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1 - INTRODUÇÃO

A tecnologia de materiais poliméricos trouxe gra~

de contribuição na área da saúde com a introdução de embala

gens plásticas em alimentos e medicamentos, ao lado de pro-

dutos para-farmacêuticos, médico-hospitalares e odontológi-

cos, englobados no grupo de correlatos.

A terapia parenteral iniciada rudimentarmente no

.séculopassado atingiu níveis atuais através de diversos e~

tágios evolutivos das ciências médica e farmacêutica. Entre

osa-vanços colaterais que acompanharam a administração medi

camentosa por via parenteral, deve ser lembrada e enfatiz~

da a tecnologi~ relacionada com a produção de correlatos.

Esta linha de produtos, englobando materiais poliméricos n~

turais e sintéticos, além de metais e componentes cerâmicos,

está permitindo o uso amplo de produtos médico-hospitalares,

inclusive de muitos ítens descartáveis.

Apesar da utilização disseminada de correlatos

.não existem muitas estatísticas a respeito. Alguns dados e-

xistentes referem-se a materiais protéticos ou biomateriais

de modo geral, usados por cidadãos norte americanos (114,

177, 240). O Brasil carece de dados oficiais, embora exis-

tam muitas indústrias nacionais e multinacionais explorando

a produção e comercialização deste tipo de produtos.

O uso indiscriminado de biomateriais poliméricos

pode, muitas vezes, ter provocado insucesso em cirurgias

protéticas. Em outras situaç6es, podem ter ocorrido proble-

Jr\asdecorrentes do emprego de corre latos , seja devido a au-

sência de biocompatibilidade, má utilização ou deficiências

funcionais do materia~ A questão assume importância rele-
vante quando se trata de cirurgias com elevado risco in-

trínseco. Havendo falta de hábito em registrar ocorrência

de casos em hospitais, de forma padronizada, pelos profissi

onais responsáveis, este fato não propicia investigaç6es so

, T-- - - -T-
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bre causas do insucesso. Consequentemente, pode induzir re-

incidências. A situação ideal seria estudo a nível científ!

co, com intúito de esclarecer as causas do fato, com aper-

feiçoamento dos fatores envolvidos. Ao lado disto, deve es-

tar presente a preocupação dos órgãos oficiais de fiscaliz~

ção, de modo a prevenir conseqüências de ordem toxicológica

e de biofuncionalidade.

A investigação de dispositivos descartáveis trou-

xe, em contraposição vantagens. Podem ser discriminados

fatores relacionados com baixo risco de contaminação cruz~

da e disponibilidade de material com emprego facilitado.

Por sua vez, o emprego de material polimérico é, muitas ve-

zes, única opção em possibilitar manufatura de dispositivos

com certas características específicas, principalmente mecâ
nicas.

Acompanhando a utilização ampla de materiais pol!

méricos foram surgindo especificações, seja para comprova-

ção das características mecânicas funcionais, bem como de

compatibilização biológica, visando a segurança do pacient~

Problemas envolvendo a produção de plásticos e elastômeros

para uso no campo da saúde humana estão relacionados diret~

mente com a tecnologia industrial, uma vez que as matérias

primas devem ser convenientementeformuladas, no aspecto

quali e quantitativo. Mesmo assim, pode haver interações do

material com tecido biológico, bem como com produtos paren-

terais. Assim, as características de incompatibilidade de-

vem ser devidamente comprovadas por recursos analíticos co~

patíveis, antes de sua utilização. Em razão disto, deve e-

xistir legislação pertinente adequada, a nível nacional,

procurando estabelecer os padrões de qualidade.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Generalidades

O material polimérico, desde o início do século,

tem sido alvo de atenções, entre outros, objetivando a apl~

cação na área médica e farmacêutica. É notável a evolução

havida nesta área, com resultante diversificação de substâg

cias, permitindo obtenção de múltiplos materiais. Também,

os processos industriais têm caminhado em paralelo, corrob~

rando na obtenção de produtos com melhores características.

Apesar desta abrangência de materiais plásticos e elastomé-

ricos, restringiu-se, na revisão da literatura, apenas àque

les diretamente envolvidos na parte experimental.

2.2 - Acrílico

Entre os materiais acrílicos inicialmente utiliza

dos no campo médico figura o alquil-cianoacrilato (19, 52,

224). Este material, aplicado sobre tecidos animais, na for

ma líquida, adere e endurece rapidamente.

Experimentos em animais indicaram ser o metil-ci~

noacrilato interessante em cirurgias, como substituto para

suturas, porém sua citotoxicidade e aspectos mecânicos fo-

ram problema, limitando o recurso aos cirurgiões. Homólogos

mais altos apresentaram dificuldades na sua aplicação, pri~

cipalmente pelo aspecto técnico (239).

Em cirurgias ortopédicas o metil-metacrilato tem

sido largamente empregado. Segundo Monteny e colaboradores

(175)a polimerizaçãopode ser in situ e é no momento do

endurecimento do material maleável que se processa a reação

exotérmica. Em muitos casos, com tratamento deste tipo~ têm

ocorrido prejuízos à atividade cardíaca, podendo atingir e~

tágios irrecuperáveis. Estes pesquisadores procuraram discu

tir as possíveis causas do aparecimento de sequelas.
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Edwards (76) estudou as causas da neurotoxicida-

de de derivados da acrilamida e concluiu que tal reação se

deve ao elemento de partida, a acrilamida. Pois, comparando

se doses de acrilamida e N-hidroximetil-acrilamida, o pri-

meiro apresenta resposta tóxica com apenas um terço da dose

do segundo. Explicou ser a diferença de atividade devido à

reatividade diferencial do grupamento sulfidrila do tecido

nervoso ou ainda devido a sítios de outra natureza. Poste-

riormente, em 1981, Howland (119) esclareceu que a neuropa-

tia devida à acrilamida está associada com a diminuição da

atividade de duas enzimas: enolase neuronal específica e

gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase.

Outro grupo de pesquisadores tem se dedicado ao

estudo de toxicidade de acrilamida em ratos, através da ad-

ministração única e repetida deste material, usando como p~

râmetro a resposta neuromuscular dos membros (247). Foi de

251 mgjkg o valor de DL50 para dose única com observação a-

pós 24 horas e de 175 mgjkg para o caso de 168 horas. A ad-

ministração oral repetitiva, por período de quatro semanas,

na razão de 10 a 20 mg/kg/dia, durante 5 dias por semana, ~
cusou ser a dose cumulativa de 50 a 100 mgjkg suficiente p~

ra o aparecimento da disfunção.

Mais recentemente, em 1982, Miller e colaborado-

res (173) iniciaram estudos de toxicocinética. Para isto em
" 1 'd d 14c A -

d ". t
- -

pregaram acr~ am~ a marca a com . pos a m~n~s raçao o-

ral e medidas cumulativas de radioatividade a partir de

duas horas até 7 dias foram encontrados valores estranhamen

te pequenos no tecido nervoso, uma vez que era inferior a

1%, quando no músculo ~oi de 48%, seguido de 15% na pele,

12% no sangue e 7% no fígado. Estes autores comprovaram que

a distribuição de acrilamida no organismo é rápida, sendo

metabolizada e prontamente excretada. Pela determinação cu-

mulativa da radioatividade, apenas o sangue, principalmente

as hemácias, foi responsável pela concentração do elemento

marcado. Neste aspecto, estudo de Hashimoto e Aldrudge

(111) comprovou haver ligação cova lente entre a hemoglobina

e acrilamida, in vitro.

r T
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Apesar destes dados mais recentes, em 1962, Rish

(206) apresentou resultados bem sucedidos pela utilização

de acrílicos na reconstrução de queixos, com acompanhamento

durante seis anos, num total de 168 pacientes.

Outro tipo de acrílico termoplástico, o polimeti!

metacrilato, melhor conhecido pelos nomes de marca (Lucite~

PlexiglasR, persplexR) são considerados mais estáveis e bem

tolerados pelo ser humano (162). Devido à transparência é

frequentemente empregado em implante ocular corno lente na

cirurgia de catarata (224). Além disto, suas propriedades

físicas, no tocante à moldagem e aceitação de pigmentos co-

loridos, propiciam a fabricação de globos oculares com ca-

racterísticas que se assemelham aos reais.

.

Segundo Harris (109) o metil-metacrilato, entre-

tanto, provoca dermatites eczematosas, ocorrendo casos se-

melhantes em função da aplicação deste material em odontolo

gia. Com relação ao monômero metil-alfa-cloroacrilato sao

descritos 3 casos de formação de vesiculas e queimadura de
- ~ -

segundo grau apos o contato do l2quido com a pele. A Açao

dos vapores deste material, bem cornodo líquido sobre a mu-

cosa ocular provocam conjuntivites severas. Por outro lado,

o contato continuo da pele com o polímero pulverizado pode

provocar dermatite de natureza semelhante ã do monômero, i~

dicando ter havido liberação de traços deste material não

polimerizado ou despolimerizado. O emprego de polimetil-me-

tacrilato deu-se inicialmente em odontologia (108). Trata-

se, portanto, de cimento acrílico de auto-cura, em massa e

facilmente moldável. Procede-se à mistura do pó deste mate-

rial com monômero metacrilato na forma líquida, acrescida

de pequena quantidade de catalizador. Creca de 5 a 10 minu-

tos após a mistura, o material torna-se rigido, liberando

considerável quantidade de calor. Atualmente, este material

é amplamente empregado em cirurgia ortopédica, sem prejui-

sos significantes para o paciente. Alguns problemas decor-

rentes da aplicação na cavidade óssea resultam da perda de

algum componente monomérico e consequentemente ocorrendo a-

baixamento da pressão sangüínea. Além disto, a liberação de
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calor pode atingir valores da ordem de 709C, o que provoca

necrose do tecido imediatamente adjacente (162).

Recentemente, buscando materiais biocompatíve~

surgiram polímeros sob a forma tecnicamente denominada

graft e hidrogel (106, 117). Estes produtos ainda não se e~

contram disponíveis no mercado nacional, apesar de ter sido

demonstrada sua inocuidade, de um modo geral.

2.3 - Borracha

Com relação à manufatura de borracha, iniciada no

começo deste s,éculo, muitas constatações fO,ram efetuadas s~

bre a toxicidade ocupacional (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

69, 71, 90,101, 113, 147, 161, 220). Este material tem sido

usado em aplicação clínica desde a década de 30, inicialme~

te em bandagens e posteriormente na confecção de luvas ci-

rúrgicas, cateteres uretrais, componentes de dispositivos

de administração parenteral e de circulação extracorpórea,

além de tampas para frasco-ampola (42, 56, 78,137, 195,214).

A produção de borracha grau médico envolve grande

número de componentes, sendo que estes aditivos podem ser ~
grupados em: aceleradores, ativadores~ antioxidantes, agen-

tes de sopro, lubrificantes, retardadores, vulcanizantes,

reforçadores e inertes (23, 101, 108). Esta diversificação

de múltiplos aditivos pode ser a causa de toxicidade, seja

devido ao componente integrante corno matéria prima, bem co-

rnode produtos de reação em função do processo industrial

(7, 18, 20, 24, 25, 57, 86, 89, 101, 104, 132, 139, 146,151,

164, 169, 201, 216, 221, 223, 230, 231, 233, 236). Assim,

o 2-mercaptobenzotiazol, empregado corno acelerador de vulc~

nização reage prontamente com óxido de etileno e produz

2 (2-hidroxietilmercapto)benzotiazol, sendo ambos tóxicos.

Portanto, seu emprego na produção de borracha grau médicO

tem risco elevado. Este último, na concentração de 0,18 mg/

mL foi citotóxico para diferentes linhagens celulares. Esta
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substância altera a capacidade de manutenção do gradiente

de concentração, uma vez que interfere na membrana e com i~

to provocando desbalanceamento osmótico e lise celular. Na

determinação de DL50 em camundongos foram observados sinto-

mas de marcada vasodilatação periférica, salivação intensa

e convulsões. A resposta foi idêntica, tanto por administr~

çãooral como intraperitoneal. O produto inicial, o 2-merc~

ptobenzotiazol, apresentou-se mais tóxico quando administr~

do em doses múltiplas. Houve significativa estimulação do

sistema nervoso central e severa toxicidade hepitica. Entr~

tanto, ambas as substâncias não acusaram toxicidade dérmic~

2.4 - Poliamida

Foi introduzida como resina moldivel em 1943, se~

do considerado o primeiro termoplistico de engenharia. Para

compreender suas nomenclaturas específicas hi que lembrar

da existência de basicamente 2 tipos de poliamidas: aquelas

preparadas de diamina e icido dibisico, em que se faz cono-

tação às duas cadeias de origem e as preparadas de aminoici

do ou seus derivados (107, 224, 263).

As características de permeabilidade e possibili-

dade de interação com substâncias químicas têm reduzido seu

potencial de uso como material de acondicionamento (9).

Entre as aplicações da poliamida na prática médi-

ca, aparece como componente principal no cateter epidural

(194), séndo considerada para esta finalidade como o melhor

material (43): pelo seu ponto de fusão a 2l59C é menos ter-

molábil que o polietileno ou PVC, sendo menos amaciado e a-

chatado pela pressão à pressão corpórea e ao mesmo tempo

com menor risco de quebra que o TeflonR, também experimenta

tado para o uso.

Mais recentemente, diferentes tipos de poliamida

têm sido estudadas quanto à hemocompatibilidade em confron-

to com materiais diversos, tendo havido diferenciada aderên

I T
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cia de plaquetas caninas em poliamidas diversas (181). A p~

liamida tem sido empregada corno sutura não absorvível, apr~

sentando a vantagem de ser menos promotora de infecção qua~

do da cirurgia de tecidos contaminados (74).

2.5 - policarbonato

~ um material alternativo para aplicação em disp~

sitivosmédicos mais exigentes, principalmente quando se d~

seja transparência, resistência à força e impacto, além da

facilidade de processamento (13, 107, 168, 224).

Encontra aplicação em componentes de oxigenador.

sangüíneo, dispositivos de anestesia, conectores e acessó-

rios intravenosos, frascos para centrifugação de sangue, b~

.lões de bombas pulsáteis, filtros sangüíneos para cirurgia

de coração aberto, etc. O uso de policarbonato em correlatrn

tem crescido nos últimos anos em função da biocompatibilid~

de e processabilidade melhor em relação a outros polímeros

(168).

2.6 - Poli(cloreto de vinila)

Este polímero, também denominado de cloreto de p~

livinila e polivinilcloreto (PVC) (97), é largamente utili-

zado em medicina, na confecção de bolsas de sangue, tubos

para administração parenteral, catéteres para diálise, dis-

positivos para circulação extracorpórea e outros. Nestes c~

sos, a fim de compatibilizar as características mecânicas

com a finalidade específica, diversos aditivos, predominan-

temente o plastificante, são incorporados durante o proce~

so de forma variada (107, 170, 224). Quando não aditivado

torna-se material rígido e duro.

O pvc plastificado é provavelmente o material

mais utilizado na área de correlatos. A adição de plastifi-

cante confere flexibilidade ao material, sendo desta forma

I ,
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empregado na confecção de bolsas de sangue, frascos de aco~

dicionamento de medicamentos parenterais de grande volume e

equipos de administração parenteral.

Segundo Guess (99), em 1978Jfoi estimada em mais

de um bilhão de libras a produção anual dos vários ésteres

do ácido ftálico com vistas à utilização na indústria de p~

límeros, como plastificante. Desta produção, cerca qe 2%

foi destinado para materiais da área médica. Um dos deriva-

dos, o bis (2-etilhexil)ftalato (DEHP), é o plastificante

mais utilizado nos Estados Unidos da América do Norte, na

produção de PVC destinado à manufatura de tubos de adminis-

tração parenteral. Seu uso dirige-se, também, para cerca de

um terço dos recipientes para solução p~renteral de grande

volume e quase a totalidade das bolsas de sangue.

e utilizadohá mais de 20 anos, razão pela qual

diversos trabalhos de pesquisa têm sido publicados a respe!

to da toxicidade do mesmo (1, 2, 10, 59, 82, 91, 126, 128,

131, 138, 212, 234, 238, 243, 245, 255).

Com relação a bolsas de sangue, problemas de in-

compatibilidade estão relacionados com a zona de contato.

Segundo Jaeger e Rubin (128), na zona de contato com o san-

gue, lentamente formam-se complexos entre DEHP e proteinas

plasmáticas. Este produto, denominado de complexo de difu-

são, foi estudado por Stern e colaboradores (235). Estes a~

tores concluiram que o plastificante pode ser solubilizado

pelo sangue e transportado de maneira similar aos triglicé-

ridos. Segundo Rubin e Shiffer (212) a cinética da elimina-

ção do DEHP do sangue é monoexponencial, quando este compo-

nente é administrado ao paciente através da transfusão. A ~

liminação ocorre pela excreção urinária, sendo da ordem de

60 a 90% no período de 24 horas. Conforme os estudos de ou-

tros pesquisadores, os pacientes podem receber mais de 150

mg de DEHP durante 5 horas de hemodiálise (91).

Klos e colaboradores (143) fizeram o acompanhame~

to dos níveis de DEHP no sangue armazenado em bolsas de Pvc.

,
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Observaram que o nível mais alto foi no 219 dia, com 52,3

ug/mL de sangue total. Para plasma e eritrócitos foram, re~

pectivamente, 78,0 e 36,4 ug/mL. Apesar disto não foi cons-

tatada alteração significativa na composição eletrolítica,

na atividade da ATPase, na morfologia eritrocitária e a-

gregação plaquetária.

Pela pesquisa de Jaeger e Rubin (129), a concen-

tração de DEHP nas plaquetas do sangue estocado a 229C foi

por volta de 486 uM, com apenas dois dias de contato; entr~

tanto, no caso estocado a 49C foi de aproximadamente 154 uM

com 21 dias.

Kim e colaboradores (140) avaliaram as alterações

de característica de superfície do PVC em função do acúmulo

de DEHP, postulando que esta situação aumenta a hidrofobic!

dade do local, propiciando maior adsorção de alfa-globulina

e fibrinogênio. Segundo estes autores há constante difusão

do ftalato à superfície do material, tendendo ao equilíbrio

após duas horas de contato. A adsorção plaquetária na supeE

fície pode ser diminuída mediante tra~amento prévio do mat~.

rial com metanol. Outro aspecto relacionado com potencial

trombogêniéo e que nada tem a ver com a liberação de plast!

ficante é a característica de superfície do material. A ad~

rência do material fibrinoso pode ser devida à rugosidade

ou imperfeição na superfície (12, 112, 177).

