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ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO DE ANIMAIS – HISTÓRICO____
A primeira tentativa de normatizar os experimentos com animais ocorrer em Londres,
no chamado “Ato contra a crueldade animal” em 1846. Evento este que culminou com um dos
maiores avanços da medicina moderna, a descoberta da anestesia com éter por William
Morton.
Somente em 1876, na Inglaterra, que foram elaborados princípios éticos que vigoram
até hoje. Em 1964, na Finlândia, foi definida a Declaração de Helsink I, que determinou os
princípios básicos em experimentos com animais.
A partir de 1979, que ocorrer a criação de comissões de ética em uso de animais
(CEUA) (Suécia – 1979; EUA – 1984 e Brasil década de 90).
No Brasil, tivemos a criação da Lei
Arouca nº 11.784 de 8 de Outubro de
2008, que disciplina a criação e utilização
de animais em atividades de ensino e
pesquisa científica em todo o território
nacional. Criação do CONCEA (Conselho
Nacional de Controle de Experimentação
Animal) que deve estabelecer as normas
para uso e cuidados com animais para ensino e pesquisa, para instalação de centros de
criação, de biotérios e de laborat. de experimentação animal; pesquisar e analisar modelos
substitutivos ao uso de animais em experimentos; atualizar as normas éticas conforme os
consensos internacionais ao qual o Brasil é adepto; credenciar instituições destinadas à criação
ou utilização de animais e administrar o cadastro dos procedimentos de ensino e pesquisa
nesta área no País. Lei aplicada somente para animais do filo CHORDATA e subfilo
VERTEBRATA.
Acesso ao site da Universidade Ceuma com mais informações sobre o CEUA local:
http://www.ceuma.br/portal/pesquisa/ceua/
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BIOTÉRIO (MACRO E MICROAMBIENTE)___________________
Um biotério é um local onde são criados e mantidos animais (como ratos, cães e
coelhos) com a finalidade de serem usados como cobaias em experimentação animal.
São competências de um biotério:
 A criação e manutenção de animais de laboratório até serem vendidos/cedidos para
laboratórios de experimentação;
 Assegurar o aprovisionamento dos equipamentos e dos meios necessários às operações
relativas aos animais de laboratório;
 Assegurar o cumprimento das normas legais em vigor sobre a criação e manutenção dos
animais de laboratório, bem como as normas da autoridade nacional em biotérios;
 Manter o registo da entrada e saída de todos os animais.
O ambiente onde se encontra o animal é dividido em macro e microambientes, sendo
a gaiola o divisor entre os dois. Tudo o que se encontra do lado externo da gaiola constitui o
macroambiente e tudo o que se encontra em seu interior constitui o microambiente.

MACROAMBIENTE__________
INSTALAÇÕES
Sua arquitetura e manutenção adequadas influenciam diretamente no manejo. As
áreas destinadas aos animais devem ser isoladas fisicamente de laboratórios de controle ou
experimentação e áreas administrativas; além disso, devem possuir estrutura que as torne à
prova de agentes infecciosos e vetores, como insetos e roedores silvestres. Elas compreendem
as salas para as colônias de animais e as áreas de apoio, como as áreas de higienização e
esterilização, salas de estoque de materiais limpos e insumos, corredores de acesso etc.
A arquitetura influencia e define o tráfego de animais e pessoal, o qual deve ser o
menor possível. Para isso, são estabelecidas as barreiras sanitárias, que, de acordo com as suas
características, dão a classificação do biotério quanto ao seu status microbiológico.
TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA
A temperatura e a umidade relativa do ambiente são importantes para a manutenção
da higidez animal. A temperatura costuma ser mantida pelo resfriamento ou aquecimento do
ar que entra nas salas de criação, formando um complexo sistema de condicionamento de ar.
A temperatura de conforto para pequenos roedores é de 21 °C a 24 °C. As cobaias e os coelhos
se adaptam melhor a temperaturas de 18 °C a 20 °C. A gaiola serve de divisor dos macro e
microambientes, e é sabido que a temperatura pode aumentar de 3 °C a 5 °C, no seu interior,
assim como a umidade é sempre mais elevada.
As mudanças bruscas de temperatura costumam provocar estresse, com queda de
resistência e maior susceptibilidade às infecções. Temperaturas altas provocam queda na
reprodução e até sua parada total, enquanto temperaturas baixas podem provocar afecções
respiratórias.
UMIDADE RELATIVA DO AR
A umidade relativa também exerce importante papel no bem-estar animal. Com a
liberação contínua de vapor d’água, através da respiração e pela evaporação da urina, a
umidade dentro das salas tende sempre a aumentar, tornando-se necessário um sistema que
retire eficazmente o excesso de água do ambiente. Esse processo é realizado durante a troca
de ar da sala, que deve ser regulada para que a retirada do vapor não seja excessiva, tornando
o ambiente muito seco, o que provoca problemas respiratórios com ressecamento de mucosas
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e pele e o surgimento de feridas nos animais (a afecção denominada ringtail, nos ratos, é
conhecida por surgir em ambientes com baixa umidade). A umidade muito alta, entretanto,
propicia problemas respiratórios.
A umidade ideal para roedores e lagomorfos é de 45% a 55%.
ILUMINAÇÃO
O foto período (ciclo de luz/escuridão) é, sem dúvida, um dos mais importantes itens
que influenciam o ritmo biológico do animal de laboratório, atuando no seu comportamento e
na reprodução. Sendo a maioria dos roedores animais noturnos, a luz fria lhes é menos
irritante do que a luz incandescente e a iluminação natural é contraindicada, já que não pode
ser controlada. Períodos de luz de 12-14 horas/24 horas parecem ser os mais adequados à
reprodução dos animais e a sua manutenção.
VENTILAÇÃO E FILTRAÇÃO DO AR
Um sistema de ventilação que produza trocas regulares do ar das salas de animais é
essencial para controlar a temperatura e a umidade, e diluir os possíveis poluentes químicos
(resíduos de desinfetantes usados na higienização das salas). O número de trocas
recomendado é de 10 a 15/hora. A recirculação do ar requer um sistema que seja capaz de
retirar do ar partículas de patógenos. A filtração tem por objetivo a retenção de partículas de
poeira e microrganismos, que poluem e contaminam o ambiente. A filtração ótima está em
99,97% de retenção de partículas acima de 0,5mm.
As salas de criação devem possuir, ainda, um gradiente de pressão diferenciado dos
corredores para evitar solução de continuidade com essas áreas e possíveis contaminações.
Em biotérios de criação, a pressão do corredor de distribuição é superior à das salas, onde é
superior à do corredor de recolhimento.
RUÍDO
O ruído, apesar de inevitável, deve ser controlado para que não afete os animais,
tendo em vista que, quando atinge níveis acima do tolerado, principalmente em roedores,
provoca estresse, podendo levar a convulsões e até à morte. Os ruídos também podem afetar
o operador, sendo aconselhável o uso de protetores em ambientes como as áreas de
higienização e esterilização. O nível aceitável de ruídos é de até 85 decibéis.
ANIMAIS SILVESTRES E VETORES
É sabido que a transmissão de grande parte das doenças e zoonoses que afetam os
animais de laboratório se dá por vetores ou animais silvestres. Impedir o seu acesso é o papel
primordial das barreiras sanitárias e do projeto das instalações, mas também os técnicos
devem ser treinados de modo a eliminar a transmissão das zoonoses. Programas de
desinsetização e controle de roedores silvestres e pragas devem ser postos em prática para
evitar que, de alguma maneira, estes tenham acesso aos animais, ou aos equipamentos,
materiais e insumos utilizados nas colônias.
GAIOLAS
Para roedores e lagomorfos, temos basicamente dois tipos de gaiolas: as de fundo
sólido e as de fundo perfurado. As primeiras são mais utilizadas por animais pequenos
(camundongos, ratos, hamsters, gerbis, cobaias etc.); as de fundo perfurado são destinadas a
coelhos. Geralmente, são fabricadas em metal ou plásticas (policarbonato ou polipropileno)
resistentes à autoclavação. Quando de metal, o aço inoxidável é o mais indicado. Algumas
vezes o ferro galvanizado também é utilizado, mas elas se tornam menos duráveis e os animais
acabam por ingerir metais, principalmente o zinco, seja por lamberem os pêlos que encostam
nas paredes das gaiolas e se impregnam com os elementos, seja por lamberem a própria
gaiola.
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Atualmente, as gaiolas mais utilizadas são feitas de plástico, por serem mais baratas,
mais leves, bastante duráveis e resistirem aos métodos de esterilização. O desenho das gaiolas
deve ser tal, que não permita “cantos vivos”
em seu interior, já que os animais tendem a
roer qualquer saliência para tentar escapar.
No caso dos pequenos roedores, as gaiolas
seguem o desenho retangular e são fechadas
por cima com uma ‘tampa’ de aço inoxidável,
que permite a acomodação da ração
peletizada e o frasco bebedouro. As tampas
são muito importantes, porém restringem a
ventilação, o que nos leva a considerar
cuidadosamente a adoção de campânulas ou
filtros por cima das gaiolas, uma vez que isso
aumenta o nível de amônia em seu interior. O
ideal é que tenhamos um sistema de
ventilação forçada para dentro das gaiolas.

MICROAMBIENTE__________
CAMA
A cama é usada no fundo das gaiolas ou em bandejas, por baixo das gaiolas de fundo
perfurado. Sua principal função é absorver a urina dos animais e aquecê-los, além de prover as
fêmeas com material para a construção de ninhos para abrigar as ninhadas, quando em
contato direto com os animais.
As características de uma boa cama são: alta capacidade de absorção de umidade, sem
desidratar ou machucar os recém-natos; não conter poeira; não ser abrasiva; estar livre de
agentes químicos ou patogênicos; ser de baixo custo e de fácil aquisição. O material para cama
mais utilizado é a maravalha (raspas de madeira) de pínus.
A cama se constitui uma das mais importantes fontes de contaminação para os
animais; por isso, deve ser sempre autoclavada antes de ser utilizada. Seu fornecedor deve ser
idôneo e garantir que não houve contato do material com roedores silvestres e/ou pássaros –
vetores das principais doenças que acometem os animais de laboratório –, além de produtos
químicos como agrotóxicos e resinas.
A quantidade de cama a ser colocada na gaiola é muito importante, já que pouca
quantidade priva a fêmea de material para a construção do ninho, levando à morte dos recémnascidos, e seu excesso pode gerar calor, aumentando a temperatura.
DENSIDADE POPULACIONAL
O espaço requerido é aquele onde os animais possam apresentar postura adequada e
movimentação ou comportamento padrão da espécie. Animais mantidos isolados ou
superpopulados, por longos períodos, desenvolvem estresse.
ODORES
O odor é muito importante para os animais de laboratório, uma vez que a identificação
e o reconhecimento dos indivíduos se fazem pelo cheiro inato de cada espécie e é através dos
feromônios que machos e fêmeas se encontram para a reprodução e delimitam os seus
territórios. A esses odores, juntam-se a amônia da urina e outros odores, como o da ração, o
dos técnicos da sala etc.
A troca dos animais das gaiolas sujas para as limpas interfere diretamente nesse
universo. Deve ser observada cuidadosamente, pois devemos eliminar os odores irritantes
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(amônia) e os alheios à espécie, mas não os feromônios, pois cada vez que o animal é trocado,
fabrica nova quantidade de feromônios e de outras substâncias para marcar seu território e
atrair parceiros. A troca demasiada estressa o animal, que acaba produzindo essas substâncias
em excesso. A falta da troca faz com que a amônia e outros odores se concentrem em níveis
intoleráveis dentro das salas, prejudicando os animais e os técnicos. Os odores devem ser
removidos através de uma boa ventilação, com renovação do ar, e pela sanitização dos
materiais e equipamentos.
ÁGUA E RAÇÃO
A água oferecida aos animais deve ser micro biologicamente pura (esterilizada e
acidificada), uma vez que se constitui importante fonte de contaminação. Deve ser trocada
com frequência, para evitar que se transforme em meio propício à proliferação de
microrganismos existentes na boca do animal e que são passados aos bicos, juntamente com
restos de ração, quando este bebe. Deve ser oferecida ad libitum em frascos bebedouros
apropriados.
Os frascos são de material autoclavável e de preferência transparentes. Os bicos, por
onde o animal bebe, devem ser de aço inoxidável e autoclavados antes de entrar em contato
com os animais. Devem ser inspecionados para que não haja entupimentos, impedindo o
acesso do animal à água.
A ração ideal é a industrializada, na qual o
requerimento nutricional de cada espécie é levado em
conta na formulação, o que garante uma alimentação
balanceada. A ração deve ser autoclavável para evitar
contaminações.
Também é oferecida ad libitum, e a quantidade
não consumida deve ser desprezada.
Nos casos em que a ração fresca ou a complementação se fazem necessárias, os alimentos
devem ser inspecionados e acondicionados em local apropriado, mas nunca em grandes
quantidades, para se evitar a deterioração.

Apostila de Cirurgia Experimental – Lucas Véras

Página 7

ANATOMIA DO RATO__________________________________________________
Os ratos Wistar são uma linhagem albina da espécie Rattus norvegicus, desenvolvida
no Instituto Wistar na Filadélfia. Esta linhagem foi a primeira a ser utilizada como organismomodelo numa época em que pesquisadores utilizavam primariamente camundongos da
espécie Mus musculus.
A linhagem Wistar é uma das mais utilizadas mundialmente em pesquisas de
laboratório e sua importância deve-se ao fato de que a equipe que o criou realizaram inúmeras
pesquisas para obter dados fundamentais, principalmente curvas de crescimento do animal,
do crânio, do esqueleto e de vários órgãos individualmente.
Ratos Wistar são caracterizados pelas orelhas alongadas, cabeça grande e
comprimento da cauda sempre menor que o comprimento corporal. A gestação dura de 20 a
32 dias e o desmame ocorre com 17 a 19 dias de idade. São considerados animais dóceis, de
fácil manipulação e têm boa capacidade de aprendizado. Apresentam, em geral, baixa
incidência tumoral e a alopécia, algumas vezes temporária, é uma característica comum. A
partir da linhagem Wistar, foram desenvolvidas as linhagens Sprague Dawley e Long-Evans.
Alguns dados relevantes sobre os ratos da linhagem Wistar:
 Longevidade: 2,5 a 3,5 anos.
 Tamanho da ninhada: 6 a 12.
 Gestação: 21 a 32 dias.
 Duração da vida no biotério: 365 a 400 dias.
 Peso do macho adulto: 350 a 450g.
 Peso da fêmea adulta: 250 a 300g.
 Volume sanguíneo: 57 a 70ml/kg.
 Fêmea tem orifício da uretra, orifício da vagina e ânus.
 Macho tem pênis, bolsa testicular e ânus.
 Fêmea apresenta um Útero bicorno.
 Macho apresenta 2 pares de Próstata e 2 Vesículas seminais.
 Coluna vertebral: 7 cervicais; 13 torácicas; 6 lombares; 4 sacrais; 27 a 30 caudais.
 Membros anteriores: 4 dígitos.
 Membros posteriores: 5 dígitos.
 Não apresentam glândulas sudoríparas, exceto no coxim plantar.
 Não tem Colo Sigmoide, Vesícula Biliar e o Timo não involui.
 Pulmão Direito é Tetralobar e Pulmão Esquerdo é Unilobar.
 Coração com 4 cavidades (2 átrios e 2 ventrículos), 3 Veias Cavas, Tronco Pulmonar e
Aorta.
 Fígado possui 4 lobos: Mediano, Esquerdo, Caudado e Direito.
 Sistema Porta-Hepático é formado pelas Veias Mesentérica Superior, Esplênica e
Pilórica.
 Planos da Parede Torácica: Pele, Tecido celular subcutâneo, Fáscia aponeurótica,
Plano muscular, Estrutura óssea (Esterno) e Pleura.
 Planos da Parede Abdominal: Pele, Tecido celular subcutâneo, Plano muscular e
Peritônio.
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ANATOMIA DESCRITIVA_______
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DECÚBITOS___________________


Rato em Decúbito Ventral



Rato em Decúbito Dorsal



Rato em Decúbito Lateral Direito
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Rato em Decúbito Lateral Esquerdo

INCIDÊNCIAS___________________


Incidência Ventro-dorsal



Incidência Dorso-ventral



Incidência Latero-lateral Esquerda
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Incidência Latero-lateral Direita



Incidência Caudo-cranial



Incidência Crânio-caudal
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CONTENÇÃO MECÂNICA E QUÍMICA______________________________
Contenção mecânica ou física é a maneira de capturar o animal, através de gaiolas,
caixas, armadilhas dentre outras, visando o bem estar do animal, para que este tenha um
manejo adequado e seguro.
Contenção química refere-se ao estado induzido por medicamento, que produz
modificação favorável do comportamento por sedação, analgesia, ou relaxamento muscular.
Não existem atualmente medicamentos de contenção química que possam produzir o grau
ideal de cada uma destas propriedades em todos os animais.
A escolha da técnica, dos equipamentos, bem como dos fármacos e vias de
administração que serão utilizadas no caso de uma contenção química, obedece basicamente
a natureza do procedimento a ser realizado, o comportamento da espécie e do individuo,
assim como a disponibilidade e a experiência da equipe.
A maioria dos roedores possui cauda e esta pode ser utilizada para suspender o
animal, desde que se trate de uma manobra rápida e cuidadosa, em que ele seja prontamente
colocado em uma superfície de apoio, para que seja evitado o desconforto. Quando este tipo
de contenção é adotado, deve ser realizada pela base da cauda para prevenir que ocorram
fraturas, divulsão da pele e consequentes ferimentos, além disso, tal manobra dificulta que,
devido a sua agilidade, o animal se vire e morda o operador.
Para a contenção de ratos, a manobra inicial consiste em sua retirada da gaiola,
suspendendo o animal pela base da cauda, e a seguir, deve-se, rapidamente apoiá-lo em uma
superfície plana. Em seguida, devem ser contidos firmemente, porém de forma gentil,
colocando-se a mão firmemente sobre o dorso e a caixa torácica. A cabeça pode ser segura
com o polegar e o indicador, imediatamente atrás da mandíbula.

Ilustrações de Guilherme Bedran.

Posição final na contenção mecânica
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A contenção química ou farmacológica em animais silvestres é empregada para
captura, transporte e tratamento. Com o objetivo de minimizar os riscos do manuseio tanto
para animais quanto para o técnico, a administração pode ser realizada com equipamentos
apropriados confeccionados de maneira a liberar seringas contendo a substância ativa.
Os principais agentes de anestesia inalatória são metoxifluorano, isofluorano,
sevofluorano e ácido nitroso. Para usá-los é necessário equipamento apropriado, tornando-se
um impedimento devido ao alto custo dos aparelhos.
Qualquer que seja o meio empregado para conter o animal deve obrigatoriamente:
permitir plena segurança para o paciente e equipe envolvida, e os principais medicamentos
(drogas) utilizados são: Narcóticos: Etorfina, Carfentanil, Butorfanol; Ketamina (ketalar,
francotar), Tiletamina (zoletil); Xilazina (rompum, kensol), Metomidina (dormitol), Detomidina
(domosedan); Diazepan (valium, kiatrium), Midazolam (dormonid).
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VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS________________________
Todos os animais devem ser corretamente imobilizados para que a administração das
injeções seja conduzida sem risco para o pesquisador ou animal. Considerando que qualquer
fator externo pode alterar a homeostase, e ainda ser apontado como um fator estressante, é
fundamental que se aguarde tempo suficiente para que o animal se adapte a manipulação e
torne-se familiarizado com o pesquisador. A manipulação incorreta ou brusca pode implicar
estresse e, consequentemente, desequilíbrio de funções orgânicas, o que determina a
ocorrência de alterações fisiológicas.
Os procedimentos recomendados para a administração de substâncias aos animais são
descritos a seguir:
VIA ORAL (VO) E GAVAGE __________
A substância é introduzida na cavidade oral
ou no aparelho digestório por meio de um tubo
esofágico ou estomacal. Para a maioria das espécies,
um tubo flexível (ou agulha) com a ponta
arredondada é introduzido na boca do animal e
gentilmente empurrado pelo esôfago até o
estômago. É necessário ser cauteloso para assegurar
que o tubo não tenha penetrado inadvertidamente a
traqueia. Os tubos utilizados para os ratos são de 8
cm de comprimento. O volume máximo para
roedores é de 1mL de solução para cada 100g de
peso corporal, no entanto, se a administração for de
solução aquosa, o volume pode ser de até 2mL para
cada 100g de peso corporal. Deve-se lembrar de que
os roedores ingerem alimento e água muitas vezes
ao dia, e por isso dificilmente estão com o estômago
vazio. A distensão máxima do estômago se dá no
final do período escuro, em contrapartida à
quantidade mínima no final do período claro. Nesse
sentido, pequenos volumes devem ser administrados
no início do período claro (fase de repouso). Umas
das complicações evidenciadas por essa via é a
broncoaspiração de material refluído do estômago
do animal.
SUBCUTÂNEA (SC) __________
É a injeção de solução sob a pele do animal, a qual deve ser levantada antes da
aplicação. É realizada com agulha hipodérmica curta (normalmente 25x5 mm ou mais fina),
passando apenas pela derme, o mais próximo da superfície, formando uma pápula após a
administração da substância. As áreas dorsolaterais do pescoço, ombro e flancos são as
regiões de escolha. É uma via que raramente induz dor e é realizada em animais conscientes.
Antes de injetar a substância, deve-se aspirar exercendo uma leve pressão no êmbolo
da seringa para assegurar que a agulha não esteja penetrando em um vaso sanguíneo.
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INTRAMUSCULAR (IM) __________
A substância é injetada no músculo esquelético na forma de soluções oleosas ou
suspensões. Os músculos de grande superfície, como os da porção posterior dos membros
posteriores (bíceps femoral e músculos glúteos), são as regiões mais utilizadas. Devem ser
usadas agulhas de tamanho similar às empregadas nas injeções subcutâneas e a profundidade
no tecido deve ser de aproximadamente 5mm. Estruturas ósseas, nervos e vasos sanguíneos
devem ser evitados. Antes de injetar deve-se assegurar que a agulha não está em um vaso
sanguíneo, exercendo uma leve pressão de retirada no êmbolo da seringa. O tamanho da
agulha é geralmente 25x5 ou 25x7mm ou mais fina, e o volume máximo, de 0,5mL por sítio de
administração em ratos.

