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conseqüentemente, da biocompatibilidade. Este estudo consistiu na avaliação da
biocompatibilidade de implantes mamários de silicone após terem sido submetidos
aos processos de esterilização por calor seco, radiação gama e óxido de etileno.
O parâmetro avaliado foi a viabilidade celular, empregando o método de difusão
em agar e de captura do vermelho neutro. As amostras compreenderam implantes
de silicone gel lisos, texturizados e revestidos com poliuretano e implantes
texturizados pré-cheios com solução salina. Também foi realizado o teste de
endotoxinas bacterianas pelo método do LAL e determinação da taxa de migração
do gel de silicone (teste de bleed). Os três métodos de esterilização mostraram-se
igualmente eficientes pela comprovação da condição de esterilidade dos implantes
através de metodologia descrita na Farmacopéia Americana 27 edição. Os níveis
de endotoxinas bacterianas dos implantes, também atenderam aos requisitos dos
compêndios oficiais. Na avaliação da biocompatibilidade todos os implantes,
independente dos processos de esterilização utilizados, apresentaram ausência
de citotoxicidade. Os resultados do teste de bleed mostraram uma maior taxa de
migração de gel para os implantes de superfície lisa em comparação com os
implantes de superfície texturizada e revestida

com poliuretano,

quando

esterilizados por calor seco. Ao comparar a taxa de migração do gel para os
implantes de superfície lisa esterilizados por calor seco e óxido de etileno, obtevese uma maior taxa de migração para aqueles implantes esterilizados por óxido de
etileno. As diferentes avaliações realizadas neste estudo abrangeram aspectos
biológicos, químicos e físicos relevantes para garantir um produto de boa
qualidade

e

que,

por

assegurar

a

manutenção

da

característica

b.iocompatibilidade, resulta na segurança biológica deste tipo de implante.

de

breast implants through cel! viability, employing the agar diffusion test and neutral
red uptake. Four silicone breast implants were tested: smooth, textured,
polyurethane covered silicone gel breast implant and textured saline-filled breast
implant. Sterilization methods comprised dry-heat, ethylene oxide and y-radiation.
Detection of bacterial endotoxins employing LAL test and gel bleed was also
performed. The three methods of sterilization revealed equally efficacious, through
the sterility confirmation of implants employing methodology described in 27th
edition of United States Pharmacopeia. At the same way the leveis of bacterial
endotoxins of implants accorded with the pharmacopeial requirements. In the
evaluation of biocompatibility ali the implants, independently of the sterilization
process used, showed no cytotoxicity signals. The results of gel bleed revealed a
higher migration rate from the smooth implants in comparison with the textured and
polyurethane-covered implants sterilized by dry-heat. When was compared the gel
migration of smooth implants sterilized by dry-heat and ethylene oxide, was
obtained a higher rate of gel bleed of those implants sterilized by ethylene oxide.
The different evaluations performed in this study comprised biological, chemical
and physical aspects, that are relevant to assure a good quality product and by
having maintained the characteristics of biocompatibility, resulted in the biological
safety on this kind of implant.
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orais; cremes protetores, protetores capilares e outros. As aplicações médicas na

forma de implantes, constituídos total ou parcialmente de silicone exigem

desenvolvimento de produtos seguros, obtidos a partir de insumos certificados,

processos industriais validados e controlados com atendimento a especificações
rígidas.

Por ser resultante da polimerização do dimetilsiloxano, o silicone pode se

apresentar, em decorrência do comprimento e ramificações das cadeias básicas

do polímero, em diferentes formas físicas, isto é, na forma fluida, gel,

elastomérica. Quando do uso de implantes em qualquer das formas poliméricas

em que o silicone se apresenta, seu uso deve ser precedido da constatação da

biocompatibilidade deste material, incluindo provas documentais que podem ser

derivadas de estudos pré-clínicos, clínicos ou de histórico de uso, assim como,
através de estudos laboratoriais.

A mama é um dos inúmeros tecidos e estruturas que podem ser

substituídos por próteses de silicone, em cirurgias de aumento ou reconstrução

mamária após mastectomia, sendo sua utilização cercada de grande controvérsia
quanto à indução de efeitos adversos.

Visando o estabelecimento de normas e conseqüente orientéJção de

produtores e consumidores, órgãos reguladores, com o envolvimento de

universidades, institutos de pesquisa e produtores elaboram e publicam normas

nacionais e internacionais que estabelecem condições para a obtenção de
próteses seguras quanto aos aspectos físico, químico e biológico.
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natureza, pode constituir-se em fator de comprometimento da estrutura química do
polímero, podendo influenciar na característica de biocompatibilidade.

Dentre os métodos tradicionais de esterilização para os referidos materiais
tem-se no processo térmico, o emprego do calor seco que faz uso de altas
temperaturas. Embora se constitua em processo bastante utilizado pode promover
a hidrólise elou fusão da matriz do polímero, comprometendo as características do
produto. Esta característica induz a adaptações, como o emprego de temperaturas
menos agressivas.

A esterilização físico-química gasosa por óxido de etileno oferece a
vantagem de um tratamento efetivo a temperaturas relativamente baixas, sendo
útil na esterilização de polímeros termoinstáveis. Em contrapartida, resíduos do
gás, por serem agentes alquilantes, podem reagir com grupos funcionais da
superfície do polímero, conduzindo a alterações das suas propriedades.

A radiação, como processo esterilizante apresenta como vantagem a alta
eficiência, sendo um processo físico que emprega radiações de alta energia,
emitidas por radioisótopos como 60Co. Em virtude de seu grande poder de
penetração é atraente para uso na esterilização de materiais consideravelmente
volumosos ou espessos. Contudo, a irradiação de polímeros, devido à formação
de radicais livres e ligações subseqüentes, podem levar à degradação e posterior
comprometimento da biocompatibilidade do produto.

Em função da agressividade variável dos processos mencionados,
idealizou-se situação de estudo para avaliar o comprometimento da segurança

Segurança Biológica de Implantes Mamários de Silicone: inter-relação entre processos esterilizantes e biocompatibilidade
]anice Campos de Azevedo - Tese de Doutorado - 2004

esterilidade dos mesmos. Foram empregados implantes de silicone constituídos
de diferentes materiais e com diferentes características de superfície.
A técnica de cultura celular, por permitir a avaliação in vitro da
citotoxicidade

de diferentes materiais

foi

empregada

para

avaliação da

biocompatilidade das amostras. Foi utilizada metodologia analítica descrita em
normas internacionais e que apresenta como vantagens: a sensibilidade,
facilidade de execução, reprodutibilidade, baixo custo. Além destas vantagens,
esta metodologia, juntamente com o método in vitro empregado para a detecção
de endotoxinas bacterianas também propiciou atendimento ao conceito dos 3Rs
(Refinement, Reduction, Replacement), uma vez que se evitou o uso de animais
de experimentação.

As diferentes características dos materiais de constituição ou tratamentos
de superfície empregados na obtenção dos implantes constituem-se em fatores
que podem comprometer a biocompatibilidade dos mesmos durante seu uso
clínico, pois podem permitir a migração do gel de silicone para os tecidos
circunvizinhos, promovendo o aparecimento de diferentes graus de contratura
capsular. Este aspecto foi avaliado através do teste de Bleed, o qual permite
dimensionar comparativamente as eventuais perdas de conteúdo interno (gel de
silicone), para os diferentes tipos de implantes.
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que, se não tratadas, podem levar à dor, perda da função, restrição dos
movimentos podendo acarretar, inclusive, incapacidade. Em muitos casos o
tratamento envolve a remoção do tecido ou órgão afetado e sua substituição por
um enxerto de tecido vivo ou um análogo artificial - um biomaterial (WILLlAMS,
1985).

O termo biomaterial refere-se a um material natural ou sintético destinado a
interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir um
órgão, tecido ou função do organismo (WILLlAMS, 1999). Dentre os diferentes
biomateriais encontram-se os metais, compósitos, as cerâmicas, vidros e
polímeros.

Os biomateriais metálicos compreendem os metais e suas ligas como aço
inoxidável, liga de titânio, liga de cobalto-cromo. Estes materiais possuem uma
alta força tensil, como também uma alta resistência ao desgaste, sendo
empregados em fixação ortopédica e implantes dentários. Os compósitos são
compostos constituídos de dois ou májs;, materiais, caracterizando-se por
apresentar propriedades diferentes dos materiais isolados. Alguns exemplos de
compósitos são as fibras de carbono-resina termofixa, fosfato de cálcio-colágeno,
que apresentam como vantagem a inércia, resistência à corrosão e alta força de
tensão, encontrando aplicação na confecção de válvulas cardíacas e implantes de
juntas de joelho. As cerâmicas e vidros abrangem a alumina, zircônia, fosfato de
cálcio, porcelana e vidros bioativos. Possuem alta resistência à corrosão e à
compressão, sendo empregados na substituição de ossos, juntas, dentes, válvulas
e tendões (KAWACHI et aI., 2000).
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2.2 Polímeros

Um polímero é um material de alto peso molecular obtido pela repetição de
uma unidade simples - o monômero. Em algumas situações a repetição é linear,
podendo ainda,

as cadeias estarem interligadas para formar uma rede

tridimensional. Polímeros naturais incluem borracha natural, polissacarídeos,
celulose, seda e proteínas. Dentre os polímeros sintéticos têm-se polietileno,
poliestireno, policloreto de vinila, poliéster, politetrafluoretileno, policarbonatos,
silicone e poliuretanos (LELAH; COOPER, 1986).

Os materiais poliméricos encontram larga aplicação na regeneração da
pele,

cartilagens,

ossos, vasos,

nervos e fígado,

tendo também grande

importância na reconstrução de tecidos, como, por exemplo, o emprego de
cimento ósseo de polimetilmetacrilato, suturas degradáveis de ácido poliglicólico,
material odontológico de polivinilsiloxano, polihidroxietilmetacrilato empregado na
fabricação de lentes de contato gelatinosas, polietileno de ultra alta densidade
empregado como biomaterial ortopédico em próteses de joelho,

silicone

empregado como substituinte de tecidos moles e cartilagens. Estes materiais ao
serem empregados devem ser biocompatíveis, suportar a adesão, crescimento e
diferenciação celular (SEAL; OTERO; PANITH, 2001).

2.2.1 Silicone

É o nome genérico das substâncias equivalentes aos compostos orgânicos,
nos quais o silício substitui o carbono. O silício, elemento fundamental dos
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da sílica a silício elementar (GUIDOIN; AWAD; GABRA, 1973):

---I....

Si + CO 2

Figura 1 - Redução da sílica a silício elementar

O sílicio reage com cloreto de metila, originando os metiltriclorosilanos, ou
ainda, os dimetildiclorosilanos e trimetilclorosilanos (Figura 2):

CH 3
I
CI-Si-CI
I
CH 3

--...

Figura 2 - Obtenção do dimetildiclorosilano

Através de hidrólise o dimetildiclorosilano é convertido em um composto
instável, o silanol (Figura 3):

::

;,-

CH 3

,
-~..
-

I

HO-5i-OH
I

+ 2

HCI

CH 3

Figura 3 - Formação do silanol
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-I

CH 3

CH 3

I

I

HO-8i-OH + HO-8i-OH
I
I
CH 3
CH 3

.

Figura 4 - Obtenção das pontes de siloxano

Este processo de hidrólise produz polímeros de cadeia curta, cujos
comprimentos podem ser aumentados para atingir o peso molecular adequado. A
policondensação de pré-polímeros é realizada através de catalisadores e,
dependendo do processo utilizado, pode dar origem a óleos, gomas e resinas.

Após este processo inicia-se a preparação de misturas qUlmlcas para
permitir que o produto adquira as propriedades e texturas desejáveis, e por fim, o
processamento final (p.ex. cura, secagem), que ocorre quando o produto é
aplicado ou processado.

2.2.1.1 Tipos de Silicones

O silicone pode se apresentar, em decorrência do comprimento e
ramificações da cadeia, nas formas fluida, de gel e elastomérica. Os silicones
fluidos (óleos) possuem estrutura básica formada de cadeias lineares ou
ligeiramente ramificadas de pesos moleculares e tamanhos variados. Seu grau de
policondensação, ou seja o número médio de grupos siloxano na cadeia pode
variar de algumas unidades a milhares delas. As cadeias formam espirais que
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1..------------------------ --

o

silicone gel é constituído de uma rede tridimensional de cadeias de

polisiloxano, preenchida com silicone fluido para produzir massa coesa. O silicone
fluido não está quimicamente ligado à rede tridimensional, mas retido fisicamente,
característica que permite a migração do fluido. O grau de ligações cruzadas e a
quantidade de fluido afeta as propriedades físicas do gel e a sua taxa de migração
- gel bleed (STURROCK et ai., 1998).

Os elastômeros de silicone são formados a partir de macromoléculas
lineares de altíssimo peso molecular, contendo vários grupos reativos. As mais
freqüentemente utilizadas são as parcialmente feniladas, que conferem a
característica de manutenção da forma elastomérica a baixas temperaturas ou
perfluoradas contendo grupos vinílicos. A presença de grupos vinílicos diminui o
tempo de cura do elastômero. Os principais mecanismos de cura do polímero são
realizados empregando peróxidos ou catalisadores de platina, sendo a força de
tensão e resistência a ruptura aumentadas pela adição de sílica à rede do
polímero (SCHWARTZ E GOODMAN, 1982).