Por outro lado, a despeito do uso extensivode

bolsas de PVC por mais de uma década, segundo Mowicki e

Klos (180) não foi publicado sequer um caso de toxicidade

humana. Esta falta de documentação vai contra os dados pu-

blicados de liberação deste plastificante, permanecendo,

portanto, a preocupação quanto ao risco potencial~ Em cult~

ras celulares a concentração de 4 ug/mL é citotóxica e este

valor é possível de ser encontrado na circulação sangüínea

de pacientes que receberam uma única transfusão. Com rela-

ção ao risco do paciente que recebe repetidas transfusões,

a quantidade de DEHP pode ser muito alta. No caso de hemo-

diálise, cerca de 9 a 15 mg a cada diálise pode estar em

, I T
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contato com o indivíduo. Além disto, semanalmente o proces-

so é repetido, prosseguindo o tratamento por anos. Este ti-

po de paciente apresenta, normalmente, função renal altera-

da, mas mesmo assim não se constatou casos de intoxicação

por plastificante de dispositivos plásticos utilizados no

tratamento. Ainda assim, deve-se considerar o aspecto de p~

cientes debilitados, em particular quando se tratar de re-

.cém-nascidos,onde os efeitos adversos podem ser mais pro-

nunciados. No trabalho relatado por Gibson e colaboradores

(91) a quantidade de DEHP numa hemodiálise com cerca de 5

horas de duração pode atingir 150 mg.

Em 1956, Harris e colaboradores (110) investiga-

ram a toxicidade sistêmica de DEHP mediante administração ~
ral do mesmo em ratos, por período de dois anos. O material,

na concentração de 0,1 e 0,5% foi fornecido aos animais,

juntamente com a ração. Apesar da administração prolongada

não foram detectadas alterações histológicas. Na experimen-

tação com cães, na dose diária de 5 g/kg durante 3 meses, f~

ram observadas leves alterações tóxicas.

Waddell e colaboradores (255) estudaram a distri-

buição deste plastificante marcado com 14c em camundongos.

Segundo estes há acúmulo rápido do material no fígado e

rins, seguido de aparecimento de altas concentrações na ur!

na, bile e conteúdo intestinal. A eliminação é feita pelos

rins e através da bilei o acúmulo intestinal sugere, portag

to, não haver circulação enterohepática. Estas observações

foram confirmadas por Tanaka e colaboradores (242, 243).

Outros estudos de toxicocinética deste plastifi-

cante demonstraram haver injúrias agudas nos pulmões, com

retenção do material por vários dias, além da permanência

no fígado e baço (1, 2, 10, 59, 91, 131, 222). Segundo Al-

bro e colaboradores (1, 2) a administração oral de DEHP of~

rece pequena oportunidade para ser absorvido, uma vez que

ocorre hidrólise interna por ação das lipases intestinais.

Entretanto, estd.afirmação é contestada por Thomas e colabo-

radores (245) porque o estudo de biodisponibilidade do DEHP
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i difrcil devido i baixa solubilidade deste em ãgua. Por o~

tro lado, hã absorçio significativa por via gastroentirica,

na forma intacta, podendo a toxicidade oral ser similar i

parenteral. Alim disto hã absorçio por administraçio intra-

peritoneal, bem como pelo epitilio pulmonar.

Jones e outros (134) estudaram efeitos de DEHP e

butil-glicol-butilftalato sobre proteina celular, utilizan-

do cepa diplóide humana (WI-38). Neste estudo in vitro,

em meio sólido de aga~puderam confirmar que a baixa solub!

lidade destes compostos nio i fator limitante na evidencia-

çio de toxic~dade. Observaram, tarobim,que o efeito sobre a

proteina celular em populações confluentes, com pequeno ín-

dice de divisio celular, foi proporcionalmente menor que

nas populações exibindo replicaçio. Estruturalmente as cil~

lasse mostraram mais finas após vãrios dias de tratamento,

com aparecimento de espaços na camada antes confluente. O

aumento da sensibilidade celular"is substâncias tóxicas po-

de ser consequência da instabilidade da membrana celular,

durante a mitose, uma vez que na fase de divisio as cilulas

apresentam turnover adicional de proteinas.

Numa investigaçio de toxicidade relacionada com

8.isteres ftãlicos, com administraçio prolongada, foram de-

tectadas mal formações esqueliticas, morte ou reduçio do t~

manho fetal, anormalidades grosseiras ou mesmo reabsorçio

fetal (227). Embora o trabalho experimental tenha sido exe-

cutado com altas doses do plastificante, os autores comem-

tam sobre o risco a que estio sujeitos os pacientes, admi-

tindo para isto a possibilidade cumulativa de baixos níveis

de DEHP.

Com vistas i preocupação voltada para pacientes

grãvidas, Singh e colaboradores (229) investigaram a trans-

ferência de certos derivados ftãlicos para o feto de ratas

prenhes. Trabalhando com material marcado constataram que

tanto as substâncias injetadas como seus metabólitos atra-

vessam a barreira placentãria atingindo o feto, com possibi

lidade de acarretar toxicidade embrio-fetal, ainda com chan

r I
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ces de teratogenicidade. A distribuição foi ampla, encon-

trando-se material radioativo no sangue, /placenta, fluido

amniótico e tecidos fetais. Outro trabalho relacionado com

esta investigaçãofaz alertas sobre o risco potencial às

crianças e mulheres grávidas,embora os dados de experimen-

tação em animais e seres humanos sadios indicassem ser o

DEHP pouco tóxico. Se este plastificante é metabolizado por

enzimas microssómicas, quando este sistema encontra-se de~!

citário, apresentará níveis baixos de metabolização. Além

disto, no caso de recém-nascidos prematuros haverá sobrecar

ga na funça5 hepática.

Pela administração prolongada de DEHP em animais,

quando os níveis dietéticos foram de 1 a 2% os ratos mani-

festar~perda de pelo, "redução no peso corpóreo,' aumento

de fígado e redução testicular (96). Diversos trabalhos têm

demonstrado a interferência deste no desenvolvimento testi-

cular, explicando as causas da atrofia (49~ 87, 165, 183).

Outras substâncias foram introduzidas como plast!

ficantes na tecnologia de plásticos vinílicos~ Com relação

aos adipatos, Singh e colaboradores (228) determinaram o v~

lor de DL50. O dietil-adipato foi considerado mais tóxico

que o di-(2-etilhexil)adipato.' Tais valores foram, respect!

vamente, de 2,19 mL/kg e 100mL/kg, em ratos, por via intra-

peritoneal.

Os ésteres do ácido cítrico foram introduzidos
\

mais recentemente. Estudos farmacológicos e toxicológicos

foram desenvolvidos, tanto em preparação isolada quanto em

animais. Nó segundo caso, os parâmetros utilizados foram

aparecim€nto de efeito convulsivo, perda de reflexos ou mor

talidade (116,120, 171).

Guess e colaboradores (~03) efetuaram investiga-

ç5es de diversos aditivos( entre eles os estabilizantes e

plastificantes. Quando se tratou de material contendo me-

tais pesados como estanho, cádmio e zinco o produto apreseg

tou incompatibilidade de natureza biológica. Estudos em cul
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~ura celular acusaram ação citopática. Reações tóxicas fo-

ram constãtadas em animais, quando injetados por via intra-

per~toneal. Entretanto, produtos contendo 3% destes estabi-

lizantes não cederam tais componentesao soro mantido em

contato por dois meses a 49C.

'Desde a introdução de PVC cornomaterial para man~

fatura de dispositivos descartáveis para a área da saúde, a

preocupação maior dos fabricantes esteve voltada para a to-

xicidade do monômero, cloreto de vinila. Harris, em 1953

(109) descreveu caso de contato acidental do clor"eto de vi-

nila na pele de operário, provocando eritema intenso e quei

madura de segundo grau.

A preocupação deste assunto é tanto de toxicolo-

gia ocupacional, impondo normas rígidas de segurança duran-

te o processo de polimerização, quanto da otimização do pr~

cesso a fim de que o monômero residual no produto seja em

baixa concentração. Neste sentido, grupo de toxicologistas

europeus, em 1974, estabeleceu os seguintes pontQ~ fundameg

ta~s: adotar métodos que permitam sua redução nos casos de

material para acondicionamento de bebidas e alimentos; evi-

tar exposição dos manipuladores ao clorero de vinila; nao

banir sua utilização desde que seguidas as instruções ante-
riores (79).

Pelo estudo efetuado em 267 trabalhadores de fá-

brica de polimerização de cloreto de vinila, nos Estados

Unidos da América do Nórte, foi comprovado problema respir~

tório e hepático, além de entorpecimento e formigamento dcs

dedos e arte lhos. Este quadro foi acompanhado de cianose e

exarcebação de sensibilidade ao frio (159). Este quadro tó-

xico estava na dependência do tempo de exposição ao monôme-

ro. Numa observação semelhante, em 227 operários, foi con-

firmada a redução na manifestação nervosa quando havia dim.!,

nuição do teor de cloreto de vinila na atmosfera da fábric~

Corno quadro tóxico foram observadas alterações respiratóri~

hepática e cardiovascular (43).
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Outra observação importante, detectada por Veltmm

e colaboradores (254) foi a trombocitopenia neste tipo de

paciente, concluindo ser obrigatória a contagem de plaque-

tas como um dos recursos de acompanhamento clínico dos tra-

balhadores envolvidos na produção de PVC. O comprometimento

das vias respiratórias, com diminuição do fluxo de ar, é

bem evidente, como ficou confirmado pelo trabalho de Miller

e colaboradores (172).

O aspecto cancerígeno foi inicialmente constatado

por Ott e colaboradores (186), quando os trabalhadores expo~

tos a altas concentrações atmosféricas de cloreto de vinil~

por período prolongado, apresentaram morte por indução de
~ . ~ -

tumor mal~gno. Em pa~ses como Japao, Alemanha e Inglaterra

foram também observados casos de acroosteólise, escleroder-

ma, narcose, fenômeno de Raynauld, tumores e outras manifes

tações (44, 124, 149, 159, 160, 202, 237).

Jaeger e colaboradores (127) estudaram a hepatot~
xicidade de cloreto de vinila em ratos. Para isto efetuaram

administração de diversos compostos antes da exposição dos

animais ao monômero, por inalação.

Outros trabalhos biológicos foram desenvolvidos

com relação à mutagenicidade provocada por cloreto de vini-

la (115, 163, 186, 226, 256). Malaveille e colaboradores

(163), em 1975, reportaram mutagenicidade de cloreto de vi-

nila ou de seus presumíveis metabólitos em cepas de Salmo-

nella thyphimurium, juntamente com fração do fígado humano

e de roedores. O cloroacetaldeido, um presumível metabólito

e o ácido cloroacético, metabólito urinário, mostratam alta

toxicidade à bactéria e ação mutagência direta. O óxido de

cloroetileno, outro metabólito intermediário, causou respo~

ta mutagênica. Outros metabólitos foram responsabilizados

como mutagênicos em trabalho de Elmore e colaboradores (77).

Frente a cepas de Bacillus e Salmonella foram considerados

potencialmente tóxicos o clorooxirano, epicloridrina e o

cloroacetaldeido nas formas monomérica, dimérica e triméri-

ca. Estes autores também enfatizaram a causa da toxicidade
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como sendo devida aos metabólitos.

colaboradores (186), analisando as

individuos ocupacionalmente expos-

tos ao cloreto de vinila e ao cloreto de vinilideno, agrup~

ram-nos em categorias, de acordo com os niveis de exposiç~o

aos mesmos. Embora n~o tivessem sido detectados os angiosaE

comas ou problemas malignos ao nível hepático, a mortalida-

de excedeu ao valor esperado, principalmente no grupo com

exposiç~omaior (alémde 200 ppm de cloreto de vinila). A

mortalidade por causa maligna, como se esperava, ocorreu no

grupo exposto a níveis de 25 a 200 ppm. A explicaç~o sobre

a incidência de angiosarcomas em ratos foi dada por Watana-

be e colaboradores (256). Estes consideraram a importância

da correlaç~o.direta entre concentraç~o de sulfidrila n~o

protêica, in vitro e o grau de proteç~o corpórea contra a-

gentes alquilantes. A baixa incidência de angiosarcomas,

quando os animais eram expostos a 500, 250 e 50 ppm de clo-

reto de vinila, coincidiu com o grau de depress~o de sulfi-

drila hepática. Na concentraç~o de 10 ppm n~o ocorreu o me~

IDOproblema, ainda que com 7 horas de exposiç~o, o que sug~

riu ser este nível n~o indutor de tumores. O mesmo grupo de

pesquisadores tem prosseguido os estudos,visando melhor en-

tendimento do assunto (257, 258, 259).

Em 1975, Ott e

causas da mortalidade de

Short e colaboradores (226) expuseram ratos ma-

chos em atmosfera de 50 a 1.000 ppm de cloreto de vinila e

de 55 ppm de cloreto de vinilideno, durante 11 semanas. A

seguir foram estes acasalados com fêmeas n~o tratadas e de~

ta forma concluiram n~o ser a mutaç~o provocada, do tipo do
minante letal.

Outro aspecto de toxicidade deste monômero preoc~

pou alguns pesquisadores imunologistas. Thurman e colabora-

dores (246) demonstraram n~o haver efeito deletério dobre o

sistema imunológico, n~o sendo o cloreto de vinila um com-

posto imunossupressor, como ocorre comumente com os carcino-

gênicos. Entretanto, Sharma e colaboradores (225) constata-
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ram aparente aumento na reação imunológica, sem provocar al

terações na resposta aos antígenos simultaneamente adminis-
trados.

Apesar da inocuidade do poli(cloreto de vinila),

Richards e colaboradores (203) expressaram preocupação qua,g

to à exposição dos trabalhadores a variadas quantidades de

poeira de PVC. Testaram duas amostras, sendo uma com ação

hemolítica total. Quando este material particulado foi sub-

metido à lavagem houve redução na ação hemolítica, sugerin-

do ter sido devido ao material presente na superfície do

PVC.

2.7 - Poliestireno

Pode ser obtido na forma de polímero rígido,

transparente (cristal) ou opaco (impacto), assim comoem es-

puma (expandido) (118), com empregos distintos ,segundo suas

características. Devido à propriedade de permeabilidade e

facilidade de quebra, este polímero na forma de cristal não

tem sido utilizado como material de acondicionamento de pr~

dutoslíquidos (9).

Estudo de Caramia e Ricci (47) mostrou a ativida-

de antibacteriana e antimicótica diferenciada de 7 deriva-

dos de poliestireno. Vainio e colaboradores (253) também e~

tudaram a toxicidade de estireno e óxido de estireno, util~

zando-se de embrião de galinha. Demonstraram com injeção

no quarto dia de incubação, o valor de DL50 igual a 40

uMol/ovo, para o estireno e 1,5 uMol/ovo para óxido de est~

reno, com ocorrência de mal formação no feto. Segundo dive!:.

sos autores (156, 157, 182) existe similaridade estrutural

e metabólica entre o estireno e cloreto de vinila, que tem

se mostrado carcinogênico e mutagênico. A ausência do átomo

de cloro no anel oxirano aparenta tornar o óxido de estire-

no menos eletrofílico. Este, entretanto, tem-se mostrado l~

gar irreversivelmente a homogenatos,frações microssomais e

ácidos nuclêicos do fígado de rato.
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Parkki e colaboradores (187) observaram ser o es-

tireno, em ratos, a causa do aumento da atividade de algu-

mas enzimas envolvidas em seu próprio metabolismo.

Atualmente preconiza-se obtenção de poliestireno

a partir de matérias primas com alto grau de pureza e pro-

cessamento bem controlados, de modo que o produto final te-

nha características de ausência de monômeros residuais ou

outros (107, 224).

2.8 - polietileno

Dentro da grande diversidade de materiais polimé-

ricos empregados na manufatura de biomateriais, o polietil~

no.é um dos itens com utilização frequente. Muitas vezes po

de participar como um ou mais componentes de um dispositivo

bastante complexo, ao lado de outros produtos. Esta ampla ~
tilização pode ser explicada pelas propriedades físicas,

principalmente devido à densidade com valores amplos, desde

baixo até ultra alto (19, 26, 75, 107, 224). Além disto, p~

de ser considerado dos materiais mais biocompatíveis não ne

cessitando de altas concentrações de diversos aditivos. Me~

mo sem sofrer modificações muito especiais,.o polietileno é

empregado na confecção de co~relatos, com resultados segu-

ros, mostrando ser inerte, durável e sem prejuízo aos teci-

dos (74, 109,162,206,217,262). Segundo Tulgan e colabo-

radores (248), mesmo em paciente idoso não se constatou e-

feitos adversos devido ao emprego de polietileno.

A busca constante de material inócuo para bolsas

de sangue levou Eubanks e Autian (80) a experimentar o po-

lietileno, uma vez que outros materiais vinílicos haviam a-

presentado problemas de liberação de substâncias aditivas

para o sangue (42, 91, 212). O polietileno tem a vantagem

de ser resistente ao choque e esmagamento. Entretanto, o i~

conveniente citado foi a distenção do material quando con-

servado a 509C durante um ano, indicando ser permeável ao

ar. Segundo os testes in vivo e in vitro, ao lado das deter
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minações fisico-químicas, este foi considerado perfeitamen-

te recomendável para a estocagem de sangue, bem como da so-

lução anticoagulante de dextrose citratada. Neste últimoc~

so, tanto em temperatura ambiente como a 59C, por período

maior que um ano.

A utilização de polietileno em material de impla~

te exige que seja de elevado valor de densidade, o que se

consegue mediante modificação das cadeias no tocante ao ta-

manho e ramificação. Apesar dos estudos terem sido inicia-

dos na década de 40, a adequação foi conseguida recentemen-

te pelo emprego ~e material de peso molecular ultra elevado

(2l7, 262). Rish (206) estudou polietileno de baixa e alta

densidade, em comparação a outros materiais protéticos.

Wright e colaboradores (262) testaram o polietileno de peso

molecular ultra elevado associado a fibra de grafite, visan

do melhorar as características de deformação e fratura. Es-

tudo semelhante foi efetuado com material, cuja superfície

havia sido grafitada com monômeros iônicos e não iônicos,

solúveis em água e tendo sido siliconizado com material de

referência. Em outros casos foi efetuada copolimerização

com ácido acrílico e acrilamida. Entretanto, houve adesão

de plaquetas nos derivados grafitados e copolimerizados com

o ácido acrílico, mostrando que nem sempre a superfície

mais hidrofílica é compatível com o sangue (123).

Atualmente, o polietileno tem sido considerado co

mo material de comparação para testes de toxicidade de bio-

materiais, quando implantado. Isto se deve ao fato de ser

resistente a álcalis, ácidos e substâncias inorgânicas, a-

presentando baixo coeficiente de fricção, resultando isto

em alta resistência ao uso. Tem sido utilizado nos implan-

tes ortopédicos, otológicos e no reparo da parede toráxica

e do diafragma. Uma versão porosa, de alta densidade propi

ciou crescimento e intrusão de osso, bem como de tecido mo-

le, em experimentos animais. A transposição experimental

clínica está sendo efetuada em implantes otológicos e nas

próteses de juntas com finalidade de revestimento adesivo

(162). Outro tipo de aplicação deste polímero consiste na
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utilização como alternativa de sutura natural, com caracte-

rística não absorvível (74).

