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RESUMO 

Este estudo acompanhou 30 cães de diferentes raças, sexo e faixa etária que realizaram 36 

procedimentos cirúrgicos, sendo que alguns destes aconteceram simultaneamente no mesmo 

animal. Os objetivos buscados foram correlacionar determinados fatores de risco para a 

ocorrência de infecções hospitalares, traçar o perfil microbiológico dos animais, profissionais 

e ambiente envolvidos em cirurgias de pequenos animais e ainda o perfil de suscetibilidade 

bacteriana no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás. Os resultados foram 

submetidos a análise descritiva para cálculo das frequências e comparação das médias e 

desvio padrão. Foi empregada análise multivariada por meio de dendrograma pelo método 

UPGMA para avaliar a similaridade dos locais quanto à presença de diferentes 

microrganismos. Utilizou-se o software R (R Core Team, 2017) para as análises estatísticas. 

Na avaliação dos fatores de risco a maior parte das cirurgias foram classificadas como limpas 

em relação às limpa-contaminadas, o tempo médio de cirurgia foi de 74 minutos e teve-se 

como média seis pessoas por cirurgia. A avaliação microbiológica obteve-se 272 isolados no 

total, que possibilitaram a identificação de 21 gêneros bacterianos. Caracterizaram-se como 

Gram positivas 75% das bactérias identificadas, e dentre estas, os gêneros Staphylococcus 

spp. e Streptococcus spp foram as mais frequentes. Entre as bactérias caracterizadas como 

Gram negativas (25%), o gênero Pseudomonas spp. foi verificado em maior quantidade. Nos 

isolados a partir de animais mostraram maior prevalência de Pseudomonas spp. e 

Staphylococcus coagulase positiva. Nos provenientes narinas, mãos e luvas dos profissionais 

teve-se a maior frequência bactérias dos gêneros Micrococcus spp. e Staphylococcus 

coagulase negativa. Já nas amostras colhidas do ambiente do CCPA identificou-se maioria 

bacteriana de Micrococcus spp.. Obteve-se a média de crescimento 6UFC/m²/h e 9UFC/m²/h 

no CCPA e 18UFC/m²/h e 19UFC/m/h no SI de enterobactérias e fungos respectivamente 

para ambos. Na avaliação da antibioticoterapia, observou-se que 93,4% das cirurgias 

realizadas adotaram a administração de antimicrobianos no esquema terapêutico, e que dentre 

os fármacos testados, a penicilina apresentou o maior índice de resistência para os isolados. A 

IH na área da Medicina Veterinária já é uma realidade preocupante para saúde pública. Assim 

essas instituições de saúde devem se preocupar com a implantação de PCIH para que se 

monitore, evite e controle a IH. 

Palavras chaves: infecção hospitalar, fatores de risco, infecção de sítio cirúrgico, 

microbiologia, resistência bacteriana 
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ABSTRACT 

 

This study followed 30 dogs of different races, sex, band and performed 36 surgical 

procedures, some of which occurred simultaneously to no animal at all. The objectives sought 

were correlated with certain risk factors for the occurrence of nosocomial infections, to trace 

the microbiological profile of the animals, professionals involved in small animal surgeries 

and also a profile of bacterial susceptibility at the Veterinary Hospital of the Federal 

University of Goiás. The results were submitted to descriptive analysis to calculate the 

frequencies and comparison of means and standard deviation. Multivariate analysis using a 

dendrogram by the UPGMA method was used to evaluate the similarity of the sites regarding 

the presence of different microorganisms. The software R (R Core Team, 2017) was used for 

the statistical analysis. The most of the surgeries were classified as clean in relation to the 

clean-contaminated ones, the mean time of surgery was 74 minutes and an average of six 

people per surgery. The microbiological evaluation was obtained 272 isolates in total, which 

enabled the identification of 21 bacterial genera. Fifty-five percent of the bacteria identified 

were Gram-positive, and among these, the genera Staphylococcus spp. and Streptococcus spp 

as the most frequent. Among the bacteria characterized as Gram-negative (25%), the genus 

Pseudomonas spp. was checked in greater quantity. Isolates from animals showed a higher 

prevalence of Pseudomonas spp. and coagulase positive Staphylococcus. In the nostrils, hands 

and gloves of professionals with a higher frequency of bacteria of the genus Micrococcus spp. 

and coagulase-negative Staphylococcus. The bacterial majority of Micrococcus spp. Was 

identified in the samples collaborations of the CCPA environment. The average growth rate 

was 6UFC/m² / h and 9UFC/m²/h on CCPA and 18UFC/m²/h and 19UFC/m/h on SI of 

enterobacteria and fungi respectively for both. In the evaluation of antibiotic therapy, it was 

observed that 93.4% of the surgeries performed adopted the administration of antimicrobials 

without a therapeutic scheme, and that among the drugs tested, a penicillin had the highest 

resistance index for the isolates. The IH in the area of Veterinary Medicine is already a 

worrying reality for public health. Thus, these health institutions should be concerned with the 

implementation of PCIH to monitor, avoid and control IH. 

Keywords: hospital infection, risk factors, surgical site infection, microbiology, bacterial 

resistance 



 

 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1- INTRODUÇÃO 

Infecções hospitalares (IH) são infecções adquiridas a partir de 72 horas após a 

hospitalização do paciente, que se manifestam durante a internação ou mesmo após a alta, e 

que estão a procedimento ou diagnósticos realizados nesse período1. As IH são consideradas 

como problemas da saúde pública mundial, pois proporcionam aumento das taxas de 

mortalidade e morbidade em pacientes, além de contribuir para elevações dos custos no 

sistema de saúde2. 

A incidência da IH não está bem estabelecida em Medicina Veterinária 

principalmente devido à falta de dados estatísticos3 e ausência das Comissões de Controle de 

Infecção Hospitalar2-5. A identificação da fonte de exposição é fundamental para se 

estabelecerem as medidas de proteção a serem adotadas4, 6. Consideram-se como as principais 

causas das IH, carga microbiana e virulência da microbiota presente no paciente, nos 

profissionais assistenciais e no ambiente7, condição clínica e susceptibilidade do paciente à 

infecção, quantidade de pessoas na sala cirúrgica5, limpeza e desinfecção dos ambientes 

hospitalares, mau uso da profilaxia antimicrobiana e emprego de técnicas inadequadas de 

diagnóstico e terapêutica. Outros fatores também podem contribuir para as IH como: 

realização de tricotomia antes da cirurgia, técnica cirúrgica, duração do procedimento, 

presença de tecidos desvitalizados e a realização de cirurgias consideradas contaminadas e/ou 

infectadas8. 

O conhecimento da microbiota da IH é importante para que a profilaxia e 

tratamento com antimicrobianos sejam mais eficazes para prevenção de possíveis infecções 

pós-cirúrgicas8. Entretanto, na atualidade, a resistência antimicrobiana (RAM) constitui um 

crítico problema de saúde, uma vez que tem dificultado a seleção empírica dos fármacos e o 

seu monitoramento, que é responsabilidade dos Médicos Veterinários, é importante para a 

conservação da eficácia desses agentes. Pois, cada vez mais os pacientes são tratados com 

antimicrobianos de amplo espectro, sem a certeza da sua real necessidade, já́ que exames para 

a identificação bacteriana e a sua susceptibilidade antimicrobiana muitas vezes não são 

realizados9. 

A RAM é uma das grandes preocupações para a comunidade Médica e 

Veterinárias, pois é um problema complexo que envolve várias espécies bacterianas, seus 

mecanismos de resistência e transferência desta a outras bactérias10,11. É causa conhecida de 



2 

 

insucesso no tratamento de diversas infecções, principalmente quando se considera a 

emergência de bactérias multirresistentes12. 

Neste contexto, em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

constituiu a Comissão de Vigilância Sanitária em Resistência Microbiana para auxiliar a 

Diretoria de Vigilância Sanitária na elaboração de normas e ações para monitoramento, 

controle e prevenção da RAM13. Assim é grande relevância no contexto das infecções 

hospitalares e sua importância epidemiológica conhecer os fatores de risco para sua 

ocorrência, identificar os microrganismos envolvidos e traçar seu perfil de suscetibilidade aos 

antimicrobianos utilizados neste hospital. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1-  Histórico 

Os primeiros relatos de infecções foram feitos na idade média a partir de suspeitas que 

algo estivesse transmitindo doenças de um indivíduo para outro. Mais tarde, Francastorius, 

um médico italiano, descreveu doenças epidêmicas e ainda mencionou o contágio delas a 

partir de sua propagação entre marinheiro durante expedições. Ele declarou que essas doenças 

originavam de microrganismos, e esses poderiam ser transmitidos de pessoa para pessoa14,15. 

Os estudos datados no século XIX na área da microbiologia, mostraram novos rumos 

na área das infecções. Em 1860, as contaminações em pacientes cirúrgicos geravam 

preocupação para a comunidade médica. A partir desse princípio, na época acreditavam-se 

que as infecções ocorriam devido a penetração do ar nocivo em feridas. No mesmo século 

(em 1865) começaram a busca por diminuir os riscos de contaminações de pacientes 

cirúrgicos. Em uma pesquisa liderada por Joseph Lister, a partir de uma avaliação de uma 

fratura grave na perna de uma criança de 11 anos, pulverizou-se no ar da sala cirúrgica ácido 

fênico e fez-se desinfecção dos instrumentais como ácido carbólico e puderam concluir que 

essas substâncias diminuíram o risco de contaminação14, 16. 

Também no século XIX, o médico Ignaz Phillip Semmelweis desenvolveu 

protocolos preocupado com a IH. Desenvolveu estudos em que demonstrou a importância de 

se ter um número restrito de pessoas num procedimento cirúrgico, de se realizar assepsia das 

mãos antes e depois de cada procedimento, e também percebeu a contaminação cruzada 

(mesmo não conhecendo os princípios microbiológicos)16, 17. Hoje suas hipóteses foram 

comprovadas e suas medidas de controles melhoradas18. 

Em 1963, o Center for Disease Control and Prevention (CDC) passou a 

recomendar vigilância epidemiológicas para infecções hospitalares visando a redução de 

eventos e gravidade17,18. 

 

2.2 - Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) 

No Brasil a primeira portaria que se trata do assunto IH é a Portaria MS 196/83, 

nela conceitua a IH e define o Programa de Controle de infecção hospitalar (PCIH) nos 

ambientes hospitalares brasileiros19. Contudo, a Portaria MS 196/83 foi revogada e substituída 

pela Portaria MS nº930/92. Essa estabelece novos conceitos na implementação e controle das 

IH, nela organiza-se ações de controle e vigilância epidemiológica20. 
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Para o controle de IH em 1997 foi publicada a Lei nº 9431/97. Nela dispõe a 

respeito da obrigatoriedade da manutenção de PCIH pelos hospitais do País. O programa é 

orientado pela Portaria MS 26161, 21. Nessa portaria ficou regulamentado os conceitos 

fundamentais, diagnostico, vigilância e indicadores epidemiológicos das infecções 

hospitalares e definiu diretrizes para Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)1, 7. 

Para o cumprimento das normas apresentadas pela portaria anterior a Agencia de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) ano 2000 elaborou-se uma Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 48/2000 em que estabeleceu um roteiro de inspeção para ações da CCIH. Essa RDC 

ainda disponibiliza o modelo para ser utilizado com o intuito de instalar o serviço de um 

PCIH, evidenciando que o mesmo deve ser bastante amplo e bem elaborado de forma a 

considerar as ações que visem a redução da incidência e da gravidade das IH22. 

Visando o bom funcionamento dos PCIH a portaria MS nº 2616 estrutura o PCIH 

definindo os profissionais necessários juntamente com as suas obrigações e as competências 

da CCIH dentro da instituição. Ela diferencia os tipos de infecções que permeiam dentro das 

instituições hospitalares. Define a infecção comunitária como aquela associada a 

complicações da infecção presente na admissão, e a IH como infecção adquirida após a 

admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser 

relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares1. 

