
 

 

 
 

ANAIS DA XI MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, 

 CAMPO GRANDE, 2018. 

 

1 

CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE CIRÚRGICO: ESTUDO TEMPORAL 

 

Otávio Pirani1, Pedro Sant’Ana de Camargo2, Cássia Rejane Brito Leal3, Eric Schmidt Rondon3 

 

1Aluno do Curso de Medicina Veterinária da FAMEZ/UFMS. Bolsista PIBIC. E-mail: otavio_pirani@hotmail.com 

2Aluno do Curso de Medicina Veterinária da FAMEZ/UFMS. E-mail: pedro.santana.camargo@gmail.com 
3Professora da FAMEZ/UFMS. E-mail: cassia.leal@ufms.br 

3Professor da FAMEZ/UFMS. E-mail: eric.s.rondon@ufms.br 

 

 

Resumo: A infecção do sítio cirúrgico (SSI) começa, frequentemente, durante a cirurgia. Assim, fez-se 

um estudo prospectivo para determinar a contaminação do ambiente cirúrgico durante a fase 

transoperatória. As amostras foram coletadas do ambiente da sala de operação durante 19 procedimentos 

operatórios limpos ou limpo-contaminados em dois momentos: t=0 e t=60. Três placas de sedimentação 

(PS, Placas de petri com ágar PCA) foram posicionadas a 1,5 m do piso em pontos fixos na sala 

operatória e mantidas abertas por 20 min. Depois, foram incubadas em estufa (48ºC; 48h) para a 

contagem das unidades formadoras de colônia (UFC). A temperatura e a umidade ambiente foram 

monitoradas. Das 168 amostras obtidas, não houve crescimento bacteriano em 117 (70%) e fúngico em 

162 (96%). Concluiu-se que as cirurgias limpo-contaminadas e pequenas variações na temperatura e 

umidade da sala cirúrgica não influenciaram na contaminação do ambiente cirúrgico. 
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CONTAMINATION OF THE SURGICAL ENVIRONMENT: TEMPORARY STUDY 

 

Abstract: Surgical site infection (SSI) often begins during surgery. Thus, a prospective study was carried 

out to determine the contamination of the surgical environment during the transoperative phase. Samples 

were collected from the operating room environment during 19 clean or clean-contaminated operative 

procedures at two times: t = 0 and t = 60. Three sedimentation plates (PS, Petri dishes with PCA agar) 

were positioned 1.5 m from the floor at fixed points in the operating room and kept open for 20 min. 

Afterwards, they were incubated in an oven (48ºC; 48h) for counting the colony forming units (CFU). 

The temperature and the ambient humidity were monitored. Of the 168 samples obtained, there was no 

bacterial growth in 117 (70%) and fungal in 162 (96%). It was concluded that the clean-contaminated 

surgeries and small variations in the temperature and humidity of the operating room did not influence the 

contamination of the surgical environment. 
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Introdução 

Conceitualmente, a infecção do sítio cirúrgico (SSI) é aquela ocorrida no local da cirurgia. Na 

década de 1960, um estudo pioneiro demonstrou que valores superiores a 105 microrganismos por grama 

de tecido tornam o local operado contaminado e com grande risco de desenvolver SSI (Lindberg et al., 

1965). 

Os autores observaram que 5,8% dos pacientes apresentaram sinais de inflamação relacionada à 

infecção e 3%, infecção associada à secreção purulenta. Neste caso, foram apontados três grandes fatores 

de risco: a duração da cirurgia, o aumento do número de pessoas na sala operatória e a contaminação do 

campo cirúrgico (Eugster et al., 2004). 

O desenvolvimento de SSI pode resultar em aspecto cosmético ruim da ferida; no aumento dos 

custos da cirurgia por gastos adicionais com medicamentos, revisões, manejo prolongado; lesão tecidual; 

risco de efeitos colaterais causados por farmacoterapia e a morte do paciente (Vasseur et al., 1988). 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas recomenda que a temperatura e a umidade da sala 

cirúrgica devem permanecer na faixa de 18 a 22ºC e 45% a 55%, respectivamente com o objetivo de 

evitar a SSI (Técnicas, 2005). 

Um estudo observou infecção pós-operatória em 5,5% das feridas. As limpas ou limpo-

contaminadas desenvolveram SSI em 4,7% e 5,0% dos casos, nesta ordem, enquanto as contaminadas, 

12% e, as infectadas, 10,1% (Brown et al., 1997). Outro estudo reportou SSI em 2,5% das cirurgias 

limpas; 4,5% das limpo-contaminadas; 5,8% das contaminadas e 18,1% das infectadas (Vasseur et al., 

1988).  

Dada a grande importância da SSI, este estudo pesquisou a contaminação do ambiente cirúrgico 

durante o período transoperatório. 

 

Material e Métodos 

O local e o limite de ocupantes 

As coletas foram feitas sempre em uma mesma sala cirúrgica (36 m2) dentro do Centro Cirúrgico 

De Pequenos Animais (CCPA) na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A sala fora mantida refrigerada por sistema local 

de ar condicionado. 

O limite máximo de ocupação da sala para a realização do experimento foi estabelecido em sete 

pessoas, isto é, 1 pessoa/5m². 

 

A seleção de cirurgias limpas ou limpo-contaminadas 

 Seguiu os critérios estabelecidos por Vasseur et al. (1988), Brown et al. (1997) e Eugster et al. 