2.9 - Polifluoroetileno

Os polifluoroetilenos do tipo TeflonR, HalonR,

FluonR e outros têm sido introduzidos desde 1941 e sua uti-

lização cada vez mais crescente deve-se a características

relacionadas com lubricidade, inércia química, plasticidade

e estabilidade térmica (19,108,196,224). Paradoxalmente,

a característica de estabilidade térmica tem sido a causa

de preocupações em função da temperatura envolvida na prod~

ção industrial dos mesmos. Tanto na sinterização como em

outros processos a temperatura envolvida é elevada, podendo

atingir níveis da ordem de 4009C, com isto aumentando o ri~

co dos operários. As reações tóxicas com quadro caracterís-

tico denominado de febre da fumaça do poZ{mero apresenta

sintomas muito parecidos à influenza.

polakoff e colaboradores (196) apresentaram dúvi-

das sobre a ocorrência de episódios tóxicos repetitivos aos

trabalhadores, o que deve ser verificado em função da natu-

reza dos componentes resultantes da pirólise. Até a tempera

tura de 2509C parece não haver no produto de pirólise dos

polifluoroetilenos substáncias nocivas à saúde. Dos produ-

tos manipulados entre 300 a 3609C foram isolados o tetrafl~

oroetileno, tetrafluoreto de fluorsilicone hidrogenado e m~

terial graxo sublimado de natureza não identificada. Acima

de 3809C foram encontradas pequenas quantidades de hexafluQ

ropropileno e octafluorisobutileno, que são gases tóxicos.

Se a pirólise é mais rápida na tamperatura àlém de 4009C,

os componentes tóxicos são o perfluorisobutileno e fluoreto

de carbonila. Num levantamento efetuado em indústria norte

americana, com 77 operários, cerca de 86% respondeu ter so-

frido a febre da ~umaça de polímero. Pela análise dos ní-

veis de fluoreto em urina destes operários, os autores adro!

tiram a possibilidade de correlação -entre exposição maior

que um ano, com comprovada sintomatologia de intoxicação
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e o teor de derivados fluorados.

Carter e colaboradores (48) estudaram a toxicida-

de dos produtos de pirólise por inalação. Fluoreto de vini-

lideno e hexafluorpropeno foram tratados a 5509C e 8009C e

o politetrafluoretileno a 6259C e 8009C. Na temperatura ma:!.

or os produtos liberados foram quase que igualmente tóxicos.

Entretanto, em temperaturas mais baixas o produto de piról:!.

se do copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorprop~

no foram menos tóxicos que os demais. Estudo semelhante foi

efetuado no Japão, por Kono (144).

Segundo Lynch (162) o politetrafluoretileno (Te-

flonR)" i provavelmente o mais inerte dos materiais de im-

plante, tendo porim sua utilização restrita por proprieda-

desfísicas, particurlamente sua tendência de fluxo frio.

Na forma expandida e reforçada, o politetrafluoretileno po-

de ser usado na substituição de vasos sangüíneos; em peque-

nas quantidades é normalmente incluido em prótese otológic~

Quando pulverizado e misturado com glicerina, formando uma

pasta, pode ser injetado na laringe, conduzindo à melhor fo

nia em casos de paralisia unilateral de cordas vocais.

Estudos estão sendo efetuados com este tipo de p~

límero procurando material hemocompatível (141, 200). Seu

emprego consagrado está na fabricação de cateteres de exte~

são reduzida. Segundo Thomas e colaboradores (244) o Teflon

FEpR, o poli (fluoroetileno propileno), i considerado o mais

interessante para esta finalidade.

2.10 - Polipropileno

Esta classe de material polimérico, cuja comer-

cialização iniciou na década de 50, é amplamente empregada

na manufatura de seringas hipodirmicas, componentes para

conjuntos de administração parenteral, cateteres, equipos

de diálise, suturas não absorvíveis e às vezes em oxigena-

dores e oclusores de válvula cardíaca (74, 105, 122, 124).
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Segundo diversos autores, quando o polímero é em-

pregado na confecção de material de acondicionamento de lí-

quidos, a preocupação deve ser voltada também para a cessão

de material tóxico para o produto (9, 11, 80). Neste caso,

quanto maior a superfície e tempo de contato do produto con

tido, maior será a possibilidade de transferência.

Na tentativa de determinar possível toxicidade i-

nerente ao polipropileno Conning e Firth (53) efetuaram pro

vas in vitro, medindo a vitalidade, aderência e capacidade

fagocitária de diferentes linhagens de células. Concluiram

que, mesmo com o polipropileno formulado com aditivos em

excesso, este material foi isento de efeito tóxico, podendo

ser recomendado na manufatura de equipos de transfusão e se

ringas descartáveis.

2.11 - poliuretano

o termo poliuretano pode falsear a realidade, já

que estes polímeros não são derivados de polimerização uni-

camente de moléculas monoméricas de uretanoi nem contém pri

mária ou exclusivamente ligações uretano. Antes, derivam

suas propriedades de todos os grupamentos presentes no es-

queleto molecular, com cada ligação química conferindo suas

propriedades finais. :t: uma família heterogênea de polímeros

(19, 107, 224, 2"40,250). Exemplos de poliuretanos aromáti-

cos são: BiomerR, BiothaneR, cardiothaneR, Hypol plusR,

pellethaneR, RimplastR~ TecoflexR, etc., que são empregados

em dispositivos médico-hospitalares.

o poliuretano foi estudado como anestésico geral

em animais, uma vez que apresenta a vantagem de não provo-

car depressão respiratória. A sua aplicação em medicina h~

mana, principalmente comoanestésico em obstetrícia, deu-se

na década de 40 (4). A utilização como anestésico tópico

foi para casos de queimadura e ferida, mas provocando sérias

conseq~ências hematológicas, inclusive com alterações neuro

lógicas centrais (72).
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Andersen e colaboradores (4) investigaram a açao

mutagência em SaZmoneZZa thyphimurium e mostraram que os i-

socianatos mais comumente usados, diisocianato de tolueno e

4,4'-metilenodifenil isocianato, sio mutagênicos. Os auto-

res concluiram que além disto os isocianatos sio carcinogê-

nicos. Devido i produçio elevada de poliuretano em países

industrializados, seus compostos de origem representam ris-

co i saúde dos operadores envolvidos.

Mais recentemente, buscou-se material compatível

para bolsas de sangue e o poliuretano foi motivo de estudo,

urnavez que apresenta características físicas interessantes.

Darby e colaboradores (60) pesquisaram esta possibilidade

empregando material grau médico. Por se tratar de poliéster

diólico e diisocianato aromático, quando autoclavado em so-

luçio aquosa por várias horas liberou amina aromática, a

4,4'-metilenodianilina, que é potencialmente mutagênica. Os

autores desaconselham a aplicaçio proposta.

Este grupo de materiais foi muito pesquisado vi-

sando dispositivos de aplicaçio no sistema circulatório

(114, 135, 141, 162, 200). Muitas vezes associa-se ao poli~

retano fibras de poliéster a fim de diminuir a reaçio na i~

terface entre tecido biológico e biomaterial. Segundo

Szycher e Poirier (240), nos últimos 4 anos o ~vanço da bi~
engenharia na área cardiovascular estimulou interesse nos

pOliuretanos, em funçio das suas características mecânicas

enio trombogênicas. Sua aplicaçio no campo médico nio se

restringe apenas a esta área. sio empregados corno lentes i~

traoculares, lentes de contato, próteses dentárias, dialisa

dores renais, cateteres, etc~

2.12 - Resina Epoxi

As resinas epoxi comercialmente viáveis sao pr~

dutos contendo um ou mais componentes na sua estrutura, com

grupo epoxi em número variado, por sua vez combinados ou

nio com hidroxilas secundárias. sio substâncias que sob a-
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ção de um endurecedor ou agente de cura serão transformados

no produto funcional (107, 224). Entram como revestimento

de superfícies diversas, adesivos ou plásticos estruturais

numa diversidade de características e campos de aplicação

(17).

Por exemplo, para a resina epoxi EpidianR 5 e seu

estabilizador, trietileno tetramina, testes de irritação de

pele em ratos albinos mostraram redução no peso e indução

de processo inflamatório com edema e eritemaj além destes a

resina provocou erosão superficial (261). Portanto, consid~

rando a diversidade de componentes existentes, cada compos-

to destinado a uma determinada fórmula, bem como o produto

de reação devem ser analisados particularmente.

A resina epoxi é largamente utilizada na produção

de agulhas e cateteres descartáveis, a fim de promover fix~

ção da cânula ao canhão ou cateter ao conector. Certos pro-

.dutos desta variada categoria de material polimérico possu-

em característica de inércia e biocompatibilidade suficien-

tes, sendo utilizados como revestimento de superfícies metá

licas, possibilitando seu uso na área farmacêutica ou médi-

ca. Pode ainda ter aplicações específicas em diversos disp~

sitivos médico-hospitalares.

2.13 - Silicone

Silicone é o material mais amplamente empregado

em próteses (19, 88). Este fato tem levado a muitos estudos

de biocompatibilidade e biofuncionalidade do mesmo.

A maioria dos silicones de grau médico encontr~

da no comércio contém 20 a 40~ de reforço de sílica (8). En

tretanto, demonstrou-se recentemente que a incorporação de~

tas fibras, ainda que em quantidade muito reduzida, pode a-

fetar a biocompatibilidade do silicone. Por outro lado, a

incorporação de sílica será necessária quando se requer re-

sistência mecânica do implante.

r r
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Entre diversos tipos de prótese, em que se utili-

za o silicone, a cirurgia de tendões foi experimentada em

galinhas, empregando-se SilasticR-DacronR (215). Neste cas~

o acompanhamento mostrou resultado satisfatório uma vez que

houve regeneração de bainha semelhante ao normal, com ames

ma composição celular e fibrosa.

Goldner e Urbanik (93) têm experimentado o uso de

silicone-DacronR em próteses inter e metacarpofalangeanas

em pacientes. Este grupo de pesquisadores estudou, em maca-

cos, a substituição de disco intervertebral pelo material

sintético, procurando sanar alguns problemas ainda existen-

tes (252). No primeiro caso, em 121 pacientes tratados, ho~

ve melhora considerável, tendo em vista a diminuição da do~

aumento da motilidade e função, bem como recuperação de es-

tabilidade da mão. Entretanto,fizeram ressalvas sobre a ne-

cessidade de novos estudos a fim de melhorar as caracterís-

ticas mec~nicas do material protético ao lado do aperfeiço-

amento na técnica cirúrgica. Com esta experimentação, os

pesquisadores consideraram ter contribuido para o progresso

no campo protético.

Outro grupo de pesquisadores efetuou estudos de
~ - -. R

protese de tendoes, em caes e gallnhas, empregando Dacron

revestido de borracha de silicone (142). O galináceo foi

considerado modelo animal preferido, tendo em vista a menor

tendência na formação de tecido cicatrizante. De um modo g~

ralos resultados foram considerados satisfatórios porque

houve crescimento suficiente das anastomoses distal e prox~
mal.

A implantação de material estranho é necessaria-

mente acompanhada de resposta do receptor pela formação de

encapsulamento com tecido fibrosc~ Aproveitando-se desta

barreira para liberação lenta de fármacos tem-se desenvolv~

do estudos de biodisponibilidade de fármacos (5, 162). O s~

licone tem sido muito testado, inclusive com a incorporação

de antibióticos como a gentamicina, na própria válvula car-

díaca (185).

I T
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Muitos dos estudos desenvolvidos em torno de sili

cone, corno material de implante, devem-se à característica

de baixa capacidade promotora de resposta biológica do re-

ceptor (6). Em função desta propriedade muitas modificações

são efetuadas de modo a ajustar as propriedades mecânicas,

elitricas, transmissoras de gás e ópticas, conforme a fina-

lidade de utilização. Portanto, a partir do polidimetil si-

loxano obtem-se borracha-silicone, silicone-uretano, silic~

ne-policarbonato, silicone-metacrilato, etc. (6, 107, 145,

224). Os silicones mais simples são pouco tóxicos, assim c~

mo seus monômeros e as terminações químicas normalmente em-

pregadas. Com relação ao silicone-uretano empregado na con-

fecção de bombas de coração, balões intra-aórticos e outros

exige-se característica de resistincia mecânica, ao lado de

flexibilidade e baixa interação com proteinas plasmáticas.

No tocante à compatibilidade sang~ínea, muitos p~

límeros de silicone fluorado e poliuretanos foram pesquisa-

dos com o objetivo de obter material sem característica

tromboginica (122). Para testes de compatibilidade sang~ín~
a o SilasticR tem sido utilizado corno material controle

(135) .

Outro material jãempregado, com sucesso, na fabr~

caçao de balões intra-aórticos i o copolímero contendo 10%

de polidialquil siloxano e 90% de poliister uretano. Apre-

senta, tambim, elevada capacidade de resistincia à tensão,

suportando ati 6.000 psi (162)~ Segundo o mesmo autor, a

borracha de silicone, produzida pela ligação cruzada de go-

mas de silicone de elevado peso molecular, i o mais versá-

til dos elastômeros. A sua inocuidade deve-se ao fato de

não necessitar inúmeros aditivos corno plastificantes, anti~

xidantes ou absorventes de luz UV e mesmo assim apresentar

boas características mecânicas. Pela sua utilização durante

duas dicadas ainda não apresentou manifestação de carcino-

mas ou outros efeitos adversos. Corno material de implante i

largamente aplicado em otologia, oftalmologia, laringologi~

neurologia, esofagologia, reconstrução facial, plástica de

seios e de genitálias, alim de reconstrução de dutos uriná-
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rios, substituição de tendões em dedos, arte lhos e pulso.

Além disto pode ser utilizado na confecção de cabos e fonte

de força de marca-passos e corno cabos de neurotransmissores.

Pelo fato de ser altamente seletivo na permeabilidade a ga-

ses empregam-se membranas deste material em oxigenadores

sangüíneos e na separação comercial de gases.



J_-~

....

- - - ~

28

3 - OBJETIVO

A utilização dos diversos tipos de correlatos, pe

10 fato de envolver contato de curta ou prolongada duração

com o paciente, não deve apresentar riscos. Em razão do es-

tado patológico do paciente, o risco a que este se submete

durante ou após a sua fase de tratamento é grande. Além di~

to, certos tipos de correlatos estão diretamente relaciona-

dos com pacientes em unidades de terapia intensiva e cirúr-

gica, nas quais são exigidos maiores cuidados para com a re

cuperação dos pacientes.

Assim, as características destes produtos devem

ser estudadas e padronizadas. Estas devem ser incorporadas

aos mesmos durante a transformação para obtenção dos dife-

rentes componentes que integram os dispositivos finais. Ao

lado das características mecânicas, importantes para o bom

desempenho funcional, devem estar presentes as propriedades

relacionadas com a biocompatibilidade. Todos estes atribu-

tos de qualidade devem ser analiticamente comprovados antes

da comercialização dos produtos, seja por recursos fisico-

químicos ou biológicos. Para atender tais requisitos, visa~

do ~ segurança do paciente, deve existir normalização legaL

O Brasil ainda não conta com normalização abran-

gente, ficando, muitas vezes, a critério do próprio fabri-

cante a manufatura e a comprovação da qualidade no tocante

~ biocompatibilidade. A padronização deve ser necessária e

suficiente para que os riscos do paciente e do consumidor

não sejam elevados.

Em países desenvolvidos, onde as exigências le-

gais de qualidade de correlatos é mais completa, houve, in~

cia~mente a preocupação em efetuar levantamento amplo quan-

to aos produtos fabricados e comercializados em seu país.

À semelhança destes, objetivo deste trabalhoo
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foi efetuar amostragem de dispositivos m~dico-hospitalares

não protéticos, de natureza polimérica, fabricados e ou co-

mercializados no Brasil, como correlatos, a fim de obter a!

guns dados de qualidade relacionados com a biocompatibilida

de destes produtos.

Além disto, teve como propósito observar aspectos

legais de comercialização dos mesmos, em confronto com a le

gislação nacional em vigor.

Os dados obtidos poderão servir de

complementação legal brasileira, de modo a

impor normas mais rígidas/de maneira que os

naistenham características comparáveis aos

cionais.

subsídios para

gradativamente

produtos nacio-

padrões interna
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4 - MATERIAL E MtTODO

4.1 - Material

Foi objeto deste estudo material polimérico de di

versas naturezas, seja como matéria prima ou manipulado e

montado, constituindo os correIatos. Em função.das caracte-

rísticas inerentes aos mesmos, estes foram adquiridos em

distribuidores e recebidos como doação de seus produtores

ou de hospitais.

A amostragem abrangeu matérias primas de origem

nacional e importada, bem como dispositivos medico-hospita-

lares descartáveis, tanto de produtores nacionais como mu!

tinacionais, excetuando-se os itens protéticos. Cada amos-

tra de dispositivo foi representada por uma ou mais

d~s, levando-se em consideração a origem do ciclo

vo, seja pelo número de lote, data de fabricação
esterilizante.

unida-

produti-
ou ciclo

Estas amostras, perfazendo o total
classificadas em:

a- cateter intravenoso externo e interno ã agulha

de 72, foram

(6 e

4 lotes);

b- equipo de administração parenteral (13 lotes);

c- dispositivo de infusão venosa tipo escalpo (10 lo-

tes) ;

d- seringa hipodérmica (9 lotes);

e- torneira três vias (6 lotes);

f- sonda endotraqueal com balonete (6 lotes);

g- bandeja de circulação extracorpórea (4 lotes);

h- oxigenador sangüíneo a bolhas (4 lotes);

i- reservatório sangüíneo de cardiotomia (4 lotes);

j- bainha urinária (3 lotes);

k- preservativo (310tes).

No caso de matérias primas considerou-se amostra

a quantidade suficiente de cada tipo de polímero, já comer-

cializado como semiacabado na utilização industrial ou hos-
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pitalar. Esta amostragem abrangeu 14 lotes constituidos de:

1- borracha nitrílica (1 lote);

m- tubo de latex (4 lotes);

n- poli (cloreto de vinila) na forma de tubo e corpo

prova (2 lotes);

0- poliestireno expandido, moldado (1 lote);

p- espuma de poliuretano (1 lote);

q- silicone tubular e moldado (2 lotes);

r- poliamida moldada e tecida (2 lotes);

s- resina epoxi (1 lote).

de

4.2 - Método

4.2.1 - Apresentação das Amostras

Todas as amostras de corre latos foram

classificadas conforme finalidade de uso, origem quanto ao

fabricante, se nacional ou multinacional, presença ou não

de recursos de identificação do ciclo produtivo na embala-

gem comercial, conforme a exigência lega~ (28, 29, 32), in~

truções de uso, tipo de embalagem, prazo de validade, term~

nologia do impresso no tocante às características de segu-

rança do produto, tais informações em portugues ou idioma

estrangeiroe demais aspectos relevantes à qualidade dos
produtos.