No PCIH determina-se que o diagnóstico de IH é necessária a avaliação das 

informações clínicas ou da análise de resultados de exames de laboratoriais. Caso os pacientes 

inicialmente forem diagnosticados com infecção comunitária e for isolado um agente 

microbiano diferente com agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser 

considerado como infecção hospitalar. Quando o período de incubação do microrganismo não 

estiver bem determinado por evidencias no momento da internação, define-se por IH toda 

manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão 

podendo estar associada a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, realizados durante 

este período. Quanto aos pacientes provenientes de outro hospital que se internam com 

infecção, são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem infecção1. 

O PCIH é considerado como um conjunto de ações desenvolvidas 

sistematicamente para à redução máxima da incidência e agravos das infecções hospitalares. 

O seu objetivo é planejar o desenvolvimento das ações de prevenção de IH nos 

estabelecimentos de saúde. Essas ações são realizadas por membros executores da CCIH e o 

controle também deve ser feito por esses profissionais a partir de informações dos serviços 

hospitalares de forma ativa ou passiva. A partir das informações coletadas estabelece-se o 
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diagnóstico da situação da instituição e estabelece as ações, a determinação dos responsáveis, 

os prazos e os recursos necessários (humanos, materiais, equipamentos e outros) para 

promoção de controle e prevenção de IH1. 

São exemplos de ações do PCIH: Vigilância Epidemiológica das infecções; 

Padronização das rotinas técnico-operacionais para o controle de infecção; Padronização dos 

saneantes utilizados; Monitoramento do serviço de limpeza e higienização hospitalar; 

Educação continuada dos colaboradores; Medidas de precaução e isolamento; Criação de 

Política Interna de Controle do uso de antimicrobianos. Essa última ação visa reduzir o 

aparecimento da seleção de bactérias resistentes conhecendo o perfil de sensibilidade do 

estabelecimento com o intuito de reduzir custos pelo uso inapropriado dos antimicrobianos. A 

padronização dos antimicrobianos deve ser feita de acordo com o perfil traçado pelo PCIH 

por testes de sensibilidade antimicrobiana e devem ser elaborados protocolos de uso e 

formulários de prescrição. Ainda é preciso com o programa fazer com que os levantamentos e 

os indicadores IH do hospital sejam de conhecimento à comunidade hospitalar1,13. 

Para que se classifique a IH em pacientes cirúrgicos instituiu-se a classificação do 

potencial de contaminação. O potencial de contaminação foi determinado pela portaria 

2616/1998. Ele é entendido como o número de microrganismos presentes no tecido a ser 

operado. Assim, a portaria determina que as infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas 

conforme o potencial de contaminação da cirurgia: limpas - são aquelas realizadas em tecidos 

estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso, falhas técnicas 

grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta; 

limpa-contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana 

pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso 

e inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório; contaminadas - tecidos 

recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, de 

descontaminação difícil ou impossível, tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na 

ausência de supuração local, presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização de 

segunda intenção ou grande contaminação a partir do tubo digestivo; infectadas - são todas as 

intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo 

infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico1. 

São também determinações da portaria 2616/1998 o monitoramento da vigilância 

epidemiológica e indicadores epidemiológicos de IH. Esses monitoramentos são realizados a 

partir da observação ativa, sistemática e contínua da ocorrência de IH. Os dados das 

observações servem para calcular as taxas no âmbito desse assunto, a Taxa de IH hospitalar é 
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realizada onde o numerador é o número de episódios de IH no período e o denominador é o 

total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período1. 

Foi padronizado também para programa PCIH a lavagem das mãos em ambientes 

de saúde. A técnica baseia-se com a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e 

punhos, utilizando-se sabão/detergente, e em seguida de enxágue abundante em água corrente. 

Ela deve ser realizada quantas vezes forem necessárias durante a assistência a um único 

paciente, e sempre que envolver contato com diferentes sítios corporais, entre cada uma das 

atividades. Ainda, quando forem realizados procedimentos invasivos assistência a pacientes 

críticos, tais como instalações de cateteres e drenos orienta-se o uso de antisséptico. Para 

tanto, definiu-se como obrigatória a disposição de pias para lavagem das mãos e presença dos 

produtos disponíveis para a prática1. 

 

2.3- Tipos de infecção hospitalar 

A IH são diagnosticadas e classificas como IH de sitio cirúrgico (ISC), de corrente 

sanguínea, do trato respiratório e trato urinário. É importante conhecer os critérios de 

diagnósticos para que permita a identificação do perfil endêmico da instituição e a ocorrência 

dos eventos, de tal modo como IH de interesse para o controle monitoramento dos riscos, a 

partir dessas informações promover ações para melhora da qualidade do serviço de saúde5. 

As IH do tipo ISC são relacionadas aos procedimentos cirúrgicos e são 

classificadas como incisional superficial, incisional profunda e órgão cavidade. A ISC 

incisional superficial ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve apenas pele e 

subcutâneo. A ISC incisional profunda acontece nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 

um ano, se houver colocação de prótese, e envolver tecidos moles. A ISC órgão/cavidade 

ocorrem nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até UM ano, se houver colocação de prótese, 

e envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia. 

São considerados alguns indicadores desse tipo de IH: tempo de Internação pré-operatória 

considerado adequado ≤ 24 horas; realização da antibioticoprofilaxia em até 1 hora antes da 

incisão cirúrgica e duração deve ser ≤ 24 horas; um circulante (volante) para cada sala o 

adequado é circulante exclusivo para cada sala cirúrgica em atividade; disposição adequada 

do antisséptico para a antissepsia cirúrgica das mãos sendo o indicado a dispensação do 

antisséptico por meio de escovas embebidas com o produto ou de dispensadores sem contato 

manual; mecanismo autônomo de manutenção das portas fechadas o adequado é a existência 

de mecanismo de manutenção de todas as portas das salas de cirurgia fechadas1, 17, 23, 24. 
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As IH de corrente sanguínea são infecções são multifatoriais que apresentam 

fisiopatologia, critérios diagnósticos, implicações terapêuticas, prognósticas e preventivas 

distintas. São de dois tipos, primária que aquelas infecções de consequências sistêmicas 

graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário identificável e infecção relacionada ao acesso 

vascular, central e periférico. Essas são infecções que ocorrem no sítio de inserção do acesso 

conforme cada tipo. Elas devem ser diagnosticadas por hemocultura e critérios clínicos. Para 

que se confirme o paciente precisa ter uma ou mais hemoculturas positivas coletadas 

preferencialmente de sangue periférico e o patógeno não está relacionado com infecção em 

outro sítio e/ou sinais ou sintomas de febre, tremores, oligúria (volume urinário <20 ml/h), 

hipotensão (pressão sistólica _ 90mmHg)24. 

As IH do trato respiratório podem ser pneumonia adulta, neonatal ou pediátrica, 

infecções respiratórias do trato superior, inferior. Elas possuem três principais componentes 

para a detecção, são eles radiografia de tórax, sinais e sintomas e exames laboratoriais24. 

As IH do trato urinário se apresentam de forma sintomática e assintomática e pode 

ser classificada em relacionada a procedimento urológico (frequentemente cateterismo 

vesical), não relacionada a procedimento urológico, sintomática e assintomática (bacteriúria 

assintomática). Os indicativos da infecção é a identificação de pacientes submetidos a um 

cateterismo vesical para serem monitoradas24,25. 

 

2.4- Fatores de risco da ocorrência de infecção hospitalar 

Reconhecer os fatores de risco de IH é importante para que possa fazer a 

prevenção e também para diagnosticar corretamente esse tipo de infecção. Assim dentre os 

fatores de riscos mais importantes estão o uso de cateteres intravenosos, uso de cateteres 

vesicais, classificação de feridas cirúrgicas, duração de cirurgias e anestesias, biofilmes e 

profissionais destreinados. 

O uso de cateter intravenoso é cada vez mais frequentemente usado na medicina 

veterinária. Contudo o cateter intravenoso oferece risco de IH aos pacientes que os utilizam, 

pois são uma porta de entrada para microrganismos nos pacientes que o utilizam e ainda 

podem causar IH. Desta forma o uso de cateteres deve ser monitorado com muita atenção para 

que não levem problemas aos pacientes26, 27. Estima-se que da 60% IH em humanos são 

originadas pela a inserção de cateteres intravascular. O uso prolongado do cateter instalado 

quando não é respeitado o tempo de retirada torna fator de risco importante para IH26, 27. As 

falhas assépticas dos profissionais na instalação de cateteres também proporcionam maior 
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risco, e deve ser lembrado que é proibida a reutilização de cateteres, nos mesmos ou em 

outros pacientes5. Em um estudo veterinário avaliou-se a prevalência microbiana em cateteres 

intravenosos periféricos em cães e gatos. Eles enconraram 15,4% de resultado positivo à 

contaminação e as bactérias responsáveis foram Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

intermedium, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Escherichia coli, Pseudomonas sp., 

Klebsiella sp., Streptococcus não hemolítica sp.e Candida glabrata. e todas elas eram 

resistentes a antimicrobianos26. 

Outro fator de risco de IH é o cateterismo vesical. Ele é uma das intervenções 

invasivas muito utilizadas nas rotinas hospitalares que consiste na inserção de uma sonda ou 

cateter na bexiga pela uretra. O cateterismo vesical é utilizado para facilitar a locomoção de 

pacientes que se encontram criticamente doentes5, 24. Outro motivo para utilização desses 

dispositivos é para retirada de amostra de urina para mensuração de débito urinário. Arias et 

al., desenvolveram um estudo de cães e gatos em que um animal internado desenvolveu 

infecção urinária a partir da implantação de um cateter vesical. O dispositivo foi utilizado 

após desobstrução uretral onde foi preciso o paciente permanecer sondado por cinco dias 

resultando em infecção urinária. Esta infecção urinária foi considerada pelo estudo IH e a 

bactéria patógena foi Ancinetobacter sp24. 

O tempo de anestesia em cirurgia também é fator risco pra IH e pode ser um fator 

importante para recuperação paciente no pós-operatório. A duração da anestesia além 

influenciar na aquisição de IH podem dificultar a cicatrização aumentando a possibilidade de 

infecção. Brown em seu estudo evidenciou que a duração da anestesia afetava na aquisição de 

IH na veterinária28. 

Os potenciais de ferida cirúrgica correspondem também a fatores de risco20. 

Relacionado a esses riscos Arias et al. em seu estudo, encontraram o índice de ISC de 7,96%, 

sendo 4,54% nas cirurgias limpas, 4,25% nas cirurgias limpa-contaminadas, 10,53% nas 

cirurgias contaminadas e 16% nas cirurgias infectadas. A diferença entre os índices de acordo 

como potencial de contaminação e as altas taxa de IH mostram a relevância de caracterizar as 

feridas para monitorar os pacientes e prevenir infecções5. Na mesma linha de pesquisa 

Corsine et al. encontraram uma taxa geral de ISC de 5,24% em que os pacientes que 

desenvolveram ICS foram 2,74% em ferida limpa, 1,0% em limpo-contaminada, 1,25% em 

contaminada, 0,25% em ferida infectada10. 

Os biofilmes também são considerados como fator de risco de IH. Eles são 

conglomerados de bactérias, fungos, algas, protozoários que ficam aderidas a uma matriz, 

podendo ser eles próteses, paredes de vasos, cateteres. Conforme a população microbiana em 
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sua proximidade aumenta os microrganismos se organizam formando uma camada sobre a 

superfície. Existem evidencias que mais de uma bactéria pode se agrupar no biofilme e essas 

bactérias possuem maior possibilidade de desenvolver RAM29,30. Como em ambientes 

humanos, nos veterinários o biofilme pode se instalar em dispositivos de pacientes causando 

IH. Em estudo desenvolvido em Hospital Veterinário do Restelo da Faculdade de Medicina 

Veterinária de Lisboa, foi verificado que aproximadamente 90% dos biofilmes formados pelas 

bactérias Staphylococcus apresentaram RAM por pelo menos dois antimicrobianos de um 

grupo de 12. Contudo o estudo possibilitou concluir que as bactérias do gênero 

Staphylococcus apresentam capacidade de produzir biofilme RAM31. 

Existem relatos que profissionais desreinados caracterizam risco de IH aos 

pacientes. Um estudo que avaliou a incidência de IH em SC de cães e gatos destacou a 

importância dos cuidados dos profissionais, como assepsia de mãos e braços, utilização de 

avental e luvas, até o preparo do campo operatórios de pacientes. Neste estudo verificou-se 

que estes cuidados podem ter sido negligênciado levando o paciente a infecções10. 

