012 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 5 -24,5 -55,8 -20,6 <0,001 

Diferenças entre cânulas: Controle-negativo x POP 6 -20,5 -38,7 -15,4 <0,001 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 1 -296,1 -603,8 2.161,6 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 2 -293,8 627,3 2.141,9 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 3 -285,0 -590,9 2.160,1 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 4 -304,6 -625,4 2.150,3 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 5 -297,3 -606,4 213,3 0,267 

Diferenças entre cânulas: Controle-positivo x POP 6 -293,3 -589,4 2.142,3 0,267 

Diferenças entre cânulas: POP 1 x POP 2 2,3 -63,1 18,1 0,484 

Diferenças entre cânulas: POP 1 x POP 3 11,1 -26,7 35,7 0,249 

Diferenças entre cânulas: POP 1 x POP 4 -8,5 -60,0 31,9 0,255 

Diferenças entre cânulas: POP 1 x POP 5 -1,2 -44,1 12,9 0,220 

Diferenças entre cânulas: POP 1 x POP 6 2,7 -25,2 17,9 0,269 

Diferenças entre cânulas: POP 2 x POP 3 8,8 -5,2 59,2 0,070 

Diferenças entre cânulas: POP 2 x POP 4 -10,8 -39,7 56,1 0,434 

Diferenças entre cânulas: POP 2 x POP 5 -3,5 -22,6 36,4 0,260 

Diferenças entre cânulas: POP 2 x POP 6 0,4 -3,7 43,0 0,232 

Diferenças entre cânulas: POP 3 x POP 4 -19,6 -52,0 16,8 0,152 

Diferenças entre cânulas: POP 3 x POP 5 -12,3 -40,2 -0,1 0,002 

Diferenças entre cânulas: POP 3 x POP 6 -8,4 -21,3 5,1 0,093 

Diferenças entre cânulas: POP 4 x POP 5 7,3 -39,0 34,3 0,406 

Diferenças entre cânulas: POP 4 x POP 6 11,2 -20,1 39,6 0,219 

Diferenças entre cânulas: POP 5 x POP 6 3,9 1,4 22,5 <0,001 
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5.2 FASE II  

5.2.1 Resultados do experimento com Mycobacteroides abscessus subespécie 
massiliense (INCQS nº00594) 

Os resultados obtidos durante a coleta de dados referentes à Fase II deste 

estudo encontram-se apresentados, a seguir, em tabelas individuais por grupos (nos 

dados das Tabelas 11 a 15), de acordo com a sequência, apresentada no 

delineamento deste estudo. Primeiramente, estão apresentados os resultados do 

estudo realizado com a Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense e, na 

sequência, os resultados do estudo com o esporo Geobacillus sterarothermophilus. 

No processo de esterilização dos fragmentos das cânulas contaminadas, com 

gordura humana acrescida de microrganismos, observou-se que o vácuo pulsátil 

aplicado sobre os corpos de prova na fase de condicionamento das autoclaves extraiu 

parte do contaminante inoculado. Em algumas amostras, observou-se que a 

quantidade extravasada era maior do que em outras, conforme mostra a Figura 16.  

Figura 16 - Extravasamento do inóculo do interior do lúmen, após o processo de 

esterilização. São Paulo, 2019. 

 

* Extravasou pouco **Extravasou muito 

Fonte: Própria do autor.  

 



Resultados   108 

Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti 

 
 

As amostras, onde ocorreu o extravasamento do inóculo, foram identificadas 

para acompanhamento durante o período de incubação, com a finalidade de observar 

se este evento impactaria ou não nos resultados da pesquisa, teoricamente, 

diminuindo o tamanho do inóculo sobrevivente. 

Com relação aos controles-negativos, foi possível confirmar a esterilidade do 

meio de cultura, do resíduo de gordura utilizado no preparo do inóculo e da cânula de 

lipoaspiração de 5mm de diâmetro, pois não foi observado nenhum crescimento 

microbiano após 60 dias de incubação. O resultado da amostra que continha a cânula 

de 3mm foi considerado inconclusivo em razão da quebra acidental do tubo de ensaio 

durante a primeira semana de incubação.  

A viabilidade da bactéria teste inoculada no meio de cultura, como controle 

positivo, foi confirmada pela amostra que apresentou turbidez característica do 

crescimento da Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense em um período 

de 7 dias. 

O grupo controle-negativo (com água) onde foram inoculados 6 µL e 50 µL  da 

suspensão bacteriana de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº 00594) e água no lúmen das cânulas , seguida de esterilização por 1,30 

minuto  não apresentou turbidez do meio de cultura, caracterizando que não houve 

crescimento da bactéria em nenhuma das amostras que fizeram parte deste grupo, 

durante os 60 dias de incubação.  Os dados demonstraram que o tempo de exposição 

de meio ciclo foi capaz de inativar o microrganismo em suspensão com água.  

Com relação aos grupos controles-positivos, nos quais houve a inoculação de 

6 µL de suspensão bacteriana com gordura humana nos lúmens das cânulas - sem 

que fossem submetidos ao processo de esterilização, pôde-se observar em todas as 

amostras que a turbidez do meio de cultura aconteceu entre os quarto e sexto dias, 

após a incubação; independente do diâmetro das cânulas. Nas amostras inoculadas 

com 50 µL, a turbidez do meio de cultura ocorreu nas cânulas com 5mm de diâmetro 

nos quartos e sextos dias após a incubação, nas cânulas com 3mm, a turbidez ocorreu 

nos sexto e 18º dias após incubação. Estes resultados estão sintetizados nos dados 

da Tabela 15.  
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Tabela 15 - Resultados das amostras dos Grupos Controles-Positivos realizados com 
Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense, (INCQS nº 00594) 
conforme os volumes (6 µL e 50 µL) e os diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

Grupo 
Controle Positivo 

Diâmetro 
das 

Cânulas 

Amostras 
Nº 

Resultado  
 Turbidez do meio como 

indicativo de 
crescimento microbiano 

Resultado após 
coloração pelo 

método de Ziehl-
Neelsen 

 
Volume Inóculo = 

6µL 

SEM esterilização 

após a inoculação 

 

5mm 

1 Turvo (+) BAAR 

2 Turvo (+) BAAR 

3mm 

1 Turvo (+) BAAR 

2 Turvo (+) BAAR 

Volume Inóculo = 

50µL 

SEM esterilização 

após a inoculação 

 

 

5mm 

1 Turvo (+) BAAR 

2* Turvo Não realizado 

3mm 

1 Turvo (+) BAAR 

2 Turvo (+) BAAR 

*Perda acidental da amostra por quebra do tubo de ensaio. 