4.2.2 - Toxicidade Sistêmica Aguda em Camundongos
~~

o animal teste foi camundongo, raça Swiss,

de ambos os sexos, no peso de 17 a 23 gramas. Parte dos an~

mais foi reproduzida no Biotério do Conjunto das Químicas

da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira e ou-

tros exemplares foram doados por algumas empresas farmacêu-
ticas.

Para a preparação do extrato, preocupou-

se com os componentes principais dos produtos. No caso de
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cateter e equipo de administração parenteral foi considera-

da apenas a porção tubular. Para oxigenador sangüíneo a a-

mostragem foi para corpo externo, antiespumante e filtro;

para sonda endotraqueal, balonete e cânula; no caso de se-

ringa hipodérmica, cilindro e êmbolo; torneira três vias,

seus dois componentes. Nos dois últimos casos a extração

foi efetuada conjuntamente.

Em condições assépticas, as amostras foram corta-

das com tesoura, em fragmentos de no máximo 5 x 0,3 cm. A

relação entre quantidade de amostra e volume do líquido-ex-

trator foi de aproximadamente 120 cm2/20 mL, quando a espe~

sura do material era inferior a 0,05 rnrn. Nos casos de espes

sura maior a ~elação ~oi de aproximadamente 60 cm2/20 mL-
(192) .

Quantidade suficiente de fragmentos de cada amos-

tra foi embalada em saco de polietileno-poliéster e papel

grau cirúrgico, lacrado e submetidoà esterilização por óx!

do de etileno, com 6 horas de exposição,na concentraçãode
600 mg/L, a 509C e umidade relativa de 60 a 70%. Decorrido

pelo menos 7 dias após o término da esterilização, os frag-

mentos de cada amostra foram transferidos para dois tubos

de ensaio de 200 x 35 rnrn. Adicionou-sesolução fisiológica

ou óleo de soja não aditivadq,na proporção anteriormente
citada. O tubo foi fechado com tampão de algodão hidrófobo

e autoclavado durante uma hora a 1219C. Cada processo extr~

tivo foi acompanhado de controle, seja solução fis101ógica

o~ óleo de soja. O extrato assim obtido fbi esfriado até.

temperatura ambiente, tendo sido injetado em amimais antes

de completar 24 horas após o tratamentotérmico.

O extrato aquoso foi injetado por via intravenos~

na dose de 50 mL/kg, enquanto que a mesma dose do extràto

lipófilo, por via intraperitoneal. Cada extrato foi injetq-

do em 5 animais;o acompanhamento foi até 72 horas, com ob-

servação clínica a intervalos de 24 horas, confrontando-se

o comportamento dos animais inoculados com amostra em rela-

ção aos animais controle.
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No caso de reteste, os animais foram de 20 ~ 0,5~

tendo sido empregados 10 por amostra. A observação foi idê~

tica à do teste, considerendo-se cornoamostra tóxica quando

a mortalidade era ~uperior a 10% dos animais testados.

4.2.3 - Citotoxicidade

4.2.3.1 - Teste in vivo (Toxicidade Intra

muscular Aguda em Coelhos)

Assepticamente, as amostras fo-

ram cortadas com tesoura ou bisturi, a fim de obter fragme~
/

tos de aproximadam~nte 10 x 1 rnrn. No caso de tubos com diâ-

metro de cerca de 1 rnrn os mesmos foram simplesmente corta-

dos para atender à exigência no comprimento de 10 ~. Em a-

mostras com conformação diferente desta tornou-secuidado no

corte a fim de evitar arestas, superflcies irregulares e is
\ -

peras, sempre buscando a representatividade dos fragmentos

em relação ao total da unidade do produto. O acondicioname~

to e esterilização das amostras foi conforme descrito no i-
tem anterior.

O procedimento de implante foi segundo a recomen-

dação da USP XX(192). Foram empregados coelhos albinos, de

raça Nova Zelândia, de ambos sexos, com peso entre 3,0 a

5,5 kg. Os mesmos foram fornecidos pelo Biotério do Conjun-

to das Qulmicas e por algumas empresas farmacêuticas. A tr!

cotomia dos animais foi na porção dorsa~, ao longo da colu-

na vertebral, entre os membros anterior e posterior, com ex

tensão de cerca de 5 cm de cada lado.

A anestesia dos coelhos foi pela veia marginal da

orelha, com solução aquosa de pentobarbital sódico a 3%

(p/v), na dose de 30 mg/kg. Durante a execução do teste ho~

ve suplementação anestésica por inalação de éter etilico.

Antes da implantação dos fragmentos no músculo paraverte-

bral, efetuou-se assepsia da regiãotricotomizada com eta-
nol a 70%.
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A introdução do fragmento foi com agulha hipodér-

mica de 50 x 1,5 mm e estilete de aço inoxidável de 70 x

1,0 mm, previamente esterilizados. O posicionamento do mat~

rial teste foi numa distância de cerca de 2,5 cm da coluna

vertebral, procurando alojar o mesmo na porção cen~ral do

músculo. Em cada animal foram implantados de 6 a 8 fragmen-

tos em cada lado da coluna vertebral, com duplicata da amo~

tra em posição simétrica e cada uma foi implantada em pelo

menos dois coelhos. Após este procedimento, a região trico-

tomizada foi tratada com solução antisséptica de povidone
T'" R
OplCO .

A manutençãodos animais em teste foi du~ante 2)

~~as, em gaiolas individuais, com fornecimento de ração e

água. Depois deste tempo foram sacrificados pela injeção ig

travenosa de sobredose do agente anestésico. Imediatamente,

pela exposição e seccionamento da jugular e da carótida os

animais foram exsanguinados.

A pele dorsal foi afastada com bisturi e o múscu-

lo paravertebral foi dissecado ao longo da coluna vertebraL

A fixação do mesmo doi efetuada em solução tampão fosfato

0,1 M com 10% de formaldeido (p/v), a pH 7,0, durante um

mes. Decorrido este pe.ríodo, o pedaço do músculo foi apara-

do com bisturi, de modo a separar blocos de aproximadamente

1,5 cm de lado, cada um contendo um fragmento de amostra.

Para observação macroscópica da reação local, ad-

jacente ao material implantado, efetuou-se corte transver-

sal ao fragmento, com bisturi. Com auxílio de lupa discrim!

naram-se amostras com encapsulamento em torno do material

implantado, de aspecto simétrico ou não. Os blocos assim s~

parados foram desidratados, diafanizados e incluidos em pa-

rafina, seguindo a técnica histológica convencional. Os cOE

tes, com aproximadamente 6 um de espessura, após coloração

com hematoxilina-eosina foram observadosao microscópio.

Considerou-se reação positiva quando pelo menos um fragmen-

to da amostra indicou manifestação necrótica ou inflamatór!

a em torno do material implantado. As fotomicrografias fo-
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ram efetuadas em microscópio Nikkon, modelo Labophot e m~

quina fotográfica Nikkon, com sistema ASX-2 e filme Panato-

mic X de 32 ASA.

4.2.3.2 - Teste in vitro (Citotoxicidade

em Cultura Celular)

Os fragmentos de material poli-

mérico foram preparados em condições idênticas às do teste

in vivo. Materiais cuja conformação não possibilitou ob-

tenção de pedaços de aproximadamente 10 x 1 mm foram dimen-

sionados em tamanho maior,de cerca de 20 x 5 mm.

A execução da prova foi em

sob capela de fluxo laminar.

condições assépticas,

Os testes &oram feitos com a linhagem celular L

de fibroblastosde camundongo (cloneNCTC 929) (3, 20, 102,

210). As células foram ,cultivadas'emgarrafa de Roux conteg

do meio mínimo de Eagle com 10% de soro de vitelo, em estu-

fa a 36 ~ 19C, em atmosfera de 5% de C02 e umidade relativa

acima de 90%, durante 48 horas. Após eliminação do meio lí-

quido e descolamento das células da parede da garrafa, es-

tas foram retomadas com o mesmo meio de cultura. Esta sus-

pensão serviu como inóculo para as placas de Petri de 50 x

20 mm. Cerca de 4 x 105 células, em 5 mL do meio líquido,f2

i transferido para cada placa e a incubação das mesmas foi

em condições idênticas às da etapa anterior (207, 219).

Depois deste período de crescimento, algumas pla-

cas de cada série de teste foram observadas ao microscópio

para a comprovação da uniformidade e morfologia celulares.

O meio líquido foi vertido e substituido por meio sólido de

manutenção contendo 1% (p/v) de agar e indicador vermelho

neutro a 0,01% (p/v). Este meio sólido foi preparado pela

fusão de agar em solução aquosa do indicador, em dupla con-

centração, para ser adicionado à igual quantidade de meio

nutritivo líquido, mantido em banhomaria a 41 ~ 19C. Após

a homogeneização das duas porções, 4 mL do mesmo foram dis-

tribuidos em cada placa e a solidificação foi a temperatura
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ambiente. Depositaram-se 4 fragmentos por placa, correspon-

dentes à duplica de duas amostras. A incubação das placas

foi em posição invertida, durante 24 horas em condições i-

dênticas às da etapa de multiplicação celular.

Cada série de testes foi acompanhada com os con-

troles positivo e negativo, sendo respectivamente fragmento

de latex com citotoxicidaae comprovada e disco de papel de

filtro de aproximadamente 3 mm de diâmetro. A constatação

da resposta citotóxica foi através da observação macroscóp!

ca quanto à presença de halo de contraste em volta do frag-

mento e microscopicamente, pela morfologia e coloração cel~

lares. As fotomicrografias foram efetuadas em condições i-

dênticas à documentação de resultado histopatológico, empr~
gando-se o filme Kodacolor de 100 ASA.

4.2.4 - Esterilidade

A amostra dos produtos, na sua apresent~

ção comercial, foi limpa externamente com solução aquosa de

fenol a 5% (p/v) e álcool isopropilíco a 20% (v/v). O teste

foi executado conforme recomendação farmacopêica, sob cape-

la de fluxo laminar horizontal (41, 81, 192).

A violação da embalagem, bem como o corte da amo~
tra foi com tesoura esterilizada. O material foi cortado em

pedaços de aproximadamente 1 cm de comprimento nos casos t~

bulares e quando não, em pedaços de cerca de 2,0 x 2,0 cm.

A amostragem foi efetuada de modo a incluir pedaços oriun-

dos de diferentes partes do equipamento e alguns destes fo-

ram diretamente colocados em tubos de ensaio contendo meio

de cultura. Amostras de oxigenador sangllíneo e reservatório

de cardiotomia foram submetidas à lavagem interna com cerca

de 400 mL de solução fisiológica estéril. O líquido de lav~

gem, recolhido em erlenmeyer esterilizado, representava a-

proximadamente 50 mL. Alíquotas de 2 mL foram inoculadas em

tubos contendo meio de cultura.

Os meios de cultura, tanto o caldo caseina-soja
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(Difco) como o caldo tioglicolato (Difco) foram num volume

aproximado de 40 Irilem tubo de 200 x 35 mm. A esterilização

dos meios foi em autoclave a l2l9C durante 20 minutos, sen-

do o processo acompanhado com indicador SterikonR. Todos os

tubos foram incubados a 35 + 19C durante 48 horas antes da

inoculação da amostra.

A capacidade promotora de crescimento dos meios

foi testada com esporos de Bacillus subtilis ATCC 6633 e

Candida albicans ATCC 10231, com inóculo de cerca de 102 °E

ganismos por tubo. A manifestação do crescimento foi obser-

vada diariamente até 7 dias de incubação, nas condições do

teste propriamente dito.

o controle do ambiente de teste foi efetuado medi

ante exposição de placas de petri contendo cerca de 20 mL

de agar caseina-soja (Difco). Para cada dia de teste foi e-

fetuado o controle negativo, mediante incubação de dois tu-

bos de cada meio. A incubação dos tubos foi em estufa, du-

rante 14 dias, a 22 2:19C e 35 2:19C, respectivamente para

caldo caseina-soja e caldo tioglicolato. Todos os tubos fo-

ram examinados diariamente, quanto ao aparecimento de turv~

ção ou colônia de bolores. A observação no final da incuba-

ção foi pela agitação de todos os tubos. No caso de contam!

nação em algum dos 10 tubos de cada meio de cultura, refe-

rente a uma determinada amostra, o reteste doi efetuado em

idênticas condições, duplicando-se a amostragem e o número
de tubos.

4.2.5 - Endotoxinas

Em condições assépticas e com o material

despirogenado, a solução teste doi obtida de exemplares de

cada lote do produto, submetidosà lavagem da superfície

com solução fisiológica estéril livre de endotoxinas. O pr~

cesso extrativo foi em duplicata, exceto nos casos de núme-

ro reduzido de unidades referentes ao lote em questão. De

pendendo do tamanho e conformação dos dispositivos foram a-

dotados diferentes critérios de extração:

, I
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a- cateteres: nos casos de dimensão total aproximada de

4,2 x 10-5 m2, cada urna das 6 unidades foi lavada mediante

passagem de 20 mL de líquido extrator, recolhendo-se as p°E.

ções em erlenmeyer de 250 mL. Esta operação foi efetuada

com agulha e seringa hipodérmicas de 20 mL. Posteriormente,

todas as unidades foram fragmentadas em comprimento aproxi-

mado de 2 cm e reunidas ao fluido extrator anteriormente em

pregado. Após fechamentodos frascos com folha de alumínio

procedeu-seà lavagem da superfícieexterna em agitador Et~

ca, modelo lllA, durante 30 minutos. Quando a superfície
-3 2

das amostras foi de cerca de 2,9 x 10 m empregaram-se 3

unidades, com procedimento idêntico de extração.

b- equipo de administração parenteral: independente do

diâmetro tubular (2,8 a 3,8 rnrn), cada urna das unidades foi

lavada internamente com 50 mL de líquido extrator,utiliza~

do a mesma técnica já referida para tratamento da superfíc~
e interna dQ cateter.

c- seringa hipodérmica: a lavagem da superfície interna

foi mediante sucção de líquido extrator correspondente à m~

tade da sua capacidade nominal, seguida de movimentação do

êmbolo, por 5 vezes, no sentido de propiciar o contato do

líquido com a totalidade da área. As porções resultantes da

lavagem de todas as unidades foram reunidas em erlenmeyer
de 250 mL.

d- torneira três vias: 5 unidades, após a remoçao dos

protetores, foram reunidas em erlenmeyer de 250 mL contendo

50 mL de líquido extrator. A agitação mecânica foi conforme

o processo empregado na lavagem de cateter.

e- oxigenador sangüíneo, reservatório de cardiotomia e

bandeja de circulação extracorpórea: uma unidade foi lavada

com 400 mL de líquido extrator, com agitação manual de al-

guns minutos. Cerca de 50 mL foi recuperado em erlenmeyer
,

de 250 mL.

Os extratos foram testados dentro de 24 horas a-



,~ ~

39

p6s sua obtenç~o, tendo sido mantidos em refrigerador ati o
momento do ensaio.

Para detecç~o de endotoxinas por prova de gelifi-

caç~o (192) foi empregado o reagente LAL (Mallinkrodt), com

sensibilidade declarada no r6tulo de até 0,03 DE/mL. A re-

constituiç~o do reagente liofilizado foi pela adiç~o de 2 ITL

de água bidestilada apirogênica e a homogeneizaç~o foi efe-

tuada manual e cuidadosamente, a fim de n~o provocar o apa-

recimento de espuma.

A preparaç~o da soluç~o padr~o de endotoxinas de

Escherichia coZi foi a partir do material liofilizado (Mal-

linkrodt). Para isto adicionaram-se 5 mL de água bidestila-

da apirogênica ao frasco, submetendo-se a mistura à agit~

ç~o mecânica, durante 30 minutos, no agitador Etica, modelo

lllA. As diluições foram efetuadas a partir desta, de 5,0

DE/mL, de modo a obter concentraç~o final de 0,03 e 0,06

DE/mL, as quais, mantidas em refrigerador, foram utilizadas

no máximo ati 5 dias.

A reaç~o foi processada em tubo de ensaio de vi-

dro, de 75 x 10 mm, previamente despirogenado. Ao número s~

ficiente de tubos foi transferida a alíquota de 0,1 mL' do

reagente reconstituido. A seguir, para cada tubo, igual vo-

lume das duas concentrações do padr~ó de endotoxina, dupli-

cata de cada amostra, água bidestilada apirogênica emprega-

da como diluente e líquido extrator das amostras~.fQ!/adici9.

nado. A homogeneizaç~o da mistura foi feita manualmente,

com cuidado e todos os tubos foram incubados em banho maria

a 36 + 19C, durante 60 minutos.

A constataç~oda reaç~o positiva de gelificaç~o

foi por observaç~o macrosc6pica, em funç~o da presença de

gel firme quando a invers~o cuidadosa do tubo, por 1809C,

n~o provocou quebra da sua integridade. Os resultados foram

considerados válidos quando a positividade do padr~o foi de

pelo menos 0,06 DE/mL e o controle negativo n~o acusou gel!
ficaç~o.
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4.2.6 - pH do Extrato

o extrato aquoso, em solução fisiológica,

foi obtido por autoclavação, conforme a técnica descrita no

item 4.2.2. Os valores de pH foram determinados em potenci~

metro Micronal, modelo B 271, a 259C.
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5 - RESULTADO

"
A abrangência da amostragem de dispositivos medi-

co-hospitalares descartáveis, relacionada conforme a nature

za do fabricante, encontra-se na Tabela I.

As inscrições legalmente impostas ou não, que fo-

ram encontradas na embalagem das amostras, estão agrupadas

nas Tabelas 11 e 111.

As características analiticamente determinadas,

direta ou indiretamente, nos lotes amostrados estão reuni-

das em função do grupo de produ~o nas Tabelas IV a IX.

As reações histopatológicas de amostras que deram

reação citotóxica aguda pelo implante intramuscular estão

discriminadas na Tabela XI.

A ilustração dos casos de resposta fortemente tó-

xica ou negativa, pela análise histopatológica, estão nas

figuras n9 1 a 8.

A figura n9 9 refere-se à cultura controle de fi-

broblasto de camundongo (L 929). Estão ilustrados pelas fi-

guras n9 10 e 11 exemplos de resultado positivo e negativo

de citotoxicidade in vitro.

Resultados de citotoxicidade com confirmação mi-

croscópica e diferenciação das células mortas e vivàs da z~

na limítrofe do halo de contraste estão nas figuras n9 12 e
13.

Algumas características determinadas em

de matérias primas estão na Tabela X.

amostras

r T
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TABELAI - QUADROGERAL DE AMOSTRAGEM,

RELAÇÃO ENTRE FABRICANTE) TIPO DE PRODUTOE NÚMERO

DE LOTES AMOSTRADOSDE PRODUTOSCORRELATOS

F A B R I C A N T E

A B C D E F G H I J L M N O

Cateter intravenoso

E.A.

I.A.