Pesquiadores em outro estudo avaliaram o aprendizado de medidas de prevenção e controle de 

IH, utilizando metodologias de treinamento em simuladores com 62 alunos diferentes 

(graduandos de medicina, enfermagem, biomedicina, medicina veterinária). Concluíram que 

os treinamentos sobre IH utilizando apresentam resultados positivos imediatamente após sua 

realização, mostrando que o treinamento pode ser uma ferramenta útil na a troca de saberes a 

respeito IH e contribuir assim para reduzir suas taxas nos diversos níveis de assistência8. 

Contudo uma forma de corrigir esse tipo de problema a instalação de um PCIH com ações de 

treinamento dos profissionais que os permitam a concientização de suas ações para prevenção 

e controle de IH32. 

 

2.5- IH em animais 

A IH proporciona ao animal infectado uma maior estadia no hospital por 

complicações em seu quadro clínico geral. O aumento de tempo de internação leva ao 

aumento do número de medicamentos utilizados, a necessidade de procedimentos de 

isolamento e precauções, exames laboratoriais e outros exames de diagnósticos adicionais 

também produzem outros efeitos negativos como aumento nos custos do tratamento de 

pacientes. As complicações da IH podem também levar os pacientes a óbito e contribui para a 

elevação das taxas de mortalidade em hospitais veterinários33. Os animais, principalmente os 

de pequeno porte, são considerados membros das famílias, neste contexto as mortes de 
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pacientes veterinários com IH pode trazer além de problemas financeiros aos proprietários, 

pois podem também trazerem problemas de bem-estar e danos psicológicos graves aos 

proprietários34. 

As IH são originadas por microrganismos e diversos estudos evidenciam os a 

presença de bactérias em IH, demonstrando a problemática para estratégias que vão 

solucionar esse problema. É importante que as instituições conheçam as bactérias presentes 

nessas áreas para que sejam feitos monitoramento e prevenção de IH na veterinária5.  

Pesquisadores evidenciam as principais bactérias presentes em IH na veterinária. 

Em um estudo que monitorou 131 animais, cães e gatos, internados no centro cirúrgico 

encontram como resultado nas feridas limpa-contaminada Streptococcus sp e Pseudomonas 

sp., em feridas contaminadas foi encontrada Streptococcus sp. e em feridas infectadas foram 

encontradas uma e variedade de colonização de organismos Gram negativos e em outro 

Pseudomonas sp.. Foi ainda feita a identificação em um animal que utilizava uma sonda 

vesical a presença da bactéria Acinetobacter sp.. Foram feitos testes de antibiograma para 

verificação de resistência e sensibilidade dos microrganismos identificados, e os resultados 

mostram que todas as bactérias se apresentam resistentes a antibióticos. Assim é confirmando, 

mais uma vez o problema da RAM na veterinária5. Boerlin et al. investigaram as IH e a 

transmissão bacterianas entre os pacientes no Hospital de Ensino Veterinário da Universidade 

de Berna. Foram identificadas as bactérias Acinetobacter baumanni, Enterococcus faecium, 

Enterococcus faecalis e Staphylococcus intermedius35. 

A crescente RAM em bactérias que levam a IH é uma ameaça à saúde. A 

resistência acontece pelo uso adequado e inadequado de antimicrobianos em humanos e 

animais36, 37. As bactérias portadoras de RAM podem contaminar pacientes e profissionais 

que tiveram contato caracterizando contaminação cruzada nas instituições. Em um estudo 

realizado que avaliaram sítios cirúrgicos de animais de pequeno porte, foram encontradas 

bactérias multirresistentes. Em um dos casos verificou-se a origem da contaminação em um 

cavalo que estava hospedado à 200m do animal em que foi realizada a coleta, sem que os 

pacientes tivessem entrado em contato35. Desta forma o problema da contaminação entre 

animais vai além de prevenir infecções, deve-se ainda fazer uma análise criteriosa dos locais 

de instalação pois o ambiente proporciona riscos de saúde para os pacientes veterinários38. 

O problema de RAM é um problema de saúde pública mundial que desperta a 

atenção de órgãos reguladores nacionais e internacionais como Centro de Controle de 

Doenças (CDC), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A OMS publicou em 

2014 um relatório a nível global sobre o assunto da RAM os apresentam como uma grande 
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ameaça. Esse relatório discute a resistência a diversos microrganismos, contudo dá ênfase 

principalmente as bactérias responsáveis pelas doenças comuns e graves, como sepsis, 

diarreia, pneumonia, infeções do trato urinário e gonorreia. Algumas das bactérias 

apresentadas no relatório foram E. coli resistentes as cefalosporinas de terceira geração e 

fluroquinolonas, K. pneumoniae resistentes as cefalosporinas de terceira geração, S. aureus 

resistentes a meticila39. 

O CDC reuniu dados sobre as infecções portadores de agentes com RAM, e se 

existem motivos especiais (fatores de risco) que levam as pessoas obterem uma infecção 

resistente. Com as informações obtidas, os especialistas desenvolvem estratégias específicas 

para prevenir essas infecções e prevenir que as bactérias resistentes se espalhem. São usados 

sistemas de coleta e rastreamento de dados intitulado como Programa de Infecções 

Emergentes, Sistema Nacional de Monitoramento da Resistência Antimicrobiana, Rede de 

Segurança Nacional de Saúde (NHSN), Programa de Vigilância de Doença Gonocócica 

Isolada, Sistema Nacional de Vigilância da Tuberculose. Os dados são registrados via internet 

no site e os resultados são publicados no site do CDC40. 

Existem evidencias que no Brasil ocorre o aumento da RAM muitas vezes 

decorrente das IH, gerando uma necessidade de controle por órgãos reguladores5, 33,36, 41. A 

Anvisa constituiu a Comissão de Vigilância Sanitária em Resistência Microbiana, publicado 

no Diário Oficial da União (11/04/2015) com o objetivo de auxiliar a Diretoria de Vigilância 

Sanitária na elaboração de normas e ações para monitoramento, controle e prevenção da 

RAM. Grande parte das RAM relatadas na literatura brasileira e do mundo são adquiridas a 

partir da IH que foram instaladas nos seres humanos e também animais42. 

As bactérias RAM têm a capacidade de contaminarem pacientes hospitalizado 

causando IH onde essa infecção é de difícil tratamento. Para evitar a contaminação esses 

pacientes com IH devem ser isolados impossibilitando a contaminação cruzada entre 

pacientes. Os cuidados pessoais e profissionais dos trabalhadores também são de estrema 

importância para prevenção da contaminação cruzada e quando não são realizados 

corretamente, por exemplo, com assepsia das mãos e uso de jalecos, proporcionam riscos aos 

pacientes5, 43. 

Os maus cuidados assépticos do profissional também são responsáveis por sua 

própria contaminação. Os trabalhadores hospitalares com o contato com pacientes 

contaminados ficam sujeitos a contraírem infecções. Desta forma devem ficar atentos para 

que não se torne portados de infecções de patógenos com RAM5. 
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2.6- Formas de prevenção e controle da infecção hospitalar 

As IH possuem medidas preventivas simples e sua execução depende das normas 

da instituição, das atitudes dos profissionais e dos pacientes44. Para tanto é necessário que seja 

feito o controle da incidência de infecção nas instituições, assim seus dados servirão para 

elaboração de planos para prevenção e decréscimo dos riscos de IH37.  

Normas de prevenção da IH devem ser elaboradas e divulgadas por órgãos 

reguladores e seguidas pelas instituições de saúde. No Brasil, as CCIH são comissões 

compostas por uma equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, farmacêuticos). O fato de 

precisar de uma equipe multidisciplinar para a existência da CCIH torna de certa forma 

complicada sua existência na área da veterinária, pois na maioria das vezes não existem todos 

esses profissionais nas instituições. Assim, uma alternativa para área veterinária é treinar seus 

profissionais para desempenharem os papeis complementares na CCIH. No Canadá as 

instituições de atendimento veterinário têm um programa que desempenhem o 

acompanhamento e prevenção de IH, responsável por desenvolver um manual de controle de 

infecções apresentando o programa e seus membros, explicando claramente as práticas para o 

controle de infecções43. 

As CCIHs realizam também a Vigilância Epidemiológica das IH. Essa atividade 

consiste na observação ativa, sistêmica e contínua da distribuição e ocorrência de IH entre em 

pacientes, hospitalizados ou não. Faz-se isso a partir do método mais adequado às 

características do hospital, a natureza do risco de assistência e a estrutura de pessoal1. As 

Comissões de controle de IH canadenses ainda destacam que o correto registro não é de única 

importância para prevenção, sendo ainda necessário ser comunicado aos prescritores, pois 

atendem pacientes com infecções semelhantes que podem ser ajudados com os dados 

registrados43. 

A arquitetura de um hospital também deve ser considerada para prevenção e 

controle de IH, pois pode colaborar positivamente para inexistência delas. Sabendo disso o 

Ministério da Saúde no âmbito de suas atribuições, publicou a Portaria nº 3.012 de 01 de 

dezembro de 2009, que diferencia os ambientes que compõe as áreas físicas de um hospital. A 

Portaria classifica área crítica como aquela que tem um risco aumentado de transmissão de 

infecções, onde acontecem procedimentos de risco ou onde se encontram pacientes com 

sistema imunológico deprimido. A área semicrítica é aquela ocupada por pacientes com 

doenças infecto contagiosas de baixo risco de infecção. Por último, a área não-crítica é o local 

onde não se encontram paciente do hospital45. Respeitando a descrição de cada área pelos 

ocupantes de um hospital humano ou veterinário é possível minimizar riscos de IH. 
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O ambiente é apontado como importante reservatório de microrganismos, 

multirresistentes ou não, nos serviços de saúde. Assim, a limpeza e a desinfecção de 

superfícies proporcionam o bem-estar, segurança e conforto dos pacientes, profissionais e 

familiares nos hospitais. A desinfecção também colabora para o controle das infecções 

relacionadas à assistência à saúde, por garantir ambientes com superfícies limpas, redução do 

número de microrganismos e apropriados para a realização das atividades de cuidados45. 

As áreas hospitalares devem estar limpas e desinfetadas para receber e manter 

seus pacientes. Existem uma grande variedade de produtos para limpar e desinfetar ambientes 

hospitalares. Os sabões são produtos que podem ser classificados como produtos de limpeza 

de superfície e de tecidos possuem em sua composição produtos surfactantes (como lauril 

sulfato de sódio e lauril sulfato de amônio), sais alcalinos e ácidos graxos associados ou não a 

tensoativos, cuja sua função é remover sujeiras hidrossolúveis e lipossolúveis46.  

Os produtos desinfetantes são agentes químicos capazes de destruir 

microrganismos em superfícies e podem ser divididos segundo seu nível de atividade. Os 

principais produtos desinfetantes são álcool, cloro ativo, quaternário de amônio, ácido 

perácético. O álcool provoca a desinfecção por desidratação das proteínas da parede celular 

das bactérias e é aplicado em superfícies ou artigos por meio de fricção45. Os compostos de 

cloro ativo divididos em inorgânicos e orgânicos são utilizados em superfícies fixas. São 

considerados bactericidas, virucidas e fungicida dependendo de sua concentração. Os 

produtos de cloro inorgânicos mais utilizados são os hipocloritos de sódio, cálcio e lítio e de 

cloro orgânicos mais escolhidos são os dicloroisocianúricos e cloroisocianúrico45. Se tratando 

dos desinfetantes compostos quaternários destaca-se que são altamente efetivos contra 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, fungos, vírus, algas, apresentando ainda 

propriedades detergentes. Existe ainda o ácido peracético com efeito de desnaturação das 

proteínas e aumento da a permeabilidade da parede celular, oxidam as ligações sufidril e 

sulfúricas de proteínas e enzimas de bactérias32. Portanto, para que se escolham os produtos 

de limpeza e desinfecção para determinado hospital é necessário que estude profundamente os 

que melhores se adequam as necessidades da instituição e a partir disso devem ser elaboradas 

normas para utilização. 