No grupo experimental I, onde foram inoculados 6 µL de suspensão bacteriana 

com gordura humana nos lúmens das cânulas e que foram submetidas à esterilização 

por 1,30 minuto, pôde-se observar turbidez em duas amostras dentre as 10 que 

pertenceram a este grupo. Os tempos demandados para turvar o meio foram distintos: 

18º dia (amostra nº 4 de 5mm) e 60º dia (a amostra nº 2 de 3mm). Estes dados estão 

sumarizados na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Resultados das amostras do Grupo Experimental I com inoculação de 6 µL da 
suspensão bacteriana em gordura humana contendo Mycobacteroides abscessus 
subespécie massiliense (INCQS nº00594) e esterilização em meio ciclo, conforme 
os diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

Grupo 
Experimental I 

Diâmetro 
das Cânulas 

Amostras 
Nº 

Resultado 
Turbidez do meio como 

indicativo de 
crescimento microbiano 

Resultado após 
coloração pelo 

método de Ziehl-
Neelsen 

 
Volume Inóculo = 

6µL 
Esterilização – 
1,30 minuto  

5mm 

1 límpido 
Não realizado 

2* límpido Não realizado 

3* límpido Não realizado 

4 turvo (18º dia) Não realizado 
(turbidez leve) 

5* límpido Não realizado 

3mm 

1 límpido Não realizado 

2 turvo (60º dia) Não realizado 
(turbidez leve) 

3 límpido Não realizado 

4 límpido Não realizado 

5 límpido Não realizado 

*Extravasamento de pequena quantidade do inóculo durante o processo de esterilização decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 

Com relação ao grupo experimental II, onde foram inoculados 50 µL da 

suspensão bacteriana com gordura humana no lúmen das cânulas seguido de 

esterilização por 1,30 minuto, pôde-se observar turbidez em oito amostras dentre as 

10 que pertenceram a este grupo. Os tempos demandados para turvar o meio foram 

também distintos. A turbidez do meio de cultura com as amostras, contendo as 

cânulas com 5 mm de diâmetro ocorreu da seguinte forma: amostras nos. 1 e 5 foram 

no sexto dia; a amostra nº 4, no 18º dia; a amostra nº 2, no 25º dia e a amostra nº 3 

no 29º dia, após a incubação da bactéria. Nas amostras contendo as cânulas com 3 

mm de diâmetro, a turbidez ocorreu da seguinte forma: amostra nº 3 no sexto dia; 

amostra nº 5 no 25º dia e a nº 4 no 34º, dia após a incubação das amostras. 

Contrariando a literatura quanto à característica de crescimento rápido da 

Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense, a demora em turvar o meio 

constatada nos experimentos pode ser justificada pelo pequeno tamanho do inóculo 

sobrevivente contido nas amostras. A amostra nº 2 contendo uma cânula com 3 mm 
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de diâmetro contaminou-se com outro microrganismo e, na amostra nº 1 com uma 

cânula de 3mm, o meio de cultura permanecia límpido na leitura realizada no 60º dia 

após a incubação. 

O extravasamento constatado do inóculo durante o processo de esterilização 

decorrente do vácuo realizado pelo equipamento parece não ter interferido nos 

resultados, porquanto houve recuperação do microrganismo-teste nestas amostras, 

conforme os dados sintetizados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Resultado das amostras do Grupo Experimental II com inoculação de 50 µL da 
suspensão bacteriana em gordura, contendo Mycobacteroides. abscessus 
subespécie massiliense (INCQS nº00594) e esterilização em meio ciclo, conforme 
os diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

Grupo 
Experimental 

Diâmetro 
das 

Cânulas 

Amostras 
Nº 

Resultado  
 Turbidez do meio como 

indicativo de 
crescimento microbiano 

Resultado após 
coloração pelo 

método de Ziehl-
Neelsen 

 
Volume Inóculo = 

50 µL 

Esterilização –  

1,30 minuto  

5mm 

1 turvo (6º dia) Não realizado 

2 turvo (25º dia) Não realizado  

3* turvo (29º dia) Não realizado  

4* turvo (18º dia) Não realizado  

5 turvo (6º dia) (+) BAAR 

3mm 

1** límpido Não realizado 

2** turvo  
 contaminou 

amostra 

3 turvo (6º dia) (+) BAAR 

4** turvo (34º dia) Não realizado 

5** turvo (25º dia) Não realizado 

*Extravasamento de pequena quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 

**Extravasamento de grande quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 
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No grupo experimental III, onde foram inoculados 6 µL de suspensão bacteriana 

em gordura humana no lúmen das cânulas, seguida de esterilização por 3 minutos de 

exposição (ciclo completo), pôde-se observar turbidez do meio de cultura na amostra 

nº 3, contendo uma cânula com 5mm de diâmetro no 60º dia. Estes dados estão 

sintetizados na Tabela 18.  

Tabela 18 - Resultado das amostras do Grupo Experimental III com inoculação de 6 µL da 
suspensão bacteriana em gordura humana, contendo Mycobacteroides 
abscessus subespécie massiliense (INCQS nº00594) e esterilização em ciclo 
completo conforme os diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

Grupo 
Experimental 

Diâmetro 
das 

Cânulas 

Amostras 
Nº 

Resultado  
 Turbidez do meio 
como indicativo 
de crescimento 

microbiano 

Resultado após coloração 
pelo método de Ziehl-

Neelsen 

 
Volume 

Inóculo = 6 µL 

Esterilização = 

3 minutos 

5mm 

1 límpido Não realizado 

2 límpido Não realizado 

3* turvo (60º dia) Não realizado (turbidez leve)  

3mm 

1** límpido Não realizado 

2** límpido Não realizado 

3* límpido Não realizado 

*Extravasamento de pequena quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 

**Extravasamento de grande quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 

O grupo experimental IV, onde foram inoculados 50 µL da suspensão 

bacteriana em gordura humana nos lúmens, seguida de esterilização por ciclo 

completo de 3 minutos, pôde-se observar que a turbidez do meio de cultura ocorreu 

nas três amostras, contendo as cânulas com 5mm de diâmetro na seguinte ordem 

cronológica: amostra nº 3 no quarto dia; amostra nº 1 no sexto dia e amostra nº 2 no 

25º dia, após a incubação. Nenhum dos meios de cultura contendo cânulas de 3mm 

de diâmetro turvou. Estes resultados estão sintetizados nos dados da Tabela 19. 

 



Resultados   113 

Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti 

 
 

Tabela 19 - Resultado das amostras do Grupo Experimental IV com inoculação de 50 µL da 
suspensão bacteriana em gordura humana, contendo Mycobacteroides 
abscessus subespécie massiliense (INCQS nº00594) e esterilização em ciclo 
completo, conforme os diâmetros das cânulas. São Paulo, 2019. 

Grupo 
Experimental 

Diâmetro 
das 

Cânulas 

Amostras 
Nº 

Resultado  
 Turbidez do meio 
como indicativo de 

crescimento 
microbiano 

Resultado após coloração 
pelo método de Ziehl-

Neelsen 

 
Volume do 

Inóculo = 50µL 

Esterilização =   

3 min 

5mm 

1 turvo (6º dia) Não realizado (turbidez leve)  

2** turvo (25º dia) Não realizado (turbidez leve)  

3* turvo (4º dia) (+) BAAR 

3mm 

1** límpido Não realizado 

2** límpido  Não realizado 

3** límpido  Não realizado 

*Extravasamento de pequena quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento. 

**Extravasamento de grande quantidade do inóculo, durante o processo de esterilização, decorrente 

do vácuo realizado pelo equipamento 

Quando foi constatada turbidez acentuada do meio de cultura, os seguintes 

procedimentos metodológicos foram aplicados: alíquotas das amostras foram 

semeadas em meio de cultivo sólido para obtenção de colônias isoladas para posterior 

caracterização do microrganismo pela observação de macromorfologia, coloração de 

Ziehl-Neelsen e identificação da Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

pela técnica de PRA-rpoB.  

Até o momento, foi possível realizar os testes de técnica de RPA-rpoB em duas 

amostras do grupo experimental II, nas cânulas com 5 e 3mm de diâmetro, amostras 

nos5 e 3, respectivamente, onde houve a confirmação da recuperação do 

microrganismo teste, conforme ilustração da Figura 17.  
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Figura 17 - Colônias de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense, (INCQS nº 
00594) isoladas das amostras nos 5 e 3 do Grupo Experimental II, semeadas em 
meio sólido de Middlebrook 7H10. São Paulo, 2019. 