ENDOVENOSA (EV) __________
A administração é feita diretamente na corrente sanguínea, por meio de vasos
superficiais. As soluções a serem aplicadas não devem ser irritantes e o veículo deve ser do
tipo aquoso. A veia da cauda é o vaso sanguíneo de escolha em ratos não anestesiados;
entretanto, sua perfuração requer habilidade e prática. A via endovenosa pode ser feita
também nas veias dorsal do pênis, jugular externa e safena. O movimento do animal também
pode ser contido dentro de um pequeno recipiente para facilitar a administração. A
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visualização da veia é facilitada por procedimentos como a imersão da cauda em água quente
a 40-50°C por alguns segundos ou proximidade de uma lâmpada quente.
Obs. 1: nunca se deve aplicar medicamentos diluídos em veículo oleoso, sob pena de causar
êmbolos no animal com a consequente morte do mesmo.
Obs. 2: vários dispositivos foram desenvolvidos para facilitar injeções endovenosas junto à veia
lateral da cauda, alguns dos quais são obtidos comercialmente. Basicamente, estes dispositivos
consistem de um cilindro transparente, de diâmetro apropriado, com divisor de comprimento
ajustável, com uma fenda para exteriorização da cauda.

INTRAPERITONEAL __________
A via intraperitoneal é normalmente a mais utilizada na experimentação com
roedores. A substância é injetada na cavidade peritoneal entre os órgãos abdominais.
Normalmente, injeta-se na metade posterior do abdome com o animal contido pelo dorso. O
tamanho das agulhas normalmente utilizado é de 25x5 ou 25x7 mm. A imobilização adequada
é pré-requisito básico para o sucesso deste tipo de aplicação.

Apostila de Cirurgia Experimental – Lucas Véras

Página 19

Apostila de Cirurgia Experimental – Lucas Véras

Página 20

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO____
O animal de laboratório, frequentemente utilizado como material de pesquisa que
envolve procedimentos cirúrgicos diversos, necessita, por questões de melhor manejo e acima
de tudo humanitárias, ser submetido à anestesia. A Lei Federal 6.638 de 8 Maio de 1979 cita:
“...a vivissecção não será permitida sem o emprego de anestesia...”. Segundo o Código do
COBEA, artigo IV: “Todos os procedimentos com animais que possam causar dor ou angústia
precisam se desenvolver com sedação, analgesia ou anestesia adequada.” Não serão
necessários anestésicos, analgésicos ou tranquilizantes quando isto não ocorre como em
procedimentos que incluem administração de fluidos, imunização, medicação oral, coleta de
sangue (exceto intracardíaca e periorbital).
Para minimizar a dor e o desconforto devem ser utilizadas drogas anestésicas,
analgésicas, tranquilizantes e ainda a eutanásia. Alguns procedimentos que envolvem dor e
requerem anestesia incluem: cirurgias, agentes que envolvem inflamação excessiva e necrose
e coleta de sangue pelas vias intracardíaca e periorbital.
Alterações substanciais no estado de alerta, padrão respiratório do animal, presença
de secreções nasais ou oculares e diarreia podem sinalizar a ocorrência de anormalidades.
Uma vez detectada a alteração, o procedimento experimental deve ser adiado e a causa
identificada.
Os principais agentes anestésicos inalatórios são: Isofluorano e Sevofluorano.
Recomenda-se pré medicação e uso de vaporizador. A indução é de até 5% e a manutenção à 1
a 3% de acordo com a resposta. Os principais pré anestésicos são Midazolan, Diazepan,
Acepromazina, Quetamina, Xilazina e Atropina (vide doses e vias de administração na Tabela
1). Os principais anestésicos locais são Lidocaína e Bupivacaína.
As técnicas e doses mais sugeridas são:
 Xilazina 5 a 10mg/kg + 50 a 75mg/kg de Quetamina misturadas na mesma seringa, via IP
(período de latência de 2 a 5 minutos e período hábil de 30 minutos);
 Pentobarbital 30 a 40mg/kg, via IP (período de latência de 2 a 5 minutos e período hábil de
60 a 80 minutos);
 Tiopental 25mg/kg, via EV (período de latência de 15 a 20 segundos e período hábil de 5 a
10 minutos);
 Fentanil-droperidol 2ml/kg, via IM (período de latência de 2 minutos e período hábil de 30
minutos);
 Tiletamina-zolazepan 20 a 30mg/kg, via IM (período de latência de 2 minutos e período
hábil de 20 a 40 minutos).
Tabela 1: Medicação pré anestésica e doses para ratos
Midazolan
4mg/kg IM ou IP
Diazepan
2mg/kg EV
Acepromazina
1mg/kg IM
Quetamina
25mg/kg IM
Xilazina
1 a 3mg/kg IM
Atropina
0,05mg/kg SC ou IP
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CÁLCULO PARA DOSE DE ANESTÉSICO____________________________
Para o cálculo da dose de anestésico é preciso saber três parâmetros: a dose usual,
peso do rato e a apresentação do anestésico. O cálculo consiste basicamente em duas regras
de três simples, sendo a primeira para definir a dose em mg e a segunda regra de três para
definir a dose em ml.




Exemplo 1:
Apresentação do anestésico:
Frasco com 100 ml de Xilazina a 10%
Peso do rato:
300g
Dose usual:
3mg/kg

1º regra de três: definir a dose em mg
3mg -------- 1kg (1000g)
X -------- 300mg
X = 0,9mg
2º regra de três: definir a dose em ml
100ml ------- 10% (mesmo que 10g = 10.000mg)
Y ------- 0,9mg
Y = 0,009ml
Para um rato de 300g, deve ser usada a dose de
0,009ml de Xilazina a 10%.





1º regra de três: definir a dose em mg
Exemplo 2:
25mg -------- 1kg (1000g)
Apresentação do anestésico:
X -------- 300mg
Frasco com 100 ml de Quetamina a 2%
X = 7,5mg
Peso do rato:
300g
2º regra de três: definir a dose em ml
Dose usual:
100ml ------- 2% (mesmo que 2g = 2.000mg)
25mg/kg
Y ------- 7,5mg
Y = 0,375ml
Para um rato de 300g, deve ser usada a dose de
0,15ml de Quetamina a 5%.
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INSTRUMENTAL CIRÚRGICO________________________________________
O procedimento cirúrgico se realiza através de três operações fundamentais: a diérese
dos tecidos, a hemostasia dos vasos sangrantes e a síntese que possibilita a cicatrização por
primeira intenção. Para a execução de cada uma destas etapas utilizam-se instrumentos
distintos e necessita-se de ordem e método para permitir ao cirurgião executar o
procedimento com precisão e rapidez. Por isso o instrumental cirúrgico deve ser listado,
preparado com antecedência, de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada e da preferência
do cirurgião e, na sala cirúrgica, devem ser dispostos ordenadamente sobre uma mesa, de
maneira padronizada, de acordo com as etapas da cirurgia.
A diérese consiste na divulsão dos tecidos e permite a exposição dos órgãos estruturas
afetadas, utilizando-se bisturis, tesouras e ruginas. A hemostasia visa estancar, temporária ou
definitivamente, o sangramento dos vasos seccionados durante a diérese, com pinças de
Halsted, de Kelly, de Crile, de Rochester e de Moyniham. A síntese visa reconstruir e restituir a
integridade das estruturas, órgãos e tecidos que foram operados usando-se porta agulhas,
pinças anatômicas e dente de rato, agulhas e fios cirúrgicos.
Em quase todos os procedimentos, os instrumentos, para realizar tanto a diérese,
como também a hemostasia e a síntese, são semelhantes, porém procedimentos específicos
podem necessitar de instrumentos auxiliares, como em cirurgias urológicas, proctológicas,
cardíacas, torácicas e neurológicas, etc. Os instrumentos auxiliares mais utilizados são os
afastadores de Farabeuf, de Doyen, de Gosset, de Finocchietto, de Volkmann, pinça de
Backaus, de Allis, de Kocher e de Mixter.
Material utilizado para diérese: (1) Bisturi, (2) Tesoura de Mayo curva, (3) Tesoura de Mayo
reta, (4) Tesoura para Fios, (5) Tesoura de Metzenbaum e (6) Tesoura de Potts.

Material de preensão e hemostasia: (1) Pinça de Kelly, (2) Pinça de Halsted curva, (3) Pinça de
Halsted reta, (4) Pinça de Allis.
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Material de síntese: (1) Porta agulhas de Mathiew, (2) Agulhas, (3) Porta agulhas de Hegar, (4)
Pinça dente de rato e (5) Pinça anatômica.

Material de exposição e preensão: (1) afastador de Doyen, (2) afastador de Volkmann, (3)
fastador de Farabeuf, (4) afastador de Gosset, (5) afastador de Finocchietto, (6) pinça de
Kocher e (7) pinça de Backaus.
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INSTRUMENTOS DE DIÉRESE_______________
CABO DE BISTURI: os de números 3, 4 e 7 são os mais utilizados, existindo correspondentes
mais longos (3L e 4L) e angulados (3LA). Aos cabos de números 3 e 7, acoplam-se lâminas de
números 10 e 15, e ao cabo de número 4 se acoplam lâminas números 20 a 25.

TESOURA METZENBAUM: podem ser retas (para cortar fios e suturas) ou curvas (para cortar
tecidos), na foto abaixo, trata-se de uma tesoura curva. As pontas se apresentam
arredondadas, com variações entre 14 a 26 cm.
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TESOURA MAYO-STILLE: geralmente, apresentam pontas rombas. Podem ser retas ou curvas.
No exemplo abaixo trata-se de uma Mayo reta.

TESOURA MISTA: trata-se de uma tesoura similar a Mayo, no entanto ela apresenta uma
ponta romba e outra aguda, podem ser retas ou curvas.

PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE: alguns autores classificam as Pinças anatômicas como
instrumentos de Preensão e não como Diérese, no entanto elas podem auxiliar tanto durante a
Diérese como na Síntese. Estão disponíveis em diversos tamanhos (10 a 30 cm), e servem para
manipular tecidos delicados, vasos, nervos, paredes viscerais, etc. Seu uso não está indicado
para preensão da pele, haja vista que, desprovida de dentes, a força aplicada pode causar
isquemia.
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PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO: são utilizadas para manipular tecidos com maior
resistência (aponeurose, pele). Não podem ser utilizadas para preensão direta de vísceras ocas
e de vasos sanguíneos. Os pequenos dentes são menos traumáticos do que aquelas com
dentes maiores.

PINÇA DE ADSON: são pinças delicadas, com ou sem dentes em suas pontas – reta ou
angulada, de grande utilização em operações estéticas e com 12 cm de comprimento.
Diferencia-se da Pinça de Adson-Brown pelas ranhuras, na pinça de Adson as ranhuras
preenchem toda a garra e na de Adson-Brown apenas até a metade das garras.

PINÇA DE ADSON COM DENTES DE RATO: mesma finalidade da de Adson sem dentes. A
diferença são apenas os dentes presentes na ponta da garra.
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INSTRUMENTOS DE EXPOSIÇÃO_________________________
AFASTADOR DE FARABEUF: afastadores de mão mais utilizados, apresentando hastes de
comprimento e largura variados ( 6 a 20 cm e 6 a 20 mm, respectivamente), e duas
extremidades com lâminas discretamente curvas.

INSTRUMENTOS DE HEMOSTASIA_________________________
PINÇA KELLY: apresenta tipos curvos e retos, com serrilhado transversal (ranhuras) em dois
terços da garra, com 13 a 15 cm de comprimento.
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PINÇA CRILE: similares às pinças de Kelly, contudo, apresentam ranhuras transversais ao longo
de toda a sua garra, com 14 a 16 cm de comprimento. Podem ser curvas ou retas. No exemplo
a seguir trata-se de uma curva.

PINÇA DE HALSTED: também chamada de Mosquito, é uma pinça hemostática pequena, de
ramos preensores delicados, prestam-se muito bem para pinçamento de vasos de menor
calibre, pela sua precisão. Como a pinça de Crile, é totalmente ranhurada na parte preensora
(contudo, seu tamanho é consideravelmente menor). Pode ser curva ou reta.
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PINÇA DE PREENSÃO DE ALLIS: pinça com garras detalhadas em formato de mão que auxiliam
no manuseio de vísceras ocas e tecidos rígidos.

PINÇA DE TRAÇÃO DE KOCHER: de forma semelhante às de Crile, as pinças de Kocher têm a
face interna da sua parte preensora totalmente ranhuradas no sentido transversal. Diferem
por possuírem “dente de rato” na sua extremidade, o que se pode um lado aumenta muito a
sua capacidade de prender-se aos tecidos, por outro a torna muito mais traumática. São
apresentadas em tamanhos variados, retas ou curvas. Ela é considerada uma pinça de tração
para manusear tecidos rígidos, como aponeurose.

INSTRUMENTOS DE SÍNTESE_______________
PORTA AGULHAS DE MAYO-HEGAR: é semelhante às pinças hemostáticas clássicas, é preso
aos dedos pelos anéis presentes em suas hastes e possui cremalheira para travamento, em
pressão progressiva. Porém a sua parte preensora é mais curta, mais larga e na sua parte
interna as ranhuras formam um reticulado com uma fenda central, no sentindo longitudinal,
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comumente chamada de “cama”. São artifícios para aumentar a sua eficiência na imobilização
da agulha durante a sutura, impedindo sua rotação quando a força é aplicada.

PORTA AGULHAS DE MATHIEU: difere muito do anterior, na sua forma, por não possuir anéis
nas hastes tem a abertura da parte preensora limitada, pois há uma mola em forma de lamina
unindo suas hastes, o que faz com que fiquem automaticamente abestos, quando não
travados. São utilizados presos à palma da mão, o que os fazem abrir, se inadvertidamente for
empregada força excessiva durante a sua manipulação. Sua melhor indicação seria para stura
de estruturas que oferecem pouca resistência à passagem da agulha. Um om indício disto é
que não possuem fenda longitudinal que aumenta o apoio da agulha.
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PORTA AGULHAS DE OLSEN HEGAR: tipo de porta agulha que apresenta, acopladas às suas
extremidades preensoras, margens cortantes que auxiliam no processo de corte do fio de
sutura.

OUTROS INSTRUMENTAIS_________________________
PINÇA CHERON: é utilizada para pintar campo cirúrgico, assim como a pinça Pean. Apresenta
tipos descartáveis.
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PINÇA BACKHAUS: bastante útil e utilizada para fixação dos campos cirúrgicos. Como a
montagem dos campos cirúrgicos precedem a própria diérese, este instrumento deve ser
organizado junto aos instrumentos de diérese.

OBS: Existem vários outros instrumentais cirúrgicos, no entanto, estes que foram citados aqui,
são os mais usados rotineiramente.

MESA CIRÚRGICA_________________________
Pra a exposição dos instrumentos, divide-se a mesa utilizada em quatro quadrantes,
para comportar os instrumentos de diérese, de síntese, de hemostasia e os instrumentos
auxiliares. Por exemplo, para se realizar uma laparotomia supraumbilical, executada por um
cirurgião destro, o instrumentador se posiciona à esquerda do paciente e dispõem os
instrumentos na mesa conforme mostrado na imagem a seguir.
Esta disposição facilita a instrumentação, pois, o procedimento cirúrgico consiste de
uma sequência padronizada de etapas e, portanto, pode-se acompanhar com precisão o
tempo cirúrgico, executado pelo cirurgião e escolher qual o quadrante da mesa a ser
abordado.
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Disposição dos instrumentos e da equipe cirúrgica em uma laparotomia supraumbilical realizada por
cirurgião destro. Disposição do instrumental e do instrumentador na mesa de cirurgia.
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AGULHAS CIRÚRGICAS_______________________________________________
As agulhas cirúrgicas, utilizadas na síntese, penetram e atravessam os tecidos e, assim,
conduzem os fios para os locais adequados. As agulhas, para melhor conforto e praticidade são
montadas na ponta de um porta agulha, e na metade da agulha. As agulhas, conforme o seu
ângulo interno, podem ser classificadas em curvas (ângulo interno de 180 graus), semirretas
(ângulo interno menor que 180 graus) e retas.
De acordo com a secção transversal da ponta, as agulhas dividem-se em cilíndricas,
triangulares e prismáticas. Dependendo do tipo da ponta, as agulhas são classificadas em

traumáticas, com pontas triangular ou prismática e traumática quando cilíndricas.
As agulhas de sutura foram projetadas para penetrar e transpassar os tecidos levando,
através destes, fios de sutura. Conforme a forma do corpo da agulha e de sua ponta, diferentes
tipos de lesões serão produzidos nos tecidos. Portanto a escolha da agulha depende da
estrutura a ser suturada.

FIOS CIRÚRGICOS______________________________________________________
Os fios cirúrgicos, durante a síntese, fixam ou contém as estruturas orgânicas
divulsionadas ou cortadas, na diérese. Para isso, utilizam-se agulhas, adaptadas e desenhadas
de acordo com as características, tanto dos tecidos a serem suturados, como dos fios
escolhidos como já foi visto.
Um fio ideal deve ter baixo custo, grande resistência à tração e torção, ausência de
reação tecidual, calibre fino e regular, esterilização fácil e também ser mole, flexível, pouco
elástico e resistente á esterilização.

CLASSIFICAÇÃO DOS FIOS__________________
Fio absorvível é aquele que perde sua força tênsil em menos de 60 dias. Alguns fios
classificados como inabsorvíveis são biodegradáveis. A seda perde metade de sua força tênsil
em um ano, o algodão, 50% e o nylon, 12% no mesmo período.
Subclassificações podem ser baseadas na origem da matéria prima (mineral, vegetal ou
sintético), no número de filamentos (mono/multifilamentado) ou ainda, no tratamento
superficial e tingimento na degradação enzimática.
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FIOS DE MATERIAIS INABSORVÍVEIS____________
DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL OU MINERAL
Seda, linho e algodão e aço, respectivamente. À exceção do aço, são de ótimo
manuseio. Todos podem produzir reação tipo corpo estranho. O fio de seda é um dos mais
antigos usados em cirurgia, sendo de fácil manipulação com boa conservação do nó. Apresenta
pouca reação tecidual. O fio de algodão é muito difundido pelo baixo custo e fácil manuseio,
porém, causa maior reação tecidual. Os fios de origem vegetal são fabricados por torção ou
trançados das fibras que os compõem. Por serem multifilamentados mostram tendência maior
para o desenvolvimento de abscessos quando usados na presença de processos infecciosos.
SINTÉTICOS
Nylon, perlon, poliéster e polipropileno adaptados como fios inabsorvíveis apresentam
reação tecidual menor; oferecem alguma dificuldade quanto ao manuseio e mostram
facilidade em desatar o nó (por isto exigem superposição de seminós de segurança). São os
mais inertes de todos os fios. Os fios inabsorvíveis sintéticos multifilamentados são fabricados
a partir de fibras que são trançadas, o que torna o manuseio mais fácil.
Os fios metálicos podem ser trançados ou monofilamentados. São de mais difícil
manuseio, mas possuem enorme resistência, sendo utilizados em síntese óssea. Não provocam
reação tecidual. Os nós comuns são impraticáveis, sendo fixados por meio de torção de suas
extremidades com alicate ou pinça hemostática. Todos os fios sintéticos são mais resistentes
que a seda ou o algodão. São, no entanto, mais onerosos, o que limita sua utilização. Causam
pouca reação tecidual com formação de uma cápsula delgada de tecido conjuntivo em volta do
fio.

FIOS DE MATERIAIS ABSORVÍVEIS____________
DE ORIGEM ANIMAL OU ORGÂNICO
O categute significa intestino de gato, pois era inicialmente obtido a partir dele.
Atualmente é fabricado a partir do intestino do carneiro, boi ou porco. Introduzido no
organismo, instala-se reação inflamatória que leva à degradação e absorção do fio, sempre
acompanhada de reação tecidual. A absorção do categute simples leva à perda de sua
capacidade tensiva em 1-2 semanas, variando com o local da sutura A adição de sais de cromo
diminui o grau de absorção inicial.
SINTÉTICOS
São polímeros derivados de açúcares, lentamente reabsorvidos por hidrólise (60 a 180
dias); podem ser multi ou monofilamentados.

NÚMERO DE FILAMENTOS NO FIO____________
MULTIFILAMENTADOS
Ácido poliglicólico: ótima resistência tênsil, mínima reação inflamatória. Perde 50% da
resistência em 14 dias, e é completamente reabsorvível em 90 dias. Poliglactina 910: é um
copolímero de ac. glicólico e glicolático, totalmente absorvível por hidrólise em 60-90 dias.
MONOFILAMENTADOS
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Originados da síntese de poliéster-poli-P-diaxone; reabsorvido totalmente em 180
dias. Em um mês, 60% da força tênsil ainda é preservada. Poligliconato mantém as mesmas
características dos sintéticos absorvíveis, com a vantagem de que em 14 dias sua força tênsil
está íntegra.

APRESENTAÇÃO DOS FIOS________________
Os fios são encontrados em comprimentos padronizados, que variam de 8 a 90 cm.
Podem ser fornecidos agulhados (chamados de “atraumáticos”) ou não. Quando fornecidos
sem agulhas, podem ser usados para ligaduras ou para sutura montados em agulhas de fundo
falso. Os fios com agulhas podem conter uma ou duas agulhas. As embalagens podem conter
um único fio ou várias unidades, de acordo com a quantidade usada num mesmo ato
operatório.

CALIBRE DOS FIOS______________________
O calibre dos fios é designado por codificação que tem sua origem na época em que
eram comercializados exclusivamente para fabricação de vestuário. O maior calibre é
designado número 3, cujo diâmetro oscila entre 0.6 e 0.8mm. A numeração é
progressivamente decrescente até o n. 1, a partir do qual o fio é designado por 0, 2.0, 3.0, e
assim sucessivamente até 12.0, que é o mais fino e corresponde a um diâmetro que oscila
entre 0.001 e 0.01mm.