Comprovadamente a limpeza de ambientes é uma importante medida para o 

controle da IH e igualmente importante as mãos dos profissionais de saúde devem ter sua 

limpeza assegurada poder ser fonte de contaminação e disseminação de agentes patógenos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde OMS, para evitar transmissões de infecções 

associadas à assistência ao paciente existem cinco momentos primordiais: lavagem das mãos, 
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antes de contato com pacientes, antes da realização de procedimentos assépticos, após contato 

com paciente, após risco de exposição a fluidos corporal, após exposição com áreas próxima 

ao paciente47. 

Essa preocupação se estende para as clínicas veterinárias onde o risco de 

transmissão e contaminação cruzada por bactérias pode causar infecções em pacientes 

animais. A higienização das mãos deve ser feita na veterinária, como nos humanos, em 5 

momentos: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, 

após risco de contaminação com fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato 

com as áreas próximas aos pacientes1, 47. No Canadá foi realizado um estudo envolvendo 51 

Clínicas Veterinárias, os pesquisadores encontraram que somente 14% dos profissionais 

fizeram higiene das mãos em todos os momentos adequados, 3% lavaram as mãos antes do 

contato com os pacientes e 26% após os cuidados com o paciente. Os pesquisadores 

implantaram serviço de informação por maio de cartazes como estratégia para conscientização 

da importância da higienização das mãos43. Assim, demonstra que na Medicina Veterinária 

ainda precisa melhorar essa postura de profilaxia das doenças infecciosas. Os profissionais 

devem conhecer de que se trata a IH e as formas de como podem atuar na profilaxia dessas 

infecções. Para que essa conscientização aconteça é preciso fazer treinamentos com os 

profissionais. Deve-se verificar a profundidade do conhecimento dos profissionais em relação 

ao assunto e após isso se elabora planos de esclarecimento dos cuidados assistenciais e de 

métodos de controle e proteção da IH 5, 10, 37, 43, 48. 

 

3- OBJETIVOS 

O presente estudo objetivou avaliar os aspectos relacionados a rotina cirúrgica de 

um hospital veterinário universitário como potencial ao desenvolvimento de infecção 

hospitalar. Os objetivos específicos foram: 

 Correlacionar determinados fatores de risco para a ocorrência de infecções 

hospitalares. 

 Traçar o perfil microbiológico dos animais, profissionais e ambiente 

envolvidos em cirurgias de pequenos animais. 

 Traçar o perfil de suscetibilidade bacteriana. 
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CAPITULO 2 - FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO HOSPITALAR 

VETERINÁRIA E RISCOS BIOLÓGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA 

DA SAÚDE 

 

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO 

HOSPITALAR VETERINÁRIA E RISCOS BIOLÓGICOS PARA OS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH VETERINARY HOSPITAL 

INFECTION AND BIOLOGICAL RISKS FOR HEALTHCARE 

PROFESSIONALS 

 

Resumo 

As infecções hospitalares (IH) são aquelas apresentadas após 72 horas da admissão de 

pacientes em instituições hospitalares e compreende o período de internação à após a alta. Na 

medicina veterinária as IH mais estudas nos animais de companhia é a do tipo infecção do 

sítio cirúrgico, que pode ser influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos aos 

procedimentos cirúrgicos. Este estudo teve como objetivos correlacionar determinados fatores 

de risco para a ocorrência de infecções hospitalares no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal de Goiás. Foram acompanhados 30 cães de diferentes raças, sexo e faixa etária que 

realizaram 36 procedimentos cirúrgicos e alguns aconteceram simultaneamente no mesmo 

animal. Na avaliação do potencial de contaminação, a maior parte das cirurgias foram 

classificadas como limpas em relação às limpa-contaminadas, destacando-se a 

ovariosalpingohisterectomia e mastectomia. Contudo, encontrou-se que dos fatores de risco 

verificados por esse estudo a maioria apresentaram doença sistêmica moderada que limita a 

função (ASA III) em 43% dos animais, o tempo médio de cirurgia foi de 74 minutos e teve-se 

como média seis pessoas por cirurgia. 

Palavras-chave: Fatores de risco, Infecção hospitalar veterinária, Infecção de sítio cirúrgico. 
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Abstract 

Hospital infections (IH) are those presented after 72 hours of hospital admission and comprise 

the period of hospitalization at discharge. In veterinary medicine like HI you further study our 

companion animals and a type of infection of the surgical site, which can be influenced by 

intrinsic factors and extrinsic to surgical procedures. The objective of this study was to 

correlate certain risk factors for the occurrence of nosocomial infections at the Veterinary 

Hospital of the Federal University of Goiás. Thirty dogs of different races, sex and age group, 

who performed 36 surgical procedures and some concurrent events without the same animal, 

were followed. In the evaluation of potential contamination, most of the surgeries were 

classified as clean in relation to clean-contaminated ones, especially ovarian alloys and 

mastectomy. However, it was found that of the risk factors verified by this study is a 

candidate presenting moderate systemic disease that limits the function (ASA III) in 43% of 

the animals, the mean time of surgery of 74 minutes and had a mean of six people for surgery 

Key words: Risk factors, Veterinary hospital infection, Surgical site infection. 

 

Introdução 

As IH são aquelas apresentadas 72 horas após a entrada de pacientes em 

instituições hospitalares e podem manifestarem-se no período internação e até mesmo após a 

alta. O diagnóstico das IH são baseados em evidências clínica a partir de observação direta do 

paciente ou da análise de seu prontuário1. 

A IH mais estudada na medicina veterinária de animais de companhia é a do sítio 

cirúrgico (ISC)2-5. A ISC ocasiona uma reação inflamatória local, provocando os sinais como 

calor (aquecimento), rubor ou hiperemia (vermelhidão), edema (inchaço), hiperestesia (dor ao 

toque) e perda de função. As manifestações das ISC acontecem no período pós-cirúrgicos e 

devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido 

como a quantidade de microrganismos presentes no local da cirurgia. Recomenda-se que essa 

classificação deve ser feita no fim do ato cirúrgico, pelo cirurgião1. A ocorrência de ISC 

repercute negativamente na recuperação do paciente podendo até causar óbito6-9. 

Estudos evidenciam ISC relacionados a fatores de risco intrínsecos, próprios às 

condições de doenças ocultas que predispõe à IH, e extrínsecos, que são impostos pelas 

práticas clínicas do pessoal e/ou do hospital. Os fatores de risco extrínsecos podem ser 

causadores de IH pelo aumento da exposição a dispositivos médicos e cirúrgicos e servem 
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como porta de entrada de microrganismos do ambiente em pacientes gerndo infecção e ainda 

possibilitando a transmissão cruzada10. 

Visto a importância de identificar os fatores de risco que levam a ocorrência de IH 

o presente estudo teve como objetivo correlacionar determinados fatores de risco para a 

ocorrência de IH de pacientes cirúrgicos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Goiás na cidade de Goiânia. 

 

Materiais e métodos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UFG 

(protocolo número 040159/2016 - Anexo 1). O estudo compreendeu o período de janeiro a 

abril de 2017, nas dependências do Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da UFG (HV/EVZ/UFG), localizado no município de Goiânia, estado de Goiás. 

A população experimental constituiu-se por 30 cães (87% fêmeas e 13% machos) 

provenientes de diferentes raças (Beagle, Boxer, Buldogue, Chow-chow, Dálmata, Labrador, 

LhassaApso, Pinscher, Pit bull, Poodle, Shitzu,Teckel e sem raça definida-SRD), com peso 

médio de 11,03±9,3 kg e idade média de 80±58,9 meses. Todos os procedimentos cirúrgicos 

avaliados foram realizados na rotina da instituição e os critérios de inclusão dos 

procedimentos no estudo foram: (1) ter área de incisão no momento da cirurgia do tipo limpa 

e limpa-contaminada; (2) permanecer no Setor de Internação (SI) para monitoramento do pós-

cirúrgico e (3) comparecer ao retorno cirúrgico para a avaliação pós-operatória. Foram 

excluídas cirurgias odontológicas e ortopédicas e, aquelas em que a área de incisão eram do 

tipo contaminada e infectada, evitando assim resultados falso positivo para avaliação de sinais 

clássico de inflamação do animal. 

Os dados avaliados foram registrados em fichas cirúrgicas no momento da 

cirurgia e assim foi possível identificar e utilizar os dados obtidos para a tabulação em 

planilha do Excel 2007 (Microsoft®). Foram registrados: (1) data do procedimento; (2) nome 

e contatos do proprietário do animal; (3) nome, raça, peso e idade do animal; (4) local incisão 

cirúrgica; (5) classificação do potencial de contaminação da área da incisão cirúrgica; (6) 

classificação do estado físico do animal no momento do procedimento de acordo com a 

American Society ofAnesthesiologists (ASA); (7) avaliação de sinais clássico de inflamação 

da ferida cirúrgica no retorno pós-cirúrgico; (8) quantidade de pessoas na sala cirúrgica; (9) 

tempo de duração do procedimento (definido como o tempo desde a incisão até a última 

sutura da pele)4, 8, 11-13. 
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As áreas de incisão foram classificadas em potencial de contaminação limpo e 

limpo-contaminadas.  A primeira observou-se tecidos estéreis, não traumáticos, sem sinal de 

inflamação ou infecção, sem previsão de penetração em superfícies mucosas (trato 

respiratório, alimentar, biliar ou genitourinário) e sem falha de técnica operatória. Já a 

segunda foram aquelas com penetração na microbiota endógena (órgãos do trato respiratório, 

digestivo, genital ou urinário), sem extravasamento significativo de conteúdo, sem 

contaminação externa, sem inflamação supurativa, quebra menor da assepsia (perfuração em 

luva), cirurgias limpas com duração superior a três horas 5, 8, 11, 12. 

A classificação do estado físico do animal no momento do procedimento seguiu 

de acordo com a classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA): I - paciente 

saudável, sem doença reconhecida, II - paciente saudável, com doença localizada, sem sinais 

sistêmicos, III - paciente com sinais sistêmicos moderados de doença que limitam a função, 

IV - paciente com doença sistêmica grave com risco de vida, V - paciente moribundos, sem 

expectativa de vida por mais de 24 horas com ou sem cirurgia)8, 12, 13. 

Foi considerado como tempo de cirurgia o intervalo entre a realização da incisão 

cirúrgica e o procedimento de sutura da pele. A quantidade de pessoas em sala cirúrgica foi 

contabilizada pelo total de pessoas que por algum momento estiveram na sala da cirurgia 

avaliada. 

A avaliação pós-cirúrgica foi realizada por médicos veterinários no retorno do 

paciente para a remoção da sutura e foram observados os sinais de inflamação nas feridas 

cirúrgicas calor, rubor ou hiperemia, edema, hiperestesia e perda de função14. 

Os resultados foram submetidos a análise descritiva para cálculo de frequências, 

porcentagens e comparação das médias e desvio padrão procurando avaliar possíveis fatores 

que podem ser associados à IH. 

 

Resultados 

Os procedimentos cirúrgicos que se destacaram foram as cirurgias de 

ovariosalpingohisterectomias (60%) e mastectomias (22,2%). A descrição dos procedimentos 

cirúrgicos realizados com a especificação da cirurgia executada, potencial de contaminação 

do procedimento cirúrgico, classificação do estado físico do animal segundo ASA, quantidade 

de pessoas na sala cirúrgica e tempo de cirurgia utilizados no HV/EVZ/UFG estão no Quadro 

1. 
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Verificou-se no intra-opeatório que a quantidade de profissionais presentes na sala 

cirúrgica no momento de cada cirurgia o valor médio foi de 6±0,8 pessoas/animal. Analisando 

todos os procedimentos cirúrgicos avaliados, o tempo transoperatório médio foi de 74±35,4 

minutos/animal. Foi constatado que a maior parte dos procedimentos avaliados foram 

classificados como limpos (67%) em relação aos limpo-contaminados (33%) (Quadro 1). 

Na avaliação de condição clínica pré-operatória dos pacientes observou-se que 

43% dos animais apresentaram sinais sistêmicos moderados que limitavam a função (ASA 

III), enquanto que 37% apresentaram-se saudáveis, com doença localizada, sem sinais 

sistêmicos (ASA II) e 20% dos pacientes representaram cirurgias eletivas (ASA I) (Quadro 1).  