2

1

1 1

1

2

1 1

Equipo administra-
çioparenteral

Escalpo

Seringa hipodérmi-
ca

Torneira Três Vias

1

2

3

2

1 1 3

1

1

2

2

1

1

1 1

3 3 3

Sonda endotraqueal

Bandeja de circula
çio extracorpórea-

Oxigenado r sanguí-
neo

Reservatório san-
guíneo de cardio-
tomia

3

2

3

4

4

3 1

3 1

Bainha urinária

Preservativo

3

1 2

A a E :

F a O :

Fabricante multinacional (m)

Fabricante nacional (n)

EI AI :

1. A I :

Externo à agulha

Interno à agulha
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TABELA 11 - CARACTERlsTICAS DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS: INFORMAÇOES DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.

~
W

CATETER EQUIPO SERINA BANDEJA.
INTRAVENOSO ADMINIST. HIPOD R TORNEIRA SONDA EN- CIRCULAÇAO

OXIGENt,DOR
RESERVATÓRIO BAINHA PRESEB.

E.A, I.A. PARENTERAL ESCALPO MICA TRES VIAS DOTRAQUEAL EXTRACORPREA SANGU NEO CARDIOTOMIA URINÁRIA VATIVO

Identificação de lote
4 m 2 m 5 m 4 m 6 m 3 m 2 m

4 m
3 m 3 m

3 n
I m

2 n 2 n 8 n 6 n 3 n 3 n 4 n I n I n 2 n

Data de fabricação - - I m 2 n2 n

Validade - I n 5 n 3 n

Instruções de uso
4 m 2 m I m 3 n 3 m 3 m 3 m 3 n
2 n 2 n 5 n

-
3 n

- -
I n I n

TIPO DE EMBALAGEM

Saco plástico - - 5 m 2 n 3 n - - 1 n 1 n
7 n

-

Saco de papel grau cirúrgico - - - 2 m 3 m - - - - -

Plástico/papel grau cirúrgico 2 n 2 m - 2 n - 3 m - 4 m 3 m 3 m2 n 3 n

"Blister"/papel grau cirúrgico 2 m - I n 2 m 3 m - 2 m - - -
2 n 4 n

Papelão maciço 3 n
I m- - - - - - - - - -
2 n

IDIOMA DO TEXTO/FABRICANTE

- Português
E F A E F G A B E F A B G 11 B D I E F E F E E F E F C N

G 11 I M I.J L

- Inglês A C - A 11 I B 11I .J B I - - - - - - N

- Espanhol E F E F 11 B 11
- Frances A - - B

- Alemão A

A a E : Fabricantemultinacional

F a O , Fabricante nacional

m , multinacional

n : nacional

E. A. : Externo á agulha

I. A. : Interno à agulha



TABELA tIl - CUIDADOS E CARACTERlsTICAS DE BIOCOMPATIBILIDADE CONFORME O TEXTO IMPRESSO NA EMBALAGEM DOS PRODUTOS, RELAÇÃO ENTRE TIPO DE PRODUTO,

E TERMINOLOGIA

F ABR ICANTE

Estéril

J::steril12:ado

Ester1l12:ado a óxido de etileno

sob pressão

Eeteril12:ado a óxido de etileno

(ou gás óxido de etileno)

Esterili2:ado pelo processo Raio
Gama Cobalto 60

Aplrogênico

Não pirogênico

Aplrogênio

Isento de pirogênio

DescartÁvel

Uso 001 co

Não deve ser reesterilizado

nem usado novamente

Usar uma única ve2: I deve ser
utili2:ado somente uma vez I
não reutilizável

Atóxico

Neutro

Pronto para uso

Transportar com cuidado

Não guardar em locais com tempera-
tura elevada I não estocar a tempe
J:aturasextremas -

Manter em posição horizontal

Não usar caso a embalagem esteja

violada I garantida desde que a

embalagem interna esteja fechada
e intacta I... não tenha sido a-
berta ou danificada I... até vio

lação da embalagem -

Embalagem descartável /
destrua apÓs o uso

CATETER
INTRAVENOSO
E.A. I.A.

EQUIPO
ADMINIST.

PARENTERAL ESCALPO

SERINGA
HIPODEB.

MICA
TORNEIRA

TR~S VIAS

BANDEJA..

CIRCULAÇ,AO
EXTRACORPCJREA

OXIGEN,ADOR

SANGUtNEO

PRESER-
VATIVO

ACEF AEFG

A

A

E F E F G

AEFII

B

M

G

I

E F

A

B G

11

11

E F

A

M

G 11

G

11M

A

I

A B 11J

J L

A G I

B 11

A B 11 L

A J

G 11I

G

11

A G

G

I

B D I

D

G

L

RESERVATÓRIO

CARDIOTOMIA
SONDA EN-
DOTRAQUEAL

BAINHA
URINARIA

E. A. :
J. A. :

A a E :

F a O :

Externo ã agulha

Interno ã agulha

Fabricante multinacional

Fabricante nacional

A

D E F E EE

B E F E F E OE E O

I

D E F E

I

E F E

o
E

O

E FE F

E E

D

D

O

E

D E

,j:>.
,j::.

G

-

E F AEFG

A C -

- -

- -

- A

C E F E F

- A

A A

C G
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TABELA IV - CARACTERíSTICAS DAS AMOSTRASDE CATETER INTRAVENOSO

m : multinacional

n : nacional

(9): insuficiência de amostra

(-): resultado negativo
,~
U1

INTERNO A AGULHA EXTERNO A AGULHA

Fabricante A E F G A C E F

Natureza do fabricante m m n n m m m n

Número de amostras 1 1 1 1 2 1 1 2

Natureza do componente testado PVC PVC PVC PVC Teflon Teflon Teflon Teflon

pH do extrato
5,3 6,6 6,6 (9) 5,8 (9) 5,0 6,2

5,8 6,2

Toxicidade sistêmica
Extrato aquoso (9) (-) (-) (9) (9) (9) (-) (-) (-)

Extrato oleoso (9) (-) (-) (9) (9) (9) (-) (-) (-)

Citotoxicidade in vivo (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

in vitro (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Esterilidade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Endotoxinas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)



TABELA V - CARACTERfsTICAS DAS AMOSTRAS DE EQUIPO DE ADMINISTRAÇÃO PARENTERAL

m : multinacional

n : nacional

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo

,-

~
C"\

-

Fabricante A B E F G H I M

Natureza do fabricante m m m n n n n n

Número de amostras 1 3 1 1 3 1 2 1

Natureza do componente testado PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

5,2 5,9 5,9
pH do extrato 5,9 5,3 6,2 6,3 5,5 5,2 5,9 5,4

5,3 6,4

Toxicidade sistêmica
Extrato aquoso (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Extrato oleoso (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Citotoxicidade: in vivo (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

in vitro (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Esterilidade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Endotoxinas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)



I

TABELA VI - CARACTERfsTICAS DAS AMOSTRAS DE ESCALPO

m : multinacional

n : nacional

(9): insuficiência de amostra

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo
,j:::.

)

Fabricante A B G H I J L

Natureza do fabricante m m n n n n n

Número de amostras 2 2 1 2 1 1 1

Natureza do componente testado PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC

pH do extrato (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

Toxicidade sistêmica

Extrato aquoso (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

Extrato oleoso (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

Citotoxicidade: in vivo (--) (-) (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-)

in vitro (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Esterilidade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Endotoxinas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)



TABELAVII -CARACTERlsTICAS DAS AMOSTRAS DE SERINGA HIPOD~RMICAJ TORNEIRA TRES VIAS E SONDA ENDOTRAQUEAL

m : multinacional

n : nacional

(9): insuficiência de amostra

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo

(0): não executado

(a): polipropileno e poliisopreno

(b): polipropileno e borracha butilica

(c): polipropileno e poli_(isopreno-isobutileno)

(d); poliamida e polietileno

(e): poli (cloreto de vinila)

* Resultado relativo à natureza do componente
tf:::>
CX>

SONDA ENDOTRAQUEAL

HIPODRMICA
-

SER INGA TORNEIRA TRES VIAS CÂNULA BALONETE

Fabricante B D I E F E F E F

Natureza do fabricante m m n m n m n m n

Número de amostras ) ) ) ) ) 1 2 1 2

Natureza do componente testado (a) (b) (c) (d) (d) (e) (e) (e) (e)

S,B 5,4 5,6 6,4 6,1 6,6 . 5,B

pl!do extrato 5.4 5,B 7.4 6,1 6,2 6,7 5,7 6,B 6,5

5,9 5,9 5,6 6,1 6,1
Toxicidade sistêmica

Extrato aquoso (-)(-) (9) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Extrato oleoso (-)(-) (9) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)(-) (-) (-) ('-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Citotoxicidade*:
in vivo (-) (-)(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

(-)(-) (-) (+) (-) (-) (+) (+)(-) (-) (-) C-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (0) (0) (0)

in vitro (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) C-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) C-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Esterilidade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Endotoxinas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)



TABELAVIII - CARACTERtSTICAS DAS AMOSTRAS DE PRODUTOS DA LINHA CARDIO-VASCULAR

Fabricante

Natureza do fabricante

Número de amostras

Natureza do componente testado

pH do extrato

Toxicidade sistêmica:

Extrato aquoso

Extrato oleoso

Citotoxicidade:

in vivo

in vitl'o

Esterilidade

Endotoxinas

BANDEJA CIRCULACÃO EXTRACORPÓREA,

E
m

4
(e) (e) (e) (f)

6,5 6,5 6,5 5,5

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-) (-)

(-) (-) (-)

I-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA

E O

m

3 .'

(g) (h) (i)

6/8 5,1 6,3

7,0 5,6 6,3

6,5 6,1 5,7

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(:-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-I

(-) (-) (-)

n
1

(j) (h) (i)

5,4 6,5 6,2

f-

(-) (-) (-)

(-) (-) (.-)

(-) (-) (0)

(..:) (-) (+)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

m : multinacional

n : nacional

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo

(0 : não executado

(e): PVC

(-) (O) (-)

(-) (0) (-)

(-) (O) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-I (-) (-)

(O) (O) (O)

(- I (-) (+)

(-) (-) (-)

(-) (-I (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-I (-) (-)

(-) (-) (-)

( f): s i li cone

Ig): policarbonato

(h): poliamida

(i): poliuretano

(j): polimetil-metacrilato

~
~

OXIGENADOR SANGUfNEO

E O

m n

3 1

(g) (h) (i) (g) (h) (i)

6,8 7,G 6,5 5,5 6,7 6,4

5,1 5,6 6,1

6,3 6,3 5,7
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TABELAIX - CARACTERíSTICASDAS AMOSTRAS DE PRODUTOS DA LINHA

URO-GENITAL

m : multinacional

n : nacional

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo

(0): não executado

/ \

BAINHA URINÁRIA PRESERVATIVO

Fabricante F C N

Natureza do fabricante n m n

Número de amostras 3 1 2

Natureza do componente testado PVC Latex Latex

7,6

pH do extrato 6,4 5,8 6,3

6,1 6,6

Toxicidade sistêmica

Extrato aquoso (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Extrato oleoso (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Citotoxicidade: in vivo (-) (-) (-) (0) (0) (0)

in vitro (-) (-) (-) (+) (+) (+)
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TABELA X - CARACTERfsTICAS DE BIOCOMPATIBILIDADE DE ALGUMASMATéRIAS PRIMAS

lT1

N

n : nacional

e : importada

(-): resultado negativo

(+): resultado positivo

(0): não executado

lT1
t-'

~

A

TOXICIDADE SISTEMICA CITOTOXICIDADE

AMOSTRAS pH DO EXTRATO EXT.AQUOSO EXT.OLEOSO 1N VIVO IN VITRO
liMAS

A T E X Borracha nitrílica 1 n 6,6 (-) (-) (+) (+)

n n 1 e 6,8 (-) (-) (-) (+)--
Latex

3 n 8,0; 8,1; 8,0 (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+)

(t) (+) P V C 2 m 4,5; 6,6 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
(2+) (2+)

(2+) (+) poliestireno 1 n 5,0 (-) (-). (0) (-)

(2+) (t)
Poliuretano 1 n 8,0 (-) (-) (0) (-)

(+1 (O)

(O) (O) Silicone 2 e 6,8; 6,1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

(+) (+)

(O) (+ tI 1 e 6,9 (-) (-) (-) (-)
poliamida

(+) (O) 1 n 6,3 (-) (-) (0) (-)

(DI (O)
Resina epoxi ln 8,9 (-) (-) (-) (-)

(+) (O)
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n , nacional

U1
N

TABELAXI - AVALIAÇÃOHISTOPATOLÓGICA DO TECIDO MUSCULAR ADJACENTE AO IMPLANTE EM AMOSTRAS DE CORRELATOS E MATRIAS PRIMAS

C O R R E L A T O S MATRIAS PRIMAS

POLI -< I SOPRENO

P V C '-I SOBUTlLENO) BOR.BUTILICA TEFLON BOR. NITR I LI CA L A T E X I

ESCALPO EQUIPO ADM.PARENT. SONDA ENDOT. SERINGA SERINGA CAT. INTR.EXT.AGULHA I

G B E E I I D A n n n n
---

Necrose (+) (2+:t) (3+) (3+) (2+) (3+) (3+) (:1:) (3+) (2+) (:1:) (+)

Infiltração celular (2+) (3+) (3+) (3+) (3+) (+) (+ :1:) (2+) (3+) (2+1 (2+1 (2+)

Polimorfo nuclear (2+) (2+) (2+) (2+) (3+1 (O) (2+) (O) (3+) (+) (2+) (+) 1'

Mactófago (2+) (2+:t) (3+) (3+) (+) (2+) (3+) (2+) (+) (2+) (2+) (:1:) I

I

Linfócito (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (+) (+) (O)

Célula gigante (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (:1:) (O) (O) (O) (O) I'
Fibroblasto/fibrócito (2+) (2+ t) (+) (+) (+) (+) (+) (+ :1:) (2+) (2+) (+) (+)

Ca lei f i cação (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (2+) (O) (O) (+::1:)

Hemorragia (+) (O) (3+) (3+1 (+) (3+) (2+) (O) (2+) (O) (+) (O)

Congestão (O) (+) (3+) (3+) (2+) (O) (O) (O) (O) (+) (O) (O)

Edema (t) (2+) (3+) (3+) (2+ :1:) (3+) (2+) (O) (3+) (2+) (+) (O)
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Fig. l-Aspecto histopatolõgico provocado pela borracha

nitrílicai HEi + 64x.
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Fig. 2 - Tecido adjacente ao implante de borracha nitrí-

licai HEi + l60x.
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3 - Aspecto histopatológico provocado pela amostra

de latex; HE; + 64x.

4 - Tecido adjacente ao implante

+ l60x.

de latex; HE;
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Fig. 5 - Aspecto histopatológico provocado pela amostra

de PVCi HEi + 64x.

Fig. 6 - Tecido adjacente ao implante de PVCi HEi + l60~
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ta negativa; HE; + 64x.
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Fig. 9 - Fotomicrografia de fibroblastos de camundongo

(célula L 929) i cultura em monocamada.+190x.
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Fig. 10 - Citotoxicidade in vitro: resultado negativo.

Esquerda: amostras de poliuretano.

Direita: borracha butilíca e polipropileno.
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11

111

11 - Citotoxicidade in vitro. Esquerda: resultado

positivo da borracha nitrí1ica e negativa de

po1icarbonato. Direita: controle positivo e

negativo.

Fig.
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Fig. 12 - Fotornicrografia da zona 1irnítrofe do ha1~ de

contraste. Amostra de borracha nitrí1ica.~76~
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6 - DISCUSSÃO

Os correlatos são definidos, dentro da legislação

brasileira, no Título I do Decreto n9 79.094 (29) que regu-

lamenta a lei n9 6.360 (28), como sendo substância~ produ-

to~ aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos de

droga~ medicamento e insumo farmacêutico~ cujo uso ou apli-

cação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual

ou coletiva~ à higiene pessoal ou de ambiente~ ou a fins di

agnósticos e analÍ-ticos~ os cosméticos e perfumes~ e~ aind~

os produtos die~éticos~ óticos~ de a~ústica médica~ odonto

~ógicos e veteri'narios.

Posteriormente, a Resolução Normativa n9 6/78 (32)

aprovada pelo Decreto n9 12.475 de 18 de outubro de 19~

(31) conceitua o grupo de correlatos como aparelhos~ disp~

sitiv08~ preparaç6es~ reagentes e outros materiais relac~o-

nados com a pratica médica ou cirúrgica e especialmente nos

campos de cirurgia~ otorrinolaringologia~ nefrologia~ anes-

tesiologia~ ortopedia~ pneumologia~ oftalmologia~ odontolo-

gia~ diagnóstico (in vitro)~ análise biológica e monitora-

ção (terapêutica e ou de diagnóstico), referindo-se que ou-

tras categorias abrangidas no Art. 35 do decreto anterior

(29) serão objeto de normas posteriores.

Neste trabalho, com vistas à averiguação do cum-

primento legal por parte dos fabricantes de correlatos para

comercialização no mercado nacional, buscaram-se tais exi-

gências nas unidades amostradas. Sabe-se que o Título: X do

decreto anteriormente referido (29) diz sobre a obrigatorie

dade do texto contido em rótulos, bulas e impressos em ge-

ral, estipulando nome do produto~ fabricante~ estabeleci-

mento de produção e endereço deste; número de registro pre-

cedido pela sigla DIMED; número de lote ou partida com data

de fabricação; peso~ volumelÍ-quido ou quantidade de unida-

de conforme o caso; finalidade~ uso e aplicação~ modo de

60
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preparar quando for o caso; precauções3 cuidados especiais

e esclarecimentos sobre o risco decorrente do seu manuseio3

quando for o caso; nome do respons5vel ticnic03 ~~mero de

inscrição e sigla da respectiva autarquia profissional.

Diz ainda, no Art. 113, que tratando-se de aparelhos3 ins-

trumentos3 acessórios ou outros correlatos3 de utilização

$ujeita à prescriçãomidica ou de cirurgiãodentista3os

prospectos e impressos conterão essa advertência e3 ainda3

as destinadas a cuidados e advertências especificas.

A resolução normativa n9 6/78 (32) diz ainda que

os corre latos que estejam de venda ao p~blic03 mesmo sem

prescrição midica3 deverão trazer manual de instruções pre-

cisas quanto ao US03 finalidade3 precauções3 possiveis efei

tos nociv~s3 inclusive os decorrentes do mau emprego e pro-

va simples de averiguação do seu bom funcionament03 tudo de

acordo com a peculiaridade de cada caso. Além disto, os

corre latos cujo emprego seja feito sem a supervisão de mi-

dico ou de profissional l~galmente habilitado dever5 osten

tar3 fixados no próprio correlat03 as instruções b5sicas e

sum5rids3 de seu uso e os cuidados a serem observados3 in-

~luindo prova pr5tica de seu perfeito funcionament03 quando

aouber.

A exigência de data de fabricação expressa em or-

dem sequencial de dia, mes e ano, conforme a Portaria n9 75

da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária de julho de

1980 (33) foi revogada em novembro do mesmo ano pela Porta-

ria n9 125 (34). Após isto houve apenas a modificação quan-

to ao número de registro do produto, a ser precedido pela

sigla MS, separada por hífen e antecedido, facultativament~

da palavra registro, 'conforme a Portaria n9 61 de 1981

(35) .