 
 
 

As colônias bacterianas apresentaram crescimento em 7 dias e coloração 

creme, características compatíveis com as da espécie Mycobacteroides abscessus 

subespécie massiliense, conforme apresentado na Figura 17, e o resultado da 

coloração de Ziehl-Neelsen demonstrou a presença de bacilos álcool-ácido 

resistentes nas duas amostras analisadas conforme demonstrado na Figura 18. 

 

 

 

 

 

Legenda -  

 
1 – Colônia isolada de M. abscessus subsp. massiliense – amostra 5 
      (cânula com 5 mm de diâmetro), Grupo Experimental II 
2 – Colônia isolada de M. abscessus subsp. massiliense – amostra 3 
      (cânula com 3 mm de diâmetro), Grupo Experimental II -  
  

 

1 
 

2 
 

Fonte: própria do autor  
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Figura 18 - Coloração de Ziel – Neelsen para identificação de bacilos álcool-ácido 
resistentes (BAAR). São Paulo, 2019 

 

Fonte: Própria do autor. 

O DNA destas duas amostras foi analisado pela técnica de PRA-rpoB, e os 

resultados demonstraram que ambas apresentam o mesmo perfil de restrição que a 

cepa Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594). 

Também foram analisadas a amostra original recebida da coleção do INCQS e a 

amostra utilizada no inóculo das cânulas. Como controle, foram usados o DNA das 

cepas de referência Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense e a 

Mycobacteroides. abscessus subespécie bolletii não relacionadas ao surto, conforme 

apresentado Figura 19.  
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Figura 19 - Resultado do PRA-rpoB. Padrões de digestão do amplicon de 221bp com a 
enzima DpnII. São Paulo, 2019. 

                                  M      1      2      3      4       5      6     M 

                 

Fonte: própria do autor 

De acordo com esta análise, foi possível afirmar que o microrganismo 

recuperado no grupo experimental II das cânulas de 3 e 5 mm de diâmetro inoculadas 

com 50 µL de suspensão bacteriana de Mycobacteroides abscessus subespécie 

massiliense (INCQS nº 00594) em gordura e esterilizadas em autoclave a vapor a 

134ºC por 1,30 minuto foi o mesmo microrganismo inoculado. Estes resultados 

revelam que o tempo de exposição foi insuficiente para inativação da bactéria, quando 

inoculada em gordura para alcançar o nível de segurança de esterilidade requerido de 

10-6.  

É importante destacar que as demais culturas que apresentaram turbidez, 

estão em fase de cultivo em meio sólido para posterior análise pela técnica de biologia 

molecular. 

Legenda: 

 

 

1. Cepa original de M. abscessus subsp. massiliense (INCQS nº 00594), 

2. Cepa M.abscessus subsp. massiliense (INCQS nº00594) originada do inóculo, 3. Cepa M. 

Abscessus subsp. massiliense (INCQS nº00594) originada do Grupo Experimental II 

amostra nº 5, contendo uma cânula com 5mm de diâmetro, 4. Cepa M. abscessus subsp. 

massiliense (INCQS nº 00594) originada do Grupo Experimental II amostra nº 3, contendo 

uma cânula com 3mm de diâmetro, 5. Cepa M. abscessus subsp. massiliense (CCUG nº 

48.898), 6. Cepa M. abscessus subsp. bolletii (CCUG nº 50.184). M = 50 bp DNA ladder 

(Invitrogen). 
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5.2.2 Resultados do experimento com Geobacillus. Stearothermophilus (ATCC nº 
7.953) 

Os resultados dos grupos controles negativos, positivos e grupos experimentais 

realizados com o Geobacillus stearothermophilus foram: nos controles-negativos do 

meio de cultura TSB e do resíduo de gordura humana, não foram observados 

crescimento microbiano por turvação do meio de cultura em nenhuma amostra, 

durante o período de incubação de 21 dias. Com relação aos IB autocontidos 

utilizados como controles-negativos, que foram esterilizados com os tubos de ensaio 

dos grupos experimentais e incubados em incubadora própria a 56ºC por 24hs, não 

foi observado crescimento microbiano, visto que o meio de cultura não sofreu 

alteração da cor de púrpura para amarela, de acordo com as IDU do fabricante do IB. 

Esta alteração é causada pela atividade bioquímica do esporo Geobacillus 

stearothermophilus que produz derivados ácidos durante seu crescimento, alterando 

o pH do meio de cultura caracterizado pela mudança da cor de púrpura para amarelo.  

Nos grupos experimentais  (GE) I, II, III e IV contendo suporte de papel-filtro 

com 105 UFC de Geobacillus stearothermophilus  (ATCC nº 7.953), onde foram 

instilados 6 µL e 50 µL de gordura humana e submetidos à esterilização a 134°C por 

1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos (ciclo completo), seguido de incubação a 56ºC  

verificou-se que, após 21 dias de incubação, não foi observada  turvação do meio de 

cultura. Diante deste resultado, realizou-se o choque térmico nas amostras a 80ºC por 

20 minutos e incubação a 56ºC por mais 72 horas, de acordo com a metodologia da 

Association of Official Analytical Chemists – AOAC, para teste esporocida, adotada 

integralmente no Brasil pelo Instituto Nacional de Controle em Saúde – INCQS do 

Ministério da Saúde (Tomasio, 2016). Após estes procedimentos, o meio de cultura 

apresentava uma turbidez duvidosa, sendo necessário realizar outros procedimentos 

para recuperar o Geobacillus steartotermophilus no meio de cultura. Primeiramente, 

foi feita a coloração por Gram com resultados negativos em todas as amostras, exceto 

a amostra nº 5 do grupo experimental I que apresentou cocos Gram positivos. Esta 

amostra nº 5 foi replicada em meio sólido de ágar sangue (AS) e em meio líquido Brain 

Heart Infusion - BHI (BD®- EUA) e incubada por 5 dias a 37ºC; mesmo com este 

procedimento não foi possível recuperar o microrganismo.  

Em todas as amostras negativas para Gram, foram realizadas: centrifugação 

do meio de cultura e nova coloração por Gram do precipitado, repique das amostras 
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em AS com incubação por 7 dias, obtendo-se resultados negativos em todas as 

amostras. Paralelamente, foram realizadas duas semeaduras das amostras em que o 

meio de cultura apresentava turbidez duvidosa, com incubação a 56ºC por 5 dias, 

onde foi possível recuperar os Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953), 

conforme ilustrado na Figura 20. 

Figura 20 - Coloração por Gram do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953), 
recuperado durante a segunda semeadura. São Paulo, 2019. 

A recuperação dos esporos do Geobacillus stearothermophilus nos grupos 

experimentais foi observada, tanto na primeira como na segunda semeadura, 

conforme descrito a seguir:  

• GEI – (instilados 6 µL de gordura humana, esterilização por 1,30 minuto), 

houve a recuperação do esporo do Geobacillus stearothermophilus em 

todas as amostras, após 5 dias de incubação somente na segunda 

semeadura;   

Fonte: Própria do autor. 
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• GEII - (instilados 50 µL de gordura humana, esterilização por 1,30 minuto), 

os microrganismos foram recuperados nas amostras nos 2, 3 e 5 na segunda 

semeadura, após 5 dias de incubação; nas amostras 1 e 4, não houve 

recuperação do esporo do Geobacillus stearothermophilus;  

• GE III - (instilados 6 µL de gordura humana, esterilização por 3 minutos), na 

primeira semeadura houve a recuperação do esporo nas amostras nos 2, 3 

e 5 com 72 horas de incubação; nas demais amostras, não houve 

recuperação. Na segunda semeadura, a amostra nº 1 permaneceu negativa; 

nas amostras nos 2 e 3 recuperou-se o esporo do Geobacillus 

stearothermophilus, após 24hs de incubação e nas amostras nos 4 e 5, o 

esporo foi recuperado no 5º dia de incubação;   

• GEIV (instilados 50 µL de gordura humana, esterilização por 3 minutos) na 

primeira semeadura, o esporo foi recuperado somente na amostra nº 5 com 

72 horas de incubação e, na segunda semeadura, a recuperação ocorreu 

nas amostras nos 4 e 5 com 5 dias de incubação.  