Na avaliação da ferida cirúrgica, no retorno pós-operatório, não foi observada a 

ocorrência visual de infecção a partir de sinais clássicos de infecção em nenhuma das 

cirurgias do estudo. 

 

QUADRO 1. Descrição dos procedimentos cirúrgicos realizados com a especificação da 

cirurgia executada, potencial de contaminação da cirurgia, classificação 

American Society of Anesthesiologists (ASA), quantidade de pessoas na sala 

cirúrgica, tempo de cirurgia e antimicrobianos utilizados. 

Cirurgia Procedimento realizado 

Potencial de 

Contaminação 

da cirurgia 

ASA 
Quantidade de pessoas na sala 

cirúrgica 

Tempo de cirurgia 

(min) 

1 Ovariosalpingohisterectomia L I 6 32 

2 Ovariosalpingohisterectomia L I 7 60 

3 Herniorrafia L II 7 62 

 Ovariosalpingohisterectomia     

4 Ovariosalpingohisterectomia LC III 8 69 

5 Cesariana LC II 6 80 

 
Ovariosalpingohisterectomia 

    
6 Mastectomia LC III 6 70 

7 Ovariosalpingohisterectomia L II 6 108 

8 Ovariosalpingohisterectomia L II 6 48 

9 Ovariosalpingohisterectomia LC II 6 65 

10 Mastectomia L III 6 60 

11 Mastectomia LC III 5 60 

12 Laparotomia Exploratória LC III 5 78 

13 Ovariosalpingohisterectomia L II 6 90 

14 Herniorrafia L III 6 70 

 Ovariosalpingohisterectomia     
15 Mastectomia L II 5 90 

16 Herniorrafia L I 6 60 

 Ovariosalpingohisterectomia     
17 Mastectomia L II 5 50 
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18 Ovariosalpingohisterectomia L I 5 30 

19 Ovariosalpingohisterectomia L I 5 35 

20 Esplenomegalia L III 6 50 

21 Blefioplastia L II 5 55 

22 Ovariosalpingohisterectomia L II 6 51 

23 Orquiectomia L I 7 86 

24 Ovariosalpingohisterectomia LC III 7 47 

25 Mastectomia L II 5 60 

26 Herniorrafia LC III 5 173 

27 Mastectomia L III 5 127 

 Ovariosalpingohisterectomia     
28 Cistotômia LC III 6 125 

29 Mastectomia LC III 5 60 

 Ovariosalpingohisterectomia     
30 Ovariosalpingohisterectomia L III 5 170 

OSH= Ovariosalpingohisterectomia; L = limpa; LC = limpa-contaminada. 

 

Discussão 

Neste trabalho foi realizado o acompanhamento dos animais de procedimentos 

cirúrgicos, visando avaliar os fatores de risco de infecção hospitalar. Monitorou-se os animais 

no pré, trans e pós-operatório.  

Na avaliação no período pré-operatório foram encontrados resultados semelhantes 

por outros pesquisadores que verificaram o estado de saúde segundo o ASA. Considerando-

se, o estado físico geral do paciente, conforme a classificação proposta pela ASA, notou-se 

neste estudo que 57% dos animais operados no HV/EVZ/UFG eram saudáveis e, aqueles que 

apresentaram sinais sistêmicos eram de intensidade moderada. Resultados semelhantes foram 

contatados por Arias et al. em que 69,23% dos pacientes não apresentaram sinais sistêmicos 

no momento da cirurgia (ASA II), contudo mais da metade dos casos de IH aconteceram em 

pacientes de ASA II representados por 26,9% das cirurgias e ASA IV 3,8%, assim eles 

atribuíram a essa classificação ser um dos fatores que influenciam para a existência de IH12. 

Cheng et al. encontraram resultados de IH significativamente maiores em pacientes com ASA 

II-V comparada como o ASA I, sugerindo que o escore ASA antes da cirurgia tem uma forte 

influência nas taxas de SSI em casos contaminados limpos e limpos15. 

A maior parte dos procedimentos realizados nos animais avaliados foram 

classificados como limpos (67%) em relação às limpa-contaminados (33%). Esses resultados 

foram diferentes aos relatados por Murta et al., que obtiveram percentuais de cirurgias limpa-

contaminadas equivalentes a 18,24% e juntamente com as infectadas, corresponderam a quase 

25% das cirurgias realizadas16. 
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As cirurgias com o potencial de contaminação analisadas na presente pesquisa 

devem ser criteriosamente monitoradas porquê podem estar relacionadas a instalação de ISC. 

Arias et. al. encontraram o índice de ISC 7,96%, sendo que 4,54% nas cirurgias limpas, 

4,25% nas cirurgias limpa-contaminadas, 10,53% nas cirurgias contaminadas e 16% nas 

cirurgias infectadas12. Braga, encontrou um índice de 9,5%, sendo que 10,4% foram em 

cirurgias do tipo limpa4. Já Nicholson et al. detectaram na Philadelphia uma taxa de infecção 

de 5,9% na classe de cirurgias limpa contaminadas17. Destaque-se que, as taxas de ISC em 

procedimentos classificados como limpas constituem importantes indicadores do risco de 

contaminação18. 

Na sala cirúrgica do HV/EVZ/UFG contabilizou-se a média de seis pessoas na 

sala cirúrgica envolvidas no transoperatório. Para cada pessoa adicional na sala cirúrgica, o 

risco de SSI pode ser 1,3 vezes maior. Os relatórios sobre fator de profissionais envolvidos 

por cirurgia são escassos ou não são explícitos como um fator de risco importante para SSI19. 

Corsini et al afirmaram que quanto maior a quantidade de pessoas dentro da sala de cirurgia 

durante um procedimento, maior foram a movimentação na sala de cirurgia, e assim maior 

suspensão de partículas possivelmente fonte de contaminação, maior quantidade de pessoas 

respirando e falando, aumentando também o risco de ocorrer falha durante o procedimento13. 

O tempo médio das cirurgias avaliadas podem pode ser verificado como fator de 

risco de IH. Neste estudo a duração média das cirurgias (74 minutos) foi inferior ao descrito 

por Arias et. al. (112 minutos) porém, concluíram que o tempo de transoperatório não 

influenciou na ocorrência de IH. Portanto, Bernis et al. detectaram a influência do tempo 

sobre a IH, e relataram que cirurgias de até 60 minutos tiveram 50% contaminação para ferida 

cirúrgica, cirurgias de 61 minutos até 120 minutos notaram em 44,11% e 121 até 180 minutos 

e notificaram 2,94 % de contaminação. Além disso, observaram que, nenhum caso nas 

cirurgias acima de 180 minutos (0%) possibilitaram a instalação de IH2. Considerando que a 

duração da anestesia está relacionada com a duração da cirurgia é possível afirmar que para de 

Beal, Brown, Shofer o tempo colabora na instalação de IH, sendo que verificaram que a 

duração da anestesia aumentou significativamente o risco de infecção, para um procedimento 

de 60 minutos para cada minuto de tempo adicional de anestesia o risco foi aumentado em 

0,5%, demonstrando assim que um animal desenvolve um risco 30% maior de infecção na 

ferida pós-operatória por cada hora adicional de anestesia14. Assim de acordo com o tempo 

médio de procedimento desse estudo possivelmente pode ser um fator influenciador de IH. 

A comparação entre informações relacionados em relação as taxas de infecção 

devem ser vistas com cautela, pois existem muitas variáveis como o método de vigilância 
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empregado em cada instituição4. Para tanto o Ministério da Saúde por meio de uma portaria 

(2.626 de 1998) recomenda a existência de um Programa de Controle de Infecção 

Hospitalares (PCIH) em instituições hospitalares que realizem ações desenvolvidas 

sistematicamente para à redução máxima possível da incidência e da gravidade das IH.  As 

ações devem ser adequados, implementadas e supervisiodas co o objetivo de prevenir e 

controlar as IH1. No entanto pode ser considerado dispendioso, intensivo em mão-de-obra e 

de difícil de implementação para a vigilância de rotina, particularmente em medicina 

veterinária. 

 

Conclusões 

Contudo considerou-se como fatores de risco que levam a ocorrência de IH o potencial 

de contaminação, que verificou a maior quantidade de cirurgias classificadas previamente 

como limpa (67%) em relação a limpo-contaminada (33%), em relação ao fator classificação 

ASA a maioria estavam com doença sistêmica moderada que limita a função (ASA III) em 

43% dos animais, e ainda em relação ao fator do tempo médio de cirurgia a média de duração 

cirúrgica foi de 74 minutos. 
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CAPITULO 3 - PERFIL MICROBIOLÓGICO DE ANIMAIS, PROFISSIONAIS E 

AMBIENTE VETERINÁRIO E SUSCETIBILIDADE ANTIMICROBIANA EM UM 

HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO 

 

PERFIL MICROBIOLÓGICO DE ANIMAIS, PROFISSIONAIS 

E AMBIENTE VETERINÁRIO E SUSCETIBILIDADE 

ANTIMICROBIANA EM UM HOSPITAL VETERINÁRIO 

UNIVERSITÁRIO 

 

MICROBIOLOGICAL PROFILE OF ANIMALS, 

PROFESSIONALS AND VETERINARY ENVIRONMENT AND 

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY IN A UNIVERSITY VETERINARY 

HOSPITAL 

 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivos traçar o perfil microbiológico dos animais, 

profissionais e ambiente envolvidos em cirurgias de pequenos animais e ainda o perfil de 

suscetibilidade bacteriana. Foram acompanhados 30 cães de diferentes raças, sexo e faixa 

etária que realizaram 36 procedimentos cirúrgicos, sendo que alguns destes aconteceram 

simultaneamente no mesmo animal. A avaliação microbiológica obteve-se 272 isolados no 

total, que possibilitaram a identificação de 21 gêneros bacterianos. Caracterizaram-se como 

Gram positivas 75% das bactérias identificadas, e dentre estas, os gêneros Staphylococcus 

spp. e Streptococcus spp foram as mais frequentes. Entre as bactérias caracterizadas como 

Gram negativas (25%), o gênero Pseudomonas spp. foi verificado em maior quantidade. Nos 

isolados a partir de animais mostraram maior prevalência de Pseudomonas spp. e 

Staphylococcus coagulase positiva. Nos provenientes narinas, mãos e luvas dos profissionais 

teve-se a maior frequência bactérias dos gêneros Micrococcus spp. e Staphylococcus 

coagulase negativa. Já nas amostras colhidas do ambiente do CCPA identificou-se maioria 

bacteriana de Micrococcus spp.. Obteve-se a média de crescimento 6UFC/m²/h e 9UFC/m²/h 

no CCPA e 18UFC/m²/h e 19UFC/m/h no SI de enterobactérias e fungos respectivamente 

para ambos. Na avaliação da antibioticoterapia, observou-se que 93,4% das cirurgias 
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realizadas adotaram a administração de antimicrobianos no esquema terapêutico, e que dentre 

os fármacos testados, a penicilina apresentou o maior índice de resistência para os isolados. 

Palavras chaves: microbiologia veterinária, resistência bacteriana, infecção hospitalar. 

 

Abstract 

The present study aimed to trace the microbiological profile of the animals, professionals and 

environment involved in small animal surgeries and also the profile of bacterial susceptibility. 

Thirty dogs of different races, sex and age group were followed up with 36 surgical 

procedures, some of which occurred simultaneously in the same animal. The microbiological 

evaluation was obtained 272 isolates in total, which enabled the identification of 21 bacterial 

genera. Fifty-five percent of the bacteria identified were Gram-positive, and among these, the 

genera Staphylococcus spp. and Streptococcus spp were the most frequent. Among the 

bacteria characterized as Gram negative (25%), the genus Pseudomonas spp. was verified in 

greater quantity. In isolates from animals showed higher prevalence of Pseudomonas spp. and 

coagulase positive Staphylococcus. In the nostrils, hands and gloves of the professionals had 

the highest frequency bacteria of the genus Micrococcus spp. and coagulase negative 

Staphylococcus. In the samples collected from the CCPA environment, the bacterial majority 

of Micrococcus spp.. The average growth of 6UFC / m² / h and 9UFC / m² / h in CCPA and 

18UFC / m² / h and 19UFC / m / h in the SI of enterobacteria and fungi respectively were 

obtained for both. In the evaluation of antibiotic therapy, it was observed that 93.4% of the 

surgeries performed adopted antimicrobial administration in the therapeutic regimen, and that 

among the drugs tested, penicillin presented the highest resistance index for the isolates 

Keywords: veterinary microbiology, bacterial resistance, hospital infection. 