PROPRIEDADES DOS FIOS DE SUTURA___________
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Configuração física: composição dos fios quanto aos seus filamentos: mono ou
multifilamentados (este, trançado ou torcido). Os multifilamentados aumentam chances de
infecção.
Capilaridade: capacidade de captar líquidos, mesmo que só uma extremidade esteja
em contato com os líquidos.
Absorção de fluidos: é o poder que o fio tem de captar fluido quando está totalmente
imerso. A capilaridade e absorção de fluidos estão intimamente relacionadas à capacidade que
o fio tem de captar, transportar e reter bactérias. Os multifilamentados têm maior capacidade
de absorção.
Aderência bacteriana: propriedade relacionada às três anteriores. É a capacidade que
o fio possui de fazer as bactérias aderirem em sua superfície e/ou interstício. Portanto, fios
monofilamentados têm indicação em ferida contaminada.
Diâmetro: é o calibre do fio, determinado em milímetros e expresso em zeros. Quanto
menor o diâmetro da secção transversal do fio, maior o número de zeros. Porém, nem todos
os fios com o mesmo número de zeros têm o mesmo diâmetro, pois o número de zeros
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corresponde a um diâmetro capaz de determinar a resistência tênsil. O diâmetro varia com a
qualidade do material que compõe o fio.
Força tênsil: é a somatória das forças necessárias para quebrar o fio, dividido por área
de secção transversal do diâmetro do fio. Portanto, esta força quadruplica quando dobra o
diâmetro do fio. A força tênsil deve ser diferenciada no fio em repouso e em utilização (com o
nó). Esta é a força tênsil efetiva.
Força do nó: é a força necessária para um determinado tipo de nó escorregar ou
escapar. O fio ser “escorregadio” significa que ele tem um baixo coeficiente de atrito.
Elasticidade: é a capacidade que o fio tem de retomar sua forma e tamanho original
após tracionado.
Plasticidade: expressa a capacidade que o fio tem de manter-se sob a nova forma
após ter sido tracionado. A elasticidade e a plasticidade são importantes quando ocorre edema
da ferida. Se o fio possui grande plasticidade, após a redução do edema o fio não retornará à
forma original (pouca tendência a cortar as bordas da ferida); se possui grande elasticidade,
não se rompe dentro da ferida.
Memória: é a propriedade relacionada à elasticidade e plasticidade após ter sido dado
o nó. Fios com alta memória tendem a desatar o nó, e retornar à sua forma original, como o
nylon (náilon). A memória influencia no manuseio. Fios com alta memória dificultam o
manuseio. Fios com alta memória, que são pouco elásticos e com grande força tênsil têm
tendência a cortar tecidos.

CARACTERÍSTICAS DE REAÇÃO TECIDUAL___________
Todo fio de sutura é um corpo estranho ao tecido vivo, portanto, quanto maior o fio,
maior a reação. Por isto deve-se utilizar o fio mais fino possível. A reação tecidual inicia-se no
ato da passagem da agulha com o fio. A reação ao fio propriamente dita aparece entre o
segundo e sétimo dias após o implante do mesmo. Reações intensas e prolongadas provocam
infecção e deiscência.
Em suturas absorvíveis a reação inflamatória é mais acentuada, persistindo até
absorção ou eliminação do fio.
Logo após a passagem do fio pela superfície cutânea ocorre um crescimento em
direção à epiderme, estendendo-se ao longo do fio, formando uma bainha ao redor da sutura
que é responsável por 70-85% do trabalho utilizado para retirada do fio.
A absorção ocorre com a grande maioria dos fios, mesmo naqueles considerados
inabsorvíveis. Essa classificação baseia-se na persistência do fio durante um determinado
período. A alergia a alguns fios tem sido relatada, como antígenos circulantes anti-categute. A
cobertura de bicromato de potássio no categute cromado leva à reação.

FIOS ABSORVÍVEIS NATURAIS OU ORGÂNICOS_________
São fios de origem animal, com a qualidade de poderem ser absorvidos pelo
organismo, a partir do início do processo de cicatrização, em um tempo variável. São indicados
em suturas internas.
CATEGUTE
Origem: kitgut – corda de pequenos violinos feita do intestino de animais (gato).
Atualmente é obtido da submucosa do intestino delgado de carneiros ou de bovinos.
Composto em sua maior parte por colágeno puro tratado com formaldeído. É absorvido por
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fagocitose (macrófagos). Inicialmente, as ligações moleculares são clivadas por ácido
hidrolítico e atividade colagenolítica. Segue-se, então, a digestão e absorção por enzimas
proteolíticas. Devido à sua composição de colágeno, este fio estimula uma significativa reação
de corpo estranho no tecido implantado, mais exacerbado em felinos.
Usado inicialmente em suturas de órgãos cavitários em geral, suturas de músculos e
fáscias musculares e na redução
de espaço morto. Atualmente
seu emprego é desencorajado
por ser um fio de alta
capilaridade e multifilamentar,
além de causar rejeição tecidual.
Ocorre absorção prematura
quando exposto a secreções de
pepsina ácida do estômago, a
ambientes infectados e a tecido
altamente vascularizado. Deve
ser
evitado
também
em
pacientes com depleção proteica.
 Simples: absorção entre 9 e 14 dias (variável conforme o local); alta reação tecidual
 Cromado: sais de cromo; maior resistência e maior tempo de absorção; diminui a
reatividade tecidual; absorção em aproximadamente 28 dias.
O categute cromado causa reação menos intensa devido aos sais de cromo. Porém, perde
sua cobertura em 30-60 dias e a reação assemelha-se ao categute simples (fagocitose).
 Vantagens: fácil de manusear; absorvível pelos tecidos; relativamente forte.
 Desvantagens: impróprio para suturas externas; capilaridade; perda da força tênsil;
quando úmido se dilata, enfraquece e diminui a segurança do nó; reação inflamatória e
ocasional reação de sensibilidade.

FIOS ABSORVÍVEIS SINTÉTICOS OU INORGÂNICOS______________
Os fios absorvíveis sintéticos são hidrolisados e por isso têm a presença de um éster de
cadeia alifática que os torna hidroliticamente instáveis. São, portanto, absorvidos por hidrólise
num período de 60 a 90 dias. A amônia acelera a degradação dos fios absorvíveis sintéticos e
devem ser evitados em locais onde haja amônia, portanto não são utilizados no sistema
urinário em presença de infecções.
ÁCIDO POLIGLICÓLICO (Dexon®)
É um polímero do ácido
glicólico, nas cores branca e verde.
Há uma variação, o Dexon Plus, que
é recoberto por lubrificante.
 Vantagens:
bom
manuseio; absorção: 120
dias; ampla aplicação;
suturas bem toleradas em
feridas infectadas.
 Desvantagem: custo.
POLIGLACTINA 910 (Vicryl®)
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Trata-se de um polímero contendo ácido glicólico e ácido lático na proporção de 9:1,
prensado na forma de filamentos e na cor violeta. É mais hidrofóbico e mais resistente à
hidrólise do que o ácido
poliglicólico. Ambos perdem sua
força tênsil ao redor de 21 dias.
Tem indicação em suturas internas.
 Vantagens: baixa reação
tecidual; ampla aplicação;
é estável em feridas
contaminadas.
 Desvantagem: custo.
POLIDIOXANONA (PDS®)
É um polímero monofilamentado com maior flexibilidade que o ácido poliglicólico,
poliglactina 910 e o polipropilene. Sofre degradação por hidrólise, mas em maior tempo.
 Vantagens: perde 86% de sua força tênsil após 56 dias; absorção ocorre em 180 dias;
resistência tênsil maior que Dexon e Vicryl; maior flexibilidade que os anteriores.
 Desvantagens: em suturas contínuas, realizar 7 nós; custo.
POLIGLICONATO (Maxon®)
É um copolímero monofilamentado de ácido glicólico e carbonato de trimetilene, com
características (vantagens e desvantagens) semelhantes às do PDS. Entretanto, possui
excelente segurança no nó. Apresenta-se nas cores branco ou verde.
 Vantagens: boa força tênsil com pouca ou nenhuma absorção durante o período
crítico de cicatrização; absorção ocorre pela ação de macrófagos entre 6 e 7 meses
após sua implantação.
 Desvantagem: custo.

FIOS INABSORVÍVEIS NATURAIS OU ORGÂNICOS_______________
São fios de sutura de origem animal ou vegetal, mais usados em suturas externas
(pele), entretanto, também podem ser usados em suturas internas, pois são encapsulados pelo
organismo.
FIO DE SEDA
É um fio obtido da seda natural, com resistência à tração e boa capacidade de
aplicação do nó cirúrgico. Apresenta-se de forma multifilamentada, torcido ou trançado. Pode
ser tratado com óleo, cera ou silicone para diminuir a capilaridade natural. Embora classificado
como não absorvível, perde gradativamente sua força tênsil e é absorvido em dois anos. Tem
poucas indicações na cirurgia de
pequenos animais.
 Vantagens: baixo custo, fácil
aquisição; bom manejo.
 Desvantagens:
alta
capilaridade; produz ulceração
gastrintestinal;
no
trato
urinário pode dar origem a
litíases; deve ser evitada em
mucosa de vísceras ocas e
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feridas contaminadas; elevada reação tecidual.
FIO DE ALGODÃO
Este fio foi usado inicialmente em 1939, durante a Segunda Guerra, frente às suas
vantagens para a época. Trata-se de um fio resistente à tração, e boa capacidade de aplicação
do nó cirúrgico, apresentando-se de forma multifilamentada torcido ou trançado.
 Vantagens: baixo custo,
fácil aquisição; bom manejo,
facilidade
no
nó;
reesterilização
(autoclavado).
 Desvantagens:
alta
capilaridade; alto índice de
fricção; reação tecidual
(fístulas e granulomas);

FIOS INABSORVÍVEIS SINTÉTICOS OU INORGÂNICOS______________
São obtidos a partir de materiais sintéticos ou de metais.
NÁILON (nylon)
É um polímero de cadeia longa, disponível na forma mono e multifilamentar. Após sua
implantação tecidual,a forma monofilamentada perde 30% de sua força tênsil original em dois
anos, devido à degradação química, e a forma multifilamentada, 100% após 6 meses de
implantação tecidual.
 Vantagens: baixa reação tecidual,
inclusive em tendão de cães;
ampla aplicação; baixa incidência
de infecção; sem capilaridade e
inerte;
baixo
custo;
alta
resistência.
 Desvantagens: não deve ser
usado em cavidades serosas ou
sinoviais
(fricção);
manuseio
difícil; baixa segurança do nó (mediante pouca habilidade); escorregadio; memória
necessário no mínimo 5 nós (um duplo, três simples).

POLIPROPILENO (Prolene®)
É um polímero monofilamentar
de propileno, derivado do gás propano.
Pode ser azul ou rosa.
 Vantagens: força tênsil inferior
ao náilon; maior segurança do
nó que o náilon; confere a
sutura menos trombogênica;
inerte; boa retenção da força;
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resistência à contaminação bacteriana.
Desvantagens: alto custo; manuseio escorregadio; dificuldade na realização do nó.

CAPROLACTAM POLIMERIZADO (Supramid®, Vetafil®)
É um fio multifilamentar,revestido para minimizar a capilaridade e usado em suturas
interna e externas.
 Vantagens: força tênsil superior ao náilon; alta resistência; pouca reação tecidual.
 Desvantagens: alto custo; esterilização pelo calor ou óxido de etileno; autoclavagem
dificulta o manuseio.
POLIÉSTER
É um polímero sintético, multifilamentado e trançado, nas formas simples e revestido
(lubrifica o fio). Quando revestido, inclui o silicone, (Tycron®), o teflon (Ethiflex®) – cirurgia
cardiovascular e plástica e o
dacron (Mersilene®) – cirurgia
cardiovascular.
 Vantagens: mais forte dos
não metálicos; pouca
perda da força tênsil.
 Desvantagens:
maior
reação tecidual entre os
sintéticos (não usar em
feridas
contaminadas);
pobre segurança dos nós
(mínimo 5 laçadas); elevado coeficiente de fricção
.
METÁLICOS
O material metálico mais usado na atualidade como material de sutura em Medicina
Veterinária e Humana é o aço inoxidável, na forma de fios de aço ou agrafes. O fio de aço
inoxidável é empregado principalmente na redução de fraturas.
 Vantagens: resistentes; inertes; fácil esterilização; baixo coeficiente de fricção; não
capilares; cicatriz mínima.
 Desvantagens: manejo delicado; permanente; nós de difícil aplicação; tendência a
cortar os tecidos; extremidades dos fios – ponto de irritação; instrumentos especiais
para o corte.

INDICAÇÕES DE USO PARA OS FIOS DE SUTURA_____________
Os princípios da seleção do fio de sutura dependem basicamente de uma resistência
pelo menos igual ao tecido a ser suturado (resistência: pele e fáscia > estômago e ID > bexiga).
A velocidade em que a sutura perde força e a ferida adquire força devem ser compatíveis.
Levar em consideração alterações biológicas provocadas pela sutura e as propriedades
mecânicas do fio devem ser semelhantes às do tecido.
Locais e fios aconselháveis:
PELE

Monofilamento de náilon e prolipropileno
são mais indicados. Evitar usar fios com
capilaridade ou reativos.
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SUBCUTÂNEO
FÁSCIA

MÚSCULO

VÍSCERAS OCAS

TENDÃO

VASO SANGUÍNEO
NERVO

Absorvíveis sintéticos são preferíveis devido a
baixa reatividade.
Fios não absorvíveis: necessidade de
prolongada resistência ou Absorvíveis
sintéticos.
Fios sintéticos absorvíveis ou não absorvíveis
(náilon ou polipropileno).
Absorvíveis sintéticos e não absorvíveis
monofilamentados. Evitar usar fios não
absorvíveis multifilamentados; seda na
vesícula urinária.
Náilon e aço inoxidável são os mais utilizados.
Polidioxanona e poligliconato também são
usados.
Polipropileno (menos trombogênico). Náilon,
poliéster revestido e outros.
Náilon e Polipropileno (baixa reatividade).
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SUTURAS E SUAS APLICAÇÕES______________________________________
A realização de sutura para o fechamento de incisões ou de ferimentos visa evitar
infecção, obter resultado estético satisfatório e promover cicatrização da ferida com maior
rapidez e segurança e, assim, garantir o sucesso do ato operatório.
Para se realizar uma sutura adequada faz-se necessário introduzir a agulha
perpendicularmente à estrutura a ser suturada, a quantidade de tecido englobada pela agulha
deve ser semelhante em ambas as bordas da ferida para assegurar uma aproximação
adequada; deve-se atentar para a espessura do tecido a ser suturado, pois quanto mais
espessa for, mais grosso deve ser o fio e maior a quantidade de tecido a ser englobada pela
agulha.
A tensão exercida pelo nó não deve ser excessiva, pois pode causar necrose tecidual e
mau resultado estético, devido a aumento do tecido cicatricial. Por outro lado, se estiverem
muito frouxos, deixam espaço para a formação de tecido de granulação entre as bordas da
ferida, acarretando cicatrização por segunda intenção.
A presença de espaço morto ao redor do nó causar deiscência, infecção e aderência. A
tensão ideal dos nós permite a passagem da ponta de uma pinça de Halsted sob o fio, com
facilidade. Para um resultado ainda mais estético, nas suturas de pele, deve se seguir as linhas
de força de Kraissl. Estas linhas correspondem às áreas de menor tensão da superfície
corporal, quando da realização de incisões e suturas da pele.
A cicatrização inadequada e a probabilidade aumentada de ocorrer deiscência, estão
associadas a uma série de fatores: tensão excessiva das bordas da ferida ou dos nós, retirada
prematura dos pontos, deficiências nutricionais, doenças degenerativas e do colágeno,
medicamentos, falha técnica e
presença de infecção, coágulos,
seroma, material sintético.
Outra complicação são as
cicatrizes hipertróficas e alargadas,
chamadas quelóides, que ocorrem
quando o paciente apresenta
defeito
no
mecanismo
da
cicatrização. Realiza-se a síntese
dos ferimentos através de suturas,
grampos metálicos e colas
adesivas. As suturas podem ser
realizadas com pontos simples,
contínuo e intradérmico. As
suturas intradérmicas produzem
cicatrizes mais estéticas e, também
tem a vantagem de não se retirar
os pontos. As suturas podem ser
executadas em um ou mais planos,
dependendo da profundidade e
espessura das estruturas a serem
Linhas de Kraissl na face anterior e na face posterior do corpo humano.
suturadas.

MANIPULAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS BORDAS DA FERIDA__________
As bordas da ferida devem ser manuseadas delicadamente, pois a partir delas é que se
desenvolverá o processo de cicatrização. As bordas devem ser bem expostas para permitir a
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entrada e saída da agulha sem maior dificuldade. A apresentação deve ser feita com pinças
apropriadas em função da resistência e da nobreza dos tecidos: pinças anatômicas delicadas
para os elementos muito friáveis e pinças de dentes para os tecidos mais resistentes. A
apresentação pode ser feito por pontos previamente aplicados e fracionados.

COLOCAÇÃO DA AGULHA NO PORTA AGULHA__________________
A agulha deverá sempre estar presa pela parte médica próxima à ponta do
instrumento e a ponta da agulha fica voltada sempre para cima e para o lado da saída das
pontas dos dedos, que é a posição habitual. No entanto a ponta do agulha pode ficar voltada
para o lado oposto às pontas dos dedos, sendo chamada posição contrária ou inversa.

SENTIDO DA SUTURA_________________________________
Em geral as suturas contínuas retilíneas se realizam da direita para a esquerda, para
facilitar a apresentação das bordas da ferida, que é realizada por pinça na mão esquerda. Nas
suturas circulares (bolsa), se inicia na parte proximal ao cirurgião para facilitar posteriormente
o ajuste do nó. Após o ponto inicial a progressão da sutura pode ser em sentido anti-horário,
porque o ponto mais distal e os pontos da metade esquerda são mais facilmente realizados
com a agulha em posição habitual. Suturas contínuas nas incisões transversais são feitas
preferencialmente da parte proximal para a distal. Nas suturas de pontos separados
geralmente se inicia o fechamento com ponto inicial no meio da incisão e os demais de
maneira alternada até a síntese completa.

TRANSFIXAÇÃO DAS BORDAS DA FERIDA__________________
Pode ser feita em primeiro tempo quando as bordas das feridas estão próximas e o
tecido é macio, sendo a sutura de mais rápida confecção. Quando as bordas estão afastadas ou
os tecidos são rígidos é realizada em dois tempos.

CONFECÇÃO DO NÓ E SECÇÃO DO FIO____________________
Na sutura contínua é feito o nó inicial entre as pontas do fio. Após o término em sutura
de estruturas comuns o nó final é feito entre a ponta e a última laçada. Suturas contínuas de
estruturas especiais como vasos sanguíneos, prefere-se o uso de dois fios, sendo o nó final
dado entre a ponta de um e uma das pontas do outro. Em pontos separados, geralmente o nó
é dado após o término de cada ponto. Quando a aproximação dos tecidos, progressivamente
pelos pontos dados, prejudicar a colocação do próximo ponto, os nós não são dados até que o
último ponto esteja pronto. Coloca-se uma pinça hemostática (reparo) prendendo entre si as
pontas de cada fio, chamando de pontos com nós diferidos ou adiados.
Pontas de fio em pontos abaixo da pele devem ser cortados junto dos nós, devendo-se
deixar pontas de pelo menos 2 mm para prevenir a soltura do nó. A secção é feita com tesoura
reta, sendo a mesma colocada junto ao nó com as pontas entreabertas abrangendo o fio. Em
seguida inclina-se lateralmente a tesoura na extensão em que se quer deixar o comprimento
das pontas e faz-se o corte.
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SUTURAS COM PONTOS SEPARADOS______________________
Nas suturas com pontos separados, ao contrário das contínuas, o eventual
afrouxamento ou quebra de um nó não interfere no restante da linha de sutura, além da
deposição de menor quantidade de materiais de sutura nas feridas. Também, por não serem
tão impermeáveis quanto as suturas contínuas, podem permitir a drenagem de pequena
quantidade de secreção eventualmente acumulada, o que pode ser vantajoso. Contudo, em
algumas situações quanto mais impermeável é a sutura, melhor, como aquelas realizadas em
vísceras ocas.
Sua maior desvantagem é ser mais trabalhosa e mais demorada do que as suturas
contínuas. Mesmo quando utilizados pontos não absorvíveis, estes não diminuem o diâmetro
ou o comprimento das estruturas suturadas e permitem o crescimento do tecido entre os
pontos, o que favorece sua utilização, por exemplo, em suturas vasculares realizadas em
crianças. Existem diversos tipos de pontos separados para a realização de suturas, e os mais
frequentemente utilizados são: Ponto Simples, Ponto em “U” horizontal ou Wolff, Ponto em
“U” vertical ou Donnatti e o Ponto em “X” ou Sultan.
PONTO SIMPLES SEPARADO
É uma das suturas mais antigas e mais
usadas. É fácil, no entanto, dependendo do
tamanho da ferida, pode ser demorada.
Proporciona oclusão anatômica segura e tensão
precisa da sutura. A agulha é inserida em
distância variável de um lado da incisão, cruza a
incisão em ângulo reto e é inserida através do
tecido no outro lado. Pode ser utilizada em
qualquer tecido onde não haja muita tensão:
pele, subcutâneo, fáscia, vasos sanguíneos,
nervos, trato gastrintestinal. O nó deve estar ao
lado da linha de incisão, para que não
comprometa a cicatrização. É uma sutura
aposicional. . (imagem lateral)

SUTURA EM U DEITADO OU WOLFF
A realização é parecida com o ponto
simples, mas ao atravessar as bordas da ferida,
a agulha volta, com separação aproximada de
1 cm sem sentido inverso ao anterior, unindose os cabos. Provoca a eversão das bordas da
ferida. Constitui uma sutura com pontos mais
fortes que o simples separado, mas a cicatriz é
maior. É usado para produzir hemostasia e em
suturas com tensão (cirurgias de hérnias,
suturas de aponeuroses) ou em ferimentos
extensos da pele em grandes animais; em
pequenos animais não deve ser utilizado para
suturar a pele, por poder diminuir a irrigação
local e retardar a cicatrização ou até provocar
necrose tissular. (imagem lateral)
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SUTURA EM U EM PÉ OU DONATTI
As quatro perfurações se
encontram na mesma linha. Os
primeiros pontos de implantação da
agulha se localizam a 1,5 cm das
bordas da ferida e os de volta se
localizam o mais perto possível das
bordas da ferida. É usado na pele
junto com o tecido subcutâneo.
Usado em lacerações traumáticas da
pele e membros, onde o suprimento
de
sangue
já
pode
estar
comprometido. Tem a vantagem de
assegurar
uma
perfeita
vascularização na zona da ferida,
diminuindo o perigo de necrose
tissular
das
margens.
Como
desvantagem tem maior uso de
material e pode levar mais tempo
para ser realizado. (imagem superior)

SUTURA EM X OU SULTAN
Para se realizar, introduzse a agulha de um lado para outro
como se fosse executar uma
sutura interrompida. Faz-se uma
segunda passagem de igual
maneira, a 1 cm da primeira,
seguindo o mesmo sentido,
unindo-se os cabos livres. É
utilizada
em
regiões
com
resistência e submetida a grandes
tensões. Pode ser utilizada para
fechar pequenas perfurações feitas
por uma agulha hipodérmica que é
feita para esvaziar um intestino
distendido por gases, é também
utilizada como ponto de apoio de
uma sutura para hemostasia ou
aproximação.
(imagem lateral)

SUTURAS CONTÍNUAS_____________________________
As suturas contínuas são mais rápidas e hemostáticas, mas apresentam alguns
inconvenientes: utilizam quantidade maior de fios, o que pode favorecer a reação tecidual,
além do fato de que, se uma única laçada se solta (ou se parte), pode ocorrer a deiscência total
da ferida.
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Os principais tipos de suturas contínuas são: Chuleio simples, Chuleio ancorada ou
Festonado (Ford ou Reverdin), Barra Grega ou Colchoeiro, Intradérmica longitudinal e
Schimieden.
SIMPLES CONTÍNUA (CHULEIO)
É uma sutura de fácil e rápida
execução. Utilizada em tecidos que são
elásticos e que não serão submetidos a uma
tensão considerável. As perfurações são
executadas em ângulos retos em relação às
bordas, mas a parte exposta atravessa a incisão
diagonalmente. Em cada ponto se procura
aproximar bem as bordas da ferida sem
tensionar demasiadamente o fio para não
formar pregas. São usadas em vasos, músculos,
aponeuroses, tela subcutânea e pele.
(imagem lateral)

CHULEIO ANCORADO OU FESTONADA
(REVERDIN OU FORD)
É uma modificação da sutura simples
contínua. A sutura é contínua e após passar a
agulha através dos tecidos, é passada por
dentro do laço pré formado e este é
apertado. É utilizada para dar firmeza à
sutura, principalmente nas suturas longas
dando maior fixação nos lábios da ferida.
Usada em pele e musculatura, como por
exemplo, rafia de útero após cesáreas.
(imagem lateral)

COLCHOEIRO, BARRA GREGA, ZIGUE-ZAGUE
É formado por uma séria de pontos em
“U” horizontais contínuos. Sutura na qual a
agulha atravessa a incisão no tecido
subcutâneo ou intradérmica. Aproxima o tecido
e resulta em excelente confrontamento
anatômico. Pode ser empregada em diversos
planos teciduais. Na pele, pode ser utilizada
como sutura intradérmica ou transdérmica.
(imagem lateral)
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SCHIEMIEDEN
Sutura seromucosa onde se evita a inversão da mucosa. A agulha é passada de dentro
para fora, repetindo-se a manobra do outro lado. As bordas ficam bem confrontadas
anatomicamente. Geralmente utilizada como primeira sutura de órgãos ocos.