• Grupo controle com água, onde foram instilados 6 µL de água destilada 

esterilizada no suporte de papel-filtro, foram observados cocos Gram 

positivos nas amostras nos 1 e 5; no repique em meio sólido de AS, com 5 

dias de incubação, não houve reprodutibilidade do resultado. Na primeira 

semeadura deste grupo, os esporos não foram recuperados em nenhuma 

amostra; na segunda semeadura, os esporos do Geobacillus. 

stearothermophilus foram recuperados em todas as amostras.  

• Grupo controle com água, onde foram instilados 50 µL de água destilada 

esterilizada no suporte de papel-filtro, foram recuperados os esporos na 

segunda semeadura nas amostras nos 1, 2, 3 e 4 no quinto dia de incubação 

e, na amostra 5, não houve recuperação.  

Estes dados estão sintetizados na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Distribuição das amostras dos Grupos Experimentais I, II, III, IV (com instilação 
de 6µL e 50 µL de resíduo de gordura humana esterilizada sobre os suportes de 
papel-filtro) e Grupos Controles com água (instilação de 6 µL e 50 µL de água 
destilada esterilizada sobre os suportes de papel-filtro) contendo 105 UFC de 
Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº7.953), e submetidos à esterilização 
pelo vapor saturado sob pressão por 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos (ciclo 
completo). São Paulo, 2019.  

Esterilização 
vapor 

saturado 
sob pressão 

Grupos 
Experimentais 

(GE) 

Amostras 
Nº 

Resultado 
em 

coloração 
de Gram 

Repique 
em 

Ágar 
Sangue 

Resultado 
Primeira 

Semeadura 

Resultado 
Segunda 

Semeadura 

Tempo de 

exposição 

de 1,30 

minuto 

(meio ciclo) 

GE I 

6 µL 

1 (-) (-) (-) (+) 

2 (-) (-) (-) (+) 

3 (-) (-) (-) (+) 

4 (-) (-) (-) (+) 

5 (-) (-) (-) (+) 

GE II 

50 µL 

 

1 (-) (-) (-) (-) 

2 (-) (-) (-) (+) 

3 (-) (-) (-) (+) 

4 (-) (-) (-) (-) 

5 (-) (-) (-) (+) 

Tempo de 

exposição 

de 3 

minutos 

(ciclo 

completo) 

GE III 

6 µL 

1 (-) (-) (-) (-) 

2 (-) (-) (+) (+) 

3 (-) (-) (+) (+) 

4 (-) (-) (-) (+) 

5 (-) (-) (+) (+) 

GE IV 

50 µL 

 

1 (-) (-) (-) (-) 

2 (-) (-) (-) (-) 

3 (-) (-) (-) (-) 

4 (-) (-) (-) (+) 

5 (-) (-) (+) (+) 

Tempo de 

exposição 

de 1,30 

minuto 

(meio ciclo) 

Grupo Controle 

com água 

6 µL 

1 (-) (-) (-) (+)  

2 (-) (-) (-)  (+) 

3 (-) (-) (-)  (+) 

4 (-) (-) (-) (+) 

5 (+) (+) (-)  (+) 

Grupo Controle 

com água 

50 µL Grupo  

1 (-) (-) (-) (+)  

2 (-) (-) (-) (+)  

3 (-) (-) (-) (+)  

4 (-) (-) (-) (+) 

5 (-) (-) (-) (-) 

Legenda: (+) – Houve recuperação do esporo; (-) Não houve recuperação do esporo. 
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6 DISCUSSÃO  

6.1 DISCUSSÃO - FASE I 

Os resultados da Fase I do presente estudo revelaram que, dos seis POP 

testados nenhum conseguiu remover completamente os resíduos de gordura do 

lúmen das cânulas de lipoaspiração, mesmo, utilizando-se as tecnologias mais atuais 

disponíveis contempladas no POP Nº 1, considerado, inicialmente, como a melhor 

prática. Em outras palavras, as cânulas de lipoaspiração são PPS impossíveis de 

serem limpas, não conferindo, a priori, segurança em sua reutilização. 

É possível afirmar que o desafio do design das cânulas, caracterizado pelo 

lúmen estreito, fundo cego, superfícies irregulares associada ao inadequado 

acabamento interno do produto e às características da sujidade “pesada” 

predominante (gordura) contribuiu para os resultados desta pesquisa retendo matéria 

orgânica em seu interior, favorecendo o acúmulo de sujidade, conforme demonstrado 

na Figura 21. 

Figura 21 - Imagens do interior das cânulas de lipoaspiração reta com empunhadura em 
alumínio e em material polimérico. São Paulo, 2019. 

 

 

 

 

 

                 

                         

 

 

 

 

Legenda:  

 

Fonte: Própria do autor. 

1 - Empunhadura 

2 – Corpo da haste  

3 – Extremidade distal da haste 

4 – Conexão interna da haste (aço inoxidável), com a empunhadura de alumínio (cânula para ser  

      usada com seringa) 

5 – Conexão interna da haste (aço inoxidável), com a empunhadura de polímero (cânula para ser  

      usada com seringa) 

1 

2 

3 

4 5 

Superfícies irregulares 

com acúmulo de resíduos 
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Em um estudo realizado com objetivo de determinar a influência da rugosidade 

e aspereza para remoção de microrganismos associados à sujidade na superfície de 

instrumentos, demonstrou-se que estas características promovem a aderência das 

bactérias livres ou associadas ao sangue e repercutem na qualidade da limpeza 

(Gonzalez et al., 2017), conforme ilustrado na Figura 21.  

Outra observação relacionada ao design das cânulas, refere-se àquelas 

desenvolvidas para procedimentos específicos, como as cânulas próprias para 

descolar aderências ou para injetar solução tumescente (Figura, 22), onde a 

penetração de gordura no lúmen é inevitável. O design destas cânulas é mais 

desafiador que o das cânulas convencionais retas, utilizadas neste estudo, para 

remoção de resíduos de gordura durante a limpeza, possibilitando a retenção de maior 

quantidade de sujidade no lúmen. 

Figura 22 - Modelos específicos de cânulas de lipoaspiração. São Paulo, 2019. 

 

Atenção especial deve ser dada pelos fabricantes e usuários das cânulas de 

lipoaspiração permanentes, quanto ao design e ao acabamento interno e externo 

destes instrumentos.  Diante da impossibilidade de alterar o projeto dos modelos já 

desenvolvidos, deve prevalecer a indicação de uso único, uma vez que ficou 

Fonte: própria do autor 

Legenda: 1 – Extremidade distal das cânulas utilizadas para procedimentos específicos 

1 

1 

1 

1 
1 
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evidenciado neste estudo que a limpeza não é eficaz e quantidades mínimas de 

gordura no lúmen das cânulas protegem os microrganismos durante a esterilização. 

O Guia da FDA (2015) que faz especificações sobre rotulagem e validação do 

processamento de PPS, recomenda que os fabricantes de materiais reutilizáveis 

devem desenvolvê-los de forma a possibilitar uma limpeza fácil e eficaz para evitar a 

retenção e o acúmulo de resíduos orgânicos durante toda a vida útil do produto. Este 

órgão alerta para os riscos de transferência de microrganismos de um paciente para 

outro, durante a reutilização dos produtos (Food and Administration, 2015).  A 

priorização na funcionalidade de PPS em detrimento das dificuldades de limpeza vem 

repercutindo seriamente na assistência à saúde, causando surtos infecciosos e 

mortes de pacientes.  