 

Introdução 

As infecções hospitalares (IH) ou nosocomiais são infecções contraídas após a 

hospitalização do paciente, revelam-se durante a internação ou mesmo depois da alta. São 

relacionadas com a internação ou procedimentos realizados em hospitais1-3. Frequentemente 

as IH são originadas por bactérias resistentes aos antimicrobianos utilizados na rotina da 

hospitalar2,4 e podem causar aumento morbidade e mortalidade em paciente e ainda afetam o 

sucesso do tratamento e atraso da cura, outros problemas são os custos adicionais para os 

proprietários de animais5. Os principais tipos de IH que acometem o aos pacientes são as 
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infecções da corrente sanguínea, infecção do sítio cirúrgico, infecção urinária, infecção 

respiratória e sepse4, 6. 

A IH pode ter origem endógena devido à patologia ou a condição clínica 

individual do paciente, ou exógena oriunda da contaminação de artigos médicos hospitalares, 

do ambiente e da equipe profissional6,7. Essa contaminação é representada pela presença 

transitória de microrganismos em superfícies, pode ocorrer em objetos inanimados e seres 

vivos. Porém a infecção acontece quando os danos decorrentes da multiplicação desses 

agentes ou de seus de seus produtos tóxicos no hospedeiro leva a interação imunológica1. 

Alguns estudos evidenciam a IH originada na microbiota do ar, superfícies fixas8-

11 e ainda do pessoal envolvido nos cuidados assistenciais veterinários caracterizados como 

contaminação cruzada. Segundo Andrade et al. as principais causas de infecção IH na 

Medicina Veterinária são: a grande quantidade de animais hospitalizados susceptíveis a 

infecção, a terapia com antibióticos realizada de forma incorreta, o número de pessoas lidando 

com o mesmo animal, a movimentação de pessoas dentro do hospital, as condições sanitárias 

impróprias e técnicas agressivas de terapêutica e diagnóstico8. Assim, considerando o 

ambiente veterinário como sendo de risco para IH, eles devem passar por uma 

desinfecção/esterilização tão eficiente ou até mesmo superior aos hospitais humanos, devido 

ao risco de contaminação cruzada e pelo fato de doenças infectocontagiosas poderem 

contaminar o próprio Médico Veterinário e as pessoas envolvidas no hospital9. 

Na medicina Veterinária a IH ainda não está bem estabelecida devido à ausência 

de Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)2, 12, 13. Contudo os fatores que 

cooperam para a ocorrência relatadas em estudos em humanos também vem se tornando 

comuns em pacientes veterinários, justificado pelo o aumento de cuidados intensivos, ao uso 

de dispositivos intravenosos, o tempo de hospitalização, uso indiscriminado de 

antimicrobianos, realização de cirurgias com colocação de implantes e uso de drogas 

imunossupressoras13. 

Até o momento ainda não se encontram muitos parâmetros que colaborem para o 

conhecimento dos principais microrganismos presentes em hospitais veterinários que levam à 

IH14. O monitoramento da ocorrência de IH na veterinária, embora seja de muita importância 

ainda não tem sido muito explorado15. 

Desta forma, vê-se a necessidade do conhecimento dos microrganismos presentes 

animais, profissionais e ambiente, bem como as alternativas antimicrobianas mais eficazes 

para prevenção e tratamento de infecções. Assim destaca-se a importância de intensificar a 

vigilância epidemiológica com o intuito de monitorar os agentes causadores de IH, 
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incentivando a adoção de medidas de prevenção e controle e o uso racional de 

antimicrobianos16. Para registro de dados epidemiológicos são necessárias as CCIHs, elas na 

medicina humana são obrigatórias nos hospitais do país17, contudo na Medicina Veterinária 

não é obrigatório, assim na ausência dessas nota-se a falta do controle dos dados estatísticos 

sobre a real incidência de IH. 

O objetivo do estudo foi traçar o perfil microbiológico dos animais, profissionais 

e ambiente envolvidos em cirurgias de pequenos animais e o perfil de suscetibilidade 

bacteriana. 

 

Materiais e métodos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da UFG com o 

número de protocolo 040159/2016 (Anexo 1) e pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

mesma intuição e foi registrado sob o número 031/16 (Anexo 2). 

Os critérios de inclusão dos procedimentos do estudo foram: área de incisão 

cirúrgica ser do tipo limpa e limpa-contaminada; o animal passar por um período de 

permanência no SI para monitoramento de pós-cirúrgico e retorno pós-operatório. Foram 

excluídas cirurgias odontológicas e ortopédicas e, aquelas em que a área de incisão eram do 

tipo contaminada e infectada, evitando assim resultados falso positivo microbiológicos do 

animal. 

O estudo foi realizado no período de janeiro a abril de 2017, nas dependências do 

Hospital Veterinário da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG (HV/EVZ/UFG), 

localizado no município de Goiânia, estado de Goiás. Para a obtenção do perfil 

microbiológico de cirurgias realizadas no CCPA foi empregado o estudo da carga 

microbiológica do paciente (cão), dos profissionais (veterinário e técnico de enfermagem) e 

dos ambientes (CCPA e SI), em dois momentos distintos antes e após a cirurgia. Foram 

utilizados no experimento dois setores do HV/EVZ/UFG para obtenção das amostras, as duas 

salas cirúrgicas gerais do CCPA (sala 3 e 4) a as alas A, B e C do SI. 

Os animais foram avaliados em seus sítios cirúrgicos (S), em que totalizaram-se 

seis momentos (Figura 1) divididos em fase pré-cirúrgica: S1- após a antissepsia previa (com 

solução de digliconato de clorexidina a 2% com tensoativos), S2 - após a antissepsia 

definitiva (solução alcoólica de digliconato de clorexidina a 0,5%); fase pós-cirúrgica: S3 - no 

termino da cirurgia, S4 - após 24 horas o procedimento, S5 - após antissepsia prévia ao 

curativo (com solução de digliconato de clorexidina a 2% com tensoativos) e S6 - no retorno 
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cirúrgico (10 a 14 dias após o procedimento). No procedimento de colheita das amostras nos 

sítios cirúrgicos foi utilizado suabe estéril umedecido em solução salina a 0,9%, friccionado 

em movimentos de ziguezague na área avaliada. 

 

 
FIGURA 1: Momentos em que foram feitas colheitas nos sítios cirúrgicos dos animais. 

S1= sítio cirúrgico após antissepsia previa; S2= sítio cirúrgico após antissepsia 

definitiva; S3= sítio cirúrgico após a cirurgia; S4= sítio cirúrgico após 24 horas 

da cirurgia; S5= sítio cirúrgico após antissepsia previa ao curativo; S6= sítio 

cirúrgico no retorno cirúrgico. 

Nos profissionais foram realizadas colheitas de amostras do anestesista (AN), 

volante (V), cirurgião (C) e cirurgião auxiliar (AU) (Figura 2). Nos dois primeiros 

profissionais citados, coletou-se das fossas nasais (N) e mãos (M) antes (1) e após (2) o 

procedimento cirúrgico. No cirurgião e cirurgião auxiliar foram feitas coletas das fossas 

nasais antes (CN1; AUN1) e após a cirurgia (CN2; AUN2), mãos após a antissepsia com 

escovação antes da cirurgia (CM1; AUM1) e luvas cirúrgicas depois da cirurgia (CL2 e 

AUL2). No procedimento de colheita das amostras nas fossas nasais, mãos e luvas foi 

utilizado suabe estéril umedecido em solução salina a 0,9%, no primeiro caso fez-se 

movimentos de rotação em um lado da fossa nasal, em seguida (com o mesmo suabe) do 

outro lado e foi armazenado no meio de transporte. Nas mãos e luvas com um mesmo suabe 

para as duas mãos fez o procedimento de fricção em movimentos de ziguezague na área 

palmar, e movimentos de “vai-e-vem” na extensão e entre dos dedos e sob as unhas, e foi 

armazenado em meio de transporte. 

No CCPA foram realizadas colheitas para a semeadura de microrganismos com a 

utilização de suabe estéril, umedecido em solução salina a 0,9%, que foi friccionado em 

movimentos de ziguezague na área sobre a mesa cirúrgica, antes de o animal ser colocado 

para realização do procedimento (M1) e após a cirurgia (M2) (Figura 3). 
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FIGURA 2: Momentos de colheitas de narinas, mãos e luvas dos profissionais. 

ANM1= mãos do anestesista antes da cirurgia; ANN1= fossas nasais do 

anestesista antes da cirurgia; VM1 mãos do volante antes da cirurgia; 

VN1= fossas nasais do volante antes da cirurgia; CM1= mãos do cirurgião 

antes da cirurgia CN1= fossas nasais do cirurgião antes da cirurgia; 

AUM1= mãos do cirurgião auxiliar antes da cirurgia; AUN1= fossas 

nasais do cirurgião auxiliar antes da cirurgia ANM2= mãos do anestesista 

após a cirurgia; ANN2= fossas nasais do anestesista após a cirurgia; 

VM2= mãos do anestesista após a cirurgia; VN2= fossas nasais do volante 

após a cirurgia; CL2= luvas do cirurgião após a cirurgia; CN2= fossas 

nasais do cirurgião após a cirurgia; AUL2= luvas do cirurgião auxiliar 

após a cirurgia; AUN2= fossas nasais do cirurgião auxiliar após a cirurgia. 

No CCPA e SI foram expostas as placas de Petri por 20 minutos contendo ágar 

Sabourand e ágar MacConkey para verificar o crescimento de unidades formadoras de colônia 

de fungos e de enterobactérias, respectivamente. No CCPA as placas (P) foram expostas após 

início da cirurgia nos seguintes locais: em baixo da mesa cirúrgica (P1); em cima do aparelho 

anestésico (P2); em baixo do foco cirúrgico (P3), em cima da mesa de coleta (P4); em baixo 

da mesa auxiliar (P5). No SI, as placas foram expostas 24 horas após a cirurgia em diferentes 

locais: em cima das baias da Ala A (P6); em cima das baias da Ala B (P7); em cima das baias 

da Ala C (P8), em cima da pia (P9); em baixo da mesa auxiliar (P10). 

 

 
FIGURA 3: Momentos de colheitas de mesas e ar circulante dos ambientes do CCPA e 

SI. 

M1= em baixo da mesa cirúrgica antes da cirurgia; P1= em baixo da mesa 

cirúrgica; P2= em cima do aparelho anestésico; P3= em baixo do foco 

cirúrgico; P4= em cima da mesa de coleta; P5= em baixo da mesa auxiliar; 

M2= em baixo da mesa cirúrgica após a cirurgia; P6= em cima das baias da 

Ala A; P7= em cima das baias da Ala B; P8= em cima das baias da Ala C, 

P9= em cima da pia; P10 – em baixo da mesa auxiliar. 

Utilizou-se para a contabilização do número UFC/m²/h, a formula em que se 

calcula por meio da relação numérica do produto da contagem de UFC depositadas na 
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superfície da placa por tempo determinado (20 minutos) com a área exposta, multiplica-se por 

três (para que seja atribuído o crescimento em uma hora)35. 

As amostras de material obtido por meio de suabes em meio de transporte (tubos 

de ensaio contendo 4,5 mL de solução salina 0,9%) e as placas de colheita de sedimentação 

espontânea foram acondicionadas em caixa isotérmica de isopor e encaminhados para o 

Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Preventiva (LBDMP/EVZ/UFG) 

para o processamento. 

As amostras foram identificadas de acordo com fichas no momento da colheita e a 

partir dela foi possível identificar e utilizar os dados obtidos para a tabulação em planilha do 

Excel 2007 (Microsoft®). Os registros auxiliaram para obtenção dos resultados das 

identificações e suscetibilidade a antimicrobianos. 