INTRADÉRMICA
Sutura de grande efeito
estético. Consiste numa sequencia de
pontos simples longitudinais alternados
pode dentro das bordas da pele
(inserindo a agulha apenas no plano
subcutâneo), resultando em uma
excelente captação entre as bordas.
Muito utilizada nas cirurgias plásticas.
(imagem lateral)

Sutura reconstrutiva de membro inferior após trauma
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ASSEPSIA E ANTISSEPSIA: TÉCNICAS DE ESTERILIZAÇÃO___
O hospital deve ser considerado insalubre por vocação, pois concentra hospedeiros
mais suscetíveis e microorganismos mais resistentes. Os micro-organismos contaminam
artigos hospitalares, colonizam pacientes graves e podem provocar infecções mais difíceis de
serem tratadas. O risco de contraí-las depende, no entanto, do número e da virulência dos
microorganismos presentes e, acima de tudo, da resistência antiinfecciosa local, sistêmica e
imunológica do paciente e da consciência do pessoal médicos e paramédicos que atuam no
estabelecimento.
O ato de lavar as mãos, antes e
após examinar pacientes, ainda não é um
hábito corrente em nossos dias, século XXI,
apesar da sua importância já ter sido
demonstrada em 1847/8 por Semmelweis
em Viena. Na França, Saldmann
demonstrou recentemente que 73% das
pessoas saem do banheiro com as mãos
contaminadas (90% por Escherichia coli) e
que, após duas horas 77% exibem o mesmo
germe na boca! Cerca de 50% das pessoas
saem do banheiro sem lavar as mãos,
quando sozinhas, entretanto, se houver
outra pessoa no banheiro só 9 % saem sem
lavar as mãos, demonstrando que muitos
conhecem os bons hábitos higiênicos, mas,
não os cumprem!!!
DEFINIÇÕES__________
Assepsia: é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de
microorganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é
aquele que está livre de infecção.
Antissepsia: é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de
microorganismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los e
para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes.
Degermação: Vem do inglês degermation, ou desinquimação, e significa a diminuição
do número de microorganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e
sabão.
Fumigação: é a dispersão sob forma de partículas, de agentes desinfectantes como
gases, líquidos ou sólidos.
Desinfecção: é o processo pelo qual se destroem particularmente os germes
patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. Os esporos não são
necessariamente destruídos.
Esterilização: é processo de destruição de todas as formas de vida microbiana
(bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de
agentes físicos e ou químicos, Toda esterilização deve ser precedida de lavagem e enxaguadura
do artigo para remoção de detritos.
Esterilizantes: são meios físicos (calor, filtração, radiações, etc) capazes de matar os
esporos e a forma vegetativa, isto é, destruir todas as formas microscópicas de vida.
Esterilização: o conceito de esterilização é absoluto. O material é esterilizado ou é
contaminado, não existe meio termo.
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Germicidas: são meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas
de vida e são designados pelos sufixos "cida" ou "lise", como por exemplo, bactericida,
fungicida, virucida, bacteriólise etc.
Na rotina, os termos antissépticos, desinfetantes e germicidas são empregados como
sinônimos, fazendo que não haja diferenças absolutas entre desinfetantes e antissépticos.
Entretanto, caracterizamos como antisséptico quando a empregamos em tecidos vivo e
desinfetante quando a utilizamos em objetos inanimados. Sanitização, neologismo do inglês
sanitization, em que emprega sanitizer, tipo particular de desinfetante que reduz o número de
bactérias contaminantes a níveis julgados seguros para as exigências de saúde pública.
ANTISSEPSIA__________
A descontaminação de tecidos vivos depende da coordenação de dois processos:
degermação e antissepsia.
Degermação
É a remoção de detritos e impurezas depositados sobre a pele. Sabões e detergentes
sintéticos, graças a sua propriedade de umidificação, penetração, emulsificação e dispersão,
removem mecanicamente a maior parte da flora microbiana existente nas camadas
superficiais da pele, também chamada flora transitória, mas não conseguem remover aquela
que coloniza as camadas mais profundas ou flora residente.
Antissepsia
É a destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas
da pele, mediante a aplicação de um agente germicida de baixa causticidade, hipoalergenico e
passível de ser aplicado em tecido vivo. Os detergentes sintéticos não-iônicos praticamente
são destituídos de ação germicida. Sabões e detergentes sintéticos aniônicos exercem ação
bactericida contra microorganismos muito frágeis como o Pneumococo, porém, são inativos
para Stafilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias Gram negativas.
Consequentemente, sabões e detergentes sintéticos (não iônicos e aniônicos) devem ser
classificados como degermantes, e não como antissépticos.
ANTISSÉPTICOS
Um antisséptico adequado deve exercer a atividade gemicida sobre a flora cutâneomucosa em presença de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a pele ou as mucosas. Muitos
testes in vitro foram propostos para avaliar a ação de antissepticos, mas a avaliação definitiva
desses germicidas só pode feita mediante testes in vivo. Os agentes que melhor satisfazem as
exigências para aplicação em tecidos vivos são os iodos, a cloro-hexidina, o álcool e o
hexaclorofeno.
Para a desinfecção das mãos temos
• Soluções antissépticas com detergentes (degermantes) e se destinam à degermação da pele,
removendo detritos e impurezas e realizando anti-sepsia parcial. Como exemplos citam:
- Solução detergente de PVPI a 10% (1% de iodo ativo)
- Solução detergente de clorhexidina a 4 %, com 4% de álcool etílico.
• Solução alcoólica para anti-sepsia das mãos:
- Solução de álcool iodado a 0,5 ou 1 % (álcool etílico a 70%, com ou sem 2 % de glicerina)
- Álcool etílico a 70%, com ou sem 2% de glicerina.
Compostos de iodo
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O iodo é um halogênio pouco solúvel em água, porém facilmente solúvel em álcool e
em soluções aquosas de iodeto de potássio. O iodo livre é mais bactericída do que
bacteriostático, e dá um poder residual à solução. O iodo é um agente bactericida com certa
atividade esporicida. Esta, contudo, é influenciada por condições ambientais como a
quantidade de material orgânico e o grau de desidratação. Além disso, o iodo é fungicida e, de
certo modo, ativo contra o vírus.
O composto de iodo mais usado é o álcool iodado a 0,5% ou 1 %. A solução de iodo
deve ser preparada semanalmente e condicionada em frasco âmbar com tampa fechada, para
evitar deteriorização e evaporação e devidamente protegido da luz e calor. Em resumo: os
compostos iodados têm ação bactericida, bacteriostático e residual.
Iodóforos
Shelanski & Shelanski, em 1953, descobriram que o iodo poderia ser dissolvido em
polivinilpirrolidona (PVP), um polímero muito usado para detoxicar e prolongar a atividade
farmacológica de medicamentos e também como expansor plasmático. Além de conservar
inalteradas as propriedades germicidas do iodo, apresenta as seguintes vantagens sobre as
soluções alcoólicas e aquosas desse agente, pois não queima, não mancha tecidos, raramente
provoca reações alérgicas, não interfere no metabolismo e mantém ação germicida residual.
São chamados de iodóforos e liberam o iodo lentamente, permitindo uma estabilidade maior
para a solução.
Os compostos de iodo têm ação
residual, entretanto sua atividade é
diminuída em virtude da presença de
substâncias alcalinas em matérias
orgânicas. A hipersensibilidade ao iodo
contido no PVPI tem sido descrita na
relação de 2: 5000. E com os outros
compostos do tipo álcool iodado, essa
relação é maior.
O iodóforo mais usado para a
anti-sepsia das mãos é a solução
degermante, de PVPI a 10% (1% de iodo
ativo), em solução etérica, que é
bactericida, tuberculicida, fungicida,
virucida e tricomonicida. Essa solução
tem a seu favor, o fato de não ser
irritante, ser facilmente removível pela
água e reagir com metais. Para as feridas abertas ou mucosas, (sondagem vesical), usamos o
complexo dissolvido em solução aquosa.
Para a anti-sepsia da pele integra antes do ato cirúrgico, usamos o complexo dissolvido
em solução alcóolica.
Em resumo: Os iodóforos têm ação bactericida, fungicida, virucida e ação residual.
Cloro-hexedina ou clorhexedina
A cloro-hexedina (l, 6 di 4-clorofenil-diguanidohexano) é um germicida do grupo das
biguanidas, apresenta maior efetividade com um pH de 5 a 8, e age melhor contra bactérias
Gram-positivas do que Gram-negativas e fungos. Tem ação imediata e tem efeito residual.
Apresenta baixo potencial de toxicidade e de fotossensibilidade ao contato, sendo pouco
absorvida pela pele integra.
Para casos de alergia ao iodo, pode-se fazer a degermação prévia com solução
detergente de clorohexidina a 4%.
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As formulações para uso satisfatório são: solução de
gluconato de clorhexedina a 0,5%, em álcool a 70% e solução
detergente não ionica de clorhexedina a 4%, contendo 4% de
álcool isopropilico ou álcool etílico para evitar a contaminação com
Proteus e Pseudomonas.
Soluções aquosas de clorhexedina em concentrações
inferiores a 4% de álcool, com ou sem cetrimida, são mais
facilmente contamináveis sendo considerados inadequados para
uso hospitalar.
Em resumo: A ação da clorohexedina é germicida, melhor
contra Gram-positivo e tem ação residual.

