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Resumo
O estudo realizado objetivou atestar a eficácia do método de antissepsia empregado no sítio
cirúrgico em procedimentos realizados no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba
(HV-UFPB), ao verificar se ocorreu e quantificar a contaminação por meio de análises
microbiológicas do sítio cirúrgico antes e após antissepsia e após o procedimento cirúrgico. Para a
coleta de amostra microbiológica foram utilizados swabs estéreis que foram pressionados ao longo
do sítio cirúrgico nos períodos antes e pós-antissepsia, e após o procedimento cirúrgico, em
seguida acondicionado em meio de transporte “stuart” e encaminhadas ao Laboratório de
Microbiologia do HV-UFPB. Os swabs foram colocados em tubos de ensaio e homogeneizados
com solução fisiológica 0,9%, por um minuto e 0,01 mL foi semeado em placas de ágar sangue
ovino, em seguida realizou-se a contagem de colônias e coloração de Gram. Observou-se uma
diminuição significativa da contagem bacteriana quando comparados os resultados obtidos das
amostras colhidas antes e após antissepsia, confirmando a eficiência do método empregado. Na
análise qualitativa, o único gênero que foi identificado após o procedimento cirúrgico foi
Staphylococcus sp. A análise quantitativa das bactérias foi inferior a 105 UFC/mL. Mesmo com a
presença de bactérias, nas três etapas, o risco de infecção foi diminuído com a antissepsia.
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Abstract
The study was carried out to testify the efficiency of the method used in the surgical site antisepsis
in procedures performed at the Veterinary Hospital of the Universidade Federal da Paraíba (HVUFPB). For microbiological sample collection were used sterile swabs that were pressed during the
surgical site in the periods before and after antisepsis, and after surgery, then packed in
transportation medium and sent to the Preventive Veterinary Medicine Laboratory, HV -UFPB. The
swabs were placed in test tubes and homogenized with 0.9% saline solution for one minute and
0.01 ml was seeded into sheep blood agar plates, and then were performed colony counting and
Gram staining. There was a significant decrease in bacterial count when comparing the results of
samples taken before and after antisepsis, confirming the efficiency of the method used. In
qualitative analysis, the only genre that was identified after the surgical procedure was
Staphylococcus spp. The quantitative analysis of bacteria revealed less than 105 CFU / ml. Even
with the presence of bacteria in three sample stages, the risk of infection was reduced with
antisepsis.
Keywords: Infection; Surgery; Antisepsis.
Introdução
Ambientes hospitalares podem ser considerados locais de risco para infecções, já
que são atendidos desde pacientes com doenças infectocontagiosas até aqueles submetidos a
consultas de rotina ou procedimentos eletivos, como ovariosalpingohisterectomias (OSH), que
devem ser protegidos de prováveis contaminações cruzadas (SANTOS et al., 2007).
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A pele íntegra dos animais constitui uma barreira mecânica contra a invasão de
microrganismos, além de secretar vários agentes antimicrobianos, porém, no procedimento
cirúrgico, é a primeira barreira a ser quebrada (FERNANDES et al., 2000). Os esforços para
diminuir os riscos de infecções hospitalares incluem programas apropriados de desinfecção de
ambiente além da adequada antissepsia das mãos dos profissionais e também das lesões ou dos
sítios cirúrgicos dos pacientes (SANTOS et al., 2007). A infecção do sítio cirúrgico é diagnosticada
pela presença de leucocitose e dos sinais da inflamação (calor, tumor, rubor, dor e edema). Uma
das formas de confirmar a infecção é através da coleta de exames microbiológicos. O objetivo é
determinar quais microrganismos, estão presentes no tecido. Este método pode ajudar a avaliar e
conduzir o tratamento e o prognóstico da cicatrização (FERREIRA et al., 2004).
Tendo em vista essa temática, objetivou-se com esse trabalho atestar a eficácia do
método de antissepsia empregado no sítio cirúrgico em procedimentos realizados nas disciplinas
de técnica cirúrgica e clínica cirúrgica de pequenos animais no HV-UFPB, além de verificar se
ocorreu e quantificar a contaminação do sítio cirúrgico, estabelecendo análises microbiológicas
antes e após antissepsia do sítio cirúrgico e após o procedimento cirúrgico.