Heiner, Stenberg e Person (2003) realizaram estudo onde, após a cura do
elastômero empregando o dicumil peróxido e catalisadores de platina, os materiais
obtidos foram submetidos a esterilizações sucessivas, verificando-se um aumento
da dureza das amostras vulcanizadas empregando o dicumil peróxido, sendo
recomendada a utilização de catalisadores de platina, pri ,pipalmente, para cura de
elastômeros que serão esterilizados repetidas vezes.
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deformidade ou deficiência, bem como a maturidade do paciente.

Embora muitas vezes a motivação, por razões estéticas, para o
desenvolvimento dos implantes de contorno nas suas diferentes aplicações
(glúteos, mento, panturrilha, testículos, queixo, mamários, entre outros), possa ser
considerada menos nobre, o mesmo não acontece quando da ocorrência de
acidentes e patologias seguidas de perda ou remoção extensa de tecidos. Quer
seja por razões estéticas ou visando a funcionalidade, a pesquisa na área dos
biomateriais visa promover a qualidade de vida do indivíduo, buscando-se a
melhoria destes materiais para que possam substituir, a contento, as funções dos
tecidos (BELLAMY et aI., 2003).

Alguns dos fatores abordados acima são exemplificados ao relatar-se o
estudo realizado por Contant et aI. (2000), onde foram avaliadas as motivações de
103 mulheres mastectomizadas, submetidas à imediata reconstrução mamária
empregando implantes de silicone. As pacientes indicaram que questões como o
desconforto do uso de próteses externas, a necessidade de recuperar a autoestima e a função sexual foram as principais razões para a escolha da
reconstrução mamária, sendo que 70% das pacientes mostraram-se satisfeitas
com os resultados obtidos.

2.3.1 Implantes Mamários
A importância do perfil mamário para o bem estar da mulher é um aspecto
fundamental da psique feminina, pois a glândula mamária é símbolo tanto da
sexualidade como da maternidade. Com o objetivo de proporcionar um volume e
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em 1889, onde este introduziu a técnica de injeção de parafina no parênquima
mamário, com vistas à reconstrução do tecido. Desde então os mais diferentes
materiais

têm

sido

utilizados,

como

próteses

de

marfim,

enxertos

dermogordurosos, esponjas de diferentes composições, o silicone líquido ou gel,
ou mesmo os recipientes de silicone elastomérico inflados com diferentes líquidos
(PITANGUY et ai., 1991).

Em 1962, Cronin e Gerow introduziram a prótese de silicone gel com
superfície lisa. Estes implantes foram largamente adotados para aumento e
reconstrução de mamas. Na medida em que os resultados obtidos foram melhor
avaliados e relatadas as complicações inerentes àquela prótese, como contratura
capsular e alterações de forma e consistência, novas próteses foram elaboradas.

Um novo modelo de prótese de silicone foi apresentado em 1965 (ARION,
1965), sendo disponível ainda hoje. Este implante consiste de um invólucro de
silicone elastomérico que, após a implantação, pode ser inflado com solução
salina ou óleos vegetais. Apresenta como vantagem uma menor incidência de
contratura capsular podendo, porém, ocorrer um esvaziamento do implante
conforme relatado por Rheingold, Yoo e Courtiss (1994). Neste estudo, foram
avaliados 326 implantes inflados com solução salina, sendo que 20 unidades
apresentaram esvaziamento após a implantação.

Ainda avaliando a ocorrência de esvaziamento dos implantes

ch~·os

com

solução salina, Soubirac et ai. (2002) realizaram estudo onde acompanharam 650
pacientes por período de 5 anos, observando uma taxa de esvaziamento de 15%
do total de implantes. Os autores sugerem que os implantes com silicone gel
sejam adotados no mercado francês, por não apresentarem esta desvantagem.
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implantes mamários revestidos com espuma de poliuretano, demonstraram que
este revestimento promove uma intensa reação antígeno-anticorpo, caracterizada
pela mobilização de macrófagos e células gigantes multinucleadas. O poliuretano
sofre microfragmentaçães e fagocitose. Os fragmentos maiores são circundados
pelos macrófagos e células gigantes e mais tarde substituídos pelos fibroblastos e
colágeno. A fibrose desenvolve-se lentamente devido ao microencapsulamento
dos fragmentos de poliuretano originando um tecido fibrótico, cujas forças de
contração encontram-se desunidas e invertidas em numerosas microcápsulas.
Estes resultados experimentais podem explicar a ausência de contratura capsular
ao redor deste modelo de prótese.

A partir de 1988 começou-se a utilizar, também, o implante de silicone gel
com superfície texturizada com pequenos poros de diâmetros variando de 30 a
800 11m. Este tipo de implante apresentou um menor índice de contratura capsular

quando comparado com o implante de silicone gel com superfíce lisa (HAKELlUS;
OHLSEN, 1992; FAGRELL; BERGGREN; TARPILA, 2001).

2.3.2 Contratura Capsular
O implante de qualquer material estranho ao organismo promove algum
grau de reação dos tecidos, com o inevitável aparecimento de uma cápsula ou
membrana circundante ao implante. A severidade desta reação resulta de dois
fatores: o grau de inércia do material implantado e a resposta particular de cada
organismo. A contratura capsular resulta da constrição da cápsula fibrosa que se
forma em volta da prótese mamária e caracteriza-se, microscopicamente, como
uma reação típica a corpo estranho. Os seus componentes básicos são migração

Segurança Biológica de Implantes Mamários de Si/icone: inter-relação entre processos esterilizantes e biocompatibilidade
]anice Campos de Azevedo - Tese de Doutorado - 2004

mamoplastia. O grau 11 corresponde a uma contratura mínima, o implante pode ser
apalpado mas não é perceptível visivelmente; no grau 111 a contratura é moderada,
porém a paciente já sente alguma rigidez. O Grau IV caracteriza-se por uma
contratura severa, perceptível quando da visualização da mama, podendo ser
acompanhada de dor e diminuição da temperatura na região.

A migração do silicone gel (silicone gel bleed) tem sido apontada como a
principal causa da contratura capsular, seguida de infecções clínicas, hematomas,
idade da paciente, corpos estranhos como pós lubrificantes das luvas usadas no
procedimento cirúrgico e ainda o trauma pós-operatório (BARKER; SCHULTZ,
1980; HAKME, F., 1981; ASPLUND et aI., 1996; CHANDLER; KASPER, 2003).

Diversas avaliações clínicas foram realizadas com o objetivo de comparar a
contratura capsular promovida pelos implantes de silicone, seja em função da
característica da superfície do implante (lisa, texturizada ou revestida com espuma
de poliuretano) ou do material utilizado para enchimento (silicone gel, solução
salina). Cairns e De Villiers (1980) avaliaram, por nove meses, 43 pacientes que
receberam implantes de silicone gel e implantes cheios com solução salina,
ambos com superfície lisa. Os resultados encontrados foram, respectivamente,
74,4% e 8,3% de contratura capsular de grau 111 para os implantes de silicone gel
e implantes cheios com solução salina.

Em 1991, Coleman, Foo e Sharpe relataram os resultados obtidos quando
da avaliação clínica da contratura capsular empregando implantes de silicone gel
de superfície lisa e texturizada. As 50 pacientes foram acompanhadas por 12
meses e apresentaram um menor grau de contratura capsular para os implantes
de silicone gel com superfície texturizada. Estudos posteriores, comparando os
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Ao comparar a contratura capsular promovida por implantes de superficie
lisa e texturizada, não mais contendo silicone gel, mas ambos cheios com solução
salina, Fagrell, Berggren e Tarpila (2001) observaram não haver diferença
significativa na contratura capsular promovida pelos pelos implantes de superfície
lisa e texturizada.

Em 1997, Lesesne conduziu estudo onde foram realizadas biópsias em 19
mulheres com grau de contratura capsular I e li, portadoras de implantes
texturizados cheios com solução salina. A avaliação histológica da cápsula
fibrótica revelou a presença de histiócitos, células gigantes, colágeno e fragmentos
de silicone.

Ao realizar a avaliação histológica das cápsulas formadas ao redor de
implantes de silicone gel com superfície lisa e texturizada e sua relação com a
contratura capsular, Siggelkow et ai. (2003) concluíram que os achados
histológicos diferem em função do tempo de implantação e do tipo de implante
(superfície lisa ou texturizada), sendo que os implantes de superfície lisa
apresentaram um maior grau de contratura capsular resultante do processo
inflamatório e migração de silicone geL

Além da contratura capsular, outros efeitos adversos foram atribuídos ao
implantes de silicone, como as reações imunológicas: produção de anticorpos,
geração de linfócitos T e as respostas auto-imunes como artrite reumatóide
(YOSHIDA et ai., 1995), distúrbios neurológicos e mesmo o câncer (LAMM, 1995).
Estes prováveis danos, na maioria das vezes sem comprovação científica
criteriosa, deram oportunidade ao surgimento de várias ações legais que quase
levaram empresas à falência, além de gerar situação de pânico entre as
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concluíram haver relação entre a presença de anticorpos anti-polímeros e a
severidade dos sintomas de doenças auto-imunes em pacientes implantadas.
Posteriormente Oliver et ai (2000) avaliaram 20 mulheres portadoras de implantes,
para detecção de anticorpos ao silicone, comparando-as com três grupos controle.
Estes grupos constituíram-se de 20 mulheres não portadoras de implantes, 20
mulheres portadoras de doenças auto-imunes e 20 doadores anônimos de ambos
os sexos. Não foram encontradas diferenças significativas, dos níveis de
anticorpos, entre o grupo de mulheres implantadas e os grupos controle. A
inexistência de correlação entre os níveis de anticorpos anti-polímeros e doenças
auto-imunes também foi confirmada por De Jong et aI. (2004), uma vez que os
níveis de anticorpos das pacientes implantadas apresentando sintomas de
doenças auto-imunes, quando comparados com os do grupo controle de mulheres
sadias, não apresentaram diferenças significativas.

Quanto à indução de distúrbios neurológicos, Ferguson (1997) relata após
avaliação de diversos estudos epidemiológicos, a impossibilidade de se atribuir
aos implantes de silicone tal característica, pois a maioria dos estudos careceram
de comparação com grupos de indivíduos controle.

McLaughlin (2003), questiona a forma de condução de estudos para
avaliação da maior incidência de casos de suicídio entre mulheres portadoras de
implantes de silicone, sugerindo que além de variáveis demográficas (situação
conjugal, residência rural ou urbana) seja levados em conta a idade e a condição
psicológica das pacientes, tentando se evitar, assim, conclusões equivocadas.

Além das patologias relatadas acima, o aparecimento do câncer também foi
associado ao uso dos implantes de silicone, porém estudo conduzido por Engel,
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de

pacientes,

advogados,

pesquisadores,

médicos,

cirurgiões

plásticos,

produtores e órgãos regulatórios governamentais geraram extenso relatório
quanto aos possíveis riscos associados aos implantes de silicone gel. Os
pesquisadores concluíram que estes implantes não oferecem riscos maiores que
aqueles provenientes de outros tipos de implantes cirúrgicos e que, embora seja
reconhecido que existam complicações locais decorrentes dos implantes de
silicone, como a contratura capsular, a incidência de doenças entre as mulheres
implantadas não é maior que entre a população feminina em geral. Ainda
recomendam que informações adequadas sejam fornecidas às pacientes antes do
procedimento cirúrgico e que sejam empregados princípios de boas práticas
clínicas.
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Nível de Segurança de Esterilidade ( Sterility Assurance Levei - SAL) requerido
para os implantes mamários é de 10-6, ou seja, a probabilidade de ocorrência de
uma unidade não estéril em 1.000.000 de unidades submetidas à esterilização.
Esta informação impõe que parâmetros responsáveis pela microbiota do produto,
tais como condições ambientais, treinamento e higiene dos operadores sejam
controlados.

A condição de esterilidade é fator preponderante não apenas pela
qualidade sanitária do produto, mas também para garantir a segurança pósimplante, uma vez que infecções clínicas, dentre outros fatores, são responsáveis
pela contratura capsular. Além disto, conforme relatado por Flemming (1998),
diversos polímeros, entre eles o poliuretano e o silicone são suscetíveis à
degradação por microrganismos, não somente promovendo a deterioração
mecânica do material, mas também causando infecção no paciente.

Em se tratando de produto implantável, este deve ser produzido sob
condições controladas, caracterizando-se por baixa microbiota. É também
esperado que se trabalhe com processos esterilizantes validados, que atendam
aos critérios normativos acima apontados e ainda assegurem a ausência de
endotoxinas bacterianas conforme orientação da United States Pharmacopeia 278
edição (UNITED STATES, 2004).

Estudo realizado empregando sete diferentes tipos de silicone (géis de
diferentes viscosidades e elastômeros) para avaliação da adesão microbiana
empregando Staphylococcus aureus, relata que o silicone mostrou-se excelente
substrato para esta adesão. Os autores concluíram que esta característica pode
explicar o fato de uma pequena contaminação microbiana ser suficiente para
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microbiana de Staphylococcus aureus,

desta vez empregando diferentes

poliuretanos, Flemming et aI (2000) constataram a habilidade deste microrganismo
em colonizar a superfície dos polímeros, sugerindo a possibilidade da bactéria
utilizar o polímero como fonte metabólica.

As infecções clínicas ou subclínicas são de extrema importância, pois
constituem um dos fatores responsáveis pela contratura capsular, reação
indesejável que pode, inclusive, acarretar a perda do implante. O fornecimento do
implante isento de microrganismos viáveis reduz a possibilidade de infecções,
embora estas possam ocorrer, em função do procedimento cirúrgico conforme
casos relatados por Haiavy e Tobin (2002), onde pacientes apresentaram infecção
por Mycobacterium fortuitum, após o implante de próteses mamárias de silicone
cheias com solução salina.