Sabões e detergentes
Sabões são sais que se formam pela reação de ácidos
graxos, obtidos de gorduras vegetais e animais, com metais ou
radicais básicos (sódio, potássio, amônia etc), são detergentes ou
surfactantes aniônicos porque agem através de moléculas de carga negativa.
Existem vários tipos e apresentação de sabão: em barra, pó, líquido e escamas.
Alguns sabões em barra são alcalinos (pH 9,5 a 10,5) em solução. Sua qualidade pode ser
melhorada através da adição de produtos químicos. O sabonete é um tipo de sabão em barra
(composto de sais alcalinos de ácidos graxos) destinado à limpeza corporal, podendo conter
outros agentes tensoativos, ser colorido e perfumado e apresentar formas e consistências
adequadas ao uso.
O sabão/sabonete antimicrobiano contém antissépticos em concentração suficiente
para ser desodorante, sendo usado para lavar as mãos antes de procedimentos cirúrgicos. Os
sabões têm ações detergentes, que remove a sujidade, detritos e impurezas da pele ou outras
superfícies.
Determinados sabões apresentam formação de espuma que extrai e facilita a
eliminação de partículas. A formação de espuma representa, além da ação citada, um
componente psicológico de vital importância para a aceitação do produto.
Preconiza-se o uso de sabão líquido no hospital e unidades de saúde e, como segunda
opção, o sabão em barra ou sabonete, em tamanho pequeno. O cuidado maior que se deve ter
no manuseio do sabão é evitar seu contato com a mucosa ocular, contato prolongado com a
pele, que pode produzir irritação local.
Em resumo: Os sabões têm ação detergente ou
degermante.
Álcool
Os álcoois etílico e isopropílico, em
concentrações de 70 a 92% em peso (80 a 95% em
volume a 25oC), exercem ação germicida quase imediata,
porém sem nenhuma ação residual e ressecam a pele em
repetidas aplicações, o que pode ser evitado adicionando
se glicerina a 2%.
O álcool etílico é bactericida, age coagulando a
proteína das bactérias, fungicida e virucida para alguns
vírus, razão pela qual é usado na composição de outros
antissépticos. A ação bactericida dos álcoois primários
está relacionada como seu peso molecular, e pode ser
aumentada através da lavagem das mãos com água e
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sabão. Em resumo: O álcool etílico é bactericida, fungicida e virucida seletivo, sem ação
residual.
Cloro e derivados clorados
O cloro é o mais potente dos germicidas que existem. Tóxico para todo tipo de matéria
viva, é utilizado para desinfetar objetos, água de abastecimento e, até certo ponto, tecidos.
Pode ser usado sob forma de gás ou derivado clorados que desprendem ácido hipocloroso,
que no caso é o agente germicida que interage com a matéria orgânica e destrói tecidos
normais.
A ação bacteriana do cloro é anulada pela matéria orgânica e pH alcalino. Não é
recomendado para desinfetar instrumentos por ser corrosivo. Em medicina o derivado clorado
mais usado é a solução de hipoclorito de sódio ou solução de Dakin, a 0,5 %.
A solução a 5% é um potente germicida indicado para desinfetar instrumentos e
utensílios, é muito irritante para os tecidos e não deve ser usado como antisséptico.
Em resumo: O cloro é um potente germicida.
Compostos de prata
Sais de prata, solúveis ou coloidais, já foram utilizados na anti-sepsia das mucosas,
exercendo sua ação através da precipitação do ion Ag. O nitrato de prata, em aplicação tópica,
é bactericida para a maioria dos micróbios na concentração de 1/1000 e se na concentração de
1/10.000 é bacteriostática.
A instilação de duas gotas de uma solução a 1% de nitrato de prata no saco conjuntival
dos recém-nascidos evita a oftalmia neonatal.
Em resumo: Os sais de prata são bacteriostáticos.
Desinfetantes oxidantes
Esses compostos se caracterizam pela produção de oxigênio nascente, que é
germicida. A água oxigenada ou peróxido de hidrogênio é o protótipo dos peróxidos, entre os
quais ainda se contam os peróxidos de sódio, zinco e benzila. A água oxigenada se decompõe
rapidamente, e libera oxigênio quando entra em contato com a catalase, enzima encontrada
no sangue e maioria dos tecidos. Este efeito pode ser reduzido na presença de matéria
orgânica. Útil na remoção de material infectado através da ação mecânica do oxigênio
liberado, limpando a ferida muitas vezes melhor que solução fisiológica ou outros
desinfetantes. Não deve ser aplicada em cavidades fechadas ou abscessos de onde o oxigênio
não possa liberar-se.
O permanganato de potássio é um potente oxidante que se decompõe quando em
contato com matéria orgânica. Já teve grande uso no passado, mas hoje está ultrapassado
como antisséptico.
Em resumo: Os desinfetantes oxidantes têm ação germicida.
Derivados fenólicos
Os fenóis e derivados são conhecidos de longa data como venenos protoplasmáticos
gerais, precipitando e desnaturando as proteínas. O fenol, em soluções diluídas, age como
antisséptico e desinfetante, com espectro anti-bacteriano que varia com a espécie do
micróbio, não sendo esporocida.
É usado principalmente para desinfetar instrumentos e para cauterizar ulceras e áreas
infectadas da pele. O fenol, na concentração de 1/500 a 1/800, é bacteriostático, e nas
concentrações de 1/50 a 1/100 torna-se bactericida.
Os cresóis, derivados metílicos do fenol, são menos irritantes e menos tóxicos que o
fenol e parecem possuir ação anti-séptica mais poderosa. Os derivados halogenados dos fenois
são também antimicrobianos mais potentes que o fenol, como o hexilresorcinol, por exemplo.
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Os derivados fenólicos são usados principalmente para desinfetar objetos porque são
cáusticos e tóxicos para os tecidos vivos. O fenol e os cresóis não devem ser usados para
desinfetar artigos de borracha, de plástico, ou tecidos que possam entrar em contato com a
pele, de que podem resultar queimaduras.
Atualmente não mais se usa fenol como antisséptico ou desinfetante.
Em resumo: O derivado fenólico tem ação bactericida e não esporocida, utilizados em
instrumental.
Aldeídos
O aldeído fórmico, também chamado formaldeido, formol, formalina ou oximetileno,
resulta da oxidação parcial do álcool metílico. Sofre ação da luz, polimerizando e dando origem
a paraformaldeído.
O formol é um líquido límpido, incolor, picante, sabor caustico. Seus vapores são
irritantes para as mucosas (nariz, faringe, olhos etc.), que podem ser combatidos usando-se
amoníaco diluído.
É desinfetante potente, com poder de penetração relativamente alto e baixa
toxicidade, seu poder de potente redutor, reage com substâncias orgânicas e precipita as
proteínas, germicida por excelência, age inclusive sobre os esporos. Desnatura as proteínas,
reagindo com os grupos aminos livres, e isso faz a transformação de toxina em toxóide ou
antoxina, conservando assim o poder de antigenicidade.
O aldeído fórmico, com sabão, forma o lisol. O lisoformio tem na sua composição além
de outros ingredientes , o aldeído fórmico e sabão em solução a 1% a 10%. O dialdeído fórmico
ou aldeído glutárico (Cidex) é usado em soluções aquosas a 2%, previamente alcalinizadas, é
menos irritante que o formaldeido, tem menor índice de coagulação de proteínas, não é
corrosivo, não altera artigos de borracha, de plástico, de metal ou os mais delicados
instrumentos de corte e instrumentos ópticos, não dissolve o cimento das lentes dos
equipamentos ópticos em exposições por períodos curtos. É nocivo à pele, mucosa (olhos) e
alimentos.
Em resumo: Os aldeídos têm ação bactericida e
esporocida.
Derivados furânicos
A nitrofurazona (furacin) tem amplo espectro
antibacteriano, interferindo no sistema enzimático dos
microorganismos pela inibição do metabolismo dos hidratos de
carbono, sendo usada apenas como tópico no tratamento de
certas infecções assestadas na pele, feridas infectadas ou
queimaduras, o uso continuo pode provocar intolerância e
sensibilização. Não afeta a cicatrização, a fagocitose e a atividade
celular e a sua eficácia persiste na presença de sangue, pus ou
exsudato, diminui o mau cheiro e quantidade de secreção da
ferida.
Em resumo: Os derivados furanicos têm ação bactericida.
TÉCNICAS DE ESTERILIZAÇÃO__________
Esterilização é a destruição de todos os organismos vivos,
mesmo os esporos bacterianos, de um objeto. Para isso dispomos de agentes físicos e
químicos.
Meios de esterilização:
Físico
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• Calor seco
- Estufa
- Flambagem
- Fulguração
• Calor úmido
- Fervura
- Autoclave
• Radiações
- Raios alfa
- Raios gama
- Raios x
Químico
• Desinfetantes
Para conseguir-se a esterilização, há vários fatores importantes:
Das características dos microorganismos, o grau de resistência das formas vegetativas;
a resistência das bactérias produtoras de esporos e o número de microorganismos e da
característica do agente empregado para a esterilização.
Esterilização pelo calor
A susceptibilidade dos organismos ao calor é muito variável e dependem de alguns
fatores, e dentre eles citamos:
a) Variação individual de resistência,
b) Capacidade de formação de esporos,
c) Quantidade de água do meio,
d) ph do meio,
e) Composição do meio.
Esterilização pelo calor seco
A incineração afeta aos microorganismos de forma muito parecida a como afeta as
demais proteínas.
Os microorganismos são carbonizados ou consumidos pelo calor (oxidação), assim,
podemos usar a chama para esterilizar (flambagem) e a eletricidade (fulguração).
O aparelho mais comum para a esterilização pelo calor seco é a estufa, que consiste
em uma caixa com paredes duplas, entre as quais circula ar quente, proveniente de uma
chama de gás ou de uma resistência elétrica. A temperatura interior é controlada por um
termostato.
As estufas são usadas para esterilizar materiais ¨secos¨, como vidraria, principalmente
as de precisão, seringas, agulhas, pós, instrumentos cortantes, gases vaselinadas, gases
furacinadas, óleos, vaselina, etc.
A esterilização acontece quando a temperatura no interior da estufa atinge de 160 oC
a 170oC, durante 2 horas, ocorrendo destruição de microorganismos, inclusive os esporos.
Deve-se salientar que a temperatura precisa permanecer constante por todo esse tempo,
evitando-se abrir a porta da estufa antes de vencer o tempo.
Esterilização pelo calor úmido
Podemos usar o calor das seguintes formas:
• Fervura
Foi um método correntemente usado na prática diária, mas não oferece uma
esterilização completa, pois a temperatura máxima que pode atingir é 100oC ao nível do mar,
e sabemos que os esporos, e alguns vírus, como o da hepatite, resistem a essa temperatura,
alguns até por 45 h. Por outro lado, a temperatura de ebulição varia com a altitude do lugar.
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• Cuidados na esterilização pela fervura
a) Devem-se eliminar as bolhas, pois estas protegem as bactérias - no interior da bolha impera
o calor seco, e a temperatura de fervura (100oC), este calor é insuficiente para a esterilização
b) Devem-se eliminar as substâncias gordurosas e protéicas dos instrumentos, pois estas
impedem o contacto direto do calor úmido com as bactérias.
Esterilização pelo vapor sob pressão (autoclave)
Age através da difusão do vapor d'água para dentro da membrana celular (osmose),
hidratando o protoplasma celular, produzindo alterações químicas (hidrólise) e coagulando
mais facilmente o protoplasma, sob ação do calor.
O autoclave é uma caixa
metálica
de
paredes
duplas,
delimitando assim duas câmaras; uma
mais externa que é a câmara de vapor,
e uma interna, que é a câmara de
esterilização ou de pressão de vapor. A
entrada de vapor na câmara de
esterilização se faz por uma abertura
posterior e superior, e a saída de vapor
se fazem por uma abertura anterior e
inferior, devido ao fato de ser o ar mais
pesado que o vapor.
O
vapor
é
admitido
primeiramente na câmara externa com
o objetivo de aquecer a câmara de
esterilização, evitando assim
a
condensação de vapor em suas paredes internas. Sabe-se que 1 grama de vapor saturado sob
pressão, libera 524 calorias ao se condensar. Ao entrar em contato com as superfícies frias o
vapor saturado se condensa imediatamente, molhando e aquecendo o objeto, fornecendo
assim dois fatores importantes para a destruição dos micro-organismos.
O vapor d'água, ao ser admitido na câmara de esterilização é menos denso que o ar, e
portanto empurra este para baixo, até que sai da câmara, e através de correntes de
convecção, retira todo o ar dos interstícios dos materiais colocados na câmara. Ao condensarse, reduz de volume, surgindo assim áreas de pressão negativa, que atraem novas quantidades
de vapor. Desse modo, as disposições dos materiais a serem esterilizados dentro da autoclave
devem obedecer a certas regras, formando espaços entre eles e facilitando o escoamento do
ar e vapor, tendo-se em mente a analogia com o escoamento de água de um reservatório,
evitando assim a formação de ¨bolsões¨ de ar seco (onde agiria apenas o calor seco,
insuficiente para esterilizar nas temperaturas atingidas habitualmente pelo autoclave.
A quantidade efetiva de água sob a forma de vapor dentro da câmara de pressão pode
ser reduzida, de modo que, ao retirar-se os objetos esterilizados, estes estejam quase secos.
A ação combinada de temperatura, pressão e da umidade são suficientes para uma
esterilização rápida, de modo que vapor saturado a 750 mmHg e temperatura de 121ºC são
suficientes para destruir os esporos mais resistentes, em 30 minutos. Essa é a combinação
mais usada, servindo para todos os objetos que não estragam com a umidade e temperatura
alta como panos meios bacteriológicos, soluções salinas, instrumentais (não os de corte),
agulhas, seringas, vidraria (não as de precisão ) etc.
Usando-se vapor saturado a 1150 mmHg e 128º C, o tempo cai para 6 minutos,
podendo se assim evitar a ação destruidora do calor sobre panos e borracha.
Em casos de emergência, usamos durante 2 minutos a temperatura de 132ºC e 1400
mmHg.
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Para testar a eficiência da esterilização em autoclave lançamos mão de indicadores,
que pode ser tintas que mudam de cor quando submetidas a determinada temperatura
durante certo tempo, ou tiras de papel com esporos bacterianos, que são cultivados em caldos
após serem retirados do autoclave.
Como exemplo citamos tubinho contendo ácido benzóico mais eosina, que tem ponto
de fusão de 121ºC.
Anidridoftalico mais verde metila tem ponto de fusão de 132ºC. Ácido salicilico mais
violeta de genciana tem ponto de fusão de 156ºC.
Bioindicadores
Podemos usar ampolas contendo 2 ml de caldo de cultura com açúcares mais um
indicador de pH e esporos de bacilo Stearo thermophilus (espécie não patogênica), esporo
estes que morrem quando submetidos a 121ºC por 15 minutos. Incuba-se por 24 a 48 horas a
55ºC, e se a esterilização foi suficiente a cor violeta não se altera.
Podemos também usar cadarços embebidos com suspensão salina de cultura de Bacilo
subtilis (em esporulação acentuada) colocados no interior de um campo cirúrgico dobrado,
que será colocado no centro dos pacotes, caixas ou tambores. Findo o prazo de esterilização, o
cadarço é enviado para cultura no laboratório. (o Bacilo subtilis não é patogênico e é um dos
mais resistentes ao calor)
Éter cíclico - Óxido de etileno
É um gás incolor, inflamável, tóxico, altamente reativo, é completamente solúvel em
água, álcool, éter e muitos solventes orgânicos, borracha, couro e plásticos. É bactericida
esporicida e virucida. Eficaz em temperatura relativamente baixa, penetra em substâncias
porosas, não corroe ou danifica materiais, age rapidamente, removível rapidamente.
Esterilização pelo óxido de etileno
Autorizado pelo Ministério da Saúde como agente químico para esterilização, portaria
930/1992. Necessita de três unidades: aparelho de autoclave combinado, gás e vapor;
aparelho de comando que vai misturar o gás, e o freon na concentração pré-estabelecida e o
aparelho aerador
Condições
Existem quatro condições que são primordiais e que guardam relação entre si para que
óxido de etileno se torne um agente esterilizante:
a) Tempo - o tempo de exposição ao gás varia de acordo com a temperatura do aparelho,
b) Temperatura - Geralmente utiliza a temperatura de 55oC e a exposição em 2 horas. Em
temperaturas mais baixas necessitamos de exposições maiores e vice-versa.
c) Umidade relativa - usa de 20 a 40%,
d) Concentração do gás - usa a concentração de 450mg/L de espaço da câmara esterilizadora.
Por ser altamente inflamável quando puro, usamos misturar com dióxido de carbono (90%) ou
freon (80%).
Técnica
a) Preparo do material - deverão estar completamente limpos e secos. O material que os
empacota deve ser permeável, flexível e forte para aguentar a manipulação normal do
processo de esterilização.
Usar fitas adesivas para identificação e indicadores de óxido de etileno dentro dos
pacotes.
b) Não sobrecarregar o esterilizador para evitar bolsões isoladores e também o rompimento e
abertura dos pacotes durante o aumento de pressão da câmara.
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c) Aeração - o objetivo é ventilar para remover o gás contido no material esterilizado e sendo
executado a 50ºC, o tempo varia de acordo com o tipo de material, assim:
- Borracha e material plástico fino = 6 horas
- Borracha e material plástico grosso = 24 horas
- Marca passos internos = 4 dias
- Luvas, cateteres e outros materiais em invólucros de plásticos = 7 dias
- Qualquer tubo de cirurgia cardíaca = 7 dias.
Vantagens:
- É bactericida, esporocida e virucida
- Agente esterilizante em temperatura relativamente baixa
- Facilmente removível
- Fácil de obter, armazenar e manusear
- Penetra em qualquer material permeável e poroso
- Esteriliza uma grande variedade de instrumentos e equipamentos sem danificar a maioria
- É método simples, eficaz econômico e seguro
- O material esterilizado pode ser estocado por período prolongado
Desvantagens
Necessita de controle cuidadoso da concentração de gás, temperatura e umidade.
A aparelhagem é cara e requer supervisão técnica especializada. O gás etileno possui efeito
tóxico. O processo é demorado. A utilização do aparelho é limitada a estabelecimentos
grandes.
Flambagem
O Ministério da Saúde, através da portaria 930 de 27 de agosto de 1992, relaciona a
flambagem como meio possível de esterilização nas laboratórios de microbiologia para a
manipulação de material biológico ou transferência de massa bacteriana pela alça
bacteriológica e para a esterilização de agulhas, na vacina de BCG intradérmico.
Radiação
A radiação é uma alternativa na esterilização de artigos termossensíveis, (seringa de
plástico, agulha hipodérmicas, luvas, fios cirúrgicos), por atuar em baixas temperaturas, é um
método disponível em escala industrial devido aos elevados custos de implantação e controle.
Radiações ionizantes: (raios beta, gama, (cobalto), X, alfa). Tem boa penetrabilidade
nos materiais mesmos já empacotados o que justifica a sal comodidade.
Radiações não ionizantes: (raios ultravioleta, ondas
curtas e raios infravermelhos) devido a sua baixa eficiência está
vetado o seu uso pelo Ministério da Saúde desde 1992.
Filtração é usada como controle ambiental, criando
áreas limpas e áreas estéreis, podendo inclusive lançar utilizar
se do fluxo laminar.
Aldeído
Agente químico autorizado pelo Ministério da Saúde,
(portaria 930/1992). Glutaraldeido a 2%, associada a um
antioxidante, por 8 a 12 horas, é usado para esterilizar material
de acrílica, cateteres, drenos, nylon, silicone, teflon, pvc,
laringoscópicos e outros)
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Formaldeído, usado tanto na forma líquida ou gasosa por 18 horas.
Paraformaldeído, as pastilhas tem ação esterilizante na concentração de 3 gramas por
100 centímetros cúbico de volume do recipiente onde o material é esterilizado por um período
de 4 horas a 50°C.
Outros, Ácido peracético
Ácido peracético, usado como desinfetante e esterilizante para cateteres (portaria 15
de 23 de agosto de 1988 do Ministério da Saúde), tem a vantagem que ao se decompor origina
ácido acético, água, oxigênio e peróxido de hidrogênio. Em altas concentrações, o ácido
peracético, tem odor pungente e riscos de explosão e incêndio. O mecanismo de ação é
desnaturação protéica, perda da permeabilidade da membrana celular e oxidam o radical
sulfidril e súlfur das proteínas, enzimas e outro metabólitos.
O peróxido de hidrogênio é um agente químico esterilizante tanto na sua forma
líquida, gasosa e plasma, inativa bactérias, vírus, bacilos da tuberculose, fungos e alguns
esporos. É um agente altamente oxidante, tóxico, irritante em relação à pele e aos olhos.
Age produzindo radicais hidroxilas livres que atacam a membrana lípidica do DNA e
outros elementos da célula microbiana. Novas tecnologias vêm complementar os processos
físicos existentes, mas nunca a substituir e, em todas elas, a eficácia da esterilização fica
comprometida na presença de sujidade nos materiais processados.
ANTISSEPSIA CIRÚRGICA OU PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DAS MÃOS__________
Tem a finalidade de eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota
residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional.
As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser de cerdas macias e
descartáveis, impregnadas ou não com anti-séptico e de uso exclusivo em leito ungueal e
subungueal.
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Para este procedimento, recomenda-se:
Anti-sepsia cirúrgica das mãos e antebraços com anti-séptico degermante.
Duração do Procedimento: de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos
para as cirurgias subseqüentes (sempre seguir o tempo de duração recomendado pelo
fabricante).
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BIOLOGIA DA FERIDA E CICATRIZAÇÃO____________________
O reparo de feridas, uma solução de continuidade dos tecidos, decorrente da lesão por
agentes mecânicos, térmicos, químicos e bacterianos, é o esforço dos tecidos para restaurar a
função e estruturas normais.
O conhecimento dos complexos eventos fisiológicos da cicatrização de feridas é de
grande importância para o cirurgião.
A regeneração é a restauração perfeita da arquitetura do tecido pré-existente, na
ausência de formação de cicatriz, e
embora seja o tipo ideal no universo de
cicatrização de feridas, ela só é
observada
no
desenvolvimento
embrionário, organismos inferiores ou
em determinados tecidos como ossos e
fígado. Na cicatrização de feridas a
acurácia da regeneração é trocada pela
velocidade de reparo. A reparação de
feridas passa pelas seguintes
etapas básicas: fase inflamatória, fase
proliferativa (que incluem reepitelização,
síntese da matriz e neovascularização) e
fase de maturação.
FASE INFLAMATÓRIA__________
Inicia-se no exato momento da lesão. O sangramento traz consigo plaquetas, hemácias
e fibrina, selando as bordas da ferida, ainda sem valor mecânico, mas facilitando as trocas. O
coágulo formado estabelece uma barreira impermeabilizante que protege da contaminação.
Com a lesão tecidual, há liberação local de histamina, serotonina e bradicinina que causam
vasodilatação e aumento de fluxo sanguíneo no local e, consequentemente, sinais
inflamatórios como calor e rubor. A permeabilidade capilar aumenta causando
extravasamento de líquidos para o espaço extracelular, e consequente edema.
A resposta inflamatória, que perdura cerca de três dias e na qual ocorre a migração
sequencial das células para a ferida é facilitada por mediadores bioquímicos que aumentam a
permeabilidade vascular, favorecendo a exsudação plasmática e a passagem de elementos
celulares para a área da ferida. Os mediadores bioquímicos de ação curta são a histamina e
serotonina e as mais duradouras são a leucotaxina, bradicinina e prostaglandina. A
prostaglandina é um dos mediadores mais importantes no processo de cicatrização, pois além
de favorecer a exsudação vascular, estimula a mitose celular e a quimiotaxia de leucócitos.
Os primeiros elementos celulares a alcançar o local da ferida são os neutrófilos e os
monócitos, com a função de desbridar as superfícies da ferida e fagocitar as partículas
antigênicas e corpos estranhos.
O pico de atividade dos polimorfonucleares ocorre nas primeiras 24-48 horas após o
trauma, seguindo-se de um maior aporte de macrófagos durante os dois a três dias seguintes.
O macrófago, também ativa os elementos celulares das fases subseqüentes da cicatrização
tais como fibroblastos e células endoteliais (Figura 1).
FASE PROLIFERATIVA__________
A fase proliferativa é composta de três eventos importantes que sucedem o período de
maior atividade da fase inflamatória: neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização. Este fase
caracteriza-se pela formação de tecido de granulação, que é constituído por um leito capilar,
fibroblastos, macrófagos, um frouxo arranjo de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico. Esta
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fase inicia-se por volta do 3º dia após a lesão, perdura por 2 a 3 semanas e é o marco inicial da
formação da cicatriz.
Neo-angiogênese
A neo-angiogênese é o processo de formação de novos vasos sangüíneos, necessário
para manter o ambiente de cicatrização da ferida. Em todas as feridas, o suprimento
sanguíneo dos fibroblastos responsáveis pela síntese de colágeno provém de um intenso
crescimento de novos vasos, caracterizando a cicatrização por segunda intenção e o tecido de
granulação.

Os novos vasos formam-se a partir de brotos endoteliais sólidos, que migram no
sentido da periferia para o centro da ferida, sobre a malha de fibrina depositada no leito da
ferida. A bradicinina, a prostaglandina e outros mediadores químicos oriundos dos
macrófagos, ativados, estimulam a migração e a mitose das células endoteliais. A neoangiogênese é responsável não apenas pela nutrição do tecido, com uma demanda metabólica
maior, como também pelo aumento do aporte de células, como macrófagos e fibroblastos,
para o local da ferida.
Fibroplasia
Após o trauma, células mesenquimais normalmente quiescentes e esparsas no tecido
normal, são transformadas em fibroblastos e atraídas para o local inflamatório, onde se
dividem e produzem os componentes da matriz extracelular. O fibroblasto só aparece no sítio
da lesão a partir do 3º dia, quando os leucócitos polimorfonucleares já fizeram seu papel
higienizador da área traumatizada.
A função primordial dos fibroblastos é sintetizar colágeno, ainda na fase celular da
inflamação. O colágeno é uma proteína de alto peso molecular, composta de glicina, prolina,
hidroxiprolina, lisina e hidroxilisina, que se organiza em cadeias longas de três feixes
polipeptídicos em forma de hélice, responsáveis pela força da cicatriz.
Apostila de Cirurgia Experimental – Lucas Véras

Página 64

A síntese de colágeno é dependente da oxigenação das células, da hidroxilação da
prolina e lisina, reação essa mediada por uma enzima produzida pelo próprio fibroblasto, em
presença de co-enzimas (vitaminas A, C e E), ferro, testosterona, tiroxina, proteínas e zinco.
O colágeno é o material responsável pela sustentação e pela força tensil da cicatriz,
produzido e degradado continuamente pelos fibroblastos. Inicialmente, a síntese de colágeno
novo é a principal responsável pela força da cicatriz, sendo substituída ao longo de semanas,
pela formação de ligações cruzadas entre os feixes de colágeno. A taxa de síntese declina por
volta de quatro semanas e se equilibra com a taxa de destruição e, então, se inicia a fase de
maturação do colágeno que continua por meses, ou mesmo anos.
Epitelização
Nas primeiras 24 a 36 horas após a lesão, fatores de crescimento epidérmicos
estimulam a proliferação de células do epitélio. Na pele os ceratinócitos são capazes de
sintetizar diversas citocinas que estimulam a cicatrização das feridas cutâneas.
As células epiteliais migram, a partir das bordas, sobre a área cruenta, da ferida e dos
folículos pilosos próximos, induzindo a contração e a neoepitelização da ferida e, assim,
reduzindo a sua superfície. Os ceratinócitos, localizados na camada basal da epiderme residual
ou na profundidade de apêndices dérmicos, revestidos de epitélio, migram para recobrir a
ferida. As células epiteliais movem-se, aos saltos e desordenadamente, até as bordas,
aproximando-as. A epitelização envolve uma seqüência de alterações nos ceratinócitos da
ferida: separação, migração, proliferação, diferenciação e estratificação.
Matriz Extracelular
A matriz extracelular, também conhecida como substância fundamental, substitui
rapidamente o coágulo depositado no leito da ferida logo após o trauma. A principal função da
matriz é a restauração da continuidade do tecido lesado, funcionando como um arcabouço
para a migração celular. Os fibroblastos são as maiores fontes de proteínas da matriz, onde
irão ordenar os feixes de colágeno produzidos, também, pelos próprios fibroblastos, além de
ser arcabouço para os vasos neoformados. É constituída de várias proteínas, como fibrina e
colágeno, proteoglicanos (ácido hialurônico e condroítina), glicoproteínas (fibronectina e
laminina), água e eletrólitos.
FASE DE MATURAÇÃO__________
Contração da ferida
A ferida sofre um processo de contração, por meio de um movimento centrípeto de
toda a espessura da pele circundante, reduzindo a quantidade e o tamanho da cicatriz
desordenada. Este processo é um importante aliado da cicatrização das feridas,
principalmente nas abertas. Porém, se ocorre de forma exagerada e desordenada causa
defeitos cicatriciais importantes por causa da diferenciação dos fibroblastos em
miofibroblastos, estimulados por fatores de crescimento.
Remodelação
A maturação da ferida tem início durante a 3ª semana e caracteriza-se por um
aumento da resistência, sem aumento na quantidade de colágeno. Há um equilíbrio de
produção e destruição das fibras de colágeno neste período, por ação da colagenase. O
desequilíbrio desta relação favorece o aparecimento de cicatrizes hipertróficas e quelóides. O
aumento da resistência deve-se à remodelagem das fibras de colágeno, com aumento das
ligações transversas e melhor alinhamento do colágeno, ao longo das linhas de tensão. A fase
de maturação dura toda a vida da ferida, embora o aumento da força tênsil se estabilize, após
um ano, em 70 a 80% da pele intacta. A inclinação da curva de maturação é mais aguda
durante as primeiras seis a oito semanas.
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Tipos de cicatrização de feridas
Existem três formas pelas quais uma ferida pode cicatrizar, que dependem da
quantidade de tecido lesado ou danificado e da presença ou não de infecção: primeira
intenção, segunda intenção e terceira intenção (fechamento primário retardado).
• Primeira intenção: é o tipo de cicatrização que ocorre quando as bordas são apostas
ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, ausência de infecção e mínimo edema. A
formação de tecido de granulação não é visível. Exemplo: ferimento suturado cirurgicamente
(Figura 2).
• Segunda intenção: neste tipo de cicatrização ocorre perda excessiva de tecido com a
presença ou não de infecção. A aproximação primária das bordas não é possível. As feridas são
deixadas abertas e se fecharão por meio de contração e epitelização.
• Terceira intenção: designa a aproximação das margens da ferida (pele e subcutâneo)
após o tratamento aberto inicial. Isto ocorre principalmente quando há presença de infecção
na ferida, que deve ser tratada primeiramente, para então ser suturada posteriormente.