No período entre 2014 a 2015, um surto causado por Klebsiella pneumoniae 

produtora de carbapenemase (KPC) em pacientes submetidos à endoscopia com 

duodenoscópios com sistema para colangiopancreatografia retrógrada colocou em 

estado de alerta todos serviços de endoscopia para os riscos de transmissão de 

infecção entre pacientes. Na investigação deste surto, verificou-se que o design do 

equipamento impedia a realização de uma limpeza efetiva (Food and Drugs 

Administration, 2015, Association of PeriOperative Registered Nurses, 2016). A 

exemplo deste, outros surtos ocorrem causados pelo mesmo problema de PPS não 

ser desmontável ou acessível para limpeza.    

Percebe-se que a persistência do problema não vem sendo suficiente para 

promover uma mudança efetiva no processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias. Por outro lado, observa-se que os usuários e até mesmo os profissionais 

de CME que participam dos processos de avaliação e aquisição de PPS não utilizam 

o desafio oferecido pelo design do produto para a limpeza, como um dos critérios 

técnicos de exclusão no momento da compra. Acredita-se que, na concepção dos 

projetos de desenvolvimento de PPS reutilizáveis, é possível contar com a 

participação de especialistas em processamento de PPS para avaliar as questões 

relacionadas à limpeza e esterilização. 

Além dos desafios apresentados pelo design, observou-se que as cânulas de 

lipoaspiração novas que fizeram parte do grupo controle-negativo, apresentavam 

resíduos oleosos em seus lúmens provenientes do processo de fabricação, que não 

foram completamente eliminados durante a limpeza com o POP Nº1. Verificou-se junto 

ao fabricante, tratar-se de um óleo lubrificante denominado Singer®. Por ser um 
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produto não indicado para uso em PPS, a não remoção completa durante a limpeza 

caracteriza um risco importante quanto ao grau de toxidade produzido quando em 

contato com os tecidos epiteliais e também quanto ao risco de infecção, visto que, 

neste estudo, ficou evidenciado o fator protetor das substâncias oleosas sobre os 

microrganismos. Possivelmente, este evento deva se reproduzir para outros 

instrumentos canulados novos de complexidade semelhante, como brocas e fresas 

ortopédicas, entre outros.  Neste processo, um agravante é não ter tecnologia 

disponível de leitura rápida para monitorar a presença de resíduos de gordura nos 

PPS, restando aos profissionais cumprir as IDU e os procedimentos operacionais do 

SS, que devem ser sempre validados, realizar a inspeção visual e de tato para 

acreditar que os resíduos de gordura foram realmente removidos. 

Analisando os resultados obtidos no grupo CPN quando comparados aos 

resultados do grupo CPU, observou-se que estes últimos representavam um desafio 

menor em relação aos primeiros. Esta constatação pode ser explicada pela pressão 

negativa exercida pelo aparelho de lipoaspiração durante o procedimento cirúrgico, 

que contribuiu para a remoção do excesso de resíduos de gordura do interior das 

cânulas. 

Os resultados dos grupos experimentais compostos por cânulas novas, 

intencionalmente contaminadas com gordura humana e, em seguida, submetidas a 

seis diferentes POP de limpeza, demonstraram que a remoção dos resíduos de 

gordura do lúmen das cânulas de lipoaspiração é desafiadora, não apenas pela 

conformação da cânula, mas também pelas características físico-químicas de 

sujidade. O rejeito proveniente das cirurgias de lipoaspiração é composto por 

substâncias líquidas (óleos, sangue, soluções fisiológicas e medicamentos) e sólidas 

(os grumos de gorduras). Estes últimos permanecem aderidos às paredes do lúmen 

e aos orifícios das cânulas, obstruindo-as e impedindo, assim, a passagem de 

líquidos, como água e soluções de detergentes, enquanto, os óleos com sua 

consistência viscosa e característica hidrofóbica impermeabilizam as paredes do 

lúmen, aumentando a tensão superficial entre a superfície do instrumento e as 

substâncias utilizadas  no processo de limpeza, dificultando a remoção das sujidades.  

A presença de grumos obstruindo o lúmen da cânula foi constatada durante a 

aplicação do POP Nº 2, onde foram suprimidas as etapas manuais de flush de água 

com detergente e a escovação antecedendo a aplicação do jato de vapor fluente. A 

ação direta do vapor a alta temperatura sobre os resíduos de gordura pode ter 
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promovido o “cozimento” destes causando a fixação e o enrijecimento do grumo, 

formando uma rolha dentro do lúmen de uma cânula com 3mm de diâmetro. Esta 

hipótese motivou a elaboração do POP Nº 6 onde o vapor fluente foi aplicado, como 

etapa final da limpeza. 

Outro fato importante observado neste estudo foi que a cavitação promovida 

pela lavadora ultrassônica não conseguiu desprender e remover o grumo  aderido no 

lúmen da cânula, mesmo utilizando-se retrolavagem, demonstrando, assim, o quão 

difícil é a remoção de matéria orgânica ressecada ou desidratada dentro de lúmens, 

e a necessidade de procedimentos, como a remoção da sujidade grosseira no ponto 

de uso, a umectação dos instrumentos, o flush e a escovação manual dos lúmens de 

instrumentos canulados, antes da limpeza automatizada. Este episódio corrobora a 

recomendação de que a escovação manual em áreas de difícil acesso, como os 

lumens, é necessária, pois auxilia na remoção de fragmentos e sujidades orgânicas 

(Rutala, Weber, Healthcare Infection Control Practices Advisiory Committee Centers 

for Disease Control and Prevention (2008).  

As recomendações quanto às dimensões das escovas utilizadas na limpeza 

dos canulados devem estar especificadas nas IDU dos fabricantes de PPS, pois o 

desprendimento da sujidade também é decorrente da ação mecânica produzida pelo 

atrito das cerdas nas superfícies durante a escovação (Food and Drugs 

Administration, 2015; Association for the Advanced of Medical Instrumentation, 2017).  

A orientação dos fabricantes de escovas para limpeza dos canulados é que o diâmetro 

das escovas seja 1 mm maior que o do lúmen a ser limpo e o comprimento maior que 

sua extensão. Além das dimensões, é importante ressaltar que as cerdas precisam 

estar íntegras e funcionantes para produzirem o efeito desejado de fricção na 

escovação.  

A ausência de escovação e a retenção do grumo no lúmen da cânula com 3mm 

de diâmetro submetida ao POP Nº 2 contribuíram para maior remoção de resíduo de 

gordura de seu lúmen durante o processo de extração em relação às outras cânulas 

de mesmo diâmetro que pertenciam a este GE. Comparando o percentual de redução 

entre as médias obtidas na remoção de resíduos de gordura das cânulas com 3 e 

5mm de diâmetro, após a aplicação do POP Nº 2, observou-se a redução de 99% de 

gordura humana em relação às médias da carga basal do controle positivo. Esta 

percentagem de redução aproxima-se dos resultados alcançados por Alfa, Nemes 

(2004) ao validarem a limpeza de instrumentos canulados de laparoscopia. 
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 A remoção completa dos resíduos orgânicos da superfície dos instrumentos 

cirúrgicos reutilizáveis é praticamente impossível, uma vez que o uso repetido do PPS 

promove o acúmulo de resíduos no decorrer de sua vida útil (Food and Drugs 

Administration, 2015; Souza et al., 2017; Association for the Advanced of Medical 

Instrumentation, 2017).  

Para evitar este acúmulo de resíduos nos instrumentos, deve-se buscar o 

“estado da arte” no processo de limpeza de um PPS, uma vez que a matéria orgânica 

atua como um fator de proteção dos microrganismos frente aos agentes esterilizantes, 

contribuindo, assim, para transmissão de infecções cruzadas. 

