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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

Para evitar infecções e melhorar os resultados das 
operações deve-se ter especial atenção com a região a 
ser operada. Esses cuidados têm evoluído e passado por 
modificações importantes ao longo da história da 
cirurgia. Com o objetivo de fazer uma atualização dos 
cuidados com a região a ser operada, os autores 
realizaram um levantamento qualitativo dos estudos 
realizados sobre o assunto. Os métodos usados para 
encontrar os artigos foram buscas de capítulos de livros, 
de artigos através de citações bibliográficas e de sítios 
eletrônicos. Os artigos encontrados foram organizados 
sob os tópicos: revisão histórica, banho pré-operatório, 
antissepsia, tricotomia e adesivos plásticos. Os autores, 
após análise desses estudos, obtiveram um consenso 
sobre o valor de cada uma das atitudes tradicionais de 
preparo da região a ser operada e concluíram que: não 
há evidências de que o banho pré-operatório possa 
diminuir a infecção na ferida; a tricotomia pode 
aumentar a infecção pós-operatória e, se imperiosa, 
deve ser restrita ao local a ser operado; os antissépticos 
podem contribuir para diminuir a infecção na ferida; os 
adesivos plásticos podem aumentar a taxa de infecção 
na ferida e não devem ser usados.

To avoid infection and to optimize operations' 
results it is necessary to have special attention to the 
surgical site. These cares have improved and have gone 
through to significant modifications along the surgery 
history. Aiming at updating such cares over surgical 
sites, the authors have showed the studies about this 
issue. The methods used to search for papers were 
books' chapters, papers in bibliographic citations, and 
papers in electronic data bases. The papers found were 
organized into topics: history review, preoperative 
bathing, hair removal, antisepsis and plastic adhesives. 
After those studies analysis, the authors could come to a 
consensus about the value of each one of those 
traditional procedures to prepare the surgical site, 
concluding that: there are no evidences that the 
preoperative bathing could diminish wound infection; 
the hair removal can enhance wound infection rate and, 
if imperious, should be restricted to surgical site; the 
antiseptics can contribute to diminish wound infection; 
plastic adhesives can enhance infection rate and should 
not be used.

Ao longo da história da humanidade existem 
vários relatos em relação aos cuidados com os 
ferimentos. Os egípcios, dentre outras substâncias, 
usavam favos de mel para prevenir infecção dos 
ferimentos. Sabe-se hoje que estes favos contêm inibina, 
produzida pelas glândulas salivares das abelhas e que 

1possuem ação antibacteriana . Os astecas ou mexicanos 
obtinham resultados excepcionais em relação às feridas 
e cirurgias superficiais porque tinham o hábito da 
limpeza local dos mesmos. A índole guerreira desse 
povo talvez tenha facilitado esta percepção em função 
dos ferimentos bélicos, e este aspecto foi publicamente 
reconhecido por Hernan Cortez que, ao ser ferido nas 
mãos durante a conquista do México, preferiu ser 
cuidado pelos “médicos” astecas do que por aqueles 
trazidos da Europa na sua companhia. A partir de 1840 
o obstetra húngaro Ignaz Semmelweis, que trabalhava 
em Viena e o anatomista norte-americano Oliver  
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as principais etapas deste preparo são o banho geral 
pré-operatório, a tricotomia e antissepsia do local. 
Assim, com o objetivo de fazer uma atualização desses 
cuidados com a região a ser operada, os autores 
realizaram um levantamento qualitativo dos estudos 
sobre o assunto. 

Os métodos usados para encontrar os artigos 
foram buscas de capítulos de livros, de artigos através 
de citações bibliográficas e de sítios eletrônicos. As bases 
de dados utilizadas foram o Scielo, Medline, Bireme, 
LATINDEX e LILACS, utilizando os descritores em forma 
de tópicos: revisão histórica, banho pré-operatório, 
antissepsia, tricotomia e adesivos plásticos. 