Classificação das feridas
As feridas podem ser classificadas de três formas diferentes de acordo com o agente
causal, o grau de contaminação e o comprometimento tecidual.
Agente causal
• Incisas ou cirúrgicas: são produzidas por um instrumento cortante. As feridas limpas são
geralmente fechadas por suturas. Agentes: faca, bisturi, lâmina, etc.
• Contusas: são produzidas por objeto rombo e caracterizadas por traumatismo das partes
moles, hemorragia e edema.
• Lacerantes: São ferimentos com margens irregulares e com mais de um ângulo. O
mecanismo da lesão é por tração: rasgo ou arrancamento tecidual. Um exemplo clássico é a
mordedura de cão.
• Perfurantes: são caracterizadas por pequenas aberturas na pele. Há um predomínio da
profundidade sobre o comprimento. Exemplos: bala ou ponta de faca.
Grau de contaminação
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As feridas podem ser limpas, limpa-contaminadas, contaminadas e infectadas.
• Limpas: são as que não apresentam sinais de infecção e em que não são atingidos os tratos
respiratório, digestivo, genital ou urinário. Probabilidade de infecção é baixa, em torno de 1 a
5 %. Exemplo: feridas produzidas em ambiente cirúrgico.
• Limpa-contaminadas: são os ferimentos que apresentam contaminação grosseira, em
acidente doméstico por exemplo ou em situações cirúrgicas em que houve contato com os
tratos respiratório, digestivo, urinário e genital, porém em situações controladas. O risco de
infecção é cerca de 10%.
• Contaminadas: são consideradas contaminadas as feridas acidentais, com mais de seis horas
de trauma ou que tiveram contato com terra e fezes, por exemplo. No ambiente cirúrgico são
consideradas contaminadas as em que a técnica asséptica não foi devidamente respeitada. Os
níveis de infecção podem atingir 20 a 30% (cirurgia dos cólons).
• Infectadas: são aquelas que apresentam sinais nítidos de infecção.
Comprometimento tecidual
• Estágio I: comprometimento da epiderme apenas, sem perda tecidual.
• Estágio II: ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas.
• Estágio III: há comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo, entretanto
não atinge a fáscia muscular.
• Estágio IV: há extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular ou
necrose tissular.
Fatores que interferem na cicatrização
Vários fatores locais e gerais podem interferir em maior ou menor grau no processo de
cicatrização, entretanto em muitos deles o cirurgião pode interferir para otimizar o resultado
final.
Fatores locais
Os fatores locais são relacionados às condições da ferida e como ela é tratada
cirurgicamente (técnica cirúrgica).
• Vascularização das bordas da ferida: A boa irrigação das bordas da ferida é essencial para a
cicatrização, pois permite aporte adequado de nutrientes e oxigênio. Entretanto, a boa
vascularização depende das condições gerais e co-morbidades do paciente, bem como do
tratamento dado a esta ferida.
• Grau de contaminação da ferida: uma incisão cirúrgica realizada com boa técnica e em
condições de assepsia tem melhor condição de cicatrização do que um ferimento traumático
ocorrido fora do ambiente hospitalar. O cuidado mais elementar e eficiente é a limpeza
mecânica, remoção de corpos estranhos, detritos e tecidos desvitalizados.
• Tratamento das feridas: assepsia e antissepsia, técnica cirúrgica correta (diérese, hemostasia
e síntese), escolha de fio cirúrgico (que cause mínima reação tecidual), cuidados pósoperatórios adequados (curativos e retirada dos pontos), são alguns dos aspectos importantes
a serem observados em relação ao tratamento das feridas.
Fatores gerais
Os fatores gerais estão relacionados às condições clínicas do paciente, e estas podem
alterar a capacidade do paciente de cicatrizar com eficiência.
• Infecção: é provavelmente a causa mais comum de atraso na cicatrização. Se a contagem
bacteriana na ferida exceder 105 microorganismos/g de tecido ou se qualquer estreptococo Bhemolítico estiver presente, a ferida não cicatriza por qualquer meio, como suturas primárias,
enxertos ou retalhos.
• Idade: quanto mais idoso o paciente menos flexíveis são os tecidos. Há uma diminuição
progressiva de colágeno.
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• Hiperatividade do paciente: a hiperatividade dificulta a aproximação das bordas da ferida. O
repouso favorece a cicatrizção.
• Oxigenação e perfusão dos tecidos: doenças que alteram o fluxo sangüíneo normal podem
afetar a distribuição dos nutrientes das células, assim como a dos componentes do sistema
imune do corpo. Essas condições afetam a capacidade do organismo de transportar células de
defesa e antibióticos, o que dificulta o processo de cicatrização. O fumo reduz a hemoglobina
funcional e leva à disfunção pulmonar, o que reduz o aporte de oxigênio para as células e
dificulta a cura da ferida.
• Nutrição: uma deficiência nutricional pode dificultar a cicatrização, pois deprime o sistema
imune e diminui a qualidade e a síntese de tecido de reparação. As carências de proteínas e de
vitamina C são as mais importantes, pois afetam diretamente a síntese de colágeno. A
vitamina A contrabalança os efeitos dos corticóides que inibem a contração da ferida e a
proliferação de fibroblastos. A vitamina B aumenta o número de fibroblastos. A vitamina D
facilita a absorção de cálcio e a E é um co-fator na síntese do colágeno, melhora a resistência
da cicatriz e destrói radicais livres. O zinco é um co-fator de mais de 200 metaloenzimas
envolvidas no crescimento celular e na síntese protéica, sendo, portanto, indispensável para a
reparação dos tecidos.
• Diabetes: a diabetes melito prejudica a cicatrização de ferida em todos os estágios do
processo. O paciente diabético com neuropatia associada e aterosclerose é propenso à
isquemia tecidual, ao traumatismo repetitivo e à infecção.
• Medicamentos: Os corticosteróides, os quimioterápicos e os radioterápicos podem reduzir a
cicatrização de feridas, pois interferem na resposta imunológica normal à lesão. Eles
interferem na síntese protéica ou divisão celular agindo diretamente na produção de colágeno.
Além do mais, aumentam a atividade da colagenase, tornando a cicatriz mais frágil.
• Estado imunológico: nas doenças imunossupressoras, a fase inflamatória está comprometida
pela redução de leucócitos, com conseqüente retardo da fagocitose e da lise de restos
celulares. Pela ausência de monócitos a formação de fibroblastos é deficitária. Além destes
fatores acima mencionados, longos períodos de internação hospitalar e tempo cirúrgico
elevado são também aspectos complicadores importantes para o processo de cicatrização.
RETIRADA DOS PONTOS__________
De modo geral a retirada dos pontos deve ser feita entre o 6º e 7º dias de pósoperatório, para suturas simples com pontos separados. Nas incisões que seguem as linhas de
força da pele e os pontos foram dados sem tensão, os pontos podem ser retirados mais
precocemente, em torno do 4º dia de pós-operatório. Em suturas intradérmicas contínuas com
fios não absorvíveis, os pontos devem permanecer por até 12 dias. Em condições adversas
(infecção, desnutrição, neoplasias, diabetes, déficits de vitaminas e oligoelementos, etc) os
pontos devem ser removidos mais tardiamente, isto é, entre o 10º e 12º dias de
pósoperatório.
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INFECÇÃO EM CIRURGIA E CIRURGIA DAS INFECÇÕES______
A infecção pós-operatória é determinada por uma combinação de fatores: quantidade
e tipo de contaminação, técnica cirúrgica e anestésica empregada e resistência do hospedeiro.
A infecção hospitalar é um processo infeccioso decorrente de microorganismo presente no
ambiente hospitalar. Corresponde acerca de 10% de todas as internações hospitalares.
Próximo de 30% das infecções
hospitalares são evitáveis com medidas
preventivas.
As
principais
infecções
hospitalares são as urinárias, as
respiratórias, as da ferida cirúrgica e a
septicemia, enquanto que as principais
infecções cirúrgicas (pós-operatórias)
são as do próprio local cirúrgico, as
urinárias e as respiratórias.
As infecções pós-operatórias,
que habitualmente são do local
cirúrgico, têm alta morbi-mortalidade e
tempo de permanência hospitalar
prolongado.
A resposta orgânica à infecção depende:
1- Da virulência e do número do microorganismo infectante;
2- Do meio em que a infecção se desenvolverá;
3- Dos mecanismos de defesa do hospedeiro (barreiras à infecção):
- Mecânicas (paredes que separam o agente dos tecidos estéreisl);
- Humorais (IgG, IgM e IgA);
- Celulares (macrófagos e neutrófilos);
- Citocinas (liberadas pelos macrófagos);
4- Presença de fatores que levam à imunossupressão: idoso, diabetes, desnutrição,
leucopenia, corticoterapia, radio e quimioterapia.
Há várias recomendações para a prevenção das infecções pós-operatórias:
No pré-operatório
- Preparo do paciente e hospitalização pré-operatória curta;
- Lavagem das mãos e antebraços da equipe cirúrgica;
- Controle de pessoal contaminado ou infectado no ambiente hospitalar;
- Esterilização do material cirúrgico;
- Profilaxia antimicrobiana;
- Cuidados de antissepsia e técnica adequada na instalação de cateter venoso central.
No intra-operatório
- Ventilação adequada na sala de cirurgia;
- Limpeza e desinfecção das superfícies na sala cirúrgica;
- Roupas e vestimentas cirúrgicas apropriadas;
- Assepsia e técnica cirúrgica apropriada;
- Cuidados de antissepsia na intubação orotraqueal e na passagem de sonda vesical;
- Duração do ato operatório.
No pós-operatório
- Proteção e curativos da ferida cirúrgica;
Apostila de Cirurgia Experimental – Lucas Véras

Página 69

- Vigilância epidemiológica.
A COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH) __________
Órgão encarregado de informar, vigiar, pesquisar, prevenir e controlar as infecções
hospitalares. O objetivo principal de um programa de controle de infecção é exercer uma ação
educativa na comunidade hospitalar quanto à importância da prevenção e controle das
infecções e, assim, reduzir o nível de infecção hospitalar endêmica e epidêmica.
CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS QUANTO ÀS INFECÇÕES__________
Cirurgias limpas
Sem lesão do trato gastro-intestinal, urinário ou respiratório. Feridas não traumáticas,
sem processo inflamatório. Cumprimento dos princípios de antisepsia.
Cirurgias potencialmente contaminadas
Com perfuração do trato gastro-intestinal, urinário e respiratório, mas sem
contaminação significativa.
Cirurgias contaminadas
Com contaminação por secreções do trato gastrointestinal, urinário ou respiratório.
Feridas traumáticas com menos de 6 horas. Presença de processo inflamatório sem pus. Antisepsia mantida.
Cirurgias infectadas
Presença de pus, vísceras perfuradas e feridas traumáticas com mais de 6 horas de
evolução. Os antibióticos representam uma excelente opção profilática e terapêutica contra
microorganismos infectantes. No entanto, há riscos de resistência bacteriana e superinfecções;
no sentido de prevenir essa possibilidade, existem diretrizes para o uso correto de antibióticos
na profilaxia e tratamento das infecções.
O antibiótico escolhido deve-se relacionar com a flora bacteriana a ser encontrada no
sítio cirúrgico e que não se contraponha ao perfil de sensibilidade bacteriológica identificado
no hospital.
ANTIBIOTICOPROFILAXIA__________
Não é necessária em cirurgias limpas ou potencialmente contaminadas, exceto em
pacientes de alto risco, como:
- Idade acima de 70 anos, desnutridos, imunodeprimidos (transplantados, rádio e
quimioterapia, neoplasias malignas avançadas, hepatopatas);
- Em urgências, nos implantes de próteses e esplenectomias;
- Valvulopatias cardíacas, diabetes, obesidade, doenças vasculares graves;
- Alto risco de contaminação bacteriana (trato gastro-intestinal, urinário e respiratório).
A antibioticoprofilaxia deve ser iniciada 1 hora antes da cirurgia ou na indução
anestésica. O espectro do antibiótico deve estar de acordo com a flora ou sensibilidade
bacteriológica. A droga deve ter baixa toxicidade e a duração não deve exceder 48 horas.
Quanto à antibioticoterapia, deve ser baseada na cultura e na determinação da sensibilidade
bacteriana.
As infecções pós-operatórias mais frequentes são as do local cirúrgico, as urinárias e as
respiratórias. As infecções da parede (ferida operatórias) podem se apresentar como celulites,
abscessos e necrobiose. São tratadas com a remoção dos pontos e da secreção, debridamento
de tecidos desvitalizados e necróticos, lavagem de ferida com solução salina e antissépticos.
Antibióticos são necessários quando houver comprometimento sistêmico e em situações de
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celulites e fasciítes avançadas. Casos mais graves podem necessitar de oxigenioterapia
hiperbárica como tratamento adjuvante.
As infecções urinárias estão presentes quando na urocultura forem demonstradas mais
de 100.000 colônias/ml de urina; ocorrem geralmente quando há instrumentação do trato
urinário, e há relação direta com o tempo de cateterismo vesical. Os coletores fechados
reduzem o índice de infecção.
As infecções respiratórias podem ser da árvore tráqueo-brônquica
(traqueobronquites), pneumonias, abscessos pulmonares e empiemas. Quanto às bactérias
infectantes, são as existentes na pele, orofaringe e trato gastro-intestinal (Tabela I).

SEPTICEMIA__________
Pode ocorrer no pós-operatório por alguma das causas de infecção cirúrgica.
Caracteriza-se por mais de dois picos febris em 24 horas, hipotensão e oligúria. A Síndrome da
Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS) à infecção passa por graus sucessivos de acordo com a
gravidade.
SRIS (Síndrome da resposta inflamatória sistêmica)
- Temperatura > 38ºC ou < 36ºC
- Freqüência cardíaca > 90 bpm
- Freqüência respiratória > 20 movimentos/mimuto
- Glóbulos brancos > 12000 ou < 4000
Sepse
SRIS + Infecção confirmada (cultura positiva).
Sepse grave
Sepse + disfunção orgânica, anormalidades da hipoperfusão (acidose, alteração do estado
mental) ou hipotensão.
Choque séptico
Sepse + anormalidades da hipoperfusão + hipotensão apesar da reposição de volume.
Infecções intra-abdominais
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Conhecidas como sepse intra-abdominal, apresentam- se como peritonites bacterianas
difusas ou abscessos intra-abdominais, habitualmente causadas por perfuração traumática ou
inflamatória das vísceras, deiscências de suturas, obstruções ou isquemia intestinais,
inflamação e infecção de útero e anexos (trompa e ovário).
Além das medidas de suporte (hidratação, antibioticoterapia de largo espectro), são
necessárias intervenções cirúrgicas para desbridamento, lavagem da cavidade abdominal,
remoção da causa infecciosa e drenagem de abscessos intraperitoneais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS__________
Em resumo, o controle e a profilaxia das infecções em pacientes cirúrgicos é uma
condição multifatorial que inclui o preparo do paciente e da equipe cirúrgica, o afastamento
do pessoal contaminado ou infectado, profilaxia antimicrobiana, esterilização do instrumental
cirúrgico, limpeza e desinfecção das salas de operação, roupas adequadas no centro cirúrgico,
assepsia e técnica cirúrgica apropriadas, cuidados pós-operatórios e participação da CCIH.
Quanto às cirurgias e tratamentos para os processos infecciosos já instalados no período pósoperatório, são relevantes o diagnóstico e tratamento precoces, antibioticoterapia baseada
em culturas e antibiogramas e reoperações quando houver indicação.
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FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA CIRURGIA CUIDADOS
PERIOPERATÓRIOS
DIAGNÓSTICO DA AFECÇÃO CIRÚRGICA__________
A anamnese completa é extremamente útil na avaliação cuidadosa da afecção
cirúrgica e de suas repercussões sistêmicas. A investigação dos hábitos, das histórias pessoal e
familiar e das condições sociais e econômicas do paciente pode auxiliar no diagnóstico; o
tabagismo, o etilismo, o uso de drogas e a exposição ambiental podem estar associados às
lesões neoplásicas, degenerativas e inflamatórias. A descrição das lesões, no prontuário, deve
incluir seu aspecto macroscópico, seu local e suas dimensões. O pequeno porte da lesão e do
procedimento não justifica a subnotificação do exame clínico e do tratamento realizados; as
dúvidas relativas aos aspectos da abordagem técnica, ética e legal podem ser esclarecidas
mediante dados registrados no prontuário médico.
AVALIAÇÃO DO RISCO CIRÚRGICO__________
A avaliação clínica geral no pré-operatório é a melhor forma de diagnosticar as
afecções que podem interferir nos resultados do procedimento cirúrgico. O exame clínico deve
incluir a avaliação do estado nutricional, a pesquisa do uso de drogas e de sinais de doenças
hemorrágicas, assim como a investigação de antecedentes alérgicos ao iodo, aos anestésicos,
ao látex e aos antibióticos. Os exames complementares pré-operatórios são indicados para
completar a avaliação do doente e da doença, bem como dar suporte ao ato cirúrgico e ao
procedimento anestésico.
A avaliação do doente depende das condições clínicas associadas e identificadas na
anamnese e no exame físico. Os exames pré-operatórios de rotina devem ser solicitados na
dependência do porte da operação, da idade, do sexo e das doenças sistêmicas associadas. Um
dos métodos mais frequentemente utilizados para classificar os pacientes quanto ao grau de
acometimento sistêmico de doenças associadas é o sistema ASA (American Society of
Anesthesiologists) (Tabela 1).
De maneira simplificada as cirurgias podem ser graduadas de acordo com o estresse
fisiológico que promovem (Tabela 2).

TABELA 1: SISTEMA ASA (American Society of Anesthesiologist)
ASA
DESCRIÇÃO
GRAU 1
Paciente saudável (sem comorbidades clíncas
significativas)
GRAU 2
Paciente com doença sistêmica leve
GRAU 3
Paciente com doença sistêmica grave
GRAU 4
Paciente com doença sistêmica grave com
iminente risco de morte
GRAU 5
Paciente moribundo
GRAU 6
Paciente em morte encefálica

TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA CIRURGIA
PORTE DA CIRURGIA
DESCRIÇÃO (EXEMPLOS)
GRAU 1 (MENOR)
Excisão de lesões da pele, drenagem de
abscesso mamário.
GRAU 2 (INTERMEDIÁRIA)
Reparo de hérnia inguinal, safenectomia de
membros inferiores, adenotonsilectomia.
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GRAU 3 (MAIOR)
GRAU 4 (MAIOR +)

Histerectomia total abdominal, ressecção
endoscópica da próstata, tireoidectomia.
Colocação de prótese articular total, cirurgia
do pulmão, ressecção do cólon, esvaziamento
cervical, neurocirurgia, cirurgia oncológica do
aparelho digestório, cirurgia cardíaca.

Considerando o estresse fisiológico do procedimento cirúrgico e a condição clínica do
paciente, o Grupo GDG (Guideline Development Group) do National Institute for Clinical
Excellence propôs, em consenso, as recomendações para a sistematização dos exames préoperatórios de rotina para cirurgia eletiva.
Pacientes ASA 1:
A. Radiografia de tórax:
- Cirurgia grau 1 e 2: Não recomendado
- Cirurgia grau 3 e 4 e Neurocirurgia
< 60 anos: Não recomendado
≥ 60 anos: Considerar
- Cirurgia cardiovascular: Recomendando
B. Eletrocardiograma:
- Cirurgia Grau 1 e 2:
< 40 anos: não recomendando
40 - 80 anos: Considerar
≥ 80 - Recomendado
- Cirurgia grau 3 e 4:
< 40 anos: não recomendando
40 - 60 anos: Considerar
≥ 60 - Recomendado
- Neurocirurgia:
< 60 anos: Considerar
≥ 60 anos: Recomendado
- Cirurgia cardiovascular: Recomendado
C. Contagem global de células sanguíneas:
- Cirurgia grau 1:
< 60 anos: Não recomendado
≥ 60 anos: Considerar
- Cirurgia grau 2:
< 40 anos: Não recomendado
40 - 60 anos: Considerar
≥ 60 anos: Recomendado
- Cirurgia grau 3 e 4: Recomendado
- Neurocirurgia:
< 60 anos: considerar
≥ 60 anos: Recomendado
- Cirurgia cardiovascular: Recomendado
D. Testes de Hemostasia:
- Cirurgia grau 1 a 3: Não recomendado
- Cirurgia grau 4, Neurocirurgia, Cirurgia cardiovascular: Considerar
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E. Função Renal:
- Cirurgia grau 1 e 2:
< 60 anos: Não recomendado
≥ 60 anos: Considerar
- Cirurgia grau 3:
< 60 anos: Considerar
≥ 60 anos: Recomendado
- Cirurgia grau 4: Recomendado
- Neurocirurgia e Cirurgia cardiovascular: Considerar
F. Glicemia:
- Cirurgia grau 1: Não recomendado
- Cirurgia grau 2:
< 40 anos: Não recomendado
≥ 40 anos: Considerar
- Cirurgia grau 3, 4, neurocirurgia e cirurgia cardiovascular: Considerar
G. Análise da Urina:
- Cirurgia grau 1 a 4, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular: Considerar
H. Análise de gases sanguíneos e prova de função pulmonar:
- Não são recomendados nos pacientes classificados como ASA 1.
Os pacientes ASA 2 e 3
Os pacientes ASA 2 e 3 apresentam diversas peculiaridades clínicas que se refletem
nos exames a serem solicitados no pré-operatório, assim como o órgão ou sistema acometido
pode direcionar para exames específicos não rotineiramente solicitados para os pacientes ASA.
Desta maneira é recomendada a realização pré-operatória de eletrocardiograma e teste de
função renal para os pacientes com comorbidades cardiovasculares.
Nas doenças do sistema respiratório deve-se solicitar Eletrocardiograma para os
pacientes com mais de 60 anos e que serão submetidos a cirurgias grau 2 a 4, testes de função
renal e contagem global de células sanguíneas nos procedimentos de grande porte (Grau 3 e
4).
Na vigência de doença renal é recomendado realizar eletrocardiograma para os
pacientes com mais de 60 anos e que serão submetidos a procedimentos grau 2 ou 3 e nos
pacientes com mais de 40 anos para as cirurgias grau. É recomendada uma dosagem global de
células sanguíneas previamente ao ato cirúrgico e obviamente a análise da função renal.
O rastreamento da anemia falciforme previamente a cirurgia deve ser realizado para
grupos étnicos específicos (africanos, afro caribenhos ou povos do Mediterrâneo, Oriente
médio e Ásia). É prudente a realização do teste de gravidez para toda a mulher em idade fértil,
previamente a cirurgia, desde que haja consentimento da mesma, no entanto o teste de
gravidez está recomendado na paciente que relata a possibilidade de gestação.
A sistematização da solicitação de testes pré-operatórios reduz em media 55% do total
de exames com variação de 89% para o exame de urina e 17% para o hemograma.
Preparo pré-operatório
As explicações acerca da natureza da doença e, sobretudo, das razões da terapêutica
cirúrgica, incluindo eventuais cuidados e sequelas pós-operatórias, favorecem a colaboração
do paciente e da família. Os equipamentos e a vestimenta empregados no ambiente cirúrgico
não são familiares ao paciente e acentuam o estresse. Os esclarecimentos prévios acerca da
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logística do tratamento, do local e extensão da incisão cirúrgica, da colocação de sondas e
catéteres, da evolução perioperatória habitual e dos riscos potenciais
transmitidos mediante diálogo franco, muitas vezes, são suficientes para tranquilizar os
pacientes e os familiares.
O período de jejum recomendado para os procedimentos que demandam anestesia
geral é de 6 a 8 horas. As crises convulsivas, o vômito e a aspiração do conteúdo gástrico, em
consequência da dose excessiva ou da reação de hipersensibilidade ao anestésico, justificam a
indicação do jejum, de 3 a 4 horas, antes das operações eletivas sob anestesia local. As taxas
de infecção hospitalar podem ser reduzidas com os cuidados adotados pela equipe, associados
à limpeza e à desinfecção das mesas, bancadas e equipamentos cirúrgicos.
A equipe presente na sala cirúrgica deve utilizar gorro e máscara. O gorro deve cobrir
completamente os cabelos, que constituem importante fonte de contaminação pela presença
de Staphylococcus aureus e bactérias gram-negativas. A máscara deve ter capacidade de
filtração adequada do ar para impedir a propagação de microorganismos existentes na
nasofaringe e cavidade bucal dos membros da equipe para a ferida e o sítio cirúrgico.
O controle do número de pessoas que frequentam a sala cirúrgica é de grande
importância, particularmente os portadores de infecção otorrinolaringológica acompanhada
por tosse e espirro, e os que apresentam infecções cutâneas. A equipe cirúrgica deve prepararse para a operação com a degermação das mãos e antebraços, utilizando solução degermante
de iodóforo ou clorhexidina. A degermação deve ser feita esfregando-se as mãos e antebraços
por um período de 5 minutos com ajuda de esponjas de poliuretano ou escova com cerdas
macias. O processo deve partir das mãos em direção ao cotovelo. Finalizando, faz-se a
secagem com compressas esterilizadas e procede-se a paramentação com capote e luvas
estéreis. As luvas devem ser colocadas com assepsia, evitando o toque na sua parte externa
que entrará em contato com o instrumental e o sítio cirúrgico. As luvas perfuradas devem ser
imediatamente trocadas com o objetivo de reduzir as infecções incisionais e minimizar o risco
de contágio da hepatite B, C e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida para a equipe
cirúrgica.
A desinfecção dos equipamentos cirúrgicos obtida mediante emprego do glutaraldeído
a 2% por 20 minutos é menos abrangente, visto que não destrói os microorganismos
esporulados; a esterilização dos equipamentos e instrumentos promovem a destruição de
todos os microorganismos tanto na forma vegetativa quanto esporulada e pode ser obtida
mediante métodos físicos como o calor seco e o vapor saturado, ou métodos químicos como o
óxido de etileno. A desinfecção das mesas e bancadas é obtida com a utilização de fenóis
sintéticos ou hipocloritos.
Preparo da pele para a operação
A diérese deve ser precedida do preparo da pele do paciente, das medidas de assepsia,
antissepsia e antibioticoprofilaxia. A pele é a primeira barreira de defesa do corpo. É
colonizada pela flora permanente representada por cocos Gram-positivos e pela flora
transitória que depende do contato com o meio ambiente. A flora tansitória é mais fácil de ser
removida, todavia a quantidade e qualidade dos microorganismos guardam relação direta com
o tempo de internação e o ambiente hospitalar; com frequência, muitos deles são resistentes
aos antibióticos e quimioterápicos disponíveis. A limpeza e a esterilização da pele a ser
operada contribuem para a prevenção da infecção da incisão cirúrgica. O risco de infecção na
incisão depende da quantidade, do tipo e da virulência dos agentes infecciosos, da doença, da
habilidade, da técnica e tática do cirurgião e finalmente da condição clínica do paciente
(estado nutricional, idade, doenças vasculopáticas e uso de drogas imunodepressoras e
catabolizantes). As principais etapas no preparo pré-operatório da pele são o banho geral, a
tricotomia e a anti-sepsia do local. Os sabões anti-sépticos removem mecanicamente a sujeira
e contribuem efetivamente para a diminuição efetiva da população bacteriana. Como o banho
remove a gordura da pele, favorece a descamação e a difusão das bactérias, recomenda-se o
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banho geral na véspera da operação. A finalidade da tricotomia é permitir a visão do local da
incisão e impedir a presença de pêlos na sua margem. A raspagem dos pêlos aumenta a
incidência de infecção incisional no sítio cirúrgico, sobretudo nas operações limpas.Com a
tricotomia há lesões da camada córnea e escarificação da pele, favorecendo a proliferação da
flora bacteriana resistente e a colonização bacteriana do ambiente. Assim, a tricotomia não é
rigorosamente necessária. Quando indicada ou for imperativa recomenda-se o uso de máquina
elétrica, visto que os cremes depilatórios não são práticos e podem provocar erupções
cutâneas. A tricotomia deve ser restrita à área a ser operada e ser feita, no máximo, 1 a 2
horas antes da operação6. Nas sobrancelhas a tricotomia deve ser evitada em decorrência da
recuperação pilosa local ser lenta.
A anti-sepsia com escovação pode escarificar a pele e facilitar a colonização bacteriana
da mesma forma que as lâminas ou navalhas empregadas para tricotomia. Assim, recomendase a utilização de compressas e não escovas para a lavagem do local, fazendo-se, a seguir,
desinfecção com solução anti-séptica.
Dentre os compostos empregados, como antisépticos, destacam-se, o álcool iodado, a
clorhexidina e os iodofóricos. O álcool iodado a 1 ou 2% é germicida de largo espectro, mesmo
para esporulados; apesar de eficaz e barato não possui efeito residual e pode provocar reação
dermatológica de hipersensibilidade em alguns pacientes. Os derivados da clorhexidina têm
atividade antibacteriana duradoura, ação residual e raramente provocam reação alérgica, mas
podem custar mais que os iodofóricos.