A ocorrência de infecção não é específica para os implantes mamários,
havendo na literatura relatos semelhantes com implantes de outra natureza
(MIDANI; RATHORE, 1999; SARAY et aI., 2002). Deve-se ressaltar uma maior
propensão de infecções em pacientes portadores de implantes, uma vez que os
biomateriais juntamente com os microrganismos, por se constituírem em corpos
estranhos, interferem com o sistema de defesa do organismo (GRISTINA, 19881989).
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menores temperaturas e tempo de exposição são requeridos para a destruição
dos microrganismos. A inativação microbiana empregando o calor seco se dá em
função dos processos oxidativos, os quais requerem altas temperaturas e longo
tempo de exposição (SOPER e DAVIES, 1990).

o

desenvolvimento do ciclo de esterilização por calor seco, assim como

para os demais processos, deve incluir estudo da biocarga e avaliação da
preservação das características do produto após submissão ao processo
esterilizante. Quando uma população homogênea de microrganismos é exposta
ao processo letal, a perda da viabilidade ocorre de uma forma regular. Há que
considerar também a velocidade com que esta inativação ocorre, isto é, na
dependência dos parâmetros do processo, distintas velocidades de inativação
estarão ocorrendo. Ciclos típicos de esterilização por calor seco ocorrem na faixa
de 180°C a 300°C (PINTO; OHARA; KANEKO, 2003), sendo o Bacillus subtilis
recomendado pela United States Pharmacopeia 278 edição, como o indicador
biológico a ser utilizado para este processo.

O processo de esterilização pelo calor seco, embora seja um processo
relativamente simples requer cuidados como garantir a circulação do ar por toda a
câmara a fim de permitir o contato com a carga a ser esterilizada. Além destes
cuidados deve-se observar rigorosamente

~

relação tempo de exposição e

temperatura (FB IV, 1998, GRAZIANO; SILVA; BIANCHI, 2000).

Gogolewski e Mainil-Varlet (1996) empregando o calor seco como processo
de esterilização para polímeros absorvíveis, observaram não ter ocorrido alteração
das propriedades mecânicas das amostras, que comprometessem seu uso clínico.
Os autores recomendam este processo de esterilização, sob condições adaptadas
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o

óxido de etileno é um gás inflamável, explosivo e carcinogênico que,

quando misturado com gás inerte e em condições pré-determinadas de
temperatura, umidade e tempo torna-se um método de esterilização bastante
eficiente. Seu emprego ocorre, principalmente para produtos que não podem ser
submetidos a altas temperaturas, como polímeros instáveis (GRAZIANO; SILVA;
BIANCHI,2000).

A esterilização por óxido de etileno deve ser conduzida numa faixa de
temperatura de 21 - 70°C e umidade relativa de 30 - 60%, com concentração do
gás variando entre 400 a 1600 mg/L. Embora a baixa temperatura e baixa
umidade, praticamente não afetem o material a ser esterilizado, resíduos do gás,
um potente agente alquilante, podem interagir com grupos funcionais dos
polímeros alterando as propriedades biológicas deste tipo de material. Para
garantir

a

remoção

destes

resíduos,

o

material

esterilizado

deve

ser

desgaseificado por 2 a 5 dias dependendo de sua porosidade (EDLUND et ai.,
2000).

Em estudo onde avaliaram a influência da esterilização sobre as
propriedades mecânicas de diferentes elastômeros, empregando métodos físicos
e químicos, Terheyden et aI. (2000) concluíram ser o processo de esterilização por
óxido de etileno, o que promoveu menor alteração de características como força
de tensão, resistência à ruptura, em comparação com a esterilização por
autoclavação, irradiação, plasma, povidona-iodo e álcool isopropílico.
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em íons positivos ou negativos. Quando estas radiações atravessam células criam
hidrogênio livre, radicais hidroxila e alguns peróxidos, os quais, por sua vez,
podem causar diferentes tipos de lesões intracelulares. As principais fontes de
radiação são: raios alfa, beta, gama e raios X. Os raios gama são radiações de
alta energia, emitidas por isótopos radioativos, como o GOCo. Possuem grande
poder de penetração sendo úteis na esterilização de materiais volumosos e
espessos, além de materiais já acondicionados na embalagem final. Permite,
também, a esterilização de materiais termolábeis, uma vez que não ocorre
aumento de temperatura e os materiais podem ser utilizados logo após a
esterilização pois não há geração de resíduos (PELCZAR;REID; CHAN, 1980;
GRAZIANO; SILVA; BIANCHI, 2000).

Apesar de todas as vantagens deste processo de esterilização, quando de
sua utilização deve-se levar em conta a susceptibilidade do material a ser
esterilizado. Athanasiou, Niederauer e Agrawal (1996) relataram a ocorrência de
cisão da cadeia do co-polímero do ácido polilácticol ácido poliglicólico (PLA-PGA)
e ainda o decréscimo da força de tensão dos polímeros, após esterilização por
radiação gama.

Alterações das propriedades de polímeros esterilizados por radiação gama
também foram relatadas por Woo et ai. (1998). Os autores observaram a
diminuição da estabilidade oxidativa dos polímeros em função da depleção dos
antioxidantes pela radiação.

O efeito da radiação gama, como agente esterilizante, sobre a estabilidade
molecular e propriedades mecânicas de poliuretanos biodegradáveis foi estudado
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De acordo com a norma ISO 10933-1: 1997 Bio/ogical evaluation of medicaI
devices: guidance on selection of tests, os implantes mamários de silicone
enquadram-se nos dispositivos médicos implantáveis, para os quais faz-se a
exigência de avaliação da citotoxicidade, visando comprovar a biocompatibilidade
do material. Várias metodologias podem ser empregadas na avaliação da
toxicidade dos materiais, abrangendo tanto avaliações in vivo quanto in vitro.
Na United States Pharmacopeia 27a edição (2004) estão descritos os testes
in vivo aplicáveis a materiais poliméricos, compreendidos pelo Teste de Injeção
Sistêmica, Teste Intracutâneo e Teste de Implante Intramuscular. Estes testes
permitem avaliar a toxicidade dos materiais ou seus extratos, porém esforços têm
sido feitos com objetivo de substituição dos testes empregando animais
(SVENDSEN et aI., 1996). Também a norma ISO 10933-1: 1997 Biological
evaluation of medicaI devices: guidance on selection of tests, orienta que quando
da disponibilidade de testes in vivo e testes in vitro, para a avaliação biológica,
seja dada prioridade à utilização dns testes in vitro.

Para a avaliação biológica in vitro, a norma ISO 10933-5: 1997 Biological
evaluation of medicaI devices: Tests for cytotoxicity: in vitro methods preconiza a
avaliação das respostas de células de mamíferos usando parâmetros biológicos
apropriados.

A

norma

recomenda

o

uso

tanto

de

linhagens

celulares

estabelecidas, como de culturas primárias quando estas contribuírem com uma
resposta específica a ser avaliada, o que pode ser exemplificado por estudo onde
procedeu-se à avaliação da biocompatibilidade de materiais para implantes
ósseos empregando culturas de osteoblastos (CENNI et aI, 1999).
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fragmentos de tecidos, disto resultando o termo genérico cultura de tecidos que
abrange a cultura de órgãos - cultura tridimensional de tecidos que mantém
algumas ou todas as características do tecido no organismo vivo - e a cultura de
células. O termo cultura de células refere-se às culturas derivadas de células
dispersas obtidas de um tecido, de uma cultura primária ou de uma linhagem
celular através de desagregação enzimática, mecânica ou química (FRESNEY,
1987).

Na década de 40, o desenvolvimento de meios líquidos e a descoberta dos
antibióticos, propiciaram os experimentos com as culturas de tecidos. A primeira
linhagem celular infinita isolada a partir de tecido cutâneo de camundongo recebeu
o nome de linhagem L e por clonagem, ocorreu o isolamento de uma nova
linhagem denominada NCTC clone 929, ainda hoje utilizada nos estudos de
citotoxicidade (ASTM, 1995; UNITED STATES, 2004).

Em 1947, Earle e colaboradores desenvolveram a técnica de cultivo de
células animais em monocamada sobre superfície sólida, usando meio líquido.
Este método se aplica tanto a células de linhagem estabelecida quanto às células
primárias, com a vantagem de permitir o estudo microscópico minucioso das
células que aderem à superfície sólida dos frascos e se multiplicam formando o
tapete celular ou camada contínua (RIZZO; TUCHIYA; MARTINEZ, 1983).
A investigação quanto à viabilidade das células fazendo uso de corantes é
um dos recursos bastante empregados na avaliação da citotoxicidade. Dentre os
corantes mais citados na literatura temos o MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol 2il) -2,5 difeniltetrazólio) e o vermelho neutro (cloridrato de 3-amino-7-dimetilamino2-metilfenazina). O MTT, na forma oxidada, é um sal solúvel de cor amarela que
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perda deste gradiente de pH decorrente da morte da célula ou perda da
permeação

da

membrana

inibe

a

incorporação

de

tais

corantes.

(BORENFREUND; PUERNER, 1985; HUGGET et aI., 1996; HARBELL et aI.,
1997).

O fato de ser o vermelho neutro um corante que é seletivamente retido
pelos lisossomos de células viáveis, permite a utilização desta propriedade na
avaliação da toxicidade de um agente externo, seja pelo método de difusão ou
pelo método de captura (BABICH, BORENFREUND, 1990).
Em 1965, Rosenbluth et aI. propuseram uma metodologia para avaliação in
vitro da biocompatibilidade de plásticos empregados em artigos médico-

hospitalares. Os materiais foram colocados diretamente sobre uma monocamada
de células e após 24 horas, fez-se a observação para verificar a presença de
algum efeito tóxico. No mesmo ano, Guess et aI. (1965) descreveram o método de
difusão em agar, onde a monocamada celular foi sobreposta por uma camada de
agar e as amostras a serem testadas depositadas sobre esta camada, com isto
evitou-se os danos mecânicos às células quando da deposição direta sobre a
monocamada de células. Este método é preconizado, para avaliação da
citotoxicidade, em normas internacionais e compêndios oficiais (ISO 10933-5
1997; ASTM, 1995; UNITED STATES, 2004).

Com o objetivo de avaliar a biocompatibilidade de diferentes biomateriais,
trabalhos têm sido desenvolvidos empregando os testes de citotoxicidade in vitro.
Ikarashi, Tsuchiya e Nakamura (1995) avaliaram a citotoxicidade de dispositivos
médicos esterilizados por peróxido de hidrogênio, avaliando a viabilidade de
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ensaio de contato direto e extrato das amostras com culturas de fibroblastos e
células endoteliais, estudo de ativação de complemento e ativação celular, em
amostras de próteses vasculares sintéticas. Os resultados observados quando da
utilização dos ensaios de ativação celular, contato direto empregando células
endoteliais e extrato das amostras avaliados frente às células fibroblásticas foram
os que melhor reproduziram os obtidos in vivo (MAROIS et aI., 1996).

Morrison et aI. (1995) realizaram estudo sobre a biocompatibilidade de
implantes ortopédicos empregando cultura de osteoblastos e fibroblastos, sendo a
citotoxicidade avaliada através de alterações celulares, quanto ao conteúdo de
proteínas, perda da enzima lactato desidrogenase através da membrana celular e
ensaio de viabilidade celular empregando o MTT. Este último método, com o
emprego de linhagem estabelecida de fibroblastos de camundongos, tem sido
também utilizado em outros estudos visando avaliação da biocompatibilidade dos
biomateriais (IGNATIUS;

CLAES,

1996; CHAUVEL-LEBRET et aI.,

1999;

MARQUES; REIS; HUNT, 2002; FISCHER et aI., 2003).

Assim como o MTT, o corante vital vermelho neutro também tem sido
bastante

empregado

nas

avaliações

da

biocompatibilidade

de

diversos

biomateriais. Rogero et aI. (2000) empregaram a metodologia de difusão em agar,
paralelamente ao teste de inibição de colônias, para a avaliação da citotoxicidade
de membranas de hidrogel. As membranas sofreram modificação química e em
seguida foram tratadas com radiação ionizante para promover a reticulação. As
duas metodologias empregadas

na

avaliação da citotoxicidade,

não só

demonstraram sensibilidades equivalentes, como também propiciaram relevantes
informações sobre a alteração da biocompatibilidade em função das modificações
químicas promovidas.
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os resultados obtidos quando do uso de animais.

Com o objetivo de comprovar, além da hemocompatibilidade e atividade
antimicrobiana, a biocompatibilidade de colas cirúrgicas, Montanaro et aI. (2001)
realizaram testes de citotoxicidade pelo método de captura do vermelho neutro
empregando a linhagem celular NCTC clone 929, que apresentou maior
viabilidade quando da exposição às amostras mais diluídas.

2.6 Endotoxinas Bacterianas

As endotoxinas bacterianas são complexos de alto peso molecular
associados à membrana externa de bactérias Gram-negativas e constituem uma
importante

fonte

de

pirogênio

para

a

indústria

farmacêutica.