Banho Pré-Operatório 
A higiene pré-operatória compreende banho 

geral, com atenção à cabeça, axilas e genitais, pois são 
esses, além do trato respiratório, os locais de maiores 
fatores de contaminação. Atenção especial deve ser 
dada à cicatriz umbilical, unhas e pregas cutâneas, onde 

7um leve esfregar torna-se necessário . Os sabões 
removem mecanicamente a sujeira e bactérias. Os 
sabões antissépticos, além desta ação, contribuem para 
a diminuição efetiva da população bacteriana. Para 
portadores de Staphylococus aureus na pele ou lesões 
infectadas, múltiplos banhos com sabão degermante 

8podem reduzir significativamente o risco de infecção . 
Entretanto, o uso de sabões também remove a gordura 
da pele, favorecendo a maior descamação e maior 
difusão das bactérias da flora profunda residente e 
permite a colonização por agentes patógenos. Por este 
motivo, o banho estaria contraindicado por ocasião da 
operação. Interessantes estudos demonstraram em 
pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial, menor 
população bacteriana nas vestes cirúrgicas quando 
comparadas às vestes de pacientes internados e que 

9tomaram banho antes de ir para o centro cirúrgico . 
Desta forma recomendar-se-ia o banho geral na véspera 
da operação. Atualmente, os pacientes candidatos a 
operação eletiva são internados no mesmo dia da 
operação e o quanto mais próximo possível do ato 
cirúrgico. Recomenda-se, então, que a internação seja 
feita com antecedência de duas horas antes da operação 
para dar tempo para o banho geral com sabão e 
aplicação de degermante na região a ser operada. 

Em 2007 foram publicados os resultados de 
extensa revisão (Cochrane Wounds Group Specialised 

10Register)  com o objetivo de verificar se o banho pré-
operatório com antisséptico previne ISC adquirida em 
hospital (infecção nosocomial). Foram revisados seis 
estudos com inclusão de 10.007 pacientes. A solução 
antisséptica usada foi o gluconato de clorexidina. 
Comparando pacientes que tomaram banho com 
clorexidina com aqueles que tomaram banho com

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Wendell Holmes chamaram a atenção para a 
ocorrência da febre puerperal em parturientes, 
veiculada pelas mãos dos próprios médicos e 
estudantes de medicina, que frequentavam ao mesmo 
tempo mesas de necropsia e salas de parto. Entretanto, 
foi o cirurgião inglês Sir Joseph Lister que, 
incorporando as ideias microbiológicas do químico 
francês Louis Pasteur, convenceu o mundo em 1867 que 
a infecção cirúrgica não deveria ser “louvável ou 
desejável” e sim sempre evitada. Iniciava-se assim, a 
partir daquela data, a era da cirurgia asséptica ou era 

2,3
da cirurgia listeriana . Os cuidados com a região a ser 
operada fazem parte dos princípios que norteiam a 

4cirurgia asséptica . A pele, a primeira barreira de 
defesa do corpo contra o meio externo, é colonizada por 
dois tipos de flora bacteriana: a flora residente ou 
permanente ou ainda profunda e a flora superficial ou 
transitória. A flora permanente, representada 
principalmente por cocos Gram-positivos que se 
multiplicam livremente na pele, está alojada 
firmemente junto aos folículos pilosos e ductos das 
glândulas sebáceas. Há necessidade de fricção para a 
sua remoção parcial e não se consegue eliminá-la 
completamente com o uso de antissépticos. A flora 
transitória é superficial, variável, depende do contato 
com o meio ambiente e é facilmente removível. Essas 
floras tornam-se muito importantes nos pacientes 
internados no pré-operatório porque, quanto maior for 
a permanência hospitalar, maior será a possibilidade 
de ser rica em patógenos próprios desse ambiente 
hospitalar. Com frequência muitos desses patógenos 
são resistentes aos antibióticos e quimioterápicos 
disponíveis. A flora bacteriana cutânea varia também 
de acordo com a região anatômica. Ela é mais 
numerosa em regiões de maior umidade, como as 
axilas, períneo e região inguinal ou regiões de difícil 

3higiene, como o umbigo e dobras cutâneas . Os cuidados 
com a região a ser operada têm por finalidade a 
limpeza e a esterilização da pele, e desta forma, 
contribuir para a prevenção da infecção de sítio 

5cirúrgico (ISC) . Evidentemente o risco da ISC depende 
de vários fatores, dentre eles o agente infectante, a 