Buscando atingir a menor quantidade possível de resíduos de sujidade nos 

PPS, pode-se afirmar que o flush associado à escovação dos lúmens de PPS é 

necessário e imprescindível, antes da aplicação do sistema de vapor fluente e da 

limpeza automatizada em lavadora ultrassônica. 

 Ao comparar os resultados dos POP Nº 1 e POP Nº 3, em que o sistema de 

vapor fluente foi excluído na etapa da pré-limpeza, nenhuma diferença foi observada 

nos resultados. Pode-se inferir que, neste caso, a ação da temperatura e a pressão 

promovida pelo jato de vapor foi suprida pela integração das ações realizadas na 

limpeza manual e na limpeza automatizada em lavadora ultrassônica, contribuindo 

para remoção dos resíduos de gordura presentes nos lúmens das cânulas. 

Ao avaliar os resultados obtidos após a aplicação do POP Nº 4, onde qual foram 

excluídos os procedimentos automatizados e utilizada somente a limpeza manual, foi 

possível verificar que este POP foi menos eficaz que os demais para remoção dos 

resíduos de gordura do lúmen das cânulas de lipoaspiração. Diante dos resultados 

obtidos, pode-se afirmar que a temperatura da água, a variabilidade na execução da 

técnica de escovação, as características da sujidade, o desafiador design das cânulas 

e a ausência de outros fatores como a cavitação, o retrofluxo, e o período de 

exposição aos agentes químicos por 15 minutos durante a limpeza automatizada, 

podem ter influenciado nos resultados obtidos.  

A variabilidade nos processos de limpeza manual é considerada um fator 

preponderante, até mesmo quando a técnica é realizada por um mesmo profissional. 

Diferentemente dos equipamentos, que são programados para reproduzir os mesmos 

parâmetros, na prática, os seres humanos não conseguem repetir o passo a passo 

com precisão, mesmo estes estando descritos em procedimentos. Estes resultados 

confirmaram a necessidade do uso da lavadora ultrassônica para a limpeza de 
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instrumentos canulados, sobretudo aqueles com fundo cego, ou com locais 

inacessíveis à escovação, visto que resíduos orgânicos presentes nos PPS, após a 

limpeza, interferem na eficácia dos processos de desinfecção e esterilização (Rutala, 

Weber, Healthcare Infection Control Practices Advisiory Committee Centers for 

Disease Control and Prevention (2008).  

No POP Nº 5, foram repetidos os mesmos procedimentos realizados para o 

POP Nº 3, substituindo-se o detergente enzimático, contendo lipase pelos detergentes 

alcalinos suaves para a limpeza manual e o alcalino forte para a limpeza 

automatizada, com a finalidade de comparar a diferença de desempenho entre eles, 

frente aos resíduos de gordura. Considerando-se tratar de uma sujidade composta 

por ácidos graxos, esperava-se obter um desempenho superior com o detergente 

alcalino, o que não foi constatado ao comparar estatisticamente os resultados do POP 

Nº 5 com o POP Nº 3 (p=0,048). 

Contrariando as IDU do fabricante do sistema de vapor fluente, que recomenda 

seu uso na pré-limpeza de PPS, no POP Nº 6, foram seguidos os mesmos 

procedimentos do POP Nº 1, alterando a sequência do uso do vapor fluente, que foi 

utilizado na finalização da limpeza. Com esta alteração, a quantidade de resíduos de 

gordura extraída do lúmen das cânulas foi menor quando comparada à média dos 

outros POP, embora não tenha conseguido a eliminação total dos resíduos de 

gordura.  

A Fase I deste estudo, realizada em triplicata, revelou que dos seis POP 

testados nenhum conseguiu eliminar completamente os resíduos de gordura do lúmen 

de cânulas de lipoaspiração. Este tamanho amostral sustenta as evidências 

produzidas, uma vez que sinalizou os riscos existentes no reuso de cânulas de 

lipoaspiração e sua abrangência ao extrapolarmos estes resultados para quantidades 

de procedimentos de lipoaspiração e lipoenxertia realizados anualmente no mundo.  

Nesta fase a importância dos resultados obtidos foi confirmada pelas 

evidências produzidas na Fase II em que os microrganismos testados foram 

recuperados, após a esterilização pelo vapor saturado sob pressão em meio ciclo e 

em ciclo completo. 
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6.2 DISCUSSÃO - FASE II 

Os resultados obtidos na Fase I desta investigação subsidiaram a realização 

da Fase II com a finalidade de investigar se as médias máximas e mínimas obtidas na 

extração dos resíduos de gordura após limpeza, seriam capazes de proteger as 

bactérias clinicamente importantes frente ao processo de esterilização por vapor 

saturado sob pressão, método esse indicado para esterilização das cânulas de 

lipoaspiração. 

Nesta fase do estudo, optou-se por utilizar uma bactéria causadora de 

infecções em tecidos moles de seres humanos, de difícil tratamento. Utilizou-se a cepa 

de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594), pela sua 

relevância clínica e por ter sido responsável por um grande surto nacional de infecções 

do sítio cirúrgico, que atingiu, praticamente, todos os estados brasileiros, totalizando 

2.520 pacientes vitimados. Os casos de infecção no Brasil por esse agente etiológico 

tiveram início na cidade de Belém – no estado do Pará, em 2000, disseminando-se, 

posteriormente, por todos os estados brasileiros, com o auge em 2006 e, 

infortunadamente, ainda hoje acontecem casos novos em SS. Infecção de sítio 

cirúrgico pelo gênero Mycobacteróides vem sendo considerada um marcador 

importante das boas práticas de CME, pois a infecção por este agente etiológico está 

fortemente relacionada aos instrumentos cirúrgicos contaminados utilizados nas 

intervenções invasivas. 

Nesta fase, os resultados obtidos revelaram a recuperação da Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594) em amostras de cânulas de 

lipoaspiração onde foram inoculados nos lúmens 6 µL e 50 µL de suspensão 

bacteriana do microrganismo-teste diluído em gordura humana, seguida de 

esterilização em autoclave a 134ºC por 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos (ciclo 

completo). Estes resultados demonstraram que a esterilização no ciclo completo, 

padronizado nos SS, foi insuficiente para eliminar a população bacteriana de 106 e 107 

UFC de Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594), uma 

vez que a bactéria-teste inoculada nos lúmens foi recuperada. Pode-se afirmar que 

estas quantidades residuais de gordura interferiram para alcance do SAL de 10-1 e a 

10-6, confirmando, assim, o elevado risco de transmissão de infecção.  

Em relação ao extravasamento do inóculo durante a esterilização, percebido 

pelas manchas de resíduos de gordura na embalagem após a esterilização, ilustrada 
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na Figura 16, mais frequentes e em maior quantidade nas cânulas com 3 mm de 

diâmetro em que foram inoculados 50 µL de suspensão bacteriana, pode-se afirmar 

que a perda do inóculo  não interferiu nos resultados da pesquisa, uma vez que houve 

recuperação do microrganismo-teste nestas amostras. O que foi demonstrada 

objetivamente nesse fenômeno de extravasamento, foi que havia sujidade residual 

após a limpeza das cânulas, é um indicador que pode ser adotado nas práticas em 

CME, como critério de inconformidade e não utilização desses PPS.   

Nestes grupos experimentais, a turbidez do meio de cultura após a inoculação 

foi, em média, de 25 dias nas amostras que apresentaram um grande extravasamento 

da suspensão, e nas demais amostras o tempo médio para o meio turvar foi 13 dias. 