Embora

termoestáveis, as endotoxinas são inativadas por ciclos extensos de calor seco,
condições alcalinas ou ácidas. Apesar de inicialmente a endotoxina ter sido
reconhecida apenas como causadora de febre, mais recentemente sabe-se de sua
ação biológica de amplo espectro. A ação biológica está associada à porção
lipídica da molécula, porém porção distinta da endotoxina é responsável em
grande parte pela antigenicidade específica das bactérias Gram-negativas,
respondendo por milhares de sorotipos. Uma outra porção, a central, é bastante
homogênea dentre diferentes espécies e auxilia na dispersão da molécula,
OHARA, 2003).
portanto fundamental para ação biológica (PINTO; KAN.EKO;
, ,
Além da promoção do estado febril, outras atividades biológicas são
atribuídas às endotoxinas, como ativação do sistema de coagulação, alteração do
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válvulas cardíacas e enxertos vasculares, oxigenadores, cateteres intravenosos,
que entram em contato direto ou indireto com o sistema cardiovascular, sistema
linfático ou fluido cerebrospinal, recomenda a observância à condição de
esterilidade e ausência de endotoxinas. O limite de 0,5 UE/mL (Unidades de
Endotoxinal mL) é recomendado pela Food and Drug Administration (FDA, 1987).

Para a detecção das endotoxinas bacterianas utiliza-se uma metodologia
que se baseia na atividade de uma enzima de alto peso molecular isolada do
lisado de amebócitos de Lymu/us po/yphemus, que promove a gelificação de
proteínas de baixo peso molecular. Esta enzima é ativada pela endotoxina, em
seguida desencadeando uma reação em cascata com a posterior coagulação de
uma proteína de baixo peso molecular, denominada de coagulogênio (PINTO;
KANEKO; OHARA, 2003).

Nakagawa
contaminação

et aI.

(2003)

por endotoxina

após

realização de estudo avaliando

a

bacteriana de biomateriais constituídos de

substâncias naturais como alginato e colágeno, concluíram ser o teste de LAL
bastante útil na detecção do nível de endotoxinas neste tipo de amostra. De longa
data, esta mesma conclusão tem sido relatada por outros autores após utilização
desta metodologia na análise de diferentes dispositivos médico-hospitalares
0NEARY; BAKER, 1977; PEARSON, 1979; HAISHIMA et aI., 2001),

2.7 Migração do gel de silicone (Silicone gel bleed)

Aos implantes mamários de silicone têm sido atribuídos alguns efeitos
adversos em função da possibilidade de ruptura dos implantes ou mesmo da
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1998). Em função das implicações clínicas abordadas no item 2.3.2, há
necessidade de se proceder à quantificação desta taxa de migração.

Estudos têm sido realizados envolvendo a determinação da quantidade de
silicone em tecidos adjacentes ao implantes mamários. Garrido e Young (1999)
realizaram a quantificação por ressonância magnética nuclear, do si/icone em
cápsulas fibróticas removidas cirurgicamente de pacientes portadoras de
implantes de superfície lisa, concluindo não haver correlação entre a quantidade
de silicone presente na cápsula e o tempo de implantação.

Também avaliando o conteúdo de silicone, além do silício e platina no
tecido capsular explantado de pacientes portadoras de implantes e tecido mamário
de mulheres não portadoras de implantes, empregando espectrometria de massa
e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, Flassbeck et ai
(2003) detectaram a presença de silício, silicone e platina nos tecidos retirados
das portadoras de implante, sendo que o grupo controle (não portadoras) não
apresentou nenhuma das substâncias pesquisadas.

Contrapondo aos estudos de avaliação dos tecidos adjacentes aos
implantes, Yu et aI. (1996) realizaram estudo in vitro com objetivo de avaliar a
migração do gel de silicone de explantes e implantes de superfície lisa. Os autores
empregaram uma solução com concentração de eletrólitos e pH simuladores do
plasma humano, na qual foram imersos os implantes. A quantidade de gel foi
determinada pela medida, por espectroscopia, da quantidade de silício presente
no líquido de imersão e posterior conversão ao equivalente em polidimetilsiloxano.
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de 43 °C, simulando exposição dos implantes à situação de pior caso após
implantação (estado febril).
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- comprovar a eficácia dos procedimentos de esterilização dos implantes
mamários

- avaliar a relação entre os diferentes processos de esterilização ( calor seco,
irradiação e óxido de etileno) e possíveis alterações quanto à biocompatibilidade
dos diferentes tipos de implantes mamários

- avaliar a influência dos processos de esterilização sobre a migração do gel de
silicone (silicone gel bleed), através dos invólucros de silicone elastomérico.
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todos as etapas de produção até o acondicionamento em filme plástico e/ou blíster
de policarbonato, sem contudo terem sido submetidos à esterilização. Os
implantes nesta condição, não estéreis, foram empregados na determinação da
biocarga e também nas etapas de validação dos processos esterilizantes.

As unidades foram cedidas por produtor nacional que se caracteriza pelo
atendimento não apenas às exigências da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), mas também ao órgão correspondente dos Estados Unidos
da América, a Food and Drug Administration (FDA). Esta instituição inspeciona,
além dos produtores internos, aqueles estrangeiros que solicitem esta inspeção,
almejando ou não a exportação para território americano. Este produtor
caracteriza-se, também, pela certificação junto à Comunidade Européia sendo
detentora da marca CE, decorrente do atendimento aos requisitos normativos
observados durante inspeções. Tais características tornam a amostragem
adequada ao estudo.

Figura 5 -Implante de silicone em acondicionamento semi-final, não estéril
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Figura 6 - Implante de silicone gel com superfície lisa (esquerda.) e corte do implantE
mostrando o silicone gel (direita)

- implante de silicone gel com superfície texturizada (Figura 7): foram
empregadas 268 unidades constituídas de invólucros de silicone elastomérico
(vulcanizado), submetido a tratamento de forma a ser caracterizado como de
superfície texturizada, cheios com silicone gel, com volumes de 220 mL, 240 mL,
de forma randomizada.

Figura 7 - Implante de silicone gel com superfície texturizada (esquerda.) e corte do
implante mostrando o silicone gel (direita)
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t-Igura tl - Impiante de silicone gel com superfície revestida com poliuretano (esquerda.) e
corte do implante mostrando o silicone gel (direita)

- implante de silicone pré-cheio com solução salina (Figura 9): foram

empregadas 258 unidades constituídas de invólucros de silicone elastomérico
(vulcanizado) submetido a tratamento de forma a ser caracterizado como
superfície texturizada, pré-cheios com solução salina (NaCI 0,9%), com volumes
médios de enchimento de 700 mL.

Figura 9 -Implante de silicone com superfície texturizada pré-cheio solução salina
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químicos como óxido de etileno), biológicos (citoxícidade e endotoxinas
bacterianas) e físico (teste de bleed).

4.2.1 Métodos Microbiológicos
A determinação da biocarga dos implantes cheios com silicone gel,
previamente à sua esterilização, consistiu na extração e contagem das células
microbianas presentes na superfície externa do invólucro de silicone e embalagem
primária de policarbonato. Para os implantes pré-cheios com solução salina, além
do invólucro de silicone, foram avaliados a embalagem primária constituída do
filme flexível que forma o saco que acondiciona o implante e o líquido de
enchimento (solução de cloreto de sódio 0,9%).

A validação dos procedimentos de extração e contagem microbiana
envolveu a simulação destes procedimentos, com a contaminação intencional dos
implantes empregando suspensões microbianas padronizadas, visando assim
determinar os percentuais de recuperação das células inoculadas. Estes
percentuais

foram

posteriormente

empregados

na

correção

dos

valores

encontrados quando da determinação da biocarga dos implantes.

Quanto aos implantes empregados para estes procedimentos, aqueles
cheios com silicone gel foram esterilizados PQr calor seco (121 cC por 16 horas),
sendo os pré-cheios com solução salina esterilizados por radiação empregando
dose de 25 kGy, sem a preocupação com aspectos de validação dos processos de
esterifização. Nesta etapa visou-se unicamente a destruição de quaisquer formas

Segurança Biológica de Implantes Mamários de Silicone: inter-relação entreprocessos esterilizantes e biocompatibilidade
Janice Campos de Azevedo - Tese de Doutorado - 2004

idênticos tanto na contagem de células microbianas intencionalmente inoculadas
(determinação

do

percentual

de

recuperação)

bem

como

na

contagem

experimental da biocarga dos implantes.

Para obtenção das suspensões microbianas foram empregados os
microrganismos: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027, Bacillus subtilis ATCC 6633 e Candida albicans ATCC 10231,
descritos no capítulo <71> da United States Pharmacopeia (2004).

4.2.1.1 Padronização do inóculo

Os microrganismos S. aureus, P. aeruginosa e B. subtilis foram mantidos
em tubos de ensaio contendo meio inclinado de Agar caseína soja estéril Oxoid® e
a C. albicans em meio inclinado Agar Sabouraud Oextrose estéril Oxoid®. Os
repiques de manutenção foram realizados mensalmente, transferindo-se com alça
de níquel-cromo parte do crescimento dos tubos contendo os microrganismos para
novos tubos contendo os meios de manutenção estéreis. Após a transferência, os
novos tubos contendo os repiques de S. aureus, P. aeruginosa e B. subtilis foram
incubados por 24 horas a 32,5 °C ± 2,5 °C em estufa Nova Ética, modelo 4110 e o
tubo contendo a C. albicans foi incubado durante 48 horas a 22,5 °C ± 2,5 °C em
estufa BOO FANEM, modelo 347 CO.

Para obtenção das suspensões microbianas, procedeu-se ao repique dos
microrganismos a partir dos tubos de manutenção. Após o término do período de
incubação,

a

cada

tubo

contendo

os

diferentes

microrganismos

foram
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10-8 , de forma a permitir sua padronização. Foram empregados inóculos da ordem

de 100 Unidades Formadoras de Colônias/mL (UFC/mL) para contaminação das
amostras, aplicados em volumes de 1 mL.

4.2.1.2 Determinação dos percentuais de recuperação da carga
microbiana dos implantes

Os procedimentos de inoculação e contagem foram realizados em capela
de fluxo laminar certificada, marca VECO, modelo Biosafe Tipo A Classe 100, com
velocidade de fluxo de ar no filtro de insuflamento de 0,37 m/s. Trabalhou-se com
técnica asséptica, tendo sido todos os dispositivos auxiliares previamente
esterilizados.

Para a descrição metodológica os materiais foram

agrupados em

invólucros, embalagem primária de policarboanto (blíster), embalagem primária de
filme plástico flexível e líquido de enchimento.

a) Invólucros

Foi efetuada a contaminação, em

duplica~~

do invólucro de silicone

(superfície lisa, superfície texturizada e superfície revestida com espuma de
poliuretano) empregando, individualmente, cada uma das quatro suspensões
microbianas contendo cerca de 100 UFC/mL. A aplicação foi distribuída por uma
área de cerca de 9 cm 2 , sendo que após a inoculação os implantes foram
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processo extrativo. Os implantes foram imersos em 500 mL de solução salina
estéril contendo 0,1% de Tween 80 Vetec® e submetidos à agitação mecânica em
agitador rotativo, marca Superohm, modelo AS, por 30 minutos, em velocidade
máxima. Decorrido o tempo de extração, procedeu-se à contagem por método
indireto (filtração por membrana). Foram realizadas duas filtrações independentes,
de volumes de 250 mL, através de membranas de éster de celulose Millipore® com
poros de 0,45 IJm.

Para os microrganismos S. aureus, P. aeruginosa e B. subtilis, as
membranas foram, em seguida, depositadas sobre camada de Agar caseína soja
estéril Oxoid®, contido em placas de Petri descartáveis, sendo as placas
posteriormente incubadas em estufa Nova Ética, modelo 411 D, por 96 horas a
32,5 °C ± 2,5 oCo Para a C. albicans, as membranas foram depositadas sobre
camada de Agar Sabouraud Dextrose estéril Oxoid®, contido em placas de Petri
descartáveis, sendo as placas posteriormente incubadas em estufa BOD FANEM,
modelo 347 CD, por 7 dias a 22,5 °C ± 2,5 oCo Decorrido o período de incubação,
efetuou-se a contagem do número de unidades formadoras de colônias por
unidade de implante.

b) Embalagem primária de policarbonato

Foi

efetuada

policarbonato,

a

contaminação,

individualmente,

com

em
cada

duplicata,

da

uma

quatro

das

embalagem

de

suspensões

microbianas contendo cerca de 100 UFC/mL. A aplicação foi distribuída por uma
área de cerca de 9 cm

2

,

sendo que após a inoculação as embalagens foram
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processo extrativo. Foi adicionada a cada embalagem, 100 mL de solução salina
estéril contendo 0,1% de Tween

ao Vetec®.

Após a adição, as embalagens foram

agitadas por 30 minutos em agitador rotativo, marca Superohm, modelo AS, por
30 minutos, em velocidade baixa. Decorrido o tempo de extraçao, procedeu-se à
contagem por método indireto (filtração por membrana). Foi

re~lizada

a filtração

dos volumes de 100 mL através de membranas de éster de celulose Millipore®
com poros de 0,45

~m.