Os iodofóricos são complexos orgânicos de iodo a 10%, sendo que o mais utilizado é a
povidona-iodo, cuja molécula carreadora é a polivinilpirrolidona. Os iodofóricos são associados
a detergente sintético (degermante), solução alcoólica (tintura) ou água (tópico). Atuam contra
germes Gram negativos, Gram positivos, vírus e fungos. Dificilmente provocam reações
alérgicas e a ação residual é de aproximadamente 4 horas. Os iodofóricos são as substâncias
mais empregadas na anti-sepsia das mãos e do campo cirúrgico. Para cirurgias classificadas
como limpas, os índices de infecção cirúrgica são de 1,2% com o emprego de iodofóricos e
cloro-hexidine e 2,3% com o uso do álcool iodado.
Desta forma, no preparo do campo operatório empregam-se as soluções que
apresentam poder germicida de efeito prolongado (povidona - iodo ou clorhexidina), na forma
de solução degermante, seguido de aplicação da tintura de iodo. Em regiões de mucosa, a
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formulação aquosa sem detergente ou solução tópica é a mais apropriada. Embora estes
agentes apresentem efeitos satisfatórios quando empregados na pele intacta, não se obtém o
mesmo efeito na desinfecção de ferimentos abertos. Os anti-sépticos são inativados por
materiais orgânicos, tais como sangue coagulado, secreção serosa e purulenta, e corpos
estranhos. Ademais, os anti-sépticos tópicos podem dificultar a cicatrização; foi demonstrada
ação tóxica sobre os neutrófilos com aumento da resposta inflamatória, necrose tecidual e
lesão das células endoteliais, com retardo do processo de contração e epitelização. Assim, não
se recomenda o uso de anti-sépticos nas feridas abertas, mas limpeza mecânica com solução
fisiológica.
Antibioticoprofilaxia e antibioticoterapia
O uso profilático de antibiótico nas intervenções cirúrgicas tem por objetivo prevenir a
infecção na ferida cirúrgica e a endocardite bacteriana. A flora da pele varia de acordo com a
região anatômica. Da flora residente fazem parte, dentre outros, o Staphylococcus epidermidis,
o micrococcus sp, o Acinetobacter sp, que são germes não patogênicos. O Staphylococcus
aureus não faz parte da flora residente, mas pode ser encontrado nas pregas cutâneas e fossas
nasais de adultos. É o germe patogênico mais frequentemente encontrado nas infecções
cutâneas monobacterianas. A Escherichia coli faz parte da flora cutânea normal nas
proximidades dos tratos gastrointestinal e urinário. O Estreptococcus B – hemolítico do grupo A
pode fazer parte da flora transitória e é o principal patógeno do grupo dos estreptococos.
As feridas cutâneas podem ser classificadas de acordo com a operação em: limpas,
limpas contaminadas, contaminadas e infectadas.
As feridas limpas apresentam baixa incidência de infecção e não necessitam
antibioticoterapia profilática. Nas feridas limpas contaminadas preconiza-se a
antibioticoterapia de forma seletiva, na dependência do local e da natureza da operação, da
sua duração e do estado geral do paciente. Nas feridas contaminadas ou infectadas, a
antibioticoterapia tem indicação terapêutica e deve ser feita por sete a dez dias. A infecção do
sítio cirúrgico é uma complicação frequente, ocorrendo em aproximadamente 2 a 5% dos
pacientes que são submetidos à cirurgia. Pode acometer a cirúrgica de maneira superficial
(pele e tecido celular subcutâneo), profunda (tecidos moles profundos como a fáscia e os
tecidos musculares) ou as cavidades e órgãos abordados durante a cirurgia.
Três coccus gram positivos (Staphylococcus aureus, staphylococci Coagulase-negativo e
Enterococcus spp) e cinco bacilos gram negativos (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter spp., Proteus mirabilis, and Klebsiella pneumoniae) são responsáveis por mais de
70% de todas as infecções relacionadas ao sítio cirúrgico. Os fatores de risco para infecção do
sítio cirúrgico podem relacionar-se ao paciente (pré-operatório), ao procedimento (perioperatório) ou pós-operatório. Os fatores de risco relativos ao paciente podem ser
modificáveis ou não. Dentre estes o mais significativo é a idade, principalmente após os 65
anos, além do diabete melito descompensado, obesidade, tabagismo, uso de medicações
imunossupressoras, desnutrição e hospitalização pré-operatória.
Os principais fatores de risco relacionados ao procedimento são: Contaminação e
tempo da cirurgia, hipóxia, hipotermia, tricotomia, sítio da incisão, profilaxia antimicrobiana,
técnica, habilidade do cirurgião e preparação do campo cirúrgico.
Duas causas importantes de infecção cirúrgica no pós-operatório são os cuidados com
a ferida operatória e a transfusão de hemoderivados. Quatro princípios regem a profilaxia
antibiótica em cirurgia: O agente antimicrobiano deve ter ação específica contra os patógenos
relacionados ao procedimento cirúrgico programado, a infusão do antibiótico deve ser
efetuada em tempo hábil para determinar nível bactericida nos tecidos previamente à incisão
na pele, devem-se manter níveis terapêuticos séricos e nos tecidos durante toda a cirurgia e a
administração do antibiótico não deve exceder 24 a 48 horas após o término do procedimento.
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Além do tipo de procedimento a profilaxia antibiótica peri-operatória é indicada em todos as
cirurgias que promovam invasão de vísceras ocas, inserção de próteses e naquelas em que o
curso de uma infecção do sítio cirúrgico seria muito deletério.
Na tabela 3 estão citados os antibióticos recomendados para os diversos
procedimentos cirúrgicos. O efeito esperado da antibioticoprofilaxia é o impedimento da
proliferação das bactérias nas feridas. Assim sendo, é fundamental que o antibiótico seja
administrado por via intravenosa na indução da anestesia geral ou dos bloqueios, e alguns
minutos antes dos procedimentos realizados sob anestesia local. Há relação entre o momento
de infusão do antibiótico e o risco de infecção do sítio cirúrgico e os melhores resultados foram
obtidos com a administração dos antibióticos de infusão rápida trinta minutos anteriormente
a incisão da pele. Há evidências de que o antibiótico fica retido no coágulo que sela a ferida;
assim, quando administrado após a operação, não consegue penetrar na fibrina e esta, por sua
vez, também impede a penetração de bactérias do meio externo.

TABELA 3: AGENTES RECOMENDADOS PARA A PROFILAXIA ANTIMICROBIANA
CIRURGIA
PATÓGENO
AGENTE RECOMENDADO
Cardiotorácica
Staphylococcus
aureus, Cefalosporina de primeira
Staphylococcus
coagulase- geração ou vancomicina
negativa
Cirurgia de cabeça e pescoço Bacilos
gram
negativos, Cefalosporinas de primeira
streptococcus,
anaeróbios geração ou clindamicina
orais
Neurocirurgia
Staphylococcus
aureus, Cefalosporina de primeira
Staphylococcus
coagulase- geração ou vancomicina
negativa
Gastroduodenal
Bacilos
gram
negativos, Cefalosporinas de primeira
streptococcus,
anaeróbios geração ou clindamicina
orais
Colorretal
Bacilos
gram
negativos, Cefalosporins de segunda
anaeróbios
geração ou aminoglicosídeo +
metronidazol
Apendicectomia (não
Bacilos
gram
negativos, Cefalosporinas de segunda
complicada)
anaeróbios
geração ou aminoglicosídeo +
metronidazol
Urológica
Bacilos
gram
negativos, Cefalosporinas de segunda
anaeróbios
geração ou aminoglicosídeos
+ metronidazol
Ortopédica
Staphylococcus
aureus, Cefazolina ou Vancomicina
Staphylococcus
coagulasenegativa

As cefalosporinas de primeira geração (cefazolina e cefalotina) são as drogas mais
empregadas na profilaxia cirúrgica, têm amplo espectro de ação e atuam sobre o
Staphylococus aureus, uma das bactérias mais prevalentes das infecções incisionais. A
clindamicina e a eritromicina são as alternativas para pacientes alérgicos à penicilina nas
operações que envolvem a pele e a cavidade oral. A duração máxima da antibioticoprofilaxia
deve ser de 24 horas. Para os procedimentos de baixo risco de infecção faz-se uma única dose
antes da operação; nas operações prolongadas com maior risco de infecção, faz-se a segunda
dose ou mantém-se por 24 horas. Caso haja mudança da classificação da operação durante o
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procedimento pode ser instituída a forma de tratamento terapêutica, apropriada à situação
(Tabela 4).
DIÉRESE__________
A diérese é o ato de praticar solução de continuidade nos tecidos mediante emprego
de lâmina de bisturi. O empunhamento do bisturi pode ser feito em arco de violino, caneta de
escrever ou como faca comum. A incisão cutânea deve ter tamanho adequado de modo que
permita bom acesso aos orgãos a serem abordados. A incisão deverá ter bordas regulares,
obedecer às linhas de força da pele da região em que se opera e ser praticada com cuidado no
trajeto de vasos ou nervos. A diérese pode ser auxiliada por técnicas de dissecção mediante
emprego de pinças dissectoras, gaze montada em pinças e manobras digitais, com o objetivo
de poupar estruturas nobres como nervos e vasos.
A incisão na pele é um dos estímulos aferentes originários do sítio cirúrgico que por via
medular atinge o córtex, e através do eixo hipotalâmico-hipofisário determina a liberação de
uma série de hormônios indutores do catabolismo; é a resposta endócrina metabólica ao
trauma. A diérese praticada de maneira clássica foi substituída pelo acesso de invasão mínima
com o objetivo de reduzir o dano tecidual, minimizar a resposta endócrina metabólica ao
trauma, acelerar a recuperação do paciente e garantir resultados mais estéticos. As incisões
são mínimas, e mediante diérese, dissecção romba, secção cortante ou divulsão, introduz-se
catéteres percutâneos e trocárteres para videocirurgia.
TABELA 4: CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES
TIPO DE OPERAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
Limpa

Limpa Contaminada

Contaminada

Infectada

PROFILAXIA
ANTIMICROBIANA
Não

Pele sem contaminação
Técnica asséptica
Taxa de infecção < 5%
Opeção
em
áreas Seletiva
contaminadas (axila, períneo,
cavidade
oral,
trato
respiratório) digestivo e
urinário.
Técnica asséptica pouco
prejudicada
Taxa de infecção < 10%
Operação em área com Sim
inflamação
aguda
não
purulenta
Técnica asséptica muito
prejudicada
Taxa de infecção de 20 à 30%
Infecção evidente
Sim (terapêutico)
Presença de corpo estranho e
necrose
Taxa de infecção de 30 à 50%