Das 32 amostras que fizeram parte do grupo experimental, 15 (46,87%) 

apresentaram turbidez do meio de cultura sugestivo de recuperação do microrganismo 

teste, em cânulas inoculadas com 50 µL e  6 µL  de suspensão bacteriana em gordura,  

esterilizadas por 1,30 minuto (meio ciclo) e por 3 minutos (ciclo completo), constatou-

se, assim, que os resíduos de gordura impediram o alcance do SAL de 10-1 e 10-6 . 

Este dado foi confirmado pelos resultados nos grupos controles em que foi utilizada a 

suspensão bacteriana com Mycobactoroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº 00594) em água destilada estéril, em que não houve recuperação da 

bactéria inoculada em nenhuma das amostras após esterilização em meio ciclo, 

evidenciando, assim, que a gordura humana atuou como um fator protetor dos 

microrganismos frente ao vapor saturado sob pressão. 

No grupo controle com água, não foi observado extravasamento do inóculo do 

interior do lúmen das cânulas. Pode-se inferir que, caso tenha ocorrido o 

extravasamento do inóculo durante a esterilização, por ser uma suspensão com água, 

a secagem promovida no ciclo de esterilização pelo vapor saturado sob pressão 

impediu sua visualização. 

Ao comparar os resultados dos grupos experimentais I, II, III e IV, pode-se 

afirmar que: 

1. A esterilização a 134ºC em autoclave por 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos 

(ciclo completo) foi insuficiente para inativar uma população estimada de 106 

UFC/6 µL da cepa da Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº 00594) em suspensão bacteriana em gordura. 
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2. A esterilização a 134ºC em autoclave por 1,30 minuto (meio ciclo) e 3 minutos 

(ciclo completo) foi insuficiente para inativar uma população estimada de 107 

UFC/50 µL da cepa da Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense 

(INCQS nº 00594) em suspensão bacteriana em gordura. 

3. A cepa da Mycobacteroides abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 

00594) na presença de 6 µL e 50 µL de resíduos de gorduras presentes no 

lúmen de cânulas de lipoaspiração não é inativada ao ser submetida à 

esterilização nos tempos e temperatura conceitualmente adotados, como 

padrão em esterilização pelo vapor saturado sob pressão. 

Ressalta-se que, embora nas suspensões bacterianas a distribuição uniforme das 

UFC/µL seja estimada, um dos desafios foi manter a suspensão bacteriana em 

gordura homogênea durante a inoculação no lúmen das cânulas, mesmo fazendo a 

homogeneização com o vórtex e com a micropipeta, as características hidrofóbicas 

da gordura favoreciam a separação da gordura e do inóculo, considerando-se como 

uma limitação do estudo. 

Esta limitação não ocorreu ao desafiar a cepa do Geobacillus 

stearothermophilus (ATCC nº 7.953), uma vez que o esporo encontrava-se inoculado 

no suporte de papel-filtro, contendo 105 UFC do microrganismo e a gordura humana 

foi instilada diretamente sobre o papel-filtro, não havendo necessidade de realizar sua 

diluição em gordura.  

Com relação ao Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 7.953) observou-se 

que seu crescimento em meio de cultura TSB (Tryptic Soy Broth) pode ter sido 

dificultado, primeiramente, pelo estresse  causado pelo processo de esterilização e 

segundo, pela  impermeabilização dos suportes de papel-filtro promovida pelas 

características hidrofóbicas da gordura, impedindo o contato direto do esporo com o 

meio de cultura, condição necessária para sua germinação.  

Por este motivo, foi necessário oferecer condições ótimas de nutrientes para 

estimular seu crescimento e realizar sua identificação. No decorrer do período de 

incubação, pôde-se verificar que aos poucos os resíduos de gordura humana 

impregnados no suporte de papel desprendiam-se, criando um material sobrenadante 

no meio de cultura, produzindo um efeito de particulados suspensos no meio de 

cultura, que se confundiam com o início da turvação, havendo, assim, necessidade de 

realizar outros procedimentos para recuperar o microrganismo. 
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Ao submeter o Geobacillus setarothermophilus (ATCC nº 7.953) impregnado 

com gordura humana à esterilização por vapor saturado sob pressão por 1,30 minuto  

(meio ciclo) e 3 minutos (ciclo completo), constatou-se que as características 

hidrofóbicas da gordura impermeabilizaram o suporte de papel-filtro, impedindo o 

contato direto do microrganismo com o agente esterilizante, favorecendo assim sua 

sobrevivência. Este resultado corrobora aqueles encontrados por Perkins (1969) e 

Joslyn (1991), que ao descreverem a morte microbiana no processo de esterilização 

pelo vapor saturado sob pressão, referem que os microrganismos em presença de 

óleos e gorduras necessitem de um tempo de exposição ao agente esterilizante de 

seis a oito vezes maior do que se estivessem na presença de água. É possível que os 

resíduos de gordura ao aderirem à parede celular dos microrganismos produzam um 

efeito que interfira no mecanismo de transferência de energia térmica (calor latente) 

sobre a célula microbiana, impedindo a termocoagulação das proteínas e 

consequentemente, a morte celular, requerendo assim um tempo de exposição maior 

como mecanismo compensatório desta interferência.  

Há de se considerar que estas ponderações não significam que os tempos de 

esterilização devam ser expandidos para se esterilizar PPS com sujidade, prevalece 

a recomendação de que um produto só pode ser esterilizado se estiver limpo. Cânulas 

de lipoaspiração ou outros instrumentos com 6 µL de resíduos de gordura humana 

não podem ser considerados limpos, uma vez que este volume impediu a inativação 

de microrganismos na forma vegetativa e esporulada pelo vapor saturado sob 

pressão. 

Com relação à recuperação do Geobacillus stearothermophilus (ATCC nº 

7.953) nas amostras onde foram instilados 6 µL e 50 µL de água destilada nos 

suportes de papel filtro, deduz-se que o excesso de umidade produzido por estas 

quantidades de água sobre o suporte de papel-filtro interferiu no processo de 

esterilização, favorecendo a recuperação do microrganismo, confirmado pelos 

estudos de Perkins (1969) quanto à necessidade de utilizar tempos de exposição 

maiores no processo  de esterilização de líquidos.  

Um outro estudo publicado recentemente obteve resultados semelhantes ao 

avaliar o impacto do excesso de condensado para o alcance do SAL.  Neste estudo, 

os autores comparam o comportamento de diferentes populações de Geobacillus 

stearothermophilus (ATCC nº 7.953) ao serem submetidos à esterilização, por vapor 

saturado sob pressão a 135ºC, e as mesmas populações de Geobacillus 
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stearothermophilus (ATCC nº 7.953) foram submetidas à esterilização por vapor 

saturado sob pressão a 135ºC em ciclos com excesso de condensado no vapor. Os 

resultados evidenciaram a recuperação do esporo em todas as amostras com 

população microbiana ≥ 108 UFC, quando submetidas aos ciclos de esterilização por 

vapor saturado sob pressão a 135ºC com excesso de condensado no vapor em 

diferentes tempos de exposição que variaram de 3 a 18 minutos. Estes autores 

referem que o excesso de condensado retarda o tempo de aquecimento dos produtos 

e impactam na eficácia da esterilização (Percin, Kozin, Renders, 2015).    