Nesta amostragem, não se ateve ao cumprimento de

expressao de número de registro, tendo em vista a dificulda

de em saber da obrigatoriedade do mesmo, para cada caso. A-

pesar da normalização no item 111 da.Resolução Normativa n9

6/78 (32), sabe-se da comercialização de produtos similares
I ii
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com exigências discrepantes. Entretanto, em outros países

existe legislaç~o pertinente mais especifica e bem padroni-

zada (~1,85,12l,193,205). Acredita-se que demais exigências,

além da identificaç~o do produto e do fabricante, tenham si

do submetidas à aprovaç~o, também individualizada, pelo Se~

viço Nacional de Vigilância Sanitária. Dai a diversidade de

vocabulário no tocante ao texto da embalagem do produto,

com diferentes níveis de riqueza de informações, detalhes

industriais, cuidados no armazenamento e garantia de quali-

dade do produto relativo à segurança. Assim, pode-se salie~

tar a diferença sutil entre estériL e esteriLizado, bem

como cuidado especial pela utilizaç~o do primeiro termo se-

guido de descriç~o do processo industrial empregado para e~

ta finalidade. Pode-se citar, também, terminologia diferen-

ciada entre apiroginico, isento de piroginio, n50 piro-

ginico ou mesmo apiroginio. Por tais razões, na classif!

caç~o de fabricantes e produtos com relaç~o à citaç~o ou

n~o de determinados textos na embalagem, foram desconsidera

das pequenas diferenças de express~o.

Conforme a Tabela 111, a indicaç~o de que o prod~

to foi esterilizado, quer através dos .termos estériL ou

esteriLizado, sem conotaç~o direta com o processo, é omi~

sa em 60% dos equipos de administraç~o parenteral de fabri-

cante naciona1. Este fato ocorreu, também, nas amostras de

seringa hipodérmica, sonda endotraqueal, oxigenador sangüi

neo e reservatório de cardiotomia dos fabricantes nacionais.

Em outros casos, tal omiss~o foi substituida por processo

de esterilizaç~o. O tratamento com óxido de etileno foi me~

cionado pelos fabricantes nacionais de cateter intravenoso

interno à agulha (50%), equipo de adrninistraç~o parenteral

(40%) e escalpo (60%); no caso de seringa de empresa mult!

nacional isto foi detectado em 50%. A irradiaç~o gama foi

menos frequente. As razões deste fato podem estar relacion~

das com dificuldades de implantaç~o do processo, ao lado da

incompatibilidade de alguns materiais poliméricos à radia-

ç~o (21, 22, 148).

A informaç~o cumulativa através dos termos rela-
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cionados com o estado de esterilidade e processo emprega-

do ocorreu com mais frequência entre os fabricantes de tor-

neira três vias e dispositivos para sistema cardiovascular.

A orientação do fabricante no sentido de que o m~

terial não seja reutilizado configura no texto da embalagem

co~ diferentes express5es. O uso ~nico e descar~~veZ fo-

ram predominantes, em contraposição à expressão mais compl~

xa com o mesmo significado, complementado com a menção ref~

rente à n~o reesteriZi3aç~o para reutiZi3aç~o. Outra in-

formação indicativa da preocupação do fabricante foi alerta

relacionado com o uso do produto quando a embalagem estiver

danificada. Este fato ocorreu com mais frequência entre os

fabricantes multinacionais dentre 6 tipos de produtos.

Informaç5es adicionais, aparentemente desnecessá-

rias, dizem respeito a cuidado de armazenamento, discrimi-

nando posição e temperatura ambiente. No tocante aos cuida-

dos com a estocagem, principalmente visando manutenção em

temperatura controlada, este é aspecto utópico no Brasil,

tendo em vista a diversidade do clima em nosso território. .

Além disto, é pouco provável que o próprio fabricante poss~

a armazém provido de climatização. Apesar disto, na amostr~

gem efetuada, encontraram-se 4 itens apontando este fato,

sendo estes inerentes a 3 fabricantes. orientação de cuida-

do relativo ao transporte de oxigenador sangüíneo e reserv~

tório de cardiotomia, constatada em algumas amostras, just!

fica-se plenamente devido à complexidade do próprio dispos!

tivo, associada à necessidade de perfeita integridade func!

onal. Apesar disto, podem ocorrer problemas acidentais, cujo

comprometimento deve ser detectado antes da utilização do

produto. Prevendo tal risco o fabricante deve incluir ins-

truç5es dirigidas para a avaliação funcional prévia à cone-

xão do dispositivo ao paciente.

Com relação à reutilização de correlatos, em par-

ticular de seringas e agulhas descartáveis é explícita na

legislação brasileira (30, 36, 37).A exigência mais recen-

te, a nível da Secretaria de Safide de Minas Gerais, pela



,J -L

64

Resoluçio n9 75 de 1984(38), inclui al~m destes itens o e!

calpo descartável. Entretanto, permite a reesterilização de

produtos quando o processo esterilizante ~ aquele submetido

à análise e aprovado pela Coordenadoria de Vigilância Sani-

.táriada Secretaria de Estado da Saúde.

A reutilização de itens descartáveis ~ amplamente

debatida na atualidade, colocando o aspecto econômico em

conflito com a segurança do paciente. ~ do nosso conhecime~

to a prática de reesterilização de diferentes dispositivos

m~dico-hospitalares descartáveis, visando maior rentabilid~

de ao hospital. Entretanto, considera-se risco desta práti-

ca a falta de comprovação da eficácia de esterilização, ao

lado da dúvida com relação ao lapso de tempo entre o proce!

50 e reutilização, quando for por óxido de etileno, al~m

das alterações nas propriedades fisico-químicas do material

poliméric~como consequência, outros problemas de toxicida-

de podem surgir, mesmo em produtos originalmente aprovados,

quando da liberaçio dos mesmos pela empresa fabricante.

Neste aspecto, a publicaçio de FDA de 1981 (84)

mostra reavaliaçio de sua posiçio emitida em janeiro de

1975, quando Bureau of HeaZth Insurance of the Social Secu-

rity Administration publicou o State Agency Lette~ n9 29.

Este documento estabelece que clateteres e guias descartá-

veis não deveriam ser reutilizados. Por~m, passa a aceitar

o reaproveitamento, exprimindo a preocupaçio quanto à vali-

dade das t~cnicas e m~todos de limpeza, bem corno de reeste-

rilização, ao lado da manutenção das características neces-

sárias para a finalidade proposta, estabelecendo, portanto,

uma política de prática e policiamento a respeito.

Recentemente, a Associação Brasileira da Indústri

a de Artigos e Equipamentos M~dicos, Odontológicos, Hospita

lares e de Laboratórios (ABIMO) elaborou e dirigiu à Div!
são de Medicamentos do Minist~rio da Saúde um documento re-

lacionado com reaproveitamento de correlatos. Para isto ba-

seou-se em dados fornecidos pelas empresas participantes, ~
trav~s de pesquisas de mercado, coleta de amostras e docu- : li
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mentos publicados em órgãos governamentais internacionais,

com o intuito de ressaltar a necessidade de regulamentação

do reaproveitamento de produtos descartáveis, de forma a

resguardar a saúde pública no Brasil.

Conforme pode ser visto pela Tabela II, no que

diz respeito à identificação de ciclo produtivo, configura-

da como número de lote, partida, análise, data de fabrica-

ção, foi aspecto integralmente obedecido pelos produtores,

nas amostras analisadas. Como data de fabricação constato~

se tal identificação em 20% das amostras de fabricantes mu!

tinacionais, enquanto que 25% em nacionais. Relacionado com

data de fabricação configurou o prazo de validade em muitos

itens, tendo sido 50% em cateter intravenoso interno à agu-

lha, por sua vez sendo de fabricante nacional e 62% no caso

de escalpo, também de empresas nacionais. Entretanto, a in-

dicação destas duas informações não está explicitamente ex!

gida pela legislação nacional, principalmente para os corr~

latos. No caso de medicamentos este aspecto é de suma impoE

tância, tendo em vista a instabilidade dos princípios ati-

vos. Daí as porcentagens acima serem surpreendentes, deven-

do ter sido motivadas pela extrapolação da exigência perti-

nente aos medicamentos.

A incorporação deste dado na embalagem do produto

tem levado o consumidor a preocupações quanto à necessidade

de reesterilização quando da expiração do prazo de validada

Por outro lado, pode permitir o uso indevido de dispositi-

vos cuja embalagem tenha sido danificada ou violada durante

o transporte ou armazenamento, mas que em função deste pra-

zo de validade sejam utilizados como itens adequados. A pr~

meira situação pode conduzir à utilização de produtos com

potencial tóxico, decorrente da reesterilização, uma vez

que o material descartável não foi projetado para tal repr~

cessamento. No caso de PVC, em particular, quando esterili-

zado por irradiação gama e seguida de tratamento por óxido

de etileno, pode aumentar a probabilidade de formação de e-

tileno cloridrina. No primeiro estágio de esterilização se-

riam formados radicais cloreto, com possibilidade de, na ; I
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reesterilizaçio, formar etileno cloridrina. Esta substinci~

conhecidamente tóxica, pode resultar também da esteriliza-

çio por óxido de etileno, com maior intensidade na razio

direta do aumento de número de ciclos (50, 98, 133, 152,

154) .

Quanto às instruções de uso, este requisito é cl~

ramente expresso na legislaçio, quer quando da utilizaçio

pelo profissional médico ou pelo paciente, sempre que cabí-

vel frente a particularidades pertinentes a certos tipos de

correlato. Nesta amostragem, no caso de cateter intravenos~

tanto interno com externo à agulha, foi constatada a inclu-

sio de instruçio de uso na totalidade das amostras. Com os

equipos de administraçio parenteral tal fato ocorreu em 20%

e 62%, respectivamente, para indústria multinacional e na-

cional. Os dispositivos compreendidos por escalpo, sonda en

dotraqueal e preservativo nio trouxeram informaçio alguma

sobre a utilizaçio, talvez pelo fato de seu emprego apreseg

tar pouca dificuldade. Todas as amostras de torneira três

vias, oxigenador sangüíneo, reservatório de cardiotomia e

bainha urinária apresentaram instruções de uso. Estranhameg

.te,havia instruções de uso impressas em idioma estrangeiro,

apesar da comercializaçio no Brasil. Isto pode ser motivado

pela importaçio de produtos comercializados internacional-

mente, muitas vezes sendo submetidos à reembalagem local. O

idioma estrangeiro mais frequentemente empregado é o inglês,

seguido de espanhol, sendo tal frequência aleatória em fun-

çio do tipo de dispositivo, bem como da natureza da empres~

Frente a 14 empresas envolvidas na produçio das unidades a-

mostradas, houve predominância de idioma estrangeiro adici~

nal entre as firmas nacionais. Houve fabricante,cujo impre~

so estava em alemio e outros dois em francês; quatro foram

em espanhol. Esta preocupaçio em diversificar instruções em

diferentes idiomas pode ser em funçio da intençio de expor-

taçio futura ou situaçio comercial já existente, quer para

países da América Latina ou em termos mais amplos.

Na comercializaçio de correlatos, a escolha da e~

balagem torna-se questio difícil para o fornecedor conscien
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te. Este deve conduzir estudo criterioso de compatibiliza-

ção, procurando a manutenção da integridade do produto, se-

ja na fase de esterilização bem cornodurante a vida útil do

mesmo até o momento da sua utilização. Enfrenta-se, por ve-

zes, problemas de disponibilidade de material com caracte-

rísticas adequadas, ao lado da restrição de importação de !
tem alternativo.Cuidados especiais devem ser dirigidos para

dispositivos específicos, em que o material de embalagem

não deve liberar partículas para o ambiente, no momento da

sua violação. Embalagens de filme plástico, em função da

sua espessura, podem apresentar limitações quanto â permea-

bilidade gasosa. O recurso utilizado para melhor solucionar

esta questão consiste em empregar papel grau cirúrgico numa

parte da embalagem. Tal solução foi comprovada na totalida-

de das embalagens de cateter intravenoso externo â agulha,

de indústrias nacionais, bem cornonas internas â agulha,

nas bandejas de circulação extracorpórea, torneira três vi-

as, reservatório de cardiotomia e oxigenador sangüíneo; um

terço dos escalpos de indústrias nacionais também havia uti

lizado este recurso.

Visando proteção mecânica do próprio produto, a

embalagem tipo bZister apresenta muitas vantagens. Permi-

te adequação âs formas irregulare~ e contundentes, com di-

mensionamento perfeitamente condizente com o tamanho do pr~

duto, compatibilizando ainda com o processo de esteriliza-

ção â gás. Este tipo de preocupação deve estar presente en-

tre os fabricantes, pois, amostras de cateter intravenoso

externo â agulha, de multinacionais, bem corno sonda endotr~

queal estavam assim embalad~s. Além disto, parte das serin-

gas hipodérmicas e equipos de administração parenteral apr~

sentou_- - tal embalagem.

Outra alternativa consiste na utilização de ape-

nas papel grau cirúrgico, fato constatado em 50% dos escal-

pos e seringas de fabricantes multinaciona~s.

Quanto aos itens não estéreis, representados por

bainha urinária e preservativo, independente da origem esta
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vam acondicionadosem caixas de papelão. O preservativo,

correlato nãõ médico-hospitalar, foi incluido nesta amostr~

gem em função da sua natureza, visando fazer um paralelo
com a bainha urinária.

A constatação do termo neutro em embalagens de

equipo de administração parenteral e escalpo, utilizado por

único fabricante nacional, faz lembrar a Portaria n9 23 de

.30 de outubro de 1964(27), pois,entre outras exigências,

é mencionada a faixa de pH de 6,5 a 7,0. Este valor nem se~

pre será atingido, tendo em vista a incompatibilidade com a

característica do próprio material polimérico.

Fazendo-se o confronto dos valores de pH dos ex-

tratos para com esta exigência brasileira, observa-se a não

obediência a este parâmetro em muitas amostras, conforme as

Tabelas IV a X. Constataram-se valores da ordem de 5,0 a 7,6

no caso de produto terminado e de 5,0 a 8,9 para matérias

primas. Segundo Pregnolato e colaboradores (197), poucos ti

pos de polímero no Brasil atenderam a este requisito, quan-

do da amostragem de material polimérico para uso clínico e

farmacêutico, em 1980.

Nesta amostragem, com relação ao PVC, houve caso

de pH de 5,2 ~té 7,6, enquanto que para TeflonR os valores

foram entre 5,0 a 6,2. Apesar de este segundo material ser

considerado inerte e biocompatível (73, 141, 162, 181, 200)

foram encontrados valores desta ordem. Portanto, a exigên-

cia da Portaria n9 23 faz supor imposição sem muito embasa-

mento, seja pelo lado de aspecto químico do material polim~

rico, bem como de seu processamento. Observando-se os valo-

res encontrados para latex, conforme as Tabelas IX e X, o

extrato acusou ser mais alcalino, ficando em torno de 8,0

na matéria prima, enquanto que para produto terminado (pre-

servativo) foi de 5,8 a 6,6. Esta diferença pode ter sido

em função do revestimento deste com lubrificante ou devido

ao processamento.

A poliamida, quer moldada, tecida, matéria prima I11
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ou como produto terminado acusou valor de pH mais para a

faixa ácida, entre 5,1 a 6,9; apesar disto, este material

também é recomendado cornobiocompatível (74, 181).

Para o policarbonato e poliuretano os valores de

pH do extrato foram de 5,1 a 7,0 e de 5,7 a 6,5, respectiv~

mente. Estes pOlímeros, ao lado de outros, são dos mais ut!

lizados na confecção de correlatos para sistema cardiovascu
lar.

Percebe-se, portanto, que o pH não é fator preoc~

pante em dispositivos cuja utilização tenha contato vascu-

lar, ainda que de modo indireto, urnavez que a capacidade

tamponante do sangue é grande. Este aspecto pode ser melhor

evidenciado quando se refere aos medicamentos de administr~

ção parenteral, em que o recurso farmacotécnico, motivado

pelas características fisico-químicas do fármaco, não cons~

gue aproximar o pH do produto ao do sangue. Em se tratando

de correlato que entra em contato com a pele justificaria

maior preocupação, sendo mais impróprios os valores de pH

para o lado alcalino. No caso das amostras de bainha uriná-

ria, com pH de 6,1 a 7,6, por estar mais próximo à neutral!

dade, poucos problemas deverão surgir em função desta carac
terística.

Com relação ao risco que o produto pode causar em

pacientes, devido a contaminantes microbianos ou particulaE

mente endotoxinas, nesta amostragem não foi constatada pre-

sença dos mesmos, conforme as Tabelas IV a VIII. A detecção

de endotoxinas, efetuada em extratos aquosos, não foi prec~

dida de estudo de validação do teste in vitro, tendo em

vista a experiência de diversos pesquisadores (58,167, 260).

o resultado encontrado nesta amostragem de corre-

latos brasileiros pode ser perfeitamente aceitável, em se

considerando o polímero substrato pouco favorável para a

proliferação microbiana, ao lado do processo ser também a-

gressivo ao contaminante viável. Mesmo assim, em rotina, t~

do lote deve ser submetido à amostragem para comprovação da

I
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esterilidade e apirogenicidade através das unidades repre-

sentativas do lote. Esta exigincia é perfeitamente justifi-

cável, apesar das considerações anteriores, tendo em vista

que o processo industrial envolve participação de operado-

res, a diferentes estágios, com montagem pouco mecanizada

(198). Além disto, estes dispositivos serão, muitas vezes,

utilizados por pacientes em estado fisiológico debilitado.

Portanto, a exigincia de esterilidade, apirogenicidade e i-

nocuidade, incluida na USP XX e edições anteriores é perfe~

tamente cabível. Entretanto, a Farmacopéia Brasileira, na

sua última edição, exige apenas o teste de esterilidade em

corre1atos.

A sonda endotraquea1 foi o único caso em que, ap~

sar de ter sido submetida ao teste de esterilidade, não se

efetuou a detecção de endotoxinas. Isto se justificaria pe-

lo fato de a sonda, na sua utilização, ter posicionamento ~

natômico com pouca chance de contato direto com a circula-

.ção sangüinea, salvo por trauma mecânico. Ainda que se con-

Siderasse o contato a nivel de alveó10s pulmonares, como

ocorre com o aeroso1 farmaciutico, a exigincia de apirogen~

cidade seria discutivel, se se considerar a carga microbia-

na ambiente inspirada e a proteção natural.