6própria incisão, a doença e o organismo operado . No 
que diz respeito aos agentes infecciosos, esta 
dependência reside na quantidade, tipo e virulência do 
microorganismo infectante. O próprio processo 
patológico encontrado durante o ato cirúrgico, a 
habilidade do cirurgião e a técnica e tática cirúrgica 
empregada, determinam as condições locais da incisão 
ao final da operação. Finalmente, depende das 
condições clínicas do organismo (estado nutricional, 
diabetes, vasculopatias, uso de anti-inflamatórios, 
corticoides, drogas imunossupressoras e outras), bem 
como da suscetibilidade individual representada pela 
condição intrínseca do organismo de lidar com a 
contaminação bacteriana. Os cuidados pré-operatórios 
com a região a ser operada representam, portanto, só 
um aspecto no contexto geral do problema, sendo que 
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placebo, verificou-se que não houve redução de ISC pelo  
uso do clorexidina. Nesta mesma revisão foram incluídos 
dois estudos com um total de 1.092 pacientes 
comparando os que tomaram banho com clorexidina 
com os que não tomaram banho pré-operatório. O 
estudo com maior número de pacientes mostrou uma 
diferença estatisticamente significante a favor do banho 
com clorexidina. O segundo estudo com menor número 
de pacientes não encontrou diferença entre aqueles que 
tomaram banho com clorexidina com aqueles que não 
tomaram banho pré-operatório. 

Como conclusão, esta revisão mostrou que não 
há evidências de que o banho com clorexidina 
comparado com banho com outros produtos promova 
redução na incidência de ISC. Quanto ao uso dos 
produtos antissépticos à base de iodo-povidona e os à 
base de clorexidina, não existe consenso na literatura 
qual deles é melhor. Entretanto, há um estudo 
randomizado mostrando que a limpeza da pele com uma 
solução alcoólica de clorexidina é superior à limpeza da 

11pele com iodo-povidona . Apresentam mecanismos 
antibacterianos diferentes, sendo aqueles à base de iodo 
de maior espectro e menor custo e os à base de 
clorexidina de maior ação residual, além de menor 

12possibilidade de alergia .

Tricotomia
A controvérsia histórica da tricotomia na 

região a ser operada precede a era da cirurgia asséptica. 
A tricotomia já era empregada no Hospital Bellevue em 

13 141850 . Por outro lado, segundo Beck , a primeira 
descrição de tricotomia na área operatória foi 
encontrada nos escritos de Gustav Neuber em Kiel, 
Alemanha, em 1886. A finalidade da tricotomia é 
simplesmente permitir uma visão do local da incisão e 
impedir a presença de pelos nas margens da incisão. 

15Price  demonstrou que os pelos em si são estéreis. 
16Seropian e Reynolds , há duas décadas, encontraram 

índices de ISC muito baixos nos pacientes nos quais não 
se fez tricotomia do campo operatório. Chamaram a 
atenção ainda para o aumento da ISC após tricotomia 
com lâmina de barbear ou navalha, quando comparada 
à depilação através de cremes. O fato comprovado é que 
a tricotomia clássica, com lâminas ou navalha, 
determina lesões da epiderme que são rapidamente 
colonizadas por bactérias residentes, funcionando como 
focos de infecção. 

17Em 1983, Alexander  mostrou que, com o uso de 
barbeadores mecânicos, os índices de ISC assemelham-
se àqueles observados com o uso de depiladores 
químicos. Isto confirma os achados de que a tricotomia 

18-21com lâminas ou navalhas aumenta o índice de ISC . 
Estas máquinas de barbear, por deixarem pequenos 
cotos pilosos, não lesam a epiderme, evitando-se assim a 
colonização bacteriana. Além do mais, devem ter o 
mecanismo de corte descartável ou, quando não, que 
esse mecanismo seja passível de ser completamente 
limpo e esterilizado. A respeito da tricotomia pré-

operatória, o Central Disease Control (CDC) dos Estados 
Unidos, em seu manual para prevenção de infecções em 
incisões cirúrgicas, diz que ela não é absolutamente 

21necessária . Quando indicada ou for imperativa, deve 
ser feita o mais próximo possível do ato operatório, até 
mesmo na própria sala cirúrgica e se restringir ao local 
da incisão. Recomenda-se ainda que a tricotomia seja 
feita com o uso de máquinas de barbear ou cremes 

22depilatórios  ao invés de lâminas de barbear. Essas 
recomendações do CDC foram atualizadas em 1.999 e 
ficou colocado como recomendação de categoria IA 
(recomendação baseada em conclusões de estudos 
controlados e randomizados), “não fazer tricotomia no 
sítio da incisão, exceto se absolutamente necessário para 
a operação. Se a tricotomia tiver que ser feita, que ela 
seja feita imediatamente antes da operação usando 