Nas duas fases deste estudo, a relevância dos resultados produzidos gera 

algumas tensões, quando se observam as rotinas praticadas nos SS como: o apego 

dos cirurgiões plásticos às cânulas de lipoaspiração reutilizáveis, tempo de vida útil 

destes instrumentos indefinido, pois raramente são substituídos, com o agravante de 

que os resíduos de gordura acumulam-se nos lúmens e reentrâncias; as dificuldades 

técnicas operacionais que os profissionais dos CME têm em reproduzir com rigor os 

procedimentos descritos e padronizados para limpeza de PPS, geralmente, 

decorrente da rotina e da dinâmica das áreas de limpeza que, muitas vezes, 

impossibilitam o profissional de acessar o POP de limpeza no momento de execução 

da técnica. A falta de testes rápidos para detectar a presença de resíduos de gordura 

em cânulas de lipoaspiração, a recuperação de microrganismos após a esterilização 

e, por último, porém não menos importante são a concepção e o desenvolvimento de 

novos projetos de cânulas de lipoaspiração reutilizáveis que não permitam o acesso 

dos agentes e artefatos de limpeza em áreas de difícil acesso, facilitando o acúmulo 

de resíduos.  
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7 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa evidenciou que as cânulas de lipoaspiração não são PPS 

passiveis de limpeza, mesmo utilizando TODOS os recursos atualmente 

disponibilizados para limpá-las no contexto do CME. Mesmo o Protocolo Operacional 

Padrão que mais reduziu resíduos de gordura após a limpeza (1. Flush inicial com 

água por meio de seringa de 10mL com detergente no lúmen das cânulas; 2. Imersão 

em solução de detergente enzimático com lipase; 3. Limpeza manual, como o método 

que antecedeu à limpeza automatizada; 4. Limpeza automatizada em lavadora 

ultrassônica com retrofluxo intermitente com conectores para canulados; 5. Flush 

automatizado à alta pressão e alta temperatura por meio do sistema de vapor 

fluente) não foi capaz de reduzir 12 log da temida Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594), microrganismo este que se 

destacou por ocasião do surto nacional por micobacteriose de crescimento rápido, na 

década passada. Neste surto, estiveram envolvidos, com destaque, procedimentos 

utilizando cânulas de lipoaspiração. O fato da recuperação do microrganismo teste ter 

sido evidenciado em pequeno tamanho amostral adotado nesta pesquisa (triplicata) 

reforçou o fato de que o risco é real e ela existe! 

Portanto, o fato de se ter chegado ao melhor procedimento operacional padrão 

para limpeza das cânulas de lipoaspiração, com menor residual possível de gordura, 

não significou segurança do reuso desse PPS, porquanto o resíduo de gordura 

impediu a esterilização segura, alcançando o nível de esterilidade de 10-6, nível esse, 

atualmente, requerido, como parâmetro de segurança de esterilidade para PPS 

críticos utilizados em procedimentos cirúrgicos. 

Tal constatação está pautada em dois fatores: conformação complexa do PPS 

em apreço (fabricado para atender ao fim cirúrgico sem ser projetado para permitir a 

limpeza) e limitações tecnológicas, atualmente, disponíveis para limpeza no âmbito 

do CME: lipases dos detergentes enzimáticos ineficientes; detergentes alcalinos que 

não realizaram a saponificação esperada; ação ultrassônica limitada e até o vapor 

fluente que, teoricamente, removeria a gordura em sua totalidade pela alta 

temperatura e intensa ação mecânica não agiu, conforme esperado. O rigor nos 

procedimentos de limpeza durante os experimentos foi o máximo em todas as etapas 

como, por exemplo, a validação do desempenho do equipamento de limpeza 

automatizada ultrassônica, antes de cada dia dos experimentos e troca da solução a 
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cada banho, cuidados estes nem sempre reproduzidos na dinâmica de trabalho diário 

em CME.  

Esta discrepância de cuidados pode redundar em quantidades muito maiores 

de resíduos de gordura nas cânulas de lipoaspiração e outros instrumentos cirúrgicos 

utilizados nos procedimentos de lipoaspiração e lipoenxertia, aumentando o risco de 

PPS contaminado. 

Dentre os resíduos orgânicos que sujam os PPS críticos utilizados em cirurgias, 

a gordura constitui-se em maior desafio para limpeza no CME quando comparada com 

outros componentes de matéria orgânica, como proteínas, amido, carboidrato e sais. 

A dificuldade de remover a gordura é, indiscutivelmente, maior quando comparada 

aos demais resíduos. Adicionalmente, há evidências de que os microrganismos em 

presença de óleos e gorduras necessitam de um tempo de exposição ao agente 

esterilizante até oito vezes maior que se estivesse na presença de água.    

Isso posto, a presente investigação demonstrou que é inegável o risco de 

infecção relacionada ao reuso das cânulas de lipoaspiração, enquanto os fabricantes 

não modificarem sua conformação complexa para possibilitar a remoção total da 

matéria orgânica retida, assim como desenvolvimento de tecnologias eficientes e 

resolutivas para limpeza destes PPS e testes rápidos que avaliem resíduos de gordura 

que possam ser aplicados no dia a dia dos trabalhos no CME . 

Adicionalmente, a constatação casual de crescimento bacteriano em gordura 

humana utilizada para lipoenxertia (Lysinibacillus fusiformis, Staphylococcus cohnii, 

Staphylococcus epidermidis e Bacillus spp) reforça a importância do preparo criterioso 

da pele nas áreas doadora e receptora nesses tipos de procedimentos cirúrgicos.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar esta investigação em que TODOS os esforços foram envidados 

para responder às questões de pesquisa, especialmente, na busca de melhores 

parceiros especializados - o sentimento de dever cumprido é pleno! A tese trouxe uma 

resposta que esteve “presa e presente” em vários pesquisadores envolvidos desde o 

surto nacional por micobactérias, de crescimento rápido (não tubercolosas) na década 

passada, sobretudo, frente ao temido agente etiológico Mycobacteroides 

abscessus subespécie massiliense (INCQS nº 00594). 

 O destaque deste microrganismo na época do surto foi ter demonstrado 

tolerância ao agente químico glutaraldeído 2%, produto largamente utilizado na época 

para esterilização química por imersão de PPS. Vale ressaltar que, muitos serviços 

utilizavam o glutaraldeído em um período curto de contato que assegurava apenas 

desinfecção química de alto nível. 

A trajetória percorrida por esta pesquisa foi longa, tortuosa, sofrida e onerosa, 

porém chegou vitoriosa ao ponto final alimentada pela motivação da importância de 

suas conclusões. 

Dessa forma, produziu-se mais uma evidência científica plausível e consistente 

para subsidiar as práticas em CME, e a Enfermagem brasileira em Centro de Material 

e Esterilização orgulha-se por ter acrescentado mais um tijolinho na construção da 

ciência do processamento de PPS. 

Não menos importante é o subsídio que se pretendeu oferecer à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA nesse momento de revisão da legislação 

relacionada ao processamento de PPS e às Vigilâncias Sanitárias locais para 

inspeção das práticas em CME dos serviços de saúde, especialmente, relacionadas 

ao processamento de cânulas de lipoaspiração. 

Como encaminhamento final fica a responsabilidade dos fabricantes de cânulas 

de lipoaspiração redesenharem cânulas passíveis de limpeza, incluindo acabamento 

liso do lúmen e sem pontos de estrangulamento que caracterizem como locais de 

retenção da gordura; aos fabricantes de tecnologia para limpeza: inovações efetivas 

para remoção da gordura humana concomitante com a “invenção” de testes rápidos 

para detecção de gordura humana tal qual temos atualmente para detecção de 

proteína e sangue; aos especialistas em cirurgia estética, ressaltamos a importância 

do preparo da pele  da área a ser lipoaspirada e da área que receberá a lipoenxertia.
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ANEXOS 

ANEXO I – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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ANEXO II – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO III – Pedido de Autorização para Coleta de Material Biológico 
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ANEXO IV – Autorização para aquisição de cepa de Micobacterium abscessus 

subsp. massiliense, (INCQS nº00594) 

 

 

 