Para os microrganismos S. aureus, P. aerugínosa e B. subtílís, as
membranas foram, em seguida, depositadas sobre camada de Agar caseína soja
estéril Oxoid®, contido em placas de Petri descartáveis, sendo as placas
posteriormente incubadas em estufa Nova Ética, modelo 4110, por 96 horas a
32,5 °C ± 2,5 oCo Para a C. albícans, as membranas foram depositadas sobre
camada de Agar Sabouraud Dextrose estéril Oxoid®, contido em placas de Petri
descartáveis, sendo as placas posteriormente incubadas em estufa SOD FANEM,
modelo 347 CO, por 7 dias a 22,5 °C ± 2,5 oCo Decorrido o período de incubação,
efetuou-se a contagem do número de unidades formadoras de colônias por
unidade de embalagem.

c) Líquido de enchimento (solução

fisio~ica -

NaCI 0,9%)

Procedeu-se à inoculação, em duplicata, injetando com seringa de 1 mL,
individualmente, cada uma das quatro suspensões microbianas contendo cerca de
100 UFC/mL. As unidades foram mantidas, protegidas por placa de policarbonato,

à temperatura ambiente (cerca de 25°C) por 96 horas. Decorrido este tempo
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membranas foram, em seguida, depositadas sobre camada de Agar caseina soja
esteril Oxoid , contido em placas de Petri descartAveis, sendo as placas
posteriormente incubadas em estufa Nova Etica qualificada, modelo 411D,
por 96 horas a 32,5 °C ± 2,5 °C. Para a C. albicans, as membranas foram
depositadas sobre camada de Agar Sabouraud Dextrose esteril Oxoid , contido
em placas de Petri descartAveis, sendo as placas posteriormente incubadas em estufa
BOD FANEM, modelo 347 CD, por 7 dias a 22,5 °C ± 2,5 °C. Decorrido o periodo
de incubaoao, efetuou-se a contagem do niimero de unidades formadoras de
colOnias por unidade de implante.

d) Embalagem primaria de filme plastico flexivel
Duas replicas das embalagens primArias, assepticamente removidas dos
implantes foram, em duplicata, individualmente submetidas a inoculacao corn cada
uma das cepas microbianas indicadas anteriormente, padronizadas em cerca de
100 UFC/mL, em volumes de 1 mL. Ap6s a secagem corn o mesmo tempo e
condicOes empregados para o invOlucro de silicone, procedeu-sea extracao de
cada unidade empregando volume de 100 mL de soluoao salina esteril contendo
0,1% de Tween 80 Vetec® , adicionados as embalagens. As embalagens foram
submetidas a agitacao manual por 10 minutos. Decorrido o tempo de extraoào,
procedeu-se a contagem por metodo indireto. Foram filtrados, separadamente, os
volumes de 100 mL, atraves de membranas de ester de celulose Millipore ® corn
poros de 0,45 pm.
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camada de Agar Sabouraud Dextrose Oxoid , contido em placas de Petri
descartãveis, sendo as placas posteriormente incubadas em estufa BOD FANEM,
modelo 347 CD, por 7 dias a 22,5 °C ± 2,5 °C. Decorrido o periodo de incubacão,
efetuou-se a contagem do nijmero de unidades formadoras de colOnias por
unidade de embalagem.
Paralelamente a estes procedimentos de contagem tambern foram
plaqueados, em duplicata, volumes de 1 mL de cada uma das suspensOes
microbianas, empregando os meios de cultura e condicOes de incubacão descritos
para o invOlucro de silicone, embalagem primäria de policarbonato, liquido de
enchimento e embalagem prim6ria de filme plâstico flexivel. Efetuou-se a
contagem do nilmero de unidades formadoras de colOnias por mL de suspensao
microbiana.
Ap6s o conhecimento tanto da contagem padronizada para cada uma das
especies microbianas (UFC/mL) assim como das contagens recuperadas para
cada urn das estruturas (invOlucro de silicone, embalagem primâria de
policarbonato, liquid° de enchimento e embalagem primkia de filme pl6stico
flexivel) conforme descrito no item 4.2.1.2, foi pc ►sivel o cAlculo dos percentuais
de recuperacao para cada estrutura avaliada.

4.2.1.3 Determinacdo da biocarga dos implantes
Trinta unidades, nä° estereis, de cada tipo de implante em
embalagem final foram empregadas na determinacao da biocarga, seguindo os
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Para os implantes constituidos de invOlucros de silicone gel corn superficie
lisa, texturizada ou revestida corn espuma de poliuretano cheios corn silicone gel,
a carga microbiana total consistiu dos valores corrigidos, encontrados para o
invOlucro de silicone e embalagem primâria de policarbonato. Quanto aos
implantes de silicone prd-cheios corn solucao salina a carga microbiana total foi
resultante da somatOria das cargas microbianas corrigidas do invOlucro de
silicone, embalagem primaria de filme plastic° flexivel e liquido de enchimento.

4.2.1.4 Identificacão dos microrganismos constituintes da biocarga
dos implantes
ApOs a avaliacao quantitativa da biocarga dos implantes nao estêreis,
procedeu-sea avaliagao qualitativa selecionando-se de todas as placas corn
evidência de crescimento microbiano, obtidas no item 4.2.1.3, colOnias corn
caracteristicas macromorfolOgicas distintas. Empregando alca de niquel-cromo
fez-se a transferdncia das diferentes colOnias para tubos de ensaio contendo meio
de cultura inclinado Agar de Caseina Soja estêril Oxoid ®. Ap6s a transferéncia os
tubos foram incubados por 48h a 32,5 °C ± 2,5 °C.
Decorrido o periodo de incubacao e confirmado o crescimento, os tubos
contendo os microrganismos isolados foram enviados, para identificacao, ao Setor
de Microbiologia do LaboratOrio de AnaUses Clinicas da Faculdade de Ciéncias
Farmacéuticas da USP.
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processos fisicos ( calor seco e radiacao) e fisico-quirnico por 6xido de etileno.
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Estes implantes foram empregados como suporte para o indicador biolOgico,
comercialmente obtido, Spordex® - contendo esporos de Bacillus subtilis var.

niger ATCC 9732 inoculados em tiras de papel, acondicionadas em embalagem de
papel glassine. As tiras do indicador biolOgico foram colocadas no interior dos
implantes, na posicao central, sendo ester posteriormente acondicionados na
estufa de esterilizacão marca Grieve, modelo TBH 500.

Foram realizados très ciclos de esterilizacao a 121°C, empregando tempo
de exposicao de 16h. Ao thrmino de cada ciclo de esterilizacao, as dez unidades
de implantes contendo os indicadores biolOgicos foram removidos e transferidos
para capela de fluxo laminar instalada em sala limpa. Os indicadores biolOgicos
foram retirados dos implantes e transferidos para tubos de ensaio contendo cerca
de 30 mL de meio Caldo caseina soja est6ril Oxoid ®. Os tubos foram, a seguir,
incubados em estufa bacteriolOgica marca Nova Etica, modelo 411D a
32,5 °C ± 2,5 °C por 7 dias (UNITED STATES, 2004). Foram realizadas
verificacOes diârias para observacäo de ocorrencia de turvacao e/ ou formacao de
pelicula na superficie do meio liquido, indicativos de crescimento microbiano.
Paralelamente a incubacao das tiras contendo os esporos, submetidas ao
processo esterilizante, foram incubadas tiras de esporos não esterilizadas para
permitir a comprovacäo da viabilidade do indicador biolOgico.
A eficâcia do meio-ciclo de esterilizacäo foi constatada pela auséncia de
crescimento microbiano nos tubos de meio de cultura contendo os indicadores
biolOgicos, comprovando-se a letalidade dos meio-ciclos de esterilizacäo sobre os
indicadores biolOgicos. Para a esterilizacao das unidades de implantes a serem
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Corn os valores da biocarga dos implantes de silicone prê-cheios corn
solucào salina procedeu-sea selecäo das doses de verificacäo e esterilizacao,
empregando a norma ISO 11137:1995 — Sterilization of health care products —

Requirements for Validation and routine control — Radiation sterilization ( Anexo B Tabela 1).
A dose de verificacao é a dose de radiacao estimada para produzir urn
Nivel de Seguranca de Esterilidade ( Sterility Assurance Level - SAL) de 10 -2 e a
dose de esterilizacao constitui-se na dose de radiacâo estimada para obtencao de
um Nivel de Seguranca de Esterilidade de 10-6.
Conforme a norma adotada, a eficâcia do processo esterilizante foi avaliada
procedendo-se ao teste de esterilidade em 100 unidades de implantes irradiadas
corn dose de verificacao de 8,3 kGy, processo realizado na empresa EMBRARAD
— Empresa Brasileira de Radiac5o. ApOs comprovacäo do atendimento ao Nivel de
Seguranca de Esterilidade de 10 -2 procedeu-sea irradiacäo de outras 100 unidades de
implantes empregando dose de radiacäo de 21,7 kGy (dose de esterilizacão) para
posterior realizacäo das avaliacties microbiolOgicas e biolOgicas.

Esterilizacão por Oxido de Etileno
Os parâmetros para esterilizacao por Oxido de etileno foram definidos
empregando o Metodo C: Metodo do Meio Ciclo (ISO 11135:1994 Medical Devices

— validation and routine control of ethylene oxide sterilization — Anexo B).
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umidade relativa: minimo 55%
tempo de esterilizacao (meio ciclo): 150 minutos
Foi utilizado o indicador biolOgico, comercialmente obtido, Spordex® -

Bacillus subtilis var. niger ATCC 9732, acondicionado no interior dos implantes de
silicone gel (volume de 700 mL). Foram submetidas aos meio-ciclos, 10 unidades
dos implantes, que ap6s a esterilizacao foram avaliadas quanto a esterilidade
atravês da incubacao das tiras contendo os esporos. Foram realizados tr6s ciclos
de esterilizacao nas mesmas condicOes. Os indicadores biolOgicos foram retirados
dos implantes e transferidos para tubos de ensaio contendo cerca de 30 mL de
meio Caldo caseina soja esteril Oxoid® e a seguir, incubados em estufa
bacteriolOgica marca Nova Etica, modelo 411D a 32,5 °C ± 2,5 °C por 7 dias
(UNITED STATES, 2004).
Foram realizadas verificacOes diArias para observacäo de ocorrdncia de
turvacao e/ ou formacâo de pelicula na superficie do meio liquido, indicativos de
crescimento microbiano. Decorrido o tempo de incubacäo nao se observou
crescimento microbiano nos tubos contendo os esporos bacterianos, comprovando
a eficâcia do meio ciclo.
Paralelamente a incubacäo das tiras contendo os esporos bacterianos,
submetidas ao processo esterilizante, foram incubadas tiras de esporos nao
esterilizadas para permitir a comprovacão da viabilidade do indicador biolOgico.
Procedeu-sea esterilizacao das unidades de implantes a serem submetidas
As avaliacOes microbiolOgicas, biolOgicas e fisica empregando o dobro do tempo

Seguranca Biologica de Implanter Mamdrios de Silicone: inter-relacao entre processos esterikmtes e biocompatibilidade
Janice Campos de Azenedo - Tese de Doutorado - 2004

Seja nos processos esterilizantes em que a validacäo consistiu na
verificacao da perda da viabilidade dos esporos bacterianos (calor seco e Oxido de
etileno) ou onde se estabeleceu dose de verificacao ( radiacao gama), todas as
100 unidades de cada tipo de implante esterilizadas, foram submetidas a inspecao
visual quanto a integridade do produto e embalagem, alêm da adequacão da
aparéncia fisica (ambos testes nao destrutivos), sendo em seguida submetidas ao
teste de esterilidade.
A validacão do teste de esterilidade abrangeu a comprovacao da
esterilidade dos meios de cultura empregados bem como confirmacào da
capacidade promotora de crescimento destes mesmos meios. IambOrn foi
comprovada a ausència de atividade bacteriostatica e fungistâtica das amostras
de implantes. Estes procedimentos foram realizados conforme descritos na
United States Pharmacopeia (2004).

Comprovacdo da esterilidade dos meios de cultura
Para confirmacao da esterilidade dos meios de cultura, apOs sua
preparacão, de cada urn dos lotes de meio Caldo tioglicolato Oxoid ® e meio Caldo
caseina soja Oxoid® empregados, foram incubados cinco tubos por periodo de 14 dias,
respectivamente a 32,5 °C ± 2,5 °C e 22,5 °C ± 2,5 °C.
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foram inoculados, em duplicata, corn aproximadamente 100 UFC/tubo empregando
os microrganismos Bacillus subtilis 6633, Pseudomonas aeruginosa 9027 e

Bacteroides vulgatus 8482. ApOs inoculacâo os tubos foram incubados por 3 dias

a temperatura de 32,5 °C ± 2,5°C.
Tubos do meio de cultura Caldo caseina soja foram inoculados, em
duplicata, corn aproximadamente 100 UFC/tubo, empregando os microrganismos

Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231 e Aspergillus niger 16404, sendo
que, apOs inoculacäo os tubos contendo o B.subtilis 6633 foram incubados por
3 dias a temperatura de 32,5 °C ± 2,5 °C e aqueles contendo a C. albicans 10231 e

A.niger 16404, por 5 dias a 22,5 ± 2,5 °C.

Atividade bacteriostddca e fungistatica aas amosudbimplantes

tie

A ausancia de atividade bacteriostatica e fungistatica das amostras foi
confirmada empregando-se os mesmos microrganismos descritos para a
comprovacao da capacidade promotora de crescimento dos meios de cultura.
Volumes de 1 mL das suspensties microbianas contendo cerca de 100 UFC,
foram inoculadas juntamente corn 2 fragmentos corn cerca de 2 cm2 , dos
diferentes tipos de implantes, nos meios de Caldo tioglicolato e Caldo caseina soja
e incubados a temperatura de 32,5°C ± 2,5 °C e 22,5 °C ± 2,5 °C, respectivamente
por 14 dias.
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tioglicolato esteril Oxoid ® e a outra metade para o Caldo caseina soja esteril
Oxoid®, posteriormente incubados a 32,5 °C ± 2,5 °C e 22,5 °C ± 2,5 °C, respectivamente.