Muito tem sido estudado sobre a detecção de endo~

xinas através de método in vitro empregando-se o reagente

LAL, como alternativa do método in vivo, em coelhos (54,

58, 94, 167, 174, 176, 188, 192, 199, 260). No tocante à v~

rificação da presença destes contaminantes em correlatos,

em 1977, FDA exigiu estudo de correlação, a fim de demons-

trar a equivalincia de resposta em ambos os testes (83). N~

quela época, mais de 35 fabricantes obtiveram aprovação de

produto terminado, devendo cada interessado ter desenvolvi-

do o estudo de validação e correlação para cada caso. Por-

tanto, exigiu-se a qualificação do teste, estudo de compat~

bilidade do produto e ensaios em paralelo. Naquela ocasião,

usando o padrão de E. coZi Lote n9 055:B5, a reação de ge1~

ficação deveria ser evidente na concentração de 0,1 ng/mL e



l-L -'- ~

71

esta mesma concentraç~o, quando injetada em coelhos, na ra-

z~o de 10 mL/kg deveria man~festar reaç~o piroginica, con-

forme o critério de interpretaç~o oficial farmacopiica.

Mais recentemente, em 1983 (211), FDA sugeriu o mesmo nível

de sensibilidade para correlatos e medicamentos de uso pa-

renteral. Nos casos específicos de contato com o fluido cé-

rebro-espinal, a sensibilidade limite deve ser de 0,04 ng/mL.

Particularmente, nos Estados Unidos da América do Norte, a

preocupaç~o dos fabricantes é extensiva a diversos materi-

ais, inclusive para lentes de contato, material protético

intramuscular, dispositivos para sistema respiratório e ou-
tros.

Em funç~o destas exigincias os fabricantes de re~

gentes tiveram que aprimorar a produç~o dos mesmos, compat~

bilizando a sensibilidade para a finalidade específica

(179). Desta maneira, pode-se recorrer ã reaç~o de gelifica

ç~o com o objetivo quantitativo, seja turbidimétrico, colo-

rimétrico ou cromoginico.

Com relaç~o ao correlato em particular, segundo

Marino (166), extratos de borracha e plástico n~o apresent~

ram inibiç~o ou ativaç~o da resposta do reagente LAL na pre

sença de endotoxina padr~o. Entretanto, parte do componente

constituida de alumínio acusou inibiç~o da reaç~o e esta

foi relacionada com o processo extrativo empregado. Quando

diferentes materiais eram imersos em soluç~o de glicerina

ou em formaldeído, seus extratos acusaram potenciaç~o da re
ç~o endotóxica.

No que diz respeito a outros testes bio16gicos,

visando detecç~o de toxicidade de materiais poliméricos de.§.

ta amostragem, foram empregados alguns testes oficiais. A

prova de toxicidade sistimica agudaem camundongos foi efe-

tuada em dois tipos de extrato. Este ensaio constou corno um

dos ítens entre diversos testes para plásticos, na USP XVII

de 1965 (191) e continua em edições posteriores. Neste tra-

balho, procurou-se respeitar a recomendaç~o oficial no to-

cante ã proporcionalidade do tamanho da amostra e o volume
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do liquido extrator, o que n~o permitiu obtenç~o de extrato

de algumas amostras, por questões de insuficiência das mes-

mas. Porém, as 51 amostras de produto terminado testadas

n~o acusaram toxicidade.

Duas amostras de latex, como matéria prima, mo~

traram-se tóxicas quando da administraç~o intraperitoneal

do extrato oleoso. Considerando-se que as mesmas amostras

n~o acusaram resposta tóxica quando da injeç~o do extrato ~

quoso, este fato indica a importância que representa a cap~

cidade extratorado solventeempregado.~ por tais razões

que o método oficial inclui, além destes, o polietileno gl!

col e soluç~o etanólicaaquosa. A utilizaç~o destes líqui-

dos extratores visa simular situaç~o inerente ao produto

farmacêutico, seja no armazenamento, bem como durante a ut!

lizaç~o do medicamento, pela infus~o ou perfus~o do mesmo

ao paciente (16). Comparativamente ao exposto, ao se consi-

derar o correlato que entra em contato íntimo com o sangue,

por período prolongado e a capacidade extratora do sangue,

os componentes dever~o ser muito cuidadosamente estudados

para serem introduzidos na fabricaç~o dos dispositivos esp~

cíficos. Se estes produtos forem empregados na confecç~o de

circuito de bandeja de circulaç~o extracorpórea, o risco p~
derá ser elevado. Ao lado disto, quando da utilizaç~o clín!

ca durante grandes cirurgias, a aç~o mecânica poderá favor~

cer a liberaç~o de substâncias tóxicas ao sangue. Nestes c~
sos, o tempo de contato pode ser relativamente longo, agra-

vando o quadro.

Considerando-se a situaç~o inerente ao processo

extrativo com vistas ao teste, a autoclavaç~o de 60 minutos,

conforme recomendaç~o da USP XX (192), pode ainda favorecer

a liberaç~o de aditivos para o líquido extrator. O intumes-

cimento do latex durante o aquecimento pode aumentar o esp~

ço intermolecular, com isto favorecendo a liberaç~o de adi-

tivos. A extraç~o que se efetua com o óleo vegetal poderá

ser muito semelhante à que se processaria com a fraç~o li-

pidica do sangue, ainda que em nível inferior.
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Cuidados na escolha da temperatura de extração e~

tão voltados para a manutenção da aparente integridadefís~

ca, sem provocar deformaçãona amostra. Com relação à diveE

sidade de material polimérico da amostragemenvolvidaneste

trabalho, mas com processo extrativo Gnico, este fato pode

ser consideradoaspecto critic;vel,pois o poliestireno ac~

sou deformação. Porém, este critério foi mantido, procurag

do uniformizar a condição extrativa.

Cifkowá e waitzowá, em 1980 (51), demonstraram a

importância das condições extrativas em função do tempo e

temperatura, utilizando apenas ;gua destilada. Eles detect~

ram niveis diferentes de resposta em função do tipo de ex-

tração. Para isto, injetaram ratos por via intradérmica e

por perfusão.

Outro aspecto inerente ao teste de toxicidade si~

têmica aguda em camundongos reside no grau de manifestação

de alguma resposta biológica, porém com dificuldade de ob-

servação e quantificação. Sendo o acompanhamento apenas cli

nico, a intervalos longos, em aniaml de pequeno porte, sem

o registro de alterações fisiológicas, isto pode ser consi-

derado aspecto falho do teste. Este fato é notório quando

se analisa a recomendação sobre a observação de sintomas de

toxicidade após administração da amostra, dando margem para

interpretação subjetiva.

Pelling e colaboradores (189) fizeram diversos eg

saios in vivo e in vitro com extratos conhecidamentetó-

xicos. No caso de toxicidade sistêmica aguda em camundongos,

mesmo fazendo observação clinica detalhada ao longo do tes-

te, a intervalos pequenos, não puderam constatar diferenças

significativas. Nesta experiência consideraram a postura e

movimentos, atividade exploratória, movimento respiratório,

resposta ao toque e reflexos. Quando efetuaram determinação

em ratos, registrando frequência respiratória, eletrocardi~

grama e reflexo carotidico também não constataram resultadffi

significativamente diferentes entre amostras negativa e po-

sitiva.
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Comparando-seas exi.gências da USP XX (192) e BP

80 (40) há muita semelhança metodológica no teste de toxic!

dade sistêmica aguda em comundongos, porém a segunda reco-

menda observaçãodurante 7 dias. Além disto, exige o teste

de perfusão do extrato em gato, com registros de frequência

respiratória, eletrocardiograma e reflexo carotídico. Acre-

dita-se que este recurso vise a detecção de parâmetros que

não são possíveis de serem detectados em camundongos. Poré~

conforme os resultados de Pelling e colaboradores (189), o

teste de toxicidade aguda com perfusão do extrato pode col~

car em dúvida a superioridade deste sobre o de camundongos.

o teste de toxicidade intramuscular aguda, exigi-

do inicialmente na USP XVII (191) não sofreu muitas modifi-

cações até os dias atuais. EXigência idêntica configurou na

Farmacopéia Japonesa VIII, de 1971 (190). Apesar de os mét~

dos oficiais recomendarem utilização do músculo paraverte-

bral de coelho, alguns pesquisadores estudaram a toxicidade

tissular subcutânea em ratos e coelhos (39, 189, 208). Bre-

wer e Bryant (39), antes mesmo da oficialização do teste de

implante intramuscular efetuaram trabalho de triagem de to-

xicidade em corre latos dos Estados Unidos da América do Nor

te, concluindo ser este teste uma técnica bastante recomen-

dável para assegurar a inocuidade de biomateriais. Estes a~

tores fizeram apenas a observação macroscópica do tecido ao

redor do material implantado, mas enfatizaram a importância

da complementação com diagnóstico histopatológico. Posteri-

ormente, em 1973, Turner e colaboradores (249) efetuaram e~

tudo detalhado do sítio de reação, classificando os níveis

de toxicidade conforme extensão da área envolvida, necrose,

inflamação, infiltração celular, presença de macrófagos, fi

brose, etc.

Neste trabalho, a técnica de introdução do frag-

mento da amostra no músculo sem incisão da pele e do própr!

o tecido acarretou dificuldades quando o material teste não

apresentava consistência e dimensão compatíveis com o recuE

so utilizado. Por tais razões é que o preservativo, balone~

da sonda endotraqueal, poliamida tecida e espuma de poliur~



- -,-LJ- -~
- - - ---

75

tano não puderam ser testados quanto à toxicidade intramus-

cular aguda. Pelling e colaboradores (189) fizeram incisão

de 1,0 a 1,5 cm, na pele, com auxílio de tesoura, alojando

o fragmento da amostra no espaço aberto com o próprio ins-

trumento. Este recurso, porém, parece ser mais propenso à

contaminação microbiana e hemorragia.

Objetivando a detecção de toxicidade intramuscu-

lar aguda, o método empregado para este trabalho foi o ofi-

cial da USP XX(192), tendo sido o tempo de contato da amos-

tra com o múscul~de aproximadamente 72 horas. Segundo Tur-

ner e colaboradores (249), o tempo de contato é importante

na manifestação tóxica. Pelo seu experimento, com duração

do implante de até 12 semanas, foi observada significativa

melhora do quadro necrótico a partir de 5 semanas, princi-

palmente quando a causa era devida ao traumatismo mecânico.

Além disto, o aspecto da reação necrótica em volta da amos-

tra não se deu de forma simétrica, regredindo após 5 sema-

nas. A persistência da reação necrótica simétrica, além dos

5 dias, foi sinal de que o material implantado é tóxico. A~

teriormente, NinrnL(178) havia observado no seu experimento

que, quando o material é de natureza tóxica, a reação necr2

tico-inflamatória ocorre entre 2 a 4 dias. Talvez esta in-

formação tenha servido de subsídio para o método oficializ~

do em 1965, na USP XVII (191) e que ainda persiste na últi-

ma revisão (192). Turner e colaboradores (249) sugeriram o

tempo ideal de contato como sendo de 7 dias, mas acompanha-

ram o experimento a partir do terceiro dia e depois semana!

mente até completar 12 semanas. Segundo eles, se houver re-

duzida intensidade de resposta que não permita diferenciar

a causa, se foi por questão traumâtica ou por baixa concen-

tração de substâncias tóxicas, deve-se recorrer a outras

provas. Quando o contato do material foi longo, o organismo

reagiu formando fibrose ou pseudomembrana, também denomin?-

da de câpsula fibrótica. Ocorre envolvimento total do mate-

rial implantado, principalmente nos casos fortemente tóxi-

cos, em poucos dias.
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Em 1977, aventou-se da possibilidade de ser a pr~

sença de células adiposas circundantes ao implante um dos

sinais de biocompatibilidade. Este critério poderia minimi-

zar dúvidas geradas na interpretação convencional de re~

ções histopatológicas. A formação deste tecido adiposo ter!
a início entre 6 a 54 semanas (136). Em vista disto o ensai

o seria quase impossível de aplicação rotineira, sendo fa-

cilmente superado, em vantagens práticas, pela avaliação de

resultado necrotico-inflamatório que ocorre no período de 2

a 4 dias (178).

Outra prática sugerida mais recentemente por Lan-

ger e colaboradores (150) foi a utilização de córnea de co-

elho como alternativa para tecido de implante, com as vant~

gens de permitir o acompanhamento de reações sem sacrifício

do animal, a nível de formação de edema, infiltração celu-

lar e neovascularização, graças à sua transparência e ausê~

cia de vasos em condições fisiológicas. Por outro lado, fOE

mulações poliméricas destinadas ao implante em contato com

tecido nervoso deverão ser testadas em animais, em condi-

ções semelhantes às do emprego clínico. Para isto, Brewer e

Bryant (39) utilizaram o cortex cerebral de coelho, com con

tato variando de 72 horas até 60 dias.

Outras provas de natureza fisico-química do extr~

to são também utéis, sejam as mesmas de natureza semiquant!

tativa ou quantitativa, uma vez que indicam os níveis de

qualidade destes materiais (46, 70, 125, 158, 197, 209,

264). Podem, ainda, de forma ideal serem associadas aos tes

tes biológicos (55, 100, 153).

No confronto das exigências oficiais da época, e-

fetuado por Cooper (55), em 1974, nota-se diversidade entre

as farmacopéias. Neste sentido, em 1975, Leoni (158) enfat!

zou a necessidade de padronização da qualidade dos plásti-

cos através de uniformização dos métodos analíticos. Para

isto considerou classes de plásticos em função do risco po-

tencial e como consequência disto cada tipo de material se-

ria submetido a diferentes níveis de comprovação da qualid~

III
!
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de. Nas farmacopéias, de forma geral, não se observa direc~

onamento específico sobre que testes devem ser efetuados em

cada grupo de produtos. Na USP XX (192), por exemplo, para

equipos de infusão e transfusão são citados, especificamen-

te, os testes de esterilidade, pirogênio e toxicidade sist~

mica em camundongos. Na BP 80 (41), por outro lado, detalh~

se particularmente as exigências para sutura, bandagem e

bolsa de sangue. Porém, nestes dois países existem normas

complementares ditadas por órgãos como American Standard

Test MateriaIs (ASTM), Health Industry Manufacturers Assoc~

ation (HlMA), International Organization for Standardiza-

tion (ISO} e British Standards Institution (BSI). A tercei-

ra edição da Farmacopéia Brasileira (81) faz citação parti-

cularizada para material de penso. A normalização compleme~

tar relativa ao material de coleta e transfusão de sangue e

de infusão (27) também deixa a desejar, citando alguns tes-

tes fisico-químicos e fazendo menção à inocuidade. Lamenta-

velmente não existiu normalização mais abragente e detalha-

da, quer por parte da última edição farmacopêica ou outra.

Conforme os dados relacionados na Tabela X, den-

tre 11 amostras de matérias primas implantadas intramuscu-

larmente, detectaram-se 4 como positivas, pela observação

macro e microscópica. No caso de produto terminado, confor-

me os dados das Tabelas IV a IX e XI, do total de 72 amo~

tras, foram submetidos ao implante 82 materiais, uma vez

que correlatos do tipo seringa hipodérmica, reservatório de

cardiotomia, oxigenador sangüíneo e-torneira três vias fo-

ram discriminados em função da natureza dos componentes

principais e considerados críticos. Deste total, foram con~

tatados 7 lotes como tóxicos, após a confirmação do exame

histopatológico. Estes resultados foram representados por 4

casos de PVC, sendo dois escalpos, um equipo de administra-

ção parenteral e uma sonda endotraqueal; os 3 restantes fo-

ram de material elastomérico empregado em êmbolo de seringa

hipodérmica. Um deles, de fabricante multinacional, era de

borracha butílica e outros dois, de fabricação nacional, de

pOli-(isopreno-isobutileno).
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Nota-se que, tanto em correlatos como em matérias

primas poliméricas, a toxicidade foi mais frequente em mat~

riais cujo processamento exige maior número de aditivos. P~

Ia análise histopatológica, foram observadas reações necr°t!

co-inflamatórias. Houve degeneração das fibras musculares,

formação neovascular, presença de infiltração de células f~

gocitárias, edema, etc., conforme podem ser vistas pelas i-

lustrações das figuras n9 1 a 8. Em amostras tóxicas de PV~

poder-se-ia atribuir tal reação ao DEHP, bem como a outros

aditivos, apesar de não ter sido efetuada a identificação

destes compostos. Entretanto, o emprego do DEHP é conhecid~

mente amplo, bem como a sua toxicidade (1, 2, 10, 59, 82,

91, 96, 99, 107, 128, 130, 131, 170, 212, 222, 224, 241,243,

245, 255, 264).

Os tubos de latex são usualmenteempregados, no

Brasil, em segmentos de tubulação para bandejas de circula-

ção extracorpórea. Estes materiais, com característica im-

própria, podem representar risco elevado ao paciente, prin-

cipalmente em se tratando de dispositivos para cirurgias i~

trinsecamente de alto risco. Entre amostras de origem naci~

nal e importada houve diferença quantitativa, pois a segun-

da acusou.resposta menos intensa. A matéria prima de borra-

cha nitrílica, com potencial de uso em O-rings de serin-

gas para procedimentos angiográficos foi citotóxica. ConfoE

me pode ser observado nas fotomicrografias das figuras n9 1

e 2, o material implantado foi desagragado durante sua per-

manência no tecido muscular. Foram observados fragmentos

sendo incorporados pelos macrófagos.

Outros materiais elastoméricos, como borracha bu-

tílica ou poli-(isopreno-isobutileno), citótóxicos no teste

de implante e ambos de utilização rotineira em êmbolo de s~

ringa descartável, podem servir de alerta. Apesar de o tem-

po de contato da solução parenteral com a seringa hipodérmi

ca, inclusive com o êmbolo, ser relativamente pequeno, a

frequência com que o paciente entra em contato com este ti-

po de corre lato é muito elevada. Ao lado disto, a toxicida-

de intrínseca do material pode ser aumentada quando se con-
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sidera a reutilização, mediante diferentes reprocessamento~

Conforme pode ser visto pela Tabela X, as provas

de citotoxicidade in vitro de matérias primas indicou co~

relação com o resultado de implante intramuscular agudo,

pois, a amostra de borracha nitrílica, com reação forteme~

te tóxica, foi também de maior intensidade de encapsulamen-

to na observação macroscópica do tecido muscular. Mesmo no

caso de latex, duas amostras intensamente tóxicas apresenta

ram resultado equivalente, inclusive acentuada toxicidade

sistêmica em camundongos, quando o extrato testado era sol-

vente,apoIar.

A elevada incidência de toxicidade em matérias

primas (28,5%) pode ter sido em função da amostragem efetu~

da, pois, além do baixo número de amostras, houve vício pro

posital na escolha de certos polímeros, levando em conside-

ração o potencial tóxico.