22máquinas elétricas próprias” . 
23Uma revisão de 2.006 do Cochrane Database  

procurou determinar se a tricotomia pré-operatória 
resultaria ou não em menor taxa de ISC. Este estudo 
concluiu que não houve diferença na incidência de ISC 
naqueles pacientes submetidos a tricotomia, 
comparados com aqueles que não foram. Se for 
necessário fazer tricotomia usar então máquinas 
próprias ou cremes depilatórios, que resultam em menor 
taxa de infecção do que a tricotomia feita com lâminas de 
barbear. Um estudo de 2.007 com pacientes submetidos 
a operações sobre a coluna vertebral (hérnia de disco, 
estenose espinhal, tumor espinhal, etc) concluiu que a 
tricotomia realizada no local da incisão, mesmo 
imediatamente antes da operação, pode aumentar a 

24taxa de ISC . Recente estudo de 2.008 com 1.482 
pacientes submetidos à operação de revascularização 
do miocárdio com ou sem troca valvar, concluiu que 

25evitar a tricotomia diminui a taxa de ISC  nestes tipos de 
operação. O uso de depiladores químicos, além de não ser 
prático, pode determinar o aparecimento de erupções 
cutâneas em 2% a 3% dos pacientes. Quando isto 
acontece, em 30% dos pacientes há necessidade de 

8suspensão da operação . 
Na prática, o que realmente se utiliza é o 

clássico aparelho manual de lâminas (enquanto for 
encontrado comercialmente), e assim mesmo sem uma 
das placas metálicas de fixação, para facilitar a 
tricotomia. O uso dos aparelhos manuais descartáveis 
tem o inconveniente da dificuldade em relação à 
pilosidade densa. As penugens não precisam ser 
depiladas. A possibilidade de realização da tricotomia 
no próprio ambiente cirúrgico, embora desejável, pode 
trazer dificuldades à unidade operatória. Por esta razão 
a tricotomia, quando necessária, tem sido feita no 
quarto ou enfermaria num período que antecede à 
operação em duas horas, o que facilita inclusive o banho 
e uso de degermante. Além disso, deve-se sempre evitar 
tricotomias amplas. Existem locais, onde a tricotomia é 
absolutamente necessária, como o couro cabeludo nas 
operações cranianas ou mesmo regiões axilares e 
inguinais. Por outro lado, está contraindicada nas 
sobrancelhas pela lenta recuperação pilosa local. 

 35
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 Antissepsia 
A discussão a respeito da antissepsia da região 

a ser operada se faz entre o preparo mecânico através 
da lavagem, escovação, desinfecção e proteção da pele 
ou somente a desinfecção pura e simples com o uso de 
antissépticos. Os trabalhos sobre desinfecção da pele 
demonstram que o uso do sprays e pintura com 
antissépticos é tão ou mais eficaz do que a lavagem e 

26-29
escovação . Em relação a este último procedimento, a 
discussão é semelhante ao uso de lâminas ou navalha 
para tricotomia, sendo que a escovação pode provocar a 
escarificação da pele, o que facilita a colonização 
bacteriana. Mesmo assim quando for necessária, é 
melhor excluir o uso de artefatos como escovas ou 

3 0esponjas .  Muitos serviços têm usado este 
procedimento após a tricotomia, fazendo, a seguir, 
desinfecção com solução antisséptica e cobertura da 
região com compressas esterilizadas. 

Esta proteção é retirada na mesa de operação, 
ocasião em que se pratica a desinfecção final. A nosso 
ver, existem ocasiões em que a limpeza mecânica é 
fundamental. São urgências cirúrgicas, sobretudo 
ferimentos, em que existe sangue coagulado ou 
secreções purulentas e mesmo fezes na região a ser 
operada. Esta limpeza, quando feita na própria sala de 
operações, deve se revestir de cuidados especiais no 
sentido de prevenir o acúmulo de líquidos na região 
dorsal do paciente, o que pode provocar queimaduras 
com o uso do bisturi elétrico. Esta mesma preocupação 
deve existir quando da lavagem da cavidade abdominal 
durante ato operatório. Especificamente falando das 
soluções antissépticas, elas devem ter: largo espectro 
bacteriano, reconhecida ação contra fungos, 
prolongada ação residual e não provocar irritação ou 
alergia local. 