Teste de esterilidade empregando amostras de:
- implantes de silicone gel com superficie lisa e texturizada
esterilizados por calor seco
- implantes de silicone gel corn superficie lisa e texturizada
esterilizados por 6xido de etileno
- implantes de superficie revestida corn poliuretano esterilizadas
por 6xido de etileno
Os procedimentos descritos a seguir foram realizados em capela de fluxo
laminar certificada, marca VECO modelo Biosafe Tipo A Classe 100, corn
velocidade de fluxo de ar no filtro de insuflamento de 0,37 m/s instalada em sala
limpa. Trabalhou-se corn tacnica asseptica, tendo sido todos os dispositivos
auxiliares previamente esterilizados. Foram empregadas 100 unidades de cada
tipo de implante submetidas aos doffs processos esterilizantes.
0 teste de esterilidade foi realizado pelo mêtodo direto, onde depois da
retirada do implante da embalagem, foram cortados 2 fragmentos em seguida
adicionados aos tubos de ensaio contendo cerca clan mL dos meios de cultura
Caldo tioglicolato esteril Oxoid ® e Caldo caseina soja esteril Oxoid®,
posteriormente incubados por 14 dias a 32,5°C ± 2,5 °C e 22,5°C ± 2,5 °C,
respectivamente. Diariamente procedeu-sea observacao dos tubos quanto
ocorréncia de crescimento microbiano.
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implante para frasco esteril e posterior fragmentacao dos invOlucros corn tesoura,
sendo entäo adicionados ao frasco contendo o liquido interno. Ap6s agitacao
manual foi realizada a filtracao atraves de membrana de ester de celulose corn
tamanho de poros de 0,45 tm Millipore °, em seguida dividida ao meio, sendo
metade da membrana transferida para o meio de cultura Caldo tioglicolato esteril
Oxoid® e a outra metade para o Caldo caseina soja esteril Oxoid , posteriormente
incubados a 32,5 °C ± 2,5 °C e 22,5 °C ± 2,5 °C, respectivamente. Diariamente
procedeu-se a observacäo dos tubos quanto a ocorrencia de crescimento
microbiano.

4.2.2 Metodos biolOgicos
4.2.2.1 Avaliacäo da citotoxicidade in vitro
As avaliaceies in vitro foram feitas pela analise da citotoxicidade em culturas
celulares, tomando como parametro a viabilidade celular. Os metodos utilizados
foram o de Difusão em camada de agar e Captura do vermeiho neutro. Foram
empregadas 10 unidades de cada tipo de implante.
Mdtodo de difusdo em camada de agar
Os ensaios foram realizados na Secao de Culturas Celulares do Institute
Adolfo Lutz (IAL). A area para realizacao dos testes dispunha de capela de fluxo
laminar vertical, por sua vez alojado em sala limpa, corn sisterna de filtro absoluto
e pressao positiva. Todo o trabalho foi desenvolvido empregando material
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Eagle (MEM), suplementado corn 0,1 mM de aminoacidos nä° essenciais, 1,0 mM
de piruvato de s6dio e 10% de soro fetal bovino (MEM c/ 10% SFB).
A manutencao da linhagem foi feita a 37 °C em garrafas de 250 mL, corn
repiques a intervalos mêdios de 72 horas. A dispersäo da monocamada celular foi
efetuada utilizando uma associacao de tripsina 0,20% e versene 0,02% (ATV).
ApOs a dispersao, as calulas foram novamente suspensas no meio de cultura e
distribuidas, tanto nas garrafas destinadas a manutencao como em placas de Petri
de 60 mm de diametro.
As calulas foram semeadas em volumes de 5 mL, em triplicata, nas placas
de Petri (60x15mm), na concentracao de 3,0x10 5 cels/ mL e incubadas por 48 horas a
37 °C em atmosfera Cimida contendo 5% de CO 2 . ApOs este periodo, corn a
monocamada de calulas ja formada, o meio de cultura foi desprezado e
adicionado volume de 5 mL de meio em cada placa de Petri. Este meio
compunha-se de partes iguais de MEM duas vezes concentrado e agar (BBLBecton Dickinson) a 1,8% contendo 0,01% de vermelho neutro (Merck), como
corante vital. No momento do use o agar foi fundido e misturado corn o MEM,
ambos a temperatura de 44 ± 1 °C. As amostras (fragmentos de 0,5 cm x 0,5 cm)
foram depositadas sobre a camada de agar, antes de sua completa solidificacao.
As placas de Petri foram incubadas novamente em estufa com 5% de CO2 a 37 °C
por 24 horas.
Como controles positivos foram utilizados fragmentos de latex e como
controles negativos discos de papel de filtro de natureza comprovadamente
atOxica, respeitando a dimensao de 0,5 cm de diametro para ambos.
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A graduacao da toxicidade foi realizada conforme orientacao da United
States Pharmacopeia (2004), onde estao descritos os diferentes indices de zona
(IZ): IZ=0 corresponde a ausdncia de efeito sob a amostra, IZ=1 alguma alteracao
ou degeneracao celular sob a amostra, IZ=2 halo claro somente sob a amostra,
IZ=3 halo entre 0,5 e 1,0 cm ao redor da amostra, IZ =4 para halo claro maior que
1,0 cm.

Mètodo de Captura do Vermelho Neutro
Para avaliacâo da citotoxicidade pelo m6todo de captura do vermelho
neutro, foram obtidos extratos a partir das amostras de implantes de silicone. As
amostras foram cortadas em fragmentos perfazendo uma area de
aproximadamente 4 cm 2 , colocados em 2,5 mL de Eagle sem soro a 37 °C por
24 horas. ApOs obtencao do extrato, este foi diluido a 50%, 25%, 12,5% e 6,25%.
Uma suspensao da linhagem celular NCTC clone 929, na concentracao de
2,5x10 5 c6lulas/ mL foi semeada, em volumes de 0,2 mL, nas microplacas de
96 pocos de fundo chato. Estas foram entao incubadas por 24 horas, a 37 °C em
atmosfera Ornida corn 5% de CO2 para a formacao da monocamada celular. ApOs
este periodo, o meio deb cultura foi desprezado e adicionado a cada pow 0,2 mL
de meio contendo os extratos e suas diluicties das amostras a serem testadas e
dos respectivos controles. Os extratos e suas diluicOes, bem como os controles
foram testados em triplicata. As placas foram novamente incubadas em estufa
corn 5% CO2 a 37 °C por 24 ho[gs.
Depois do periodo de incubacao o meio contendo as amostras foi
desprezado e 0,2 mL de meio de Eagle sem soro, contendo 50 pg de vermelho
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Decorrido o tempo de captura o meio foi removido e as celulas lavadas duas
vezes corn 0,2 mL de solucäo fosfatada tamponada pre aquecido a 37 °C. Seguiuse outra lavagem corn 0,2 mL de solucäo aquosa de formaldeido a 40% e 1% de
CaCl 2 , para remover o corante näo incorporado. Esta solucäo foi a seguir
descartada e 0,2 mL de solucao aquosa de 1% de acid° acetico e 50% de etanol
foi adicionada para extrair o corante. Ap6s 10 minutos de agitacao, a placa foi
levada para leitura da densidade Optica num leitor de microplacas da marca
Organon Teknika Reader 530 com filtro de 540 nm.
Como controle positivo foi utilizado extrato de fragmentos de latex e como
controle negativo extrato de papel de filtro at6xico. Os extratos foram preparados
em meio de Eagle corn 5% de soro fetal bovino (SFB) na proporcäo de 0,1g de
latex/ mL e 4 cm 2 de papel de filtro/ mL incubados a 37 °C por 24 horas. Ap6s este
periodo, o extrato do controle positivo foi diluido na proporcäo de 2:1 e
considerado como solucäo mae, o extrato do controle negativo foi utilizado
diretamente. Os controles foram avaliados nas concentracOes de 100%, 50%,
25%, 12,5% e 6,25%. Tambern foi feito controle das celulas, onde so foi colocado
o meio de Eagle corn 5% de SFB.
A porcentagem de viabilidade celular foi obtida corn divisäo da media da
densidade Optica de cada diluicäo pela media da densidade Optica do controle de
celulas vezes 100. 0 indice de citotoxicidade

10 50

foi calculado pela construcäo de

uma curva dose-resposta obtida pela projecao da porcentagem de viabilidade
celular em funcäo da concentracao da amostra utilizando o programa de
computador Microsoft Excel.
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Amebocyte Lysate (LAL) corn sensibilidade (k) de 0,125 UE/ mL (Unidades de
Endotoxina/mL), Endotoxina Padrao de Controle (E.coli 055:B5), 6gua apirogënica
e tubos de vidro apirogdnicos de 8 x 70 mm. Trabalhou-se corn tëcnica ass6ptica
corn auxilio de bico de Bunsen e dispositivos auxiliares previamente
despirogenizados em estufa marca Nova Etica modelo 400,
temperatura de 200 °C por 3 horas.
0 reagente foi reconstituido conforme orientacao do fabricante corn 5,2 mL
de âgua apirogénica, sendo a solucäo obtida transferida em volumes de 0,1 mL
para tubos apirogénicos. A endotoxina padräo foi reconstituida corn 4 mL de âgua
apirogénica obtendo-se uma concentracao de 20 UE/ mL.
As amostras est6reis de implantes de silicone gel, corn volume mèdio de
220 mL, foram cortadas corn tesoura em fragmentos perfazendo cerca de

Y4

do

implante e submetidos a extracâo empregando 40 mL de agua apirogénica, por
1 hora em agitador rotativo marca Superohm, modelo AS (UNITED STATES,
2004).
Para as amostras de implantes de silicone pr6-cheios com solugäo salina,
corn volume m6dio de 700 mL, o teste foi realizado apOs transferencia do liquido
de enchimento para erlenmeyer apirogènico e posterior transfertncia dos
fragmentos do invOlucro para o mesmo frasco, sendo ern seguida submetidos
agitacäo por 1 hora em agitador rotatOrio marca Superohm, modelo AS.
Irnediatamente ap6s a extracao, procedeu-se ao teste corn o liquido extrator
empregando o Iimite para endotoxina de 0,5 UE/ mL (FDA, 1987). Como controle
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pipetados em duplicata, para tubos contendo 0,1 mL do reagente. Os tubos foram
colocados em banho-maria Unique modelo USC-2800A, a temperatura de 37 °C ± 1°C,
por 1 hora. A avaliacâo foi feita pela inversäo dos tubos a 180°, observando-se a
formacao ou auséncia de gel, respectivamente presenca ou aus6ncia de
endotoxinas.
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atendimento a norma utilizada. Para a realizacão do teste de bleed foram
utilizados implantes de silicone de superficie lisa, superficie texturizada e
superficie revestida corn espuma de poliuretano esterilizados por calor seco e
implantes de superficie lisa esterilizados por calor seco e 6xido de etileno.
0 teste foi realizado empregando discos de silicone corn area de 19,635 cm2,
medindo 50 mm de diárnetro, corn espessura de 3,125 mm ± 0,025 mm e corn
dureza de 70 Shore A, que serviram como suporte para os implantes.
Os discos de silicone foram limpos, por imersao em alcool isopropilico,
sendo posteriormente mantidos, por 24 horas, em estufa incubadora marca Nova
Etica Modelo 410 D, a temperatura de 43 ± 2°C para estabilizacäo. ApOs este
periodo foram pesados em balanca analitica marca AND, modelo HA-202M corn
precisao de 0,00001 g.
Quanto aos implantes de silicone, estes tiveram a superficie limpa corn
tecido sintètico de tibia continua embebido corn alcool isopropilico, sendo
posteriormente mantidos, para secagem, a temperatura ambiente de 22 °C ± 3 °C
corn umidade relativa de 68% ± 6%, por duas horas.

ApOs a secagem, os impl4rdes foram depositados sobre os discos de
silicone ja pesados (Figura 10), acondicionados em placas de Petri previamente
limpas corn alcool isopropilico, sendo os conjuntos implante/discos de silicone
suporte e discos-controle transferidos para estufa incubadora marca Nova Etica
Modelo 410 D, mantida a temperatura de 43 ± 2°C. Foram empregadas 10 unidades
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este tempo, os implantes foram removidos e os discos de silicone suporte e
controle pesados. Após a pesagem os implantes foram novamente depositados
sobre os discos de silicone, retornando-se os conjuntos juntamente com os discoscontrole à estufa. Esta operação repetiu-se a intervalos de 7 dias, perfazendo um
total de 8 semanas de avaliação.

A diferença entre os valores de pesagem obtidos semanalmente, para os
discos-controle e discos-suporte, permitiu o cálculo da massa de gel difundida.
O cálculo foi realizado empregando a fórmula descrita na norma ASTM F 703-96,
adaptada para obtenção da massa difundida por unidade de implante.