HEMOSTASIA__________
A hemostasia é um fenômeno complexo, que tem o objetivo de coibir a perda
sanguínea decorrente das lesões vasculares. A falta de êxito nesta etapa do ato operatório
pode prejudicar a cicatrização, induzir a infecção e comprometer a vida. O processo
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hemostático depende de recursos fisiológicos como as proteínas do plasma, as plaquetas e os
componentes das células endoteliais, assim como recursos externos inerentes à técnica
cirúrgica.
O mecanismo fisiológico que se segue à lesão vascular tem quatro etapas sequenciais e
interdependentes: a constricção vascular, a formação do agregado plaquetário, a organização
da rede de fibrina e a fibrinólise.
A constricção vascular depende da contração da musculatura lisa dos vasos e capilares.
Esse fenômeno é dependente da estimulação nervosa e da liberação de tromboxana A,
serotonina e bradicinina no local da lesão.
A adesão plaquetária ocorre após exposição de moléculas presentes no endotélio
vascular, tais como o colágeno e o fator de Von Willebrand. As plaquetas aderidas emitem
pseudópodes, iniciando a mobilização de outras plaquetas de circulação. Estes eventos são
denominados de hemostasia primária e não são afetados pela heparina. O tampão plaquetário
é incapaz de manter uma barreira hemostática estável. Neste estágio as plaquetas
exteriorizam fosfolipídeos aniônicos de membrana que possam atuar como superfície
ativadora para a ligação de proteínas plasmáticas. Assim, inicia-se a hemostasia secundária
propriamente dita, com várias reações da cascata da coagulação.
A coagulação tem uma via intrínseca que envolve a ativação de fatores encontrados no
plasma mediante contato com o colágeno subendotelial. Na via extrínseca fatores teciduais
como a tromboplastina ativam os fatores plasmáticos. As duas vias são dependentes de cálcio
e culminam com a conversão da protombina em trombina que, por sua vez, estimula a
transformação do fibrinogênio em fibrina. Todos os fatores de coagulação, exceto a
tromboplastina, são sintetizados no fígado. Os fatores II, VII, IX e X necessitam de vitamina K
para a sua síntese.
A fibrinólise é um processo que se inicia junto com a coagulação. Ativadores teciduais
liberados pelo endolélio induzem a conversão do plasminogênio em plasmina que, por sua vez,
lisa a fibrina restabelecendo o fluxo sanguíneo no local.
Hemostasia cirúrgica
A hemostasia cirúrgica é o conjunto de manobras que tem o objetivo de prevenir,
diminuir ou deter o sangramento, garantindo uma boa visibilidade do campo operatório e
melhor condição técnica. Os métodos de hemostasia podem ser aplicados antes do início do
ato operatório ou depois. O tipo mais empregado de hemostasia prévia é o garroteamento
com torniquete pneumático.
O garroteamento pode ser obtido mediante aplicação de tiras elásticas de borracha ou
tecido trançado, aplicado de forma helicoidal no sentido das extremidades para as raízes dos
membros. O protótipo de torniquete pneumático é o manguito do aparelho de pressão que
permite a compressão mais uniforme e controlada. Assim, pode ser aplicado isoladamente ou
associado ao garroteamento sobre a última volta da faixa, deixando o membro exsangue. O
manômetro do manguito pode registrar a pressão arterial que deve estar pouco acima da
pressão arterial sistólica.
A hemostasia temporária é obtida a partir da compressão vascular mediante emprego
de pinças atraumáticas tipo "Bulldog" ou "Satinsky". A compressão deve ser suave para evitar
lesão endolelial e formação de trombos.
Outra forma de hemostasia temporária é o tamponamento compressivo realizado
mediante colocação de gazes cirúrgicas ou compressas posicionadas no sítio do sangramento
de forma manual ou instrumental. O procedimento feito por cerca de cinco minutos pode
melhorar as condições locais facilitando a hemostasia definitiva, quando necessária. Em
sangramentos de difícil controle, como as epistaxes e o sangramento hepático, o tratamento
compressivo por cerca de 24 horas, em geral, é a solução de momento, o que pode garantir a
hemostasia ou melhorar as condições para o tratamento definitivo.
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A hemostasia definitiva pode ser obtida com oclusão dos vasos com pinças traumáticas
tipo "Kelly", "Rochester", "Crile", "Halsted" e "Mixter". A seleção da pinça a ser empregada
depende do calibre, da natureza e da localização do vaso. Em seguida procedesse a hemostasia
definitiva. A forma mais frequente e eficiente de hemostasia é a ligadura do vaso obtida com o
isolamento, passagem de dois fios, ligadura à montante e à jusante seguida de secção. Outra
alternativa técnica consiste do pinçamento seguido da secção e ligadura. Nas secções
inadvertidas ou acidentais, o pinçamento deve compreender apenas o vaso, quando feito às
cegas ou em massa, constitui-se numa falha técnica e pode provocar lesões ou acidentes
cirúrgicos graves.
A oclusão de vasos de grosso e médio calibre é obtida de forma mais segura com o
emprego de fios e grampos. Agentes físicos como o calor e a eletricidade, ou substâncias
químicas são empregados nas hemostasias de vasos de calibre pequeno. O bisturi elétrico
provoca hemostasia pela oclusão dos vasos pelo calor. A passagem da corrente elétrica pela
ponta do cautério libera energia térmica que provoca queimadura do tecido, seguido de
retração e coagulação dos vasos.
Nos sangramentos difusos de superfícies ósseas ou áreas de grandes deslocamentos, a
hemostasia pode ser realizada mediante emprego de substâncias químicas ou biológicas como
a cera de osso ou esponjas de gelatina e celulose oxidada.
Avaliação da coagulação nos pacientes cirúrgicos
O objetivo dos testes de coagulação pré-operatórios é descriminar os pacientes com
risco aumentado de sangramento no perioperatório: Coagulopatias de alta prevalência
(Doença de von Willebrand) ou de alta relevância clínica (Hemofilias) e as coagulopatias
induzidas por drogas. Todavia, os exames de rastreamento tradicionalmente empregados para
a análise da hemostasia não são totalmente confiáveis em identificar os pacientes com risco de
sangramento ou trombose durante as intervenções cirúrgicas.
A história clínica direcionada para episódios de sangramentos relativos ao paciente e
seus familiares é o instrumento de maior importância na detecção das coagulopatias
congênitas ou adquiridas. Os seguintes itens devem ser ressaltados durante a entrevista com
o paciente:
- Coagulopatia previamente conhecida (paciente ou familiares)
- Epistaxe sem causa aparente
- Hematoma ou petéquias no tronco ou localização pouco usual, sem causa definida.
- Problemas na cicatrização das feridas.
- Sangramento prolongado após ferimentos, cirurgias ou extração dentária.
- História de uso de hemoderivados após cirurgias prévias.
- Hipermenorréia (uso de mais que 7 absorventes por dia ou sangramento por mais de 7 dias)
- Medicações que afetam a coagulação: analgésicos, antitrombóticos, antiplaquetários, drogas
ilícitas.
O sangramento imediato e transitório evolvendo pele e mucosas decorre de desordens
plaquetárias, enquanto o sangramento tardio após trauma é típico de coagulopatias.
As hepatopatias, as doenças hematológicas e a uremia dificultam a hemostasia. A
doença hemostática adquirida mais frequente é induzida por medicamentos como aspirina e
dipiridamol, dentre outros. O álcool é responsável pelo déficit proteiconutricional que também
dificulta a hemostasia. No exame físico, a presença de petéquias, equimoses ou hematomas na
pele, mucosas e retina, bem como a presença do hepato-esplenomegalia devem suscitar a
investigação da tendência ao sangramento.
Avaliação Laboratorial da Hemostasia
A investigação laboratorial da hemostasia só está indicada em história positiva ou em
cirurgias de alto risco de sangramento. Os testes para a avaliação da coagulação
rotineiramente utilizados são:
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- Tempo de Tromboplastina parcial ativado (TTPA): Relaciona-se com a via intrínseca
da coagulação. Utilizado na monitorização durante a heparinização, caracterização dos fatores
de coagulação e na pesquisa da hemofilia. O TTPA é sensível aos fatores de coagulação VIII, IX,
XI, XII, V, II e I, heparina, produtos da degradação do fibrinogênio, hipotermia,
hipofibrinogenemia. TTPA com valores maiores que 1.5 - 1.8 vezes do limite superior (> 60 s),
em cirurgias de grande porte, necessita de correção com plasma fresco congelado ou
concentrado de protrombina.
- Tempo de protrombina (TP): Relaciona-se com a via extrínseca da coagulação.
Utilizado na monitorização e ajuste de dose dos cumarínicos. O TP é sensível aos fatores de
coagulação II, VII, X, V e I. TP com atividade menor que 40% necessita de correção com plasma
fresco congelado ou concentrado de protrombina.
- Contagem de plaquetas: Não reflete a função plaquetária. São aceitáveis valores até
50.000 à 100.000/mm3.
- Concentração de fibrinogênio: O teste é afetado pela heparina e produtos da
degradação do fibrinogênio. Os níveis de fibrinogênio devem ser mantidos entre 200 - 380
mg/dl. Sangramentos tem sido relatados com valores abaixo de 50-100 mg/dl. A maioria dos
algoritmos indica correção com crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio quando os
níveis de fibrinogênio estão abaixo de 100 mg/dl.
- Testes de coagulação específicos: Constituem as dosagens dos níveis de fatores de
coagulação, marcadores moleculares da coagulação e do sistema fibrinolítico. Têm a finalidade
de identificação e reposição de fatores específicos da coagulação (concentrados de fator VII, IX
e fator de von Willebrand).
Controle de desordens hemostáticas
Hemorragia não controlada e exsanguinação podem causar a morte tanto nas cirurgias
eletivas quanto nas urgências traumáticas ou não traumáticas. A coagulopatia desenvolve-se
durante os sangramentos volumosos na incidência de 10-34% e apresenta origem multifatorial
(consumo dos fatores de coagulação e plaquetas, hemodiluição, fibrinólise, hipotermia,
acidose e acúmulo de citrato associado às transfusões maciças). Neste contexto há condições
para o desenvolvimento da "tríade da morte", que consiste de hipotermia, hipocoagulação e
acidose metabólica, e que está associada a um aumento de 4 vezes na mortalidade. A
coagulopatia é um evento dinâmico, cursa com diferentes estágios (hipercoagulopatia,
coagulopatia e hiperfibrinólise) e apresenta possibilidades de reversão na dependência do
manejo adequado do choque hemorrágico. Para a formação do coágulo sanguíneo estável é
necessário temperatura corpórea normal, hemoglobina entre 7 - 9 g/dL, Hematócrito maior
que 21 - 24%, Plaquetas > 50.000 - 100.000/mL, fibrinogênio > 200 - 400mg/dL, TTPA < 1.5
vezes o intervalo normal, TP (INR) < 1.5 e concentração normal de cálcio ionizado.
Hematócrito e Hemoglobina
É recomendável a infusão de concentrados de hemácias para manter níveis de
hemoglobina acima de 10 g/dL e hematócritos em torno de 30% durante procedimentos
cirúrgicos com alto risco de sangramento ou hemorragia de grande volume, em decorrência
dos efeitos benéficos de hematócritos mais elevados na hemostasia primária.
Alteração plaquetária
O risco de hemorragia espontânea ocorre quando os números de plaquetas estão
abaixo de 20.000/mm3. O número maior ou igual a 50.000 - 100.000/mm3 é recomendável
para pacientes que serão submetidos à cirurgia eletiva, embora possa ocorrer alteração na
hemostasia se houver alteração da forma e função, como nos casos de ingestão de drogas,
principalmente a aspirina.
A profilaxia do sangramento na trombocitopenia está indicada nas seguintes situações:
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- Cirurgia de grande porte ou procedimentos invasivos como punção lombar, anestesia
epidural, biópsia hepática, inserção de cateter central. Nestes casos devem-se manter as
plaquetas em níveis maiores que 50.000/mm3.
- Em cirurgias oftalmológicas e neurocirurgia são necessários níveis de plaquetas acima de
100.000/mm3.
- Pacientes com sangramento durante procedimento cirúrgico necessitarão de transfusão de
plaquetas quando a contagem estiver abaixo de 50.000/mm3 e raramente precisarão de
transfusão para níveis entre 50.000 e 100.000/mm3.
- Em pacientes submetidos à transfusão maciça é recomendável a infusão de plaquetas
quando seus valores estão abaixo de 50.000/mm3, no entanto níveis mais elevados são
esperados para pacientes vítimas de trauma sistêmico de alta energia ou com lesões do
sistema nervoso central.
- Em pacientes com coagulação intravascular disseminada e sangramento deve-se manter
níveis de plaquetas acima de 50.000/mm3. A sobrevida, nessas circunstâncias, aumenta nos
pacientes que recebem concentrados de hemácias e plaquetas na razão de 2:1 ou 1:1.
Os hemofílicos apresentam desordens na produção da trombina e relatam episódios
de hemorragia espontânea nos músculos e junções, o que pode ser corrigido com concentrado
de proteínas do plasma purificado.
A deficiência de vitamina K associada à antibioticoterapia ou absorção deficiente, por
exemplo na icterícia obstrutiva, é uma complicação que reduz a síntese dos fatores II, VII, IX e
X. A correção é obtida mediante injeção de vitamina K no subcutâneo, durante 3 dias antes da
cirurgia para que ocorra a síntese dos fatores pelo fígado. Nos pacientes hepatopatas ou nos
casos de maior urgência cirúrgica, a administração de plasma fresco concentrado é uma
alternativa.
A hipotensão prolongada, a sepse e as reações transfusionais podem induzir à
desordem na formação da fibrina, com desenvolvimento de coágulos na microcirculação de
forma desordenada, caracterizando a coagulação intravascular disseminada,e consumo dos
fatores de coagulação. Laboratorialmente observa-se prolongamento do tempo de protombina
e de tromboplastina ativado bem como hipofibrinogenemia.
O tratamento da causa desencadeante é fundamental e deve ser associado à
manutenção da volemia, correção da hipóxia tecidual e distúbrios metabólicos. A hemostasia é
recuperada com a transfusão de plaquetas, de fibrinogênio e plasma fresco. A heparina na
dose de 40 a 80 unidades/kg é empregada nos casos graves com o objetivo de bloquear o
consumo de fatores da coagulação e plaquetas.
Plasma fresco congelado (PFC)
É recomendado que o uso de PFC na dose 10 - 15 ml/Kg em cirurgias com risco
sangramento ou durante a hemorragia aguda em associação com alteração nos testes de
coagulação (INR (índice internacional normalizado) > 1.5 e o TTPA > 1.5 vezes o intervalo
normal). Em Pacientes que sofreram transfusão maciça deve-se utilizar a relação
PFC:Concentrado de hemácias de 1:2 ou 1- 1.
Fibrinogênio
Em pacientes com sangramento é recomendável a reposição de concentrados de
fibrinogênio ou crioprecipitado (50 mg/Kg) quando o nível de fibrinogênio encontra-se abaixo
de 100 mg/dL. Uma unidade de crioprecipitado para cada 10 Kg de peso aumenta o
fibrinogênio plasmático em cerca de 50 – 70 mg/dL.
SÍNTESE__________
A síntese é a etapa da operação destinada a reordenar os tecidos. Assim, garante-se a
orientação do processo cicatricial e o fornecimento da força tênsil necessária à união tecidual.
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O conhecimento da biologia da cicatrização e das características do material disponível para a
síntese, assim como os efeitos da sua interação com os tecidos é fundamental.
A cicatrização envolve a relação entre diferentes tipos de células (plaquetas, células
inflamatórias, epiteliais, endoteliais e fibroblastos), assim como a interação destas células com
a matriz extracelular. O processo de cicatrização é dividido em 3 etapas. A fase da coagulação
e da reação inflamatória inicia-se após a síntese. Após aproximação das bordas da ferida
forma-se de um coágulo de fibrina que protege a ferida contra entrada de agentes
bacterianos, assim, os curativos após 24 horas da operação são dispensáveis. O acúmulo de
polimorfonucleares, linfáticos e monócitos estende-se até o quinto dia; neste período a
aproximação tecidual depende da fraca adesão do processo inflamatório e do material de
síntese.
A fase de fibroplasia inicia a partir do quinto dia quando tem início a proliferação de
fibroblastos, macrófagos e células mononucleares, ocorrendo intensa deposição de colágeno.
Há um ganho de força tênsil, mas a resistência ainda é garantida pelo material de síntese.
A fase de maturação inicia-se por volta do 14º dia e caracteriza-se pela remodelação
do tecido conjuntivo. Neste momento a ferida tem 10% da força tênsil do tecido normal o que
é suficiente para garantir a sua sustentação; com 30 dias a resistência atinge 50%. A
remodelação estende-se por até 2 anos.
Nesse período a cicatriz perde massa e ganha resistência e força, todavia, a ferida não
atingirá a resistência que possuía o tecido sadio. Estas fases da cicatrização são reguladas por
diferentes tipos de citocinas, produzidas pelos diversos tipos de células envolvidas no processo
de reparação tecidual; em geral estes mediadores apresentam atividade mitogênica e
quimiotáxica.
Os materiais de sutura empregados devem proporcionar força tênsil por um período
de 2 semanas ou mais.
Os critérios para escolha do material de sutura devem considerar a
biocompatibilidade, a força tênsil, a elasticidade, o sítio anatômico a ser suturado, a tensão
a que será submetida a sutura e a grau de contaminação da ferida.
Os fios absorvíveis à base de polímero sintético sofrem processo de hidrólise, o que
lhes propicia absorção regular e dentro do período previsível; por outro lado, os fios de origem
orgânica como os categutes são absorvidos por reações proteolíticas de forma muito irregular,
o que é acompanhado de reação inflamatória importante.
Os fios absorvíveis empregados em suturas subcuticulares produzem bom resultado
estético, têm boa indicação na sutura de criança, em áreas de maior inervação e de difícil
retirada de pontos. É importante enfatizar que esta sutura deve ser empregada na derme
profunda para facilitar a hidrólise e absorção, caso contrário o fio pode permanecer no local
por semana ou meses.
Quanto à configuração, os fios podem ser mono ou multifilamentares. Os fios
monofilamentares são menos maleáveis, têm maior memória e menor coeficiente de fricção, o
que dificulta o manuseio e reduz a segurança dos nós. Todavia, determinam menor lesão
durante a passagem pelos tecidos o que previne a formação de pequenas cicatrizes nos
orifícios de passagem dos pontos. Os fios monofilamentares apresentam superfícies lisas que
dificultam a aderência de bactérias.
Os fios multifilamentares são de manuseio mais fácil, mas podem propiciar maior
adesividade bacteriana. Apresentam interstícios entre seus filamentos onde pode haver
acúmulo de bactérias que se multiplicam e ficam relativamente protegida da ação dos
leucócitos.
O material de sutura aumenta o risco de infecção porque modifica as condições locais
da ferida cirúrgica, mediante reação inflamatória que é intensa para os fios absorvíveis
multifilamentares, moderada para os fios não absorvíveis multifilamentares e leve para os não
absorvíveis monofilamentares. O grau de infecção depende do material de sutura empregado
e do número de germes inoculados. Para um mesmo número de germes inoculados, causam
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maior índice infecção, em ordem decrescente, o categute cromado, o categute simples, a seda,
o mersilene, o aço inoxidável, o naylon monofilamentar e o polipropilene.
A força tênsil que se caracteriza pela força necessária para romper o fio ou o tecido
está diretamente relacionada ao diâmetro do fio e as características da ferida e do sítio
cirúrgico. A força tênsil do fio não deve ser inferior ao tecido a ser suturado e no mínimo deve
ser equivalente.
Para os fios inabsorvíveis a resistência tênsil apresenta esta sequência decrescente: poliester, nailon, polipropileno, algodão e seda.
Para os fios absorvíveis a meia vida em escala decrescente avaliada em termos de
força tênsil é a seguinte: dexon e vycril (2 semanas), categute cromado (uma semana) e
categute simples (menos de uma semana).
O ponto mais frágil de uma sutura é o nó. Os nós de fios com baixo coeficiente de
fricção como os monofilamentados, tendem se afrouxar. A capacidade do fio se alongar sob
tensão como ocorre durante o processo inflamatório sem estrangular ou cortar os tecidos
edemaciados e a seguir retrair-se com a resolução do edema dependem da elasticidade do fio;
propriedade bem evidente no polipropileno que é um fio monofilamentar inabsorvível.
O fio ideal deve, então, provocar reação tecidual mínima, possuir boa força tênsil, ser
maleável, ter boa visibilidade no campo operatório, propiciar a execução segura da confecção
de nós, não induzir o crescimento bacteriano e ter baixo custo.
A agulha é o componente mais traumático do material de síntese. As agulhas antigas,
com diâmetro avantajado na extremidade para montagem dos fios, produziam grande trauma
tecidual; na atualidade estão praticamente abolidas. As agulhas com fios já encastoados
provocam trauma menor.
As agulhas podem ser traumáticas e atraumáticas. As agulhas traumáticas são
utilizadas para síntese da pele, possuem extremidade triangular e cortante. O vértice da
extremidade pode estar voltado para a parte interna da curvatura da agulha, o que pode
cortar a borda da ferida e induzir a deiscência; as agulhas com extremidade de vértice voltado
para a curvatura externa representam a solução para este inconveniente.
As agulhas atraumáticas possuem extremidades cilíndricas e são utilizados para todas
as suturas internas. As agulhas cilíndricas oferecem maior resistência à passagem pelos
tecidos, mas reduzem o trauma tecidual.
As feridas limpas e contaminadas devem ser fechadas primariamente. As feridas
contaminadas devem ser exaustivamente lavadas com solução salina antes da realização da
sutura. O tempo decorrido do início da lesão até o atendimento não contra-indica o
fechamento primário da ferida. O conceito de que os ferimentos com mais de seis horas não
devem ser suturados está sendo reavaliado. Nesta circunstância a sutura deve ser feita com
pontos separados mediante exaustiva limpeza mecânica com solução salina associada à
cobertura antibiótica.
Os ferimentos infectados ou que representam caminho de drenagem de abscesso ou
fleimão podem ser mantidos com as bordas separadas até que a cicatrização ocorra
espontaneamente do fundo da lesão para a superfície. O ferimento é acompanhado com
curativos diários e a cicatrização ocorre por segunda intenção.
As feridas infectadas que são deixadas abertas para cicatrizarem por segunda intenção,
uma vez resolvida a infecção podem ter as bordas aproximadas cirurgicamente e obtém-se a
cicatrização por terceira intenção.
Para a sutura são utilizados agulhas curvas ou retas, porta-agulhas (Hegar, Mayo e
Mathieu) e pinças (anatômicas e dentes de rato).
A síntese dos ferimentos pode ser realizada com pontos simples separados ou sutura
contínua. Na pele, o ponto simples, a sutura contínua e a intradérmica são estéticas. O ponto
de Donatti é hemostático, mas apresenta resultado estético ruim. Assim, deve ser empregado
nos ferimentos do couro cabeludo, região perineal e feridas complexas. Os pontos na tela
subcutânea devem ser dados com a finalidade de eliminar o espaço morto e minimizar a
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tensão da pele. Utiliza-se, na tela subcutânea, pontos de categute cromado e no derma
categute simples.
A aponeurose pode ser aproximada com pontos separados simples ou em "U" de fio
inabsorvível sintético. Em que pese a recomendação desaconselhando a sutura contínua, há
serviços que a empregam utilizando fio de polipropilene; é rápida, econômica e apresenta
bons resultados.
Os músculos devem ser aproximados sem tensão, a fim de evitar a isquemia e o
esgarçamento; o que pode ser feito com pontos separados de categute 2-0 ou 3-0.
O tempo para a retirada dos pontos depende da espessura da pele e da região, pois
quanto mais fina a pele mais rápida a cicatrização. De um modo geral a pálpebra é suturada
com fios 6-0 e retira-se os pontos no 3º ou 4º dia; o nariz com fio 5-0 ou 6-0 e retira-se os
pontos por volta do 4º ou 6º dia; no pescoço emprega-se fio 4-0 e 5-0 com remoção entre o 3º
e 6º dia; no tórax, abdômen e membros utiliza-se fio 4-0 e 5-0 e a retirada dos pontos pode ser
feita entre o 5º e o 12º dia.
Para que a cicatrização ocorra de modo satisfatório a ferida precisa estar limpa e sem
corpos estranhos, as suas bordas precisam estar bem coaptadas e regularizadas, assim como a
tensão da linha de sutura deve ser mínima. Para tanto, as vezes procede-se o deslocamento
dermo-cutâneo. Métodos alternativos da síntese
Sutura mecânica: A utilização dos grampeadores, aplicados de forma adequada, aproxima
eficientemente as bordas da ferida de forma segura e rápida, e com resposta inflamatória
mínima. Isto reduz a incidência de infecção nas feridas contaminadas e potencialmente
contaminadas; a maior desvantagem da sutura mecânica é o custo.
Fitas adesivas: A utilização de fitas adesivas é um método simples para aproximação das
feridas superficiais sem tensão. A fita mais empregada e a de poliuretano microporoso,
combinado com o adesivo de polialquilacrato (micropore ). A porosidade da fita impede o
acúmulo de líquido e secreções, o que evita a colonização bacteriana e promove a cicatrização
com melhores efeitos estéticos.
Para receber a fita adesiva a pele deve estar seca, o que pode ser obtido com aplicação
de benzina ou éter, seguido da tintura de benjoim. Em casos de superfícies irregulares a sutura
do subcutâneo facilita a aplicação da fita.
A fita adesiva pode ser empregada após a retirada precoce dos pontos, por volta do 3º
dia na face e do 5º dia em outros locais, com o objetivo de obter melhores resultados
cosméticos.
Adesivo Tópico
O adesivo tecidual a base de cianoacrilato (Dermabond ) é um método eficiente para o
reparo de feridas pequenas, principalmente em crianças. A aplicação é rápida, acompanha-se
de desconforto mínimo, não demanda retirada de pontos e produz bons resultados
cosméticos.
O método pode ser empregado para manter a aproximação das bordas da pele das
incisões de cirurgias de invasão mínima, de lacerações do rosto, tronco e extremidades.
A aplicação deve ser feita em feridas limpas e secas. As bordas devem ser aproximadas
manualmente ou com pinças; em seguida empregam-se duas ou três "pinceladas" suaves de
uma película delgada de líquidos por cima da ferida. A aproximação deve ser mantida cerca de
um minuto até que o adesivo endureça. Se houver necessidade, o subcutâneo deve ser
suturado com fio absorvível.
O adesivo está contra-indicado em feridas com infecção ativa e gangrena, em
superfícies mucosas, em áreas de tensão cutânea elevada e em pacientes com
hipersensibilidade ao cianoacrilato. A utilização de dreno no sítio ou ferida cirúrgica tem o
objetivo de remover secreções estéreis, contaminadas ou infectadas. Os drenos podem ser
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tubulares ou laminares (penrose). A drenagem das secreções mantém a aproximação dos
tecidos, facilitam a revascularização e a cicatrização.
Os drenos tubulares traumatizam mais os tecidos que os laminares, e por outro lado
permitem a quantificação mais precisa do débito das secreções. Deve ser enfatizado que
quanto menor for a permanência do dreno, menor a possibilidade de complicação,
especialmente a contaminação retrógrada.
CURATIVOS__________
O curativo ideal para a cicatrização de todas as feridas ainda não existe. A seleção do
curativo mais adequado depende das condições específicas da ferida. Os curativos têm a
finalidade de auxiliar a hemostasia, proteger a ferida dos traumas mecânicos e da infecção,
limitar o movimento dos tecidos, prover um ambiente úmido na superfície, absorver as
secreções, reduzir o espaço morto para evitar o acúmulo de secreções, diminuir a dor e dar
conforto.
Nas feridas com fechamento primário os cuidados são diretos. Aplica-se um curativo
oclusivo simples que pode ser removido definitivamente após 24 ou 48 horas. O curativo
oclusivo mantém o ambiente fisiológico necessário à cicatrização da ferida; a conservação da
umidade no local evita a formação de crosta, a qual dificulta a epitelização. Assim, o curativo
oclusivo aumenta a taxa de reepitelização em 30 a 50% e a síntese de colágeno em 20 à 60%
em comparação às feridas expostas.
Os produtos resultantes da degradação da fibrina estimulam a migração e a atividade
dos macrófagos. A umidade também é capaz de aumentar a atividade das citocinas e o
gradiente elétrico entre a ferida e a pele normal, o que estimula a migração de células
epiteliais e aumenta a expressão dos receptores de citocinas nos fibroblastos.
A taxa de infecção nos curativos oclusivos é significativamente menor (2.6%) quando
comparada com os curativos convencionais feitos com gaze (7,1%) para as feridas limpas. O
achado de neutrófilos, macrófagos e linfócitos viáveis com capacidade fagocitária, associado à
presença de ambiente ácido que inibe o crescimento de patógenos como a Pseudomonas
aeruginosa e o Staphylococcus aureus e a formação de barreira que impede a contaminação
externa são os fatores responsáveis pelos mecanismos de defesa e das baixas taxas de
infecção do hospedeiro com ferida coberta com curativo oclusivo.
Nas feridas abdominais e torácicas de operações infectadas preconiza-se o fechamento
das camadas profundas, enquanto a pele e o subcutâneo são deixados abertos para drenagem
das secreções. Depois de cerca de 5 dias a ferida pode ser fechada; neste período o curativo
pode ser feito com compressas úmidas em solução salina trocadas regularmente. Todavia, se
não houver tensão exagerada, a ferida pode ser lavada exaustivamente com solução salina e
fechada.
Com esta abordagem cerca de metade das feridas infectadas são resolvidas com o
fechamento primário. A cicatrização por segunda intenção é a alternativa nas perdas
consideráveis de tecido e pele ou quando há abscesso que precise ser drenado por mais
tempo.
As feridas abertas necessitam basicamente de limpeza e desbridamento. A solução de
cloreto de sódio a 0,9% (solução salina) é o único agente totalmente seguro para a limpeza
destas feridas. A aplicação de soluções anti-sépticas derivadas do iodo ou clorhexidina com o
objetivo de limpar a ferida não é recomendada. Os desbridamentos mecânico e cirúrgico são
eficazes, embora agridam o tecido de granulação e sejam dolorosos. O desbridamento
enzimático obtido pela aplicação de substâncias proteolíticas (fibrinolisina, estreptoquinase,
colagenase) dissolve o tecido necrótico, mas é insuficiente e pode causar prurido e dor.
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O desbridamento osmótico, obtido mediante aplicação de mel ou açúcar evita o
desenvolvimento bacteriano, mas a necessidade de troca constante dos curativos restringe o
seu emprego rotineiro.
Há evidências clínicas demonstrando que o emprego de pomada com antibiótico
reduz, de forma significativa, o número de bactérias na área de aplicação, o que poderia
auxiliar no tratamento das feridas em granulação ou com isquemia, as quais são menos
sensíveis ao emprego sistêmico de antibiótico.
A bacitracina atua contra Staphylococcus aureus, estreptococos e bacilos grampositivos. A associação de bacitracina com neomicina favorece o resultado na presença de
bacilos gram-negativos, exceto na presença de Pseudomonas aeruginosa. Entretanto, a
associação destes antibióticos aumenta a suscetibilidade à infecção por cândida, induz ao
aparecimento de germes resistentes e à dermatite de contato.
Assim, o uso tópico de antibiótico deve ser feito em pacientes muito bem selecionados
e a aplicação dever ter duração curta. Os resultados são favoráveis em feridas contaminadas
ou sujas; o emprego em feridas limpas e suturadas está contra-indicado.
As feridas em fase de epitelização apresentam bordas elevadas e de cor arroxeada;
assim que o epitélio se dissemina pela superfície da ferida, as bordas ficam planas e o novo
epitélio adquire cor rosada. O tratamento da ferida nesta fase tem o objetivo de manter o
ambiente úmido e proteger o epitélio que é frágil. O controle da exsudação pode ser obtido
com curativos à base de compressas úmidas em salina ou curativos à base de hidrocolóides ou
hidrogel.
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