O processamento das amostras de suabe ocorreu em cinco etapas distintas: 

enriquecimento em caldo, isolamento, identificação preliminar, identificação e antibiograma. 

O enriquecimento foi realizado por infusão em dois tipos de caldo de crescimento, Casoy e 

Selenito. Em caldo Casoy, foi inserido 1mL da amostra com meio de transporte e o suabe 

(utilizado para coleta) à 4,5 mL de caldo. Sobraram-se aproximadamente 3,5mL de amostras 

com meio de transporte, esse foi adicionado à 4,5 mL de caldo Selenito. Os caldos foram 

encubados em estufa térmica à temperatura de 37ºC, por aproximadamente 24 horas. 

Para o isolamento, as infusões em caldo foram estriadas, por meio de alça 

bacteriológica, em meios de cultura específicos. As infusões no caldo Casoy foram estriadas 

pela técnica de semeadura em placa de ágar a 5% de sangue desfibrinado de carneiro e as 

infusões do caldo Selenito foram estriadas em placas de ágar MacConkey. Ambas as placas 

foram encubadas em estufa térmica à temperatura 37ºC, por intervalo de 24 horas. 

Para as UFCs crescidas em ágar sangue realizou-se a identificação preliminar com 

a coloração de Gram em lâmina. Após a leitura da lâmina pigmentada iniciou-se o processo 

de identificação bacteriana de bactérias gram-positivas e gram-negativas aeróbias e aeróbias 

estritas. Para as UFCs crescidas no ágar MacConkey procedeu-se diretamente para as provas 

de identificação de bactérias Gram negativas, por esse meio ser seletivo para 

enterobactérias18,19. 

A identificação de bactérias cocos Gram positivas ocorreu por meio de prova de 

catalase, oxidação e fermentação da glicose, manitol e coagulase. Para identificação de 

bactérias Gram negativas, realizou-se o perfil fenotípico por meio dos testes bioquímicos: 

produção de urease, de indol, de H2S, prova do vermelho de metila, prova de motilidade, 
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utilização de citrato de Simmons, malonato, desaminação da fenilalanina, utilização de 

glicose e produção de gases, utilização de lactose e frutose18, 20. 

Foram realizados testes de suscetibilidade para todas as bactérias identificadas por 

disco-difusão de Kirby-Bauer, de acordo com as normas do ClinicalandLaboratory Standards 

Institute (CLSI). Foi verificada a suscetibilidade aos medicamentos: amicacina(AMI) 

(30mcg), amoxicilina + ácido clavulânico(AMC) (30mcg), cefalotina (CFL) (30mcg), 

ceftriaxona(CRO) (30mcg), doxiciclina(DOX) (30mcg), enrofloxacina(ENO) (5mcg), 

gentamicina (GEN) (10mcg), penicilina G (PEN) (10UI), sulfametoxazol+trimetropina(SUT) 

(25mcg). Fez-se a leitura medindo o alo de inibição e em seguida comparando com a tabela 

do CLSI21. 

Os resultados foram submetidos a análise descritiva para cálculo das frequências e 

comparação das médias e desvio padrão. Foi empregada análise multivariada por meio de 

dendrograma pelo método UPGMA para avaliar a similaridade dos locais quanto à presença 

de diferentes microrganismos. Utilizou-se o software R22 para as análises estatísticas. 

 

Resultados 

A população experimental constituiu por 30 cães (87% fêmeas e 13% machos) 

provenientes de diferentes raças com peso médio de 11,03±9,3 kg e idade média de 80±58,9 

meses. Foram acompanhados 36 procedimentos cirúrgicos, sendo que alguns destes 

ocorreram simultaneamente no mesmo animal. Os procedimentos cirúrgicos que se 

destacaram foram as cirurgias de ovariosalpingohisterectomias (60%) e mastectomias 

(22,2%). 

Realizou-se avaliação microbiológica em 840 amostras, sendo 720 de colheitas de 

arraste com emprego de suabe (180 de sítio cirúrgico, 240 fossas nasais, 240 de mãos e luvas 

cirúrgicas e 60 de mesa cirúrgica) e foram expostas 120 placas de sedimentação simples de ar 

circulante. Identificaram 21 gêneros bacterianos sendo 372 microrganismos, provenientes de 

50 amostras do sítio cirúrgico do animal, 205 amostras das fossas nasais dos profissionais, 89 

de amostras das mãos e luvas dos profissionais e 28 amostras das mesas cirúrgicas (Figura 1). 

Classificaram 279 (75%) amostras como Gram positivas e 93 (25%) Gram negativas (Quadro 

3), com prevalência dos gêneros Staphylococcus spp. e Pseudomonas spp., respectivamente, 

em sítios cirúrgicos em um hospital veterinário. 
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FIGURA 4: Bactérias isoladas no CCPA, provenientes pacientes, profissionais e ambiente. 

Os isolados provenientes das feridas de animais (cães) mostraram maior 

prevalência de Pseudomonas spp. e Staphylococcus coagulase positiva. Foram identificados 

seis gêneros de bactérias Gram negativas (47,9% dos isolados) e cinco Gram posistivas 

(52,1% dos isolados), sendo os primeiros Alcaligenis faecalis, Burkholderia mallei, 

Escherichia coli, Pasterurella spp, Pseudomonas spp., Stenophomonas spp. e os segundos 

Micrococcus spp, Planococcus spp. e Staphylococcus coagulase positiva e negativa, 

Streptococcus spp (Quadro 2). 

Das amostras colhidas em profissionais do CCPA foi possível identificar 294 

cepas, contudo 70% delas foram isoladas de amostras a partir das fossas nasais e o restante de 

mãos e luvas. Foram identificados 12 gêneros de bactérias Gram negativas (19,7% dos 

isolados) e cinco Gram posistivas (80,3% dos isolados), sendo os primeiros Acinetobacter 

baumannii, Alcaligenis faecalis, Bordatella ssp, Burkholderia mallei, Chromobacterium spp., 

Enterobacter spp., Escherichia coli, Kingela spp., Neisseria spp., Planococcus spp., 

Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenophomonas spp. e os segundos Micrococcus spp, 

Planococcus spp. e Staphylococcus coagulase positiva e negativa, Streptococcus spp (Quadro 

3). Teve- se como maior frequência bacteriana dos gêneros Micrococcus spp. e 

Staphylococcus coagulase negativa. 
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QUADRO 1: Bactérias isoladas no sítio cirúrgico, provenientes 

pacientes (cães). 

 
S1= sítio cirúrgico após antissepsia previa; S2= sítio cirúrgico após 

antissepsia definitiva; S3= sítio cirúrgico após a cirurgia; S4= sítio 

cirúrgico após 24 horas da cirurgia; S5= sítio cirúrgico após 

antissepsia previa ao curativo; S6= sítio cirúrgico no retorno cirúrgico. 

 

QUADRO 2: Bactérias isoladas das fossas nasais, mãos e luvas, provenientes 

profissionais. 

 
ANM1= mãos do anestesista antes da cirurgia; ANN1= fossas nasais do anestesista 

antes da cirurgia; VM1 mãos do volante antes da cirurgia; VN1= fossas nasais do 

volante antes da cirurgia; CM1= mãos do cirurgião antes da cirurgia CN1= fossas nasais 

do cirurgião antes da cirurgia; AUM1= mãos do cirurgião auxiliar antes da cirurgia; 

AUN1= fossas nasais do cirurgião auxiliar antes da cirurgia ANM2= mãos do 

anestesista após a cirurgia; ANN2= fossas nasais do anestesista após a cirurgia; VM2= 

LOCAIS S1 S2 S3 S4 S5 S6 TOTAL

Alcaligenis faecalis - - - 1 - 1 2

Burkholderia mallei 1 - - - - 1 2

Escherichia coli - - - 1 - - 1

Micrococcus spp. - - 3 2 - 1 6

Pasteurella spp. - - - - - 1 1

Planococcus spp. - - 1 - - 1 2

Pseudomonas spp. 3 1 1 1 - 6 12

Staphylococcus coa - - - - 2 - - 2

Staphylococcus coa + - - 5 3 - 2 10

Stenophomonas spp. 1 1 1 2 - - 5

Streptococcus spp. - - 2 2 - 1 5

TOTAL 5 2 13 14 0 14 48

Locais A
N

M
1

A
N

M
2

A
N

N
1

A
N

N
2

A
U

L
2

A
U

M
1

A
U

N
1

A
U

N
2

C
L

2

C
M

1

C
N

1

C
N

2

V
M

1

V
M

2

V
N

1

V
N

2

T
o

ta
l 

Alcaligenis faecalis - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2

Bordatella spp. - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 2

Burkholderia mallei - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

Acinetobacter baumannii - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 2

Chromobacterium spp. 1 - - - - - - 1 - - 1 1 - - - - 4

Enterobacter spp. - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Escherichia coli - - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 5

Kingela spp. - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 2

Micrococcus spp. 4 4 6 7 - 1 5 6 3 1 3 4 4 3 3 6 60

Neisseria spp. - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - 3

Planococcus spp. 1 1 2 - 1 - 2 3 1 1 2 1 2 - 3 1 21

Pseudomonas spp. 1 - 4 5 1 2 4 2 - 1 5 2 - 1 1 1 30

Serratia spp. - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 2

Staphylococcus coa - 2 3 6 8 2 - 4 4 - - 2 4 - 4 5 5 49

Staphylococcus coa + 4 2 5 1 5 1 5 4 4 - 7 9 7 4 4 6 68

Stenophomonas spp. - - 1 - - - - 2 - - 1 - - - - - 4

Streptococcus spp. 1 4 3 4 1 3 3 4 - - 2 3 1 - 6 3 38

Total 14 14 27 26 11 8 28 27 8 4 25 27 15 15 23 22 294
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mãos do anestesista após a cirurgia; VN2= fossas nasais do volante após a cirurgia; 

CL2= luvas do cirurgião após a cirurgia; CN2= fossas nasais do cirurgião após a 

cirurgia; AUL2= luvas do cirurgião auxiliar após a cirurgia; AUN2= fossas nasais do 

cirurgião auxiliar após a cirurgia. 

Nas amostras colhidas do ambiente do CCPA (mesas) identificou-se 28 cepas, 

sendo 36,7% de bactérias Gram negativas prevalecendo Pseudomonas spp. e 63,3% Gram 

positivas com a maioria de Micrococcus spp., totalizando 11 gêneros bacterianos (Quadro 4). 

QUADRO 3: Bactérias isoladas no ambiente do 

CCPA, provenientes de mesas. 

 
M1= em baixo da mesa cirúrgica antes da cirurgia; 

M2= em baixo da mesa cirúrgica após a cirurgia;  

Na avaliação da carga microbiológica de ambientes partir de exposição de placas 

por sedimentação simples, verificou-se o crescimento microbiano em 110 placas de Petri no 

CCPA e 129 no SI. Obteve-se a média de crescimento 6UFC/m²/h e 9UFC/m²/h no CCPA e 

18UFC/m²/h e 19UFC/m/h no SI de enterobactérias e fungos respectivamente para ambos. 

Os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos para os isolados do estudo 

(Tabela 1) representam um perfil de multirresistência a antimicrobianos, sendo que a 

penicilina e cefalotina foram os antibióticos com maior resistência, e amicacina e ceftriaxona 

com maior sensibilidade 

 

 

 

 

 

Locais M1 M2

Total 

Geral

Burkholderia mallei 1 - 1Acinetobacter 

baumannii - 1 1

Chromobacterium spp. 1 - 1

Escherichia coli - 1 1

Micrococcus spp. 4 5 9

Moraxella spp. - 1 1

Planococcus spp. 1 3 4

Proteus spp. - 1 1

Providencia spp. 1 - 1

Pseudomonas spp. - 3 3

Staphylococcus coa - 1 - 1

Staphylococcus coa + 1 2 3

Streptococcus spp. - 1 1

Total 10 18 28
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TABELA 1-  Perfil de suscetibilidade amostras isoladas no ambiente do CCPA, 

provenientes de cães, profissionais e ambiente 

 

 

Discussão 

Neste estudo, a carga microbiológica nos pacientes, profissionais e ambiente foi 

observada a presença de 372 microrganismos, sendo 50 provenientes do sítio cirúrgico do 

animal, 205 das fossas nasais dos profissionais, 89 de mãos e luvas dos profissionais e 28 das 

mesas cirúrgicas. Dentre os isolados obtidos, verificou-se na identificação de 21 gêneros 

bacterianos, em que 279 foram Gram positivas e 93 (25%) Gram negativas (Quadro 3). 