(2004) para classificação de cirurgias como limpas, limpo-contaminadas, contaminadas e infectadas. 

Foram feitas coletas somente em cirurgias limpas ou limpo-contaminadas. 

 

A avaliação microbiológica do ambiente cirúrgico (Técnica da Placa de Sedimentação) 

A contaminação do ar foi avaliada pela Técnica da Placa de Sedimentação (Vasseur et al., 1988) 

na proporção de uma para cada 12 m2. Uma placa foi posicionada entre a mesa de cirurgia e o aparelho de 

anestesia; outra próxima a mesa de instrumental cirúrgico e, a terceira, próxima ao aparelho de ar 

condicionado. 

As placas de Petri contendo ágar PCA foram abertas em dois momentos t=0 (imediatamente 

antes da incisão cirúrgica) e t=60 (60 min após t=0). O tempo de exposição foi de 20 min. Após 

tampadas, permaneceram por 48 h em estufa a 37ºC. Findo este prazo, o número de Unidades Formadoras 

de Colônia (UFC) de bactérias e de fungos foram contadas. 

 

O monitoramento da temperatura (ºC) e da umidade relativa do ar (%) da sala cirúrgica 

Foi utilizado um termo-higrômetro digital da marca Incoterm (Modelo 7663) certificado pelo 

INMETRO. O aparelho foi posicionado a 1,5 m de altura do piso e fixado na parede. 

Os parâmetros foram registrados nos tempos de coletas nos momentos nos quais as placas de 

sedimentação foram abertas (t=0 e t=60) e fechadas (t=20 e t=80). 

 

Análise Estatística 

 A comparação entre as contagens de UFC bacterianas e fúngicas foram analisadas pelo teste de 

análise de variância (ANOVA) de duas vias com pós-teste de Bonferroni ou ANOVA de uma via. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p≤ 0,05. Foi utilizado o Programa GrafPad Prism®. 

 

Resultados e Discussão 

Das 19 cirurgias, 11 (58%) foram limpas e o restante, limpo-contaminadas conforme a 

classificação estabelecida por Vasseur et al. (1988). Estes procedimentos apresentam taxas muito 

semelhantes, segundo a literatura, de ocorrência de SSI. A diferença de ocorrência de SSI entre cirurgias 

limpas ou limpo-contaminadas variou entre 0,3% (Brown et al., 1997) e 2% (Vasseur et al., 1988), 

conforme o estudo. Entretanto, quando são comparadas às contaminadas e infectadas, a diferença chega a 

7,3% (Brown et al., 1997) e 15,6% (Vasseur et al., 1988), respectivamente. Este critério de seleção 

eliminou um dos fatores de riscos intrínsecos, isto é, relacionados ao paciente permanecendo os 

extrínsecos. Neste trabalho, não observamos diferenças significativas entre cirurgias limpas ou limpo-
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contaminadas com relação ao número de UFC de fungos e bactérias. 

A taxa de ocupação da sala cirúrgica no período transoperatório neste trabalho não excedeu 1 

pessoas/5 m². O aumento do número de pessoas na sala cirúrgica está correlacionado ao aumento da 

contagem microbiana tendo sido recomendada uma ocupação máxima de 20 pessoas/1000 ft² (1 pessoa/ 5 

m²) (Fu Shaw et al., 2018). Com base na literatura e nos nossos resultados, este fator de risco extrínseco 

não interferiu nas contagens. 

O monitoramento do ambiente durante o período transoperatório foi realizado pela aferição da 

temperatura, da umidade e pelo controle microbiológico do ar, este último, a partir do método da Placa de 

Sedimentação. Com relação aos meios físicos, as recomendações de faixas de temperatura e umidade 

ideais para ambientes cirúrgicos variam um pouco entre os autores, mas a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas recomenda que a temperatura e umidade da sala cirúrgica devem permanecer na faixa 

de 18 a 22ºC e 45% a 55%, nesta ordem, com o objetivo de evitar a SSI (Técnicas, 2005). Entretanto, 

neste trabalho, verificou-se que a temperatura da sala operatória, monitorada entre os tempos 0 e 80 min, 

variou entre 19,8 ºC e 27,5 ºC e a umidade relativa do ar, entre 15 e 70%. Quanto se observam os tempos 

de aferição, constata-se que em nenhum houve temperatura inferior a 18ºC, mas a temperatura máxima 

ficou acima da faixa recomendada pela literatura (18 a 22 ºC), pelo menos, em uma ocasião das 19 

cirurgias (100%). A umidade relativa do ar, esteve abaixo da recomendada, pelo menos em um tempo de 

aferição, em 18 procedimentos e, acima, em 11. Não é possível afirmar com precisão qual foi o grau de 

interferência destes achados no resultado final do trabalho, mas podemos aferir que não foi relevante. As 

placas de Petri, abertas no ambiente durante o período transoperatório não demonstraram uma variação 

significativa no número de UFC tanto para bactérias quanto para fungos, no decorrer do tempo (0 a 80 

min). 

 

Conclusões 

Em cirurgias assépticas limpas ou limpo-contaminadas, o ambiente cirúrgico se mantém com 

uma carga microbiana qualitativa e quantitativamente estável ainda que ocorram variações na temperatura 

ambiente de até +4,8ºC e umidade de até -15% ou +10%. 
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