No caso de produto acabado, todas as amostras tó-

xicas in vivo não acusaram resultado positivo em cultura

celular. Apenas espuma de poliuretano pertencente a oxigen~

dor sangüíneo e reservatório de cardiotomia acusou citotox~

cidade in vitro. Houve, ainda, resultado positivo em 3 10

tes de preservativo. Porém, nada pode ser afirmado sobre o

resultado in vivo, urnavez que a apresentação destas amo~

tras não foi compatível com a técnica de implante utilizad~

Considerando-se para os dois tipos de teste de t~

xicidade semelhança no tocante à sensibilidade, encontrou-

se, nesta amostragem de correlatos, 12 lotes tóxicos, cor-

respondendo a cerca de 16,6%. Esta ocorrência de resposta

tóxica, aparentemente baixa, deve ser analisada com rigor,

em função do tipo de produto envolvido. Tal aspecto, rela-

cionado com o risco do paciente, pode ser facilmente perce-

bido ao comparar seringa hipodérmica e oxigenador sangUíneo

ou preservativo e escalpo. Por outro lado, independentemen-

te disto, a biocompatibilidade deve -ser característica de

qualidade almejada em qualquer dos casos.
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Confrontando as condições técnicas destas duas

provas, visando ã detecção de citotoxicidade, pode-se cons,!.

derar o teste in vitro mais simples, com resultado obtido

em menor espaço de tempo. Com vistas ã comprovação da corr~

lação, em 1965, Rosenbluth e colaboradores (210) efetuaram

testes em 112 amostras. Destas, a metade foi atóxica pelas

duas provas, enquanto que 36 mostraram-se tóxicas frente

aos dois testes e 20 restantes foram tóxicas quando testa-

das em cultura celular, apenas. Como o resultado negativo

em cultura celular não acusou o contrário em teste intramus

cular, os autores afirmaram sobre a validade do teste in

vitro como sendo de maior sensibilidade. Entretanto, este

método não consta em farmacopéias como oficial, talvez pelo

fato de nem todos os laboratórios possuirem condições para

técnica de cultura celular. Porém, outras provas in vitro

são oficiais (55).

Outros pesquisadores efetuaram, posteriormente,

estudos similaresde correlação. Bittle e colaboradores

(20) testaram amostras de tampas de borracha frente a cul-

tura primária de células de embrião de galinha, enquanto

que Pelling e colaboradores (189), com a célula L-929, como

foi por Rosenbluth e colaboradores (210). Estes afirmaram

haver maior incidência de resultado positivo com a cultura
celular.

O ponto discordante dos resultados encontrados em

amostras brasileiras de correlatos, quando comparado aos de

autores anteriormente citados, é que houve casos de amostra

levemente tóxica no músculo, detectada mácroscopicamente p~

Ia reação adjacente ao material implantado e o teste in vi
tro ter acusado resposta negativa. Assim, considerando a

variabilidade do reagente biológico, possivelmente tenha h~

vido extrema sensibilidade no teste de implante. Pode-se a-

firmar que nas reações mais intensas, verificadas em duas ~
mostras de latex, houve perfeita coerência, em ordem de

grandeza, entre encapsulamento e halo.

No que diz respeito ã metodologia empregada para
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o teste in vitro, a opção,portécnica de revestimento de

agar trouxe, indubitavelmente, vantagens práticas no senti-

do de promover fixação da amostra, evitar agressão mec~nica

à monocamada de células e facilidade na leitura de resposta

citotóxica, evidenciada por halo de contraste. Era de se es

perar a redução no nível do possível agente citotóxico, em

função da maior área a ser percorrida por este, na difusão,

até atingir as células.

Segundo Guess e colaboradores (102), a modifica-

ção do método inicialmente proposto por Rosenbluth e colab~

radores (210), baseado no contato direto da amostra com a
~ - ~

monocamada de celulas, provocou, realmente, reduçao no nl-

vel de sensibilidade em 10 das 100 amostras testadas. Osau

tores admitiram, porém, ter trabalhado com excessiva espes-

sura de camada de agar, o que pode ser extrapolado, também,

para o presente trabalho. Grasso e colaboradores (95) con-

cluiram que a técnica de revestimento com agar é mais sens!

vel que o método de suspensão de células em extrato de sor~

Gill (92), em sua experiência de 13 anos, utili-

zou o procedimento de contato direto com a cultura celular,

método que ela considerou ser de maior sensibilidade, ape-

sar das dificuldades técnicas. Para chegar a esta conclusão

utilizou 3 diferentes linhagens, incluindo célula embrioná-

ria humana de epitélio (HFS-15 e HR-218) e de pulmão (WI-38).

Em trabalhos pioneiros empregando cultura celular, os auto-

res foram unânimes em afirmar sobre a validade do uso de ~é
lulas do tipo fibroblástico L, em vistas da maior sensibil~

dade frente ao implante em coelho (102, 210). Porém, Bittle

e colaboradores (20) mencionaram ser a cultura primá-

ria de embrião de galinha mais sensível que a epidermóide

de carcinoma humano (HEp-2). Os mesmos autores fizeram est~

do comparando o contato direto da amostra com a monocamada,

o meio de manutenção adicionado de extrato de amostra e o

meio de crescimento, também adicionado de extrato de amos-

tra. O sistema que se mostrou mais sensível foi o de conta-

to direto e o menos sensível, aquele de extrato e meio de

crescimento, em que ocorreu apenas pequena inibição na pro-
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liferação celular. Além disto, o método do contato direto

associa, ainda, a vantagem de simplicidade técnica. No con-

fronto entre os dois tipos de células, os autores consider~

ram ser interessante a observação de que com a célula HEp-2,

apesar de menos sensível, houve maior reprodutibilidade de

dados experimentais, enquanto que na cultura primária a va-

riação foi ao acaso. Isto foi atribuido ã uniformidade de

células epiteliais, frente ã desorganização geralmente con~

tatada no caso primário, urna vez que a sensibilidade está

na dependência da distribuição e concentração de tipos de

células em cada preparação da cultura.

Escolheu-se célula de cultura contínua, em parti-

cular de linhagem L-929 (3), para utilização no presente

trabalho por fatores corno reprodutibilidade de resultado,

assim corno facilidade operacional. Neste sentido, existem

relatos sobre a maior sensibilidade desta linhagem frente

ãs culturas primárias (95, 102). Gill (92), entretanto, cog

siderou linhagens humanas mais adequadas que a de camundon-

go.

Diversos cuidados devem ser tornados na técnica de

cultura celular, apesar da sua simplicidade. Rueter e

Schleicher (213) apresentaram a vantagem da esterilização

do material por óxido de etileno, mas enfatizaram a impor-

tância da aeração suficiente antes do seu uso, de forma a ~
liminar resíduos tóxicos ã célula. O'Leary e Guess (155)

também estudaram a toxicidade deste gás quando incorporado

ao material polimérico. Segundo Gill (92), as culturas de

células são sensíveis a níveis inferiores a 40 ppm de óxido

de etileno.

Considerou-se seguro o intervalo mínimo de 7 dias

entre a esterilização gasosa das amostras e contato com a

monocamada celular, tendo em vista as características de a-

eração &inal dos vários ciclos utilizados. Isto pode ser a-

ceito urna vez que dos 117 testes efetuados, houve resposta

negativa em 109.

1I
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o parâmetro que se utilizou na avaliação de cito-

toxicidade foi através do recurso do indicador vermelho ne~

tro, corante vital que permite visualização entre .células

vivas e mortas. Assim, após incubação, formou-se ao redor

da amostra citotóxica nítido halo de contraste. Conforme as

figuras n9 10 e lI, o halo foi aparentemente proporcional à

intensidade citotóxica, embora o dimensionamento não tives-

se sido efetuado em decorrência de formas variadas das amos

tras. Além da utilização do recurso macroscópico foi feita

a avaliação microscópica a cada amostra. Assim, pôde-se re-

lacionar a visualização anteriormente descrita com a redu-

ção no volume celular, aumento de granulação, arredondarnen-
to das células e ausência de corante intra-celular. Visuali

za-se na zona limítrofe, ao lado destas, células normais e

em estado de transição, conforme as figuras n9 12 e 13. A

observação confirmatória com desprendimento do agar facil!

tou a leitura daqueles casos em que não houve contraste su-

ficiente com aparecimento de halo, quando da avaliação ma-

croscópica. Este recurso favoreceu a confirmação da letali-

dade celular através de descolamento das células da parede

da placa de Petri.

A avaliação da viabilidade celular pode ser efet~

ada com outros corantes como azul de tripan e nigrosina (95,

219). Tais corantes de exclusão irão evidenciar, porém, ap~

nas células com marcadas alterações de membrana, motivo pe-

lo qual escolheu-se o vermelho neutro. Outra vantagem deste

corante, além de acusar a mudança de pH decorrente de dife-

rença no metabolismo celular, é de indicar condições inade-

quadas ao teste. A investigação das propriedades das célu-

las pode ser feita, ainda, através de percentagem de viabi-

lidade, atoxicidade mitótica, atividade fagocitãria, adesi-

vidade e morfologia celulares (53, 232). A determinação

quantitativa através da cultura celular foi proposta por

Ulreich e Chvapil (251), empregando compostos marcados e m~

dindo níveis de incorporação dos mesmos em determinados gr~

pamentos ou em enzimas. A microtécnica permitiu, também, a-

valiação microscópica, com acompanhamento periódico dos si-

nais de alteração celular.
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Ficou bem evidente, tanto através de resultados

obtidos como de comentários, a necessidade da diversidade

metodológica para análise de materiais poliméricos destina-

dos ao uso médico. Níveis elevados de substâncias tóxicas

seriam facilmente detectados por muitos recursos analíticos,

mas deve ter-se em mente casos considerados subtóxicos. A-

lerta deve ser feito quando se defronta com crianças rec"é!!!

nascidas prematuras, grávidas ou pacientes altamente debi-

litados, em que tais níveis subtóxicos podem tornar-se de

maior gravidade, quando em contato com sistemas enzimáticos

com atuação insuficiente e ou sistemas imunológicos compro-

metidos. Neste sentido, considera-se de alta importância a

introdução no Brasil, de metodologia oficial obrigatória,

visando determinação de citotoxicidade, podendo haver opção

pelos ensaios in vivo ou in vitro, complementado com

testes fisico-químicos. No caso de teste de toxicidade in-

tramuscular aguda, a observação anatomopatológica poderá

ser considerada suficiente, em se tratando de análise de r2

tina. Este fato pode ser percebido pela metodologia da USP

XX (192). Detalhes sobre as causas da manifestação ou evol~

ção das alterações histológicas exigiriam a complementação

de estudo patológico. Em se tratando de triagem de materias

primas, o teste de citotoxicidade em cultura celular será o

mais recomendável, tendo em vista a facilidade e compatibi-

lidade técnic~com qualquer tipo de apresentação física da
amostra.

Com o avan~da tecnologia, ao lado do desenvolvi-

mento das técnicas cirúrgicas na área cardiovascular, com

necessidade de sua monitoração, o aspecto que toma importâ~

cia é o da hemocompatibilidade. Este assunto tem acarretado

problemas polêmicos em bolsas de sangue e dispositivos para

hemodiálise (91, 99, 129, 143, 212, 235). Para ser compatí-

vel com o sangue, o material deve atender a diversos quesi-

tos específicos, não devendo causar danos às células da sé-

rie branca, plaquetas, hemácias, além d~proteínas plasmát!

caso O parâmetro que tem sido mais considerado na metodo-

logia existente é o da hemólise (11,.41, 55, 100). Apesar

de existir ação hemolítica intrínseca indesejável em deter-

.1
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minadas substâncias químicas, outro aspecto fundamental é

aquele relacionado com a mecânica dos fluidos. Tais caract~

rísticas devem ser controladas pelo planejamento adequado

dos produtos de modo a evitar a turbulência do sangue, zo-

nas de estagnação e áreas de atrito ou rugosidades (112,12~.

Ainda, em igual nível de gravidade é colocado o problema de

trombogenicidade (45, 123, 135, 141, 181, 184, 200). ~ car~

terística indesejável a deposição de plaquetas sobre a sup~

fície do material polimérico, comprometendo tanto o aspecto

funcional do dispositivo corno levando risco de problemas p~
ra a circulação em geral, com formação e desprendimento de

trombos. Tais fatores têm motivado a pesquisa de materiais

antitrombogênicos ou tromboresistentes, embora tais propri~

dades, em termos absolutos, possam ser consideradas utópi-

cas. O caráter trombogênico tem sido relacionado, por vezes,

de forma controvertida, com cargas elétricas, estrutura mo-

lecular e hidrofobicidade. A medida de capacidade trombogê-

nica tem sido estudada por meio de testes in vivo~ ex vi-

vo e in vitro, sendo considerado haver estreita relação

entre a pré-adsorção de proteinas plasmáticas e a adesão e

ativação plaquetárias. Por tais razões diversos pesquisado-

res são unânimes na afirmação sobre a vantagem de que essa

pré-adsorção seja feita com albumina (14, 15, 181, 189).

Portanto, a hemocompatibilidade apresenta aspecto

complexo devendo sua comprovação merecer testes mais confi-

áveis do que simplesmente o de hemólise ou algum referente

à trombogenicidade. Isto porque o problema está relacionado

com complexa interdependência das propriedades do material,

composição, características sanguíneas, condições mecânicas

ou biológicas.

o questionamento, trazido pela evolução do conhe-

cimento de compatibilidade celular de polímeros, aspectos ~

nalíticos e de aplicabilidade, pode ser a respeito das vant~

gens e desvantagens dos diferentes graus de adesividade ce-

lular. Assim, numa placa com monocamada, o desprendimento

celular é sinal de citotoxicidadei entretanto, no material

implantado, a não adesão pode ser considerada sinal de com-
II
I
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patibilidade, assim como pode desejar-se o desenvolvimento

de células, formando material de ligação, por exemplo, em

reconstrução de tendões. No caso de revestimento biológico,

em prótese de DacronR (122), tencionou-se o recobrimento

dos fios com material celular. Este recurso, objetivando a

biocompatibilidade da prótese pode, porém, levar a exageros

de crescimento, chegando a oclusão do enxerto.

Em função da multiplicidade de aplicação de corre

latos na medicina humana e da constante inovação de produ-

tos lançados no mercado, torna-se complexo o estudo abran-

gente e completo sobre a biocompatibilidade destes materi-

ais. Pelo fato de este estudo em correlatos brasileiros ter

sido com exclusão de material protético, além de não ter s!
do abrangente a todos os tipos de dispositivos médico-hosp!

talares, o assunto continua em aberto. Aspecto que deve me-

recer estudo mais profundo e específico será a identificaç~

dos possíveis componentes tóxicos, quer aditivos ou fração

do polímero, presentes nas amostras já analisadas ou em ou-

tras

Como a evolução da tecnologia de polímeros é mui-

to dinâmica, resultando em múltiplas opções, é imprescindí-

vel que os produtores e órgãos de fiscalização nacionais
tenham acesso a métodos analíticos confiáveis e factíveis.

Em se tratando de estudo inter-disciplinar, equipe de pes-

quisadores deverão reunir conhecimentos para que, com recu~

sos técnicos simples, seja comprovada a biocompatibilidade

dos materiais destinados à utilização na área médico-hospi-
talar.
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7 - CONCLUSÃO

7.1 - Todos os produtos médico-hospitalares abrangidos

nesta amostragem obedeciam às exigências legais

de comercialização no Brasil, no tocante à ident!

ficação de produto, fabricante e ciclo produtivo
industrial.

7.2 - O risco do consumidor quanto aos problemas relaci

onados com contaminação microbiana vi.ãvel ou com

endotoxinas é baixo.

7.3 - O valor de 16,6% de toxicidadedentre os 72 lotes

de correlatos testados demonstra as condições não

ideais deste tipo de produtos no Brasil.

7.4 - O fator pH do extrato, apesar da faixa de variaçro

entre as amostras, não permitiu relação com a to-

xicidade.

7.5 - A comprovação da característica de biocompatibil!

dade de material poliméricodeve ser atraves de

diversos ensaios biológicos.

7.6 - O teste de toxicidade sistêmica aguda em carnundog

gos deve ser efetuado usando extrato de amostra

tratada com solventesaquoso e oleoso.

7.7 - A sensibilidade dos testes de citotoxicidade ~n

vivo e in vitro mostrou-se superior à
cidade sistêmica aguda em camundongos.

de toxi
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A característica de biocompatibilidade do materi~

aI polimérico deve ser comprovada através do tes-

te de toxicidade sistêmica aguda, complementada

por citotoxicidade in vitro ou por toxicidade

intramuscuIar aguda com observação anatomopatoló-

gica.

I II
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RESUMO

Alguns correlatos, principalmente dispositivos para uso mé-

dico-hospitalar, não protéticos, produzidos e ou comercial~

zados no Brasil foram submetidos à análise, visando averi-

guar algumas características relacionadas com a biocompati-

bilidade. Além disto, foi verificado o cumprimento legal

dos fabricantes dos mesmos quanto à comercialização destes

produtos. Foram amostrados 11 tipos de correlatos (cateter

intravenoso, equipo de administração parenteral, escalpo,

seringa hipodérmica, torneira três vias, sonda endotraqueal,

bandeja de circulação extracorpórea, oxigenador sanguíneo,

reservatório de cardiotomia, bainha urinária e preservati-

vO), perfazeno 72 lotes. Além disto, 14 lotes de algumas

matérias-primas foram submetidos à análise. As determin~

ções analíticas para avaliação das amostras foram: toxicid~

de sistêmica aguda em camundongos, toxicidade intramuscular

aguda em coelhos, citotoxicidade em cultura celular, ester~

lidade, endotoxinas e pH do extrato. Todos os produtos ate~

deram à exigência legal de comercialização, pelo menos no

tocante ao nome do produto, identificação do ciclo produti.-

vo industrial e nome do fabricante, dados que devem constar

na embalagem do produto. Com relação às características dos

produtos, 12 lotes dentre 72 acusaram citotoxicidade, seja

pelo teste "in vivo" ou "in vitro". Frente a outras provas

nenhuma amostra mostrou-se tóxica ou contaminada. Entre ma-

térias-primas, 4 amostras dos 14 lotes acusaram respota tó

xica ou por provas "in vivo" ou "in vitro".
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SUMMARY

Some medical devices, mainly medical-hospital ones, not

prosthetic ones, produced and or cornrnercialized in Brazil

were analysed with the purpose of verifying some features

related to biocompatibility. Add to that, legal conformity

of manufacturers referring to commercialization of this

kind of products were checked. It was sampled 11 kinds of

medical devices (intravenous catheter, infusion assernbly,

scalp, syringer, three way stopcock, tracheal tube, extra

corporeal pack, blood oxygenator, cardiotomy reservoir,uro

sheath and preservative), performing 72 lots. Also 14 raw

material lots were tested. Analytical determinations for

sarnple analysis were: acute systemic toxicity in mouse,

acute intrarnuscular tissue toxicity, cell culture toxicity,

sterili ty, endotoxins and pH of extraction medi um. Nhole

products were in accordance with law requirements,at least

referring to product name, production cycle identification

and manufacturer's name on pack. Relating to product fea-

tures, 12 of the 72 lots were citotoxic by "in vivo" or

"in vitro;' testo According to other kind of tests, neither

of them was toxic or contaminated. Arnong raw material

samples 4 of the 14 lots were toxic "in vivo" 'or \Iin

vitrol! tests.