Materiais e métodos
O grupo de pacientes foi constituído de seis animais, todos submetidos à cirurgia
eletiva de OSH realizadas por alunos, devidamente orientados e supervisionados pelos
professores. A antissepsia da pele do paciente foi realizada após a depilação do sítio cirúrgico
empregando o método em paralelo, utilizando inicialmente álcool 70% e numa segunda etapa
polivinilpirrolidona iodo tópico (veículo aquoso), por três vezes cada um. Todos os animais
receberam antibioticoterapia profilática adequada. Para a colheita de amostra microbiológica,
swabs estéreis de algodão umedecidos com solução fisiológica 0,9% foram pressionados ao longo
do sítio cirúrgico, em três períodos: i) antes e ii) pós antissepsia, e iii) após a realização do
procedimento cirúrgico, sendo obtidas no total 18 amostras. Os swabs foram acondicionados em
tubos de ensaio contendo meio de transporte “stuart". As amostras foram encaminhas ao
Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva do HV-UFPB, não ultrapassando o período de 15
minutos. Para identificação e quantificação bacteriana, os swabs foram colocados em tubos de
ensaio estéreis contendo 1 mL de solução fisiológica 0,9%, homogeneizando-os em vórtex por um
minuto. Uma alça calibrada de 0,01 mL foi retirada dos caldos e semeada em placas de ágar
sangue ovino de forma homogênea. A incubação foi realizada durante 48 horas à temperatura de
37°C ± 2°, e posteriormente foi feita a contagem de colônias das placas. Após esta contagem, as
colônias isoladas foram submetidas à prova de coloração de Gram para identificação.
Resultados e discursões
Constatou-se que 83,33% das placas (i), 50% das placas (ii) e apenas 33,33% das
(iii) apresentaram crescimento de colônias bacterianas. Os elevados valores de crescimento de
colônias no período (i), comparado aos períodos (ii) e (iii), podem estar relacionados a ausência do
banho pré-operatório no dia anterior a cirurgia. Estudos indicam que o banho pré-operatório com
sabão antisséptico diminui a ocorrência de infecções (WENDELBURG, 1996).
Notou-se que após a antissepsia do sítio cirúrgico o número total de colônias foi
reduzido de 92 no período (i) para 17 no período (ii), essa diminuição ocorreu em todos os
animais. Pode-se atribuir esse resultado à antissepsia realizada no sítio cirúrgico de cada
paciente, com método em paralelo, utilizando inicialmente álcool 70% e numa segunda etapa
polivinilpirrolidona iodo tópico (PVP-I) a 10%, repetindo o processo três vezes com cada produto.
A ação germicida do álcool é quase imediata, por esse motivo, preconiza-se o seu uso em
procedimentos rápidos ou deve ser associado a produtos químicos que prolonguem sua atividade
antimicrobiana em procedimentos de longa duração, como por exemplo, o PVP-I (PAIVA &
MURAI, 2005). O uso do PVP-I libera uma maior quantidade do iodo, levando ao aumento da
atividade antimicrobiana contra bactérias, fungos, vírus e protozoários (GILMORE, 1977;
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ZAMORA, 1984). Nota-se que associação do álcool 70% com o PVP-I 10% na antissepsia é capaz
de reduzir, quase instantaneamente, a carga microbiana quando aplicado sobre o tecido vivo.
Na análise qualitativa das colônias observou-se no período (i) que a variedade de
microrganismo é muito maior comparado aos períodos (ii) e (iii). No período (i) ocorreu o
crescimento de bactérias dos gêneros Staphylococcus sp.; Streptococcus sp.; Escherichia coli e
cocos Gram negativos. No período (ii) apenas o crescimento de bactérias Streptococcus sp. não
foi evidenciado, e no período (iii) foi visualizado apenas o crescimento de bactérias do gênero
Staphylococcus sp. O Staphylococcus sp., entre outros, que está presente como microbiota
residente na pele dos animais, pode ser considerado como risco de desenvolvimento de ISC. A
ANVISA em seu Manual de Microbiologia Clínica cita que já foram descritos no Brasil casos de
infecções causadas por Staphylococcus sp. parcialmente resistentes aos antibióticos mais
potentes. Assim há necessidade de uma identificação rápida e eficiente de todos os casos em que
estes microrganismos se apresentam (LEVY, 2004). Todas as contagens de colônias de bactérias
foram inferiores a 105 UFC/mL, que é o número sugestivo a presença de infecções no sítio
cirúrgico. Acredita-se que, quando uma ferida apresenta mais do que 105 colônias de bactérias a
cicatrização é retardada ou prejudicada devido à infecção (FERREIRA et al., 2004).
Conclusão
Ocorreu uma diminuição significativa da contagem bacteriana, o que confirma a
eficiência do método de antissepsia utilizado no trabalho. Observou-se que, a análise quantitativa
das bactérias foi inferior a 105 UFC/mL. Mesmo com a presença de bactérias no sítio cirúrgico,
nas três etapas, o risco de infecção foi diminuído com a antissepsia e com o uso de
antibioticoprofilaxia adequada.
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