Figura 10 - Teste de bleed : ç:teposição dos implantes de silicone gel de superfície lisa
(esquerda) e implantes de silicone com superfície revestida com poliuretano (direita) sobre os
discos de silicone
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As Tabelas 1 a 6 apresentam os resultados dos percentuais medios de
recuperagäo para cada tipo de implante, calculados empregando os percentuais
de recuperacao para cada microrganismo.
Tabela 1 — Percentual medio de recuperacão da contagem microbiana obtido para os
invOlucros dos implantes de silicone gel corn superficie lisa

Percentual de Recuperacäo (%)
Por Microrganismo
S.aureus 6538

80

P.aeruginosa 9027

73

subtilis 6633

74

albicans 10231

77

Mèdio

76

Tabela 2 — Percentual media de recuperacäo da contagem microbiana obtido para os
invOlucros dos implantes de silicone gel corn superficie texturizada

Percentual de Recuperacao (%)
Por Microrganismo
S. aureus 6538

77

P.aeruginosa 9027

67

B.subtilis 6633

69

C. albicans 10231

80

Medi°

73
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S.aureus 6538

78

P. aeruginosa 9027

67

B.subtilis 6633

67

C. albicans 10231

79

73

Tabela 4 — Percentual medio de recuperagao da contagem microbiana obtido para as

embalagens primânas de policarbonato (blister)
Percentual de Recuperacâo (%)

Por Microrganismo
S.aureus 6538

87

P. aeruginosa 9027

98

B.subtilis 6633

99

C. albicans 10231

98

Mêdio

96
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Por Microrganismo
S.aureus 6538

100

P. aeruginosa 9027

99

B.subtilis 6633

100

C.albicans 10231

100

Medi°

100

Tabela 6 — Percentual mêdio de recuperagão da contagem microbiana da embalagem
primkia de filme plâstico obtido para os implantes de silicone prê-cheios corn
solucâo salina
Percentual de Recuperacäo (%)

Por Microrganismo
S.aureus 6538

91

P.aeruginosa 9027

95

B.subtilis 6633

94

C. albicans 10231

96

Mêdio

94
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Tabela 7 — Valores da biocarga dos implantes de silicone gel corn superficie lisa
UFC
Implantes
InvOlucro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ND
02
ND
16
ND
ND
06
03
19
14
14
02
03
02
ND
27
ND
02
11
18
ND
ND
02
04
02
07
03
ND
ND
11

Embalagem de
Policarbonato
ND
ND
ND
02
ND
ND
ND
ND
ND
03
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
08
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Total
ND
02
ND
18
ND
ND
06
03
19
17
14
02
03
02
ND
27
ND
02
11
26
ND
ND
02
04
02
07
03
ND
ND
11

ND — Nao detectado
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InvOlucro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

04
ND
04
27
06
15
08
02
20
07
42
06
02
06
03
04
10
06
102
ND
03
04
ND
07
02
04
07
ND
06
11

Policarbonato
02
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
04
ND
ND
05
ND
08
ND
02
ND
ND
10
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
05
ND
ND
10

Total
06
ND
04
27
06
15
08
02
24
07
42
11
02
14
03
06
10
06
112
ND
03
04
ND
07
02
04
12
ND
ND
21

ND — Nä° detectado
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lmplantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

InvOlucro
ND
59
22
ND
ND
03
03
03
08
12
30
05
07
31
03
07
26
06
03
03
04
03
03
03
17
03
03
03
03
18

Embalagem
Policarbonato
04
ND
ND
ND
04
ND
ND
ND
ND
ND
ND
10
ND
ND
ND
06
ND
ND
06
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
08
ND
ND
03

Total
04
59
22
ND
04
03
03
03
08
12
30
05
07
31
03
13
26
06
09
03
04
03
02
03
17
03
11
03
03
21

ND — Não detectado
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

04
ND
ND
ND
09
01
02
02
ND
ND
03
10
04
ND
05
ND
N
01
04
ND
04
01
27
ND
15
01
02
29
ND
01

ND
ND
ND
02
05
ND
ND
ND
ND
ND
03
08
03
ND
17
ND
01
ND
08
04
04
ND
ND
ND
11
01
01
01
01
ND

ND

4,17

2,33
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gama.
Tabela 11 - Determinacão da carga microbiana total dos implantes de silicone pre-cheios
corn solucäo salina

Carga Microbiana (UFC)
Liquido de Enchimento

0,00

InvOlucro de Silicone

111,12

Embalagem Interna

12,39

Total

123,51

Tabela 12 — Identificagao dos microrganismos isolados constituintes da biocarga dos
implantes nao estêreis
Coloracao de Gram
Moraxella sp

(-)

Micrococcus luteus

(+)

Bacillus cereus

(+)

Staphylococcus auricularis

(+)

Staphylococcus saprophyticus

(+)

Levedura

NA

NA — nao aplicavel
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Implante de Silicone

Calor Seco

Oxido de Etileno

Caseina soja

Tioglicolato

Caseina soja

Tioglicolato

Superficie Lisa

0/100

0/100

0/100

0/100

Superficie Texturizada

0/100

0/100

0/100

0/100

Revestido corn
Poliuretano

NA

NA

0/100

0/100

NA — Nâo Aplicavel

Tabela 14 — Tubos corn crescimento microbiano no teste de esterilidade para os implantes
de silicone submetidos a esterilizacao por radiagáo gama

Dose de Verificacäo
(SAL 10-2)

Implante de Silicone pre-

Dose de Esterilizacäo
(SAL 10-6)

Caseina soja

Tioglicolato

Caseina soja

Tioglicolato

2/100

0/100

0/100

0/100

cheio corn solucão salina

0 resultado do teste de esterilidade para os implantes prè-cheios corn
solucäo salina, quando empregada dose de verificac5o, apresentou 2 tubos corn
crescimento microbiano, estando dentro do critêrio de aceitacao do teste, segundo
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5.2 Métodos Biológicos

5.2.1 Citotoxicidade in vitro
Método de Difusão
Todas as amostras, abrangendo os 4 tipos de implantes, esterilizadas pelos
diferentes processos, mostraram-se não irritantes com IZ = O, ou seja, ausência de
efeito citotóxico sob a amostra.

Figura 11 - Teste de citotoxicidade por difusão em agar, placas com controle negativo
(esquerda) e controle positivo (direita)
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Figura 12 - Teste de citotoxicidade por difusão em agar, placas com amostras de
implantes de silicone gel e pré-cheio com solução salina, mostrando ausência de
toxicidade

Segurança Biológica de Implantes Mamários de Silicone: inter-relação entre processos esterilizantes e biocompatibilidade
] anice Campos de Azevedo - Tese de Doutorado - 2004

Figura 13 - Células
Fotomicrografia (100x)

NCTC

clone

929

coradas

pelo

vermelho

neutro.

Figura 14 - Teste de citotoxicidade por difusão em agar, zona limítrofe do halo de
contraste, células NCTC clone 929. Fotomicrografia (100x)
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Figura 15 - Método de captura do vermelho neutro: implantes de silicone
gel com superfície lisa e texturizada esterilizados por calor seco
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Figura 16 - Método de captura do vermelho neutro: implantes de silicone
gel com superfície lisa e texturizada e revestida com poliuretano
esterilizados por óxido de etileno
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0%

50%

concentração dos extratos das

100%
amostras

Figura 17 - Método de captura do vermelho neutro: implantes de silicone
pré-cheios com solução salina esterilizados por radiação gama

Figura 18 - Teste de itotoxicidade pelo método de captura do vermelho
neutro: placas com 96 ~ ços: (A) amostra, (CC) controle de células,
( - ) controle negativo, (-fi). controle positivo

Segurança Biológica de Implantes Mamários de Silicone: inter-relação entre processos esterilizantes e biocompatibilidade
] anice Campos de Azevedo - Tese de Doutorado - 2004

5.3 Mètodo Fisico
5.3.1 Teste de bleed
Tabela 15 - Valores da massa de gel (mg/cm 2/semana) difundida atravês do invOlucro de
silicone para implantes de silicone gel esterilizados por calor seco
Esterilizacäo por calor seco
Massa de gel difundida (mg/cm2/semana)
Implante
Superficie Lisa

Superficie
Texturizada

Superficie Revestida
c/ Poliuretano

1

0,84887

0,16310

0,03139

2

0,77916

0,18723

0,03571

3

0,82461

0,18144

0,02979

4

0,81876

0,17133

0,03113

5

0,88426

0,17539

0,03349

6

0,60020

0,17399

0,02731

7

0,91883

0,17876

0,03514

8

0,91406

0,24083

0,03489

9

0,68774

0,24892

0,03145

10

0,74096

0,27330

0,03215

Valor Medio

0,80175

0,19943

0,03225
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calor seco e 6xido de etileno

Implantes de Silicone de Superficie Lisa pre-cheios corn silicone gel
Massa de gel difundida (mg/cm2/semana)
Implante
Calor Seco

Oxido de Etileno

1

0,64303

1,25819

2

1,04671

1,15009

3

1,07784

1,16957

4

1,01182

1,32892

5

1,17467

1,33178

6

1,18078

1,34942

7

0,76952

1,13743

8

0,86693

1,14239

9

0,96204

1,00125

10

0,71630

0,986801

Valor Mêdio

0,94496

1,18558
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Figura 19 - Teste de bleed: médias e desvios padrão da massa de gel difundida,
a cada semana, dos implantes esterilizados por calor seco
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Figura 20 - Teste de bleed: médias e desvios padrão da massa de gel
difundida, a cada semana, dos implantes de superfície lisa esterilizados por
calor seco e óxido de etileno.
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desenvolvimento dos processos que incluem moldagem, limpeza e esterilização.
Estabelecidas as diretrizes do desenvolvimento, iniciam-se as produções piloto, os
ensaios analíticos e registro do produto.

Todo o processo de desenvolvimento, produção e controle dos produtos é
permeado por ensaios de natureza química, biológica, microbiológica, física e
mecânica aplicável a cada etapa e situação. Havendo segurança plena quanto a
estes aspectos, tem-se a garantia de qualidade do produto.

Ao se considerar a questão da segurança, não apenas em função da
qualidade do produto, mas com foco no paciente, surgem aspectos inerentes ao
procedimento cirúrgico, tais como ambiente da sala cirúrgica, treinamento e
qualificação de profissionais de saúde envolvidos, condições de anti-sepsia,
comprovação da esterilidade dos materiais auxiliares empregados ou ainda a
reutilização de materiais invasivos. Esta última se constitui em prática comum,
inclusive em hospitais de elevado padrão, mas indefensável sob a ótica da
segurança do paciente. Infelizmente, no geral é extremamente difícil caracterizar a
caU$a de uma infecção de sítio cirúrgico. Outrossim, sabe-se que, em se tratando
de pacientes portadores de implantes, existe o risco de colonização do
biomaterial, com a possível evolução do quadro infeccioso e em casos extremos
causando a morte. Por vezes cateteres, "shunts", implantes ortopédicos e de
contorno, entre outros, têm que ser explantados e muitos dos relatos atribuem
esta ocortência a infecções nosocomiais (ABLAZA; LA TRENTA, 1998; FECURI
Jr,2000).

Esperando que a qualidade nos estabelecimentos de saúde torne-se
inquestionável e que as práticas de reutilização que ocorrem, muitas vezes por
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aplicável a materiais de diversas naturezas, é importante que se trabalhe de forma
a manter controlados os níveis de biocarga. Tais níveis por sua vez estarão na
dependência do ambiente de trabalho com layout adequado, provido de filtros
absolutos, pressão positiva; operadores qualificados, treinados e motivados;
sistema de suprimento de água de qualidade controlada; matérias-primas com
padrão sanitário adequado; fatores específicos planejados, processos de limpeza,
produção, esterilização e ensaios analíticos validados. Porém, antes da seleção
de um processo de esterilização é importante considerar o efeito que o mesmo
terá sobre a estabilidade do material a ser submetido ao processo esterilizante
(GOGOlEWSKI; MAINll-VARlET, 1996).

Quanto à validação dos ensaios analíticos utilizados neste estudo, as
Tabelas 1 a 6 mostram os valores dos percentuais de recuperação determinados
com vistas à quantificação da biocarga dos implantes. Esta quantificação se
constitui em etapa de extrema importância, uma vez, que em função das
diferentes superfícies a serem avaliadas, seja quanto à textura, conformação,
área, torna-se imprescindível utilização de metodologia que permita a remoção
das células aderidas (PINTO, 1995). Um recurso bastante útil é o emprego do
Tween

ao,

acrescido ao líquido extrator com o objetivo de favorecer o

descolamento das células microbianas aderidas às superfícies.

Os menores percentuais de recuperação encontrados para os invólucros de
silicone dós três diferentes tipos, variando de 73% a 76%, quando comparados
com as embalagens primárias (94% e 96%), podem ser resultantes tanto da
irregularidade das superfícies, quanto do favorecimento da adesão microbiana
pelo silicone e poliuretanos (AReIOlA et aI., 1995; FlEMMING et aI., 2000). A
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o conhecimento da

biocarga dos implantes de silicone gel (Tabelas 7 a 9),

embora não tenham sido utilizados na determinação dos parâmetros dos
processos de esterilização empregados (calor seco e óxido de etileno), constituiuse em fator crucial para a eficácia da esterilização, uma vez que, para uma
população microbiana exposta a um processo letal, a perda da viabilidade ocorre
de maneira regular, ou seja, uma proporção constante da população sobrevivente
é inativada a cada incremento de exposição ao agente letal (PINTO; KANEKO;
OHARA, 2000) e sendo esta carga microbiana baixa, há maior probabilidade desta
exposição resultar na destruição da população de microrganismos, atingindo a
condição de esterilidade.

Além disto, o conhecimento da biocarga do produto pode ser empregado
como instrumento do programa de monitoração ambiental, na avaliação da
eficiência dos processos de limpeza para remoção de microrganismos, bem como
no controle dos processos de produção de produtos estéreis (ISO 11737-1,1995).
Consiste, ainda, em recurso interessante no treinamento e motivação do pessoal
envolvido nas etapas industriais correspondentes (BEER, 1995, JONES, 1997).