Entre os compostos atualmente mais usados 
para antissepsia podemos destacar: álcool etílico a 
70%, álcool iodado, hexaclorofeno, iodofóricos (iodo-
povidona) e clorexedine. O álcool etílico ou isopropílico 

31a 70% é bactericida, embora não elimine os esporos . 
Tem a vantagem da secagem imediata, removendo a 
umidade da pele. O principal inconveniente é não ter 
ação residual. Tem sido muito usado sob a forma de gel 
na desinfecção rotineira das mãos após contato com 
pacientes. O álcool iodado ou tintura de iodo a 1% ou 
2% é um dos mais rápidos e potentes bactericidas. É 
germicida de largo espectro, mesmo para esporulados. 
Apesar de ser irritante, causando dor quando existe 
solução de continuidade, é bom antisséptico para pele 
íntegra. Deve-se ter o cuidado ao aplicá-lo em grandes 
extensões em pacientes alérgicos a iodo. Entretanto, as 
preparações com base alcoólica são inflamáveis, sendo 
seu uso perigoso, porque pode resultar em fogo com a 

32ignição produzida pelo uso do eletrocautério . O 
hexaclorofeno é bactericida eficiente contra Gram-
negativos e positivos, mas necessita contato por tempo 
prolongado para alterar de forma significativa a flora

bacteriana. Também tem ação residual, e é apresentado 
em preparações comerciais a 3% associado a sabão 
líquido e detergente, mas na prática é pouco usado. Os 
iodofóricos são complexos orgânicos de iodo a 10%. São 
ativos contra Gram-negativos, Gram-positivos, vírus e 
fungos. Raramente provocam reações alérgicas e têm 
ótima ação residual por quatro horas. Comercialmente 
são associados a detergente sintético (degermante), 
solução alcoólica (tintura) e água (tópico). Os 
iodofóricos são bastante usados e este uso está baseado 
em estudos que demonstraram a redução dos índices de 
ISC para 1,2% usando iodofóricos ou clorexidina, 
quando comparados com álcool iodado a 2% (2,3%) ou 

33
álcool etílico a 70% (4,4%) . Os derivados do 
clorexidina são compostos de muito boa atividade 
antibacteriana. Dificilmente provocam reações 
alérgicas e têm boa ação residual. Atualmente têm sido 
muito usados. O gluconato de clorexidina oferece 
vantagens por maior redução da microflora da pele e 
maior atividade residual do que os iodofóricos e não é 
inativado pelo sangue ou por proteínas séricas, não 
mancha as roupas (ao contrário dos iodofóricos). Um 
estudo comparando o uso do clorexidina alcoólico com a 
solução de povidona-iodine em operações limpas-
contaminadas demonstrou que a solução alcoólica de 
clorexidina é superior à solução de povidona-iodine 

12para prevenir ISC . 
Assim, o uso de clorexidina tem sido 

estabelecido como solução antisséptica de escolha. 
Recentemente, um estudo publicado avaliou as 
propriedades antimicrobianas da solução de álcool a 
2% com o gluconato de clorexidina in vitro. A conclusão 
foi de que essa solução é um agente antimicrobiano 
efetivo inclusive contra Acinetobacter baumnni e 

34Staphilococus aureus meticilino-resistente . Ainda 
dentro dos cuidados com a região a ser operada, estudos 
observacionais têm sido feitos no sentido de tentar 
diminuir as taxas de infecção de sítio cirúrgico através 

35do borrifamento  ou da infusão de antibióticos de largo 
36espectro no campo operatório . No entanto, esses 

estudos recentes não têm ainda poder para terem as 
suas conclusões como normas a serem seguidas. 
Particularmente temos usado a seguinte sistemática: 
banho geral duas horas antes da operação, 
povidona/iodine degermante com compressas na 
região ser operada com o paciente já anestesiado e 
antissepsia final com a mesma solução, mas sob a forma 
de tintura.

Embora os estudos não sejam numerosos, há 
evidências de que a aplicação de antissépticos durante 
dois minutos promova a necessária redução de 
microorganismos.  Não haveria,  portanto,  a 
obrigatoriedade de lavagem per-operatória, o que 
facilitaria o preparo da região a ser operada. Radiações 
com uso de laser de CO  têm destruído completamente 2

formas esporuladas ou não, mas o uso local ainda é 
37complexo . 
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