Quanto aos implantes pré-cheios com solução salina, os valores da
biocarga mostrados na Tabela 10 foram utilizados para a determinação das doses
de verificação e esterilização de acordo com as diretrizes para validação e
controle da esterilização pQof.. radiação (ISO 11137:1195). Utilizou-se o Método 1
descrito nesta norma, onde a determinação das duas doses foi realizada
empregando a Distribuição Padrão de Resistências (SDR) levando em conta o
valor da biocarga obtida para os implantes (Tabela 11). Este método tem sofrido
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et ai. (1998) com o objetivo de determinar a dose de radiação para esterilização
em função dO valor 0 10 . Avaliando os resultados, os autores concluíram que para
biocargas abaixo de 10 UFC/ dispositivo, torna-se interessante a determinação da
resistência da biocarga presente no produto, pois esta pode ser maior que a
resistência de uma população padrão. Contrapondo ao relatado por estes autores,
estudo onde também foi determinada a resistência da biocarga de amostras
constituídas de gaze de algodão demonstrou que a resistência da biocarga
determinada experimentalmente foi menor que a Distribuição Padrão de
Resistências da norma ISO 11137 (YAN et aI., 2002).

Estes relatos, conduzem à reflexão quanto à aplicação do Método 1 da
norma ISO 11137, pois se torna importante garantir a correta quantificação da
carga microbiana, já que em caso de estabelecimento de valores quantitativos e
qualitativos subestimados da biocarga, será determinada uma dose de verificação
ineficaz comprometendo a validação do processo de esterilização.

Além da quantificação da biocarga, é extremamente importante a
identificação dos microrganismos que a constituem. Esta informação permite
avaliar a origem da contaminação (pessoal, insumos e matérias-primas e/ou do
processo de produção), bem como proporciona o conhecimento da patogenicidade
destes contaminante5.

Os microrganismos isolados das amostras dos implantes (Tabela 1)
caracterizam-se por serem oriundos, em sua maioria, da microbiota do corpo
humano. A Moraxella spp constitui parte da microbiota normal de superfícies
mucosas, sendo considerada de baixo potencial patogênico, é também o único
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quadros infecciosos. As leveduras são consideradas como microbiota normal da
orofaringe e trato gastrointestinal (KONEMAN et aI., 2001). O Bacillus cereus é
uma bactéria considerada inofensiva, comumente encontrada no solo e na
vegetação e se presente em

um produto farmacêutico é indicativo de

contaminação por poeira (HUGO, 1990).

Outro aspecto, inerente à segurança biológica, também atrelado à
contaminação microbiana é a presença de endotoxinas bacterianas que, dependo
do nível

de contaminação

podem desencadear uma

reação

pirogênica.

Coincidentemente, o primeiro grupo de produtos para os quais o FDA liberou o
teste in vitro para detecção de endotoxinas bacterianas, em substituição ao
método convencional em coelhos foram os medicaI devices, ou correlatos de
medicamentos (prefere-se esta nomenclatura, respaldada na Lei 6.360/76 e
Decreto 79.034/77 ao termo "produto para saúde" adotado nas RDC e RE).

Os resultados obtidos para todos os tipos de implantes, caracterizando a
ausência de endotoxinas bacterianas, são coerentes ao se considerar a
contaminação

microbi,~

relativamente baixa (Tabelas 7 a 10), assim como os

microrganismos contaminantes (Tabela 12), pois tem-se prevalência de espécies
Gram positivas que se caracterizam por não possuírem o lipopolissacarídeo.

A eficácia dos processos de esterilização por calor seco, óxido de etileno e
radiação gama pode ser comprovada empregando o teste de esterilidade (Tabelas
13 e 14). Quando da submissão a um processo esterilizante deve se levar em
conta as possíveis alterações físicas a que estão sujeitos os diferentes materiais.
Na Tabela 13 observa-se o emprego do óxido de etileno na esterilização dos três
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alteração do gel de silicone, impossibilitando o uso deste tipo de implante
(GOGOLEWSKI; MAINIL-VARLET, 1996, ZHANG et aI., 1996).
Neste estudo justifica-se, para a esterilização por calor seco, a .definição da
temperatura de 121 DC por se constituir em condição usualmente especificada.
Embora esta temperatura seja empregada para o calor úmido, ao se aliar um
maior tempo de exposição ao empregar o calor seco (36 horas), teve-se energia
de ativação que propiciou a inativação microbiana e garantiu a preservação das
características físicas do material esterilizado.

Em adição à questão da segurança do paciente há que se considerar a
ausência de fatores tóxicos, presentes ou liberados pelo material implantado, que
possam comprometer os tecidos ou células vizinhas ao implante. Em se tratando o
silicone de material com amplo emprego clínico com vários relatos de avaliações
clínicas (SMAHEL, 1978; COLEMAN; FOO; SHARPE 1991; HAKELlUS; OLSEN,
1992; SIGGELKOW et aI., 2003), não se procedeu a ensaios de implantes
empregando animais de laboratório. Tal decisão, consoante com a tendência da
ética em experimentação animal, também é respalda(ta por experiência prévia
relatada por Caffee (1990). O autor, empregando

coe~os,

avaliou as reações

promovidas por implantes de silicone, que não permitiram conclusões quanto à
reprodução dos resultados em humanos.

A disposição de não se trabalhar com animais teria siQo alterada caso
qualquer dos resultados da avaliação da citotoxicidade in vitra, empregando
culturas celulares, evidenciasse resultados positivos. Mesmo empregando o
método por difusão em agar ,ou de captura de vermelho neutro, em nenhum dos
casos ou amostras obteve-se resultados comprometedores.
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para todas as amostras de implantes.

A linhagem NCTC clone 929 foi escolhida por ser a preconizada em
bibliografia oficial (ASTM, 1995, UNITED STATES, 2004) e também, por se tratar,
de

uma

linhagem

celular estabelecida

caracterizando-se

por garantir a

reprodutibilidade de resultados intralaboratoriais e permitir a comparação em
estudos interlaboratoriais (PIZZOFERRATO et ai., 1994). O uso de células com
origem e características bem definidas aumenta o potencial em predizer a
toxicidade do material a ser avaliado (FRESHNEY, 1987, EISENBRAND et ai.,
2002).

A comprovação da manutenção da biocompatibilidade, pelos implantes de
silicone após esterilização, visa atender ao exigido por normas internacionais (ISO
10933-1: 1997, ISO 14607: 2002), sendo que inúmeras metodologias in vitro têm
sido empregadas na avaliação da biocompatibilidade de biomateriais ( WOEDTKE
etal, 2003; PARIENTE, KIM e ATALA, 2001; IGNATUS e CLAES, 1996).

Entre as metodologias para avaliação da biocompatibilidade, o método de
difusão em camada de agar, por ser de fácil execução e ter boa reprodutibilidade
foi adotado pela American Society for Testing Materiais (ASTM). Também a United
States Pharmacopeia (2004) preconiza o uso do método de difusão em agar para
avaliação da biocompatibilidade de dispositivos médicos, implantes, material de
acondicionamento de medicamentos e material de embalagem elastomérico.

Trabalhos mais recentes têm valorizado o método de captura do vermelho
neutro, seja na avaiação da biooornpatibiK: de correlata:; (MONTANARO

et

ai., 2001;
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entre os dois métodos e que o método de difusão quando comparado com o
método de captura demonstra maior praticidade e menor custo, tornando
vantajosa sua adoção.

No método de captura do vermelho neutro, ao se trabalhar com diferentes
concentrações dos extratos obtidos com as amostras, é possível o cálculo do IC 5D ,
ou seja, a concentração que promove a perda de 50% da viabilidade celular.
Neste estudo, para todas as concentrações testadas as viabilidades celulares
obtidas foram superiores a 50%, conforme mostrado nas figuras 15, 16 e 17. Estes
resultados somam-se aos obtidos para o método de difusão em camada de agar,
garantindo a segurança quanto à ausência de toxicidade dos implantes avaliados.

Embora no método de captura do vermelho neutro, as medidas da
toxicidade sejam resultantes da leitura de densidade óptica das amostras e
controles realizada em equipamento, a figura 18 permite visualizar os resultados
dos extratos das amostras de implantes, com imperceptível diferença de coloração
entre os poços contendo as amostras, os controles negativo e de células.

O emprego de implantes de contorno, principalmente os mamários, foi
sempre alvo de comentários expressos pela mídia, mesclando por vezes
abordagens

científicas

de

pouca

credibilidade

e

algumas

situações

preconceituosas ou até mesmo maldosas. A questão da segurança dos implantes
de silicone resultou em processos litigiosos, onde evidências com falho
embasamento científico, influenciaram decisões judiciais com prejuízos financeiros
para as empresas, gerando ainda informaçõ,es distorcidas para pacientes
portadoras de implantes de silicone (PRICE; ROSENBERG, 1998).
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transexuais com desejo de adquirirem a estética feminina. Particularmente neste
último grupo, nem sempre o usuário recorre a profissionais de saúde idôneos,
assim como aceita a implantação de silicone de segurança questionável (não grau
médico).

Estas situações, embora por vezes grotescas, promoveram a associação
dos implantes de silicone a doenças como fibromialgia e lupus, culminando com a
proibição, pelo FDA em 1992, do uso dos implantes de silicone gel, exceto em
estudos clínicos monitorados. Esta proibição permanece até a presente data, pois
este órgão regulador aguarda a finalização de estudos que permitam a aprovação
irrestrita do produto (AULT, 2003).

Um dos receios reside na possibilidade de migração do gel de silicone
através da cápsula, atingindo o tecido e ocasionando reações do tipo inflamatória,
entre outras, com possível risco para o paciente. Para tal comprovação pode ser
aplicada norma que avalia a coesão do gel (ISO 14607:2002), assim como estudo
que quantifica a migração do gel (gel bleed) através do invólucro. O teste de bleed
foi desenvolvido recentemente e carece de especificações, pois embora não seja
citado na literatura, permite o estudo comparativo entre diferentes tipos de
implantes (ASTM, 1995).

Os resultados obtidos, quando da comparação dos implantes de silicone gel
de superfície lisa, texturizada e revestida com poliuretano, esterilizados por calor
seco demonstraram maior taxa de migração do gel para os implantes de superfície
lisa (Tabela 15), que mantiveram este comportamento ao longo das oito semanas
(Figura 19). A análise estatística empregando o Teste de Tukey mostrou haver
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clinicamente a contratura capsular em pacientes que receberam implantes de
silicone gel com diferentes tipos de superfície.

Hakelius e Ohlsen (1992), em estudo onde as pacientes receberam os dois
tipos de implantes de silicone gel, de superfíce lisa e texturizada, concluíram que o
grau de contratura capsular, após 52 semanas, foi significativamente maior ao
redor dos implantes de superfície lisa. O mesmo tipo de resultado foi encontrado
por Asplund et aI. (1996), que avaliaram, apósJ2 meses, a contratura capsular ao
redor dos implantes de superfície lisa e texturizada, implantados em dois grupos
distintos de pacientes.

Por se tratar de uma reação que pode levar à perda do implante e suas
desagradáveis conseqüências, a contratura capsular tem sido estudada, visando
também

comparação dos diferentes tipos de superfícies dos implantes. Apesar

de vários estudos (COLLlS et aI., 2000; PITANGUY et aI., 1990; HESTER et ai.,
1988), relatarem a ocorrência de um menor índice de contratura capsular quando
do implante de próteses com superfícies texturizada e revestida com poliuretano,
não se pode considerar que apenas o tipo de superfície do implante é responsável
pelo maior ou menor índice de contratura capsular. Fagrell, Bergren e Tarpila
(2001) concluíram, após longo estudo, não haver diferenças significativas entre a
contratura capsular promovida ao redor de implantes de superfície lisa e
texturizada pré-cheios oomsolução salina.

Ao realizar o teste de bleed visando comparar a migração do gel de silicone
de implantes de superfície lisa submetidos à esterilização por calor seco e óxido
de etileno obteve-se os resultados mostrados na Tabela 16. A análise estatística,
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Esta diferença torna-se interessante, pois, a avaliação da esterilidade dos
implantes submetidos aos processos de esterilização por calor seco e óxido de
etileno resultou na constatação da eficiência dos dois processos, uma vez que não
se observou crescimento microbiano nos tubos de meio de cultura contendo as
amostras (Tabela 13). Também, os resultados biológicos evidenciaram resultados
plenamente satisfatórios para peças submetidas aos diferentes processos
esterilizantes.

Por ser o calor seco um processo clássico e bastante eficiente de
esterilização, além de não apresentar o inconveniente de formação de resíduos
tóxicos, como ocorre com o processo de esterilização por óxido de etileno (LUCAS
et aI., 2003), os resultados demonstrados na Tabela 16 conduzem à reflexão

sobre a grande vantagem da utilização, em maior escala, deste processo. Esta
vantagem, entretanto, favorece o produtor, permanecendo indiferente para o
usuário final, o gaciente, que acima de qualquer outra entidade deve ser
priorizado.
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texturizada e com revestimento de poliuretano; e por radiação gama usado na
esterilização dos implantes pré-cheios com solução salina, se mostraram
igualmente eficientes .

./ A baixa carga microbiana dos diferentes tipos de implantes não estéreis
empregados neste estudo e a natureza dos contaminantes permitiram o
atendimento ao limite de endotoxinas bacterianas especificado para os
implantes mamários .

./ Os processos de esterilização por calor seco, óxido de etileno e radiação gama
não promoveram alteração da biocompatibilidade dos implantes.

./ Após a esterilização, por calor seco, dos três tipos de implantes de silicone gel,
o implante de superfície lisa apresentou a maior taxa de migração do gel
quando comparado com os demais implantes (superfície texturizada e
superfície revestida com poliuretano) .

./ Os implantes de superfície lisa esterilizados por óxido de etileno apresentaram
valor de massa de gel difundida maior que quando submetidos ao processo de
esterilização por calor seco.
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