A avaliação do perfil bacteriano do animal apresentou prevalência dos gêneros 

Staphylococcus spp. e Pseudomonas spp. em sítios cirúrgicos. Corsini e colaboradores ao 

identificarem microrganismos em ISC animal, encontraram resultados divergentes, sendo 

36,07% para Gram positivas e 63,93% para Gram negativas. Entre os Staphylococcus spp., 

60,90% foram coagulase positiva e 39,10% coagulase negativa23. Resultados semelhantes 

foram observados por Ishii et al. na prevalência de Staphylococcus spp. (27,6%), seguido por 

Pseudomonas spp. (22,7%)24. Em outro estudo semelhante realizado por Dias et. al. 

Apresentou 55% dos agentes identificados de Staphylococcus spp25. 

As identificações, quanto à presença de Staphylococcus spp. e Streptococcus spp., 

indicam que a contaminação do sítio cirúrgico é proveniente da microbiota normal da 

S % R % S % R % S % R % S % R % S % R % S % R % S % R % S % R % S % R %

Acinetobacter baumannii 3 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 67 33 100 - 67 33 100 -

Alcaligenes faecalis 4 75 25 100 - 50 50 75 25 75 25 100 - 100 - - 100 100 -

Bordatela spp. 2 50 50 100 - - 100 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

Burklolderia mallei 4 75 25 100 - 75 25 100 - 75 25 100 - 100 - - 100 100 -

Chromobactetium  spp. 5 60 40 80 20 40 60 80 20 60 40 80 20 80 20 - 100 60 40

Enterobacter  spp. 2 100 - 100 - 50 50 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

Escherichia coli 7 86 14 100 - 43 57 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 71 29

Kingela  spp. 2 50 50 100 - 50 50 100 - 100 - 100 - 50 50 - 100 50 50

Micrococcus  spp. 78 98 2 94 6 96 4 81 19 85 15 85 15 81 19 31 69 73 27

Moraxella  spp. 1 - 100 - 100 - 100 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

Neisseria  spp. 5 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 80 20 60 40 100 -

Pasteurela spp. 1 100 - - 100 100 - 100 - 100 - - 100 100 - - 100 100 -

Planococcus spp. 28 93 7 93 7 86 14 86 14 89 11 72 28 100 - 29 71 64 36

Proteus  spp. 1 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 - 100 - 100

Providencia spp. 1 100 - 100 - - 100 100 - 100 - 100 - 100 - - 100 100 -

Pseudomonas  spp. 57 70 30 77 23 12 88 77 23 67 33 91 9 79 21 4 96 75 25

Serratia spp. 2 100 - 50 50 50 50 50 50 100 - - 100 50 50 - 100 50 50

Staphylococcus coa - 55 98 2 98 2 93 7 91 9 93 1 82 18 93 7 31 69 84 16

Staphylococcus coa + 81 93 7 90 10 85 15 77 23 90 10 85 15 88 12 31 69 77 23

Stenophomonas spp. 17 88 12 94 6 77 23 88 12 35 65 94 6 82 18 6 94 67 53

Streptococcus  spp. 37 100 - 100 - 95 5 100 - 95 5 92 8 89 11 51 49 100 -

AMC=Amoxicilina+Ácido clavulânico; AMI=Amicacina; CFL= Cefalotina; CRO=Ceftriaxona; DOX=Doxiciclina; ENR=Enrofloxacina; GEN=Gentamicina;

PEN=Penicilina; SUT=Sufametoxazol+trimetoprima; S=Sensível; R=Resistente

SUTNúmero 

de 

amostras

AMC AMI CFL CRO DOX
Bactérias

ENR GEN PEN
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orofaringe humana8, 26. Os resultados encontrados neste trabalho e os descritos na literatura 

corroboram de tal maneira que se pode comparar os centros cirúrgicos veterinários com os 

hospitais humanos, no quesito de predominância de gêneros bacterianos28, 27. Outros autores 

atentam ainda para o controle da qualidade do ambiente cirúrgico, assim como a 

descontaminação do centro cirúrgico, o que pode minimizar a presença de microrganismos 

nas superfícies, nos equipamentos e no ar, com o intuito de reduzir possíveis infecções 

hospitalares1, 29. 

Na avaliação dos profissionais ocorreu a prevalência de Staphylococcus coagulase 

positivo e negativo, e Micrococcus spp.. Em um estudo realizado nesta mesma instituição 

encontrou-se também a prevalência Staphylococcus coagulase positivo nas mãos dos 

profissionais. Ainda no estudo de Andrade et al. as mãos e orofaringes dos profissionais 

representaram a maior quantidade de isolados bacterianos dentro da avaliação proposta, 

demonstrando desta forma uma prevalência inalterada do perfil de bactérias em profissionais 

desde 19928. Esse resultado foi semelhante ainda no estudo de Shen et al., em que os 

microrganismos isolados em que se destacaram os cocos Gram-positivos, sendo o 

Staphylococcus coagulase negativo sendo a principal bactéria deste grupo30. 

Nas avaliações do ambiente veterinário foram encontrados resultados semelhantes 

no estudo de Santos que usou a mesma técnica de coleta9. Foram verificadas que estes e de 

Santos et. al. estão dentro dos padrões aceitáveis pela legislação vigente31. As bactérias 

isoladas em comum com Santos foram Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia coli, 

mostrando assim um perfil microbiológico bem definido para ambiente veterinário. Na 

avaliação de Andrade et al. realizada anteriormente na mesma instituição verificou-se me 

mesas cirúrgicas do CCPA resultado semelhante, representado pela presença da bactéria 

Staphylococcus coagulase negativa8. O gênero Staphylococcus podem ter sido isoladas de 

amostras ambiente porem de origem biológicas de humanos, sabendo que as mais comuns são 

S. epidermidis, S. saprophyticus e S. aureus 9, 32. 

O estudo da carga microbiológica (pacientes, profissionais e ambientes do CCPA 

e SI) possibilitou a obtenção de dendrograma (Figura 5), que consistiu na avaliação da 

metodologia de ligação entre as médias não ponderadas em quatro grupos (A, B, C e D) 

organizado em ordem alfabética de forma crescente do mais contaminado para o menos 

contaminado. Sendo agrupados entre si nos grupos, os resultados com similaridade para 

presença de microrganismos. Essa similaridade considerou o conjunto de todas as bactérias, o 

que consistiu em análise multivariada. 
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FIGURA 5- Dendograma representando distribuição dos agentes bacterianos identificados 

nas amostras em relação a presença e ausência de acordo com suas ligações 

média entre os grupos não ponderados (UPGMA). 

O grupo A (S5, S1 e S2) (Figura 5) representou o agrupamento com menor 

quantidade de cepas (8 no total), com identificação somente de Pseudomonas spp. e 

Stenophomonas spp., sendo que no S5 não foi observado nenhum crescimento bacteriano. O 

grupo B (M1 e VM2) identificou-se a presença de Micrococcus spp., 

Staphylococcuscoagulase positiva e negativa e ausência dos demais agentes, o que totalizou 

25 cepas identificadas. No grupo C (CL2, VM1, CM1 e S3) teve como total de identificação 

41 microganismos e foram agrupados devido em todos os locais ter sido identificado 

Planococcus spp. e Micrococcus spp., contudo a maior prevalência microbiológica desse 

grupo foram o ultimo citado e Staphylococcus coagulase positivo. No grupo D (AUM1, M2, 

AUN1, CN2, AUN2, CN1, ANN2, S4, AUL2, ANM2, VN1, ANN1, ANM1 e VN2) ocorreu 

o maior crescimento microbiano com 298 cepas, sendo identificado a presença de 

Micrococcus spp. e teve predominância de Staphylococcus coagulase positiva e Streptococcus 

spp. e ausência de Providencia spp. 

A partir do dendrograma (Figura 5) verificou-se na avaliação de carga microbiológica, 

que os profissionais foram os que apresentaram maior percentual de crescimento bacteriano, 

com destaque para anestesiologistas com 27,5%. Os microrganismos transportados na 

microbiota da equipe cirúrgica são conhecidos como uma grande fonte de contaminação 

dispersa no ar de ambientes cirúrgicos33. Estudos comprovam que trajes adequados (roupa 

especifica para o setor de cirurgia, máscara facial, touca) previnem riscos de infecção cruzada 
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por meio dos profissionais de saúde33, 34. No HV/EVZ/UFG tem se a padronização de 

vestimenta própria para uso no ambiente cirúrgico, máscara e touca (ambas descartáveis), 

sendo norma para todos que adentrarem o CCPA, e ainda para cirurgiões titulares e cirurgiões 

auxiliares é necessário o uso de luvas e capotes estéreis. 

Nas coletas do ar ambiente, o SI apresentou maiores quantitativos de 

microrganismo no ar circulante em relação ao CCPA, sendo 19UFC/m²/h e 7UFC/m²/h 

respectivamente. Segundo a análise de Fisher et al. os resultados encontrados neste estudo 

podem ser classificados como ótimos, pois os padrões para os setores em estudo são ótimos 

para o CCPA o intervalo de 0-50 UFC/h e SI 0-450 UFC/h35. Foi ainda inferior ao valor 

máximo estabelecido pela ANVISA (≤ 7,5 x 102 UFC/m³) em todas as amostras avaliadas e 

também aos valores encontrados em Centros cirúrgicos avaliados por Scapaticci36. A rotina de 

manutenção dos sistemas de ar-condicionado proporciona a qualidade do ar ambiente31, e que 

a partir dos resultados obtidos é possível afirmar que manutenção dos equipamentos dos 

ambientes avaliados está sendo eficiente para assegurar a saúde dos pacientes e profissionais. 

Esses resultados são apoiados pelo estudo de Macedo e colaboradores realizado no ambiente 

hospitalar no norte do Paraná. Eles encontraram média de 23 UFC/m³ em áreas de alta 

complexidade hospitalar. Os resultados foram bem mais positivos do que outros estudos que 

avaliaram a qualidade do ar interno de ambientes hospitalares10, 11. 

Na avaliação da antibioticoterapia, observou-se que 93,4% das cirurgias realizadas 

adotaram a administração de antimicrobianos no esquema terapêutico. Sendo que, deste 

percentual, 91,3% dos casos empregaram-se o medicamento de forma isolada e 2,1% sob a 

forma de associações medicamentosas. E que dentre os medicamentos prescritos, os fármacos 

beta-lactâmicos apresentaram o maior percentual de indicação terapêutica (93,5%), sendo 

representados por drogas (86,5%) da classe das cefalosporinas (cefalotina e ceftriaxona), 

seguidos pelas penicicilinas (7%), quinolonas (3,4%) e nitroimidazólicos (3,4%). 

O antimicrobiano que apresentou o maior índice de resistência para os isolados foi 

a penicilina. Nas bactérias isoladas nas feridas esse percentual de resistência foi 92%, nos 

profissionais foi de 74% e no ambiente de 80%. Esses resultados são confirmados por estudo 

realizado com isolamento de bactérias Gram positivas (Staphylococcusssp. e 

Streptococcusssp.)14. 

Os isolados provenientes das feridas mostraram menor resistência a ceftriaxona e 

gentamicina para Gram positivas, entretanto as Gram negativas apresentaram menor 

resistência amicacina e a associação de sulfametoxazol + trimetropim. Resultado divergente 

foi encontrado ao se avaliar bactérias Gram negativas presentes em ISC que apresentaram 
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maior percentual de resistência para amoxicilina+ácido clavulânico, cefalexina e 

sulfametoxazol + trimetropim13. Em outro estudo o índice de resistência foi maior para 

cefalotina, cefalexina e clindamicina, sendo que as bactérias Gram negativas apresentaram 

resistência superior a 58% aos demais antimicrobianos avaliados, enquanto que nas Gram 

positivas a resistência foi menor37. 

Os espécimes bacterianos isolados de profissionais também apresentaram 

resistência para todos os antimicrobianos avaliados, sendo que nas bactérias Gram positivas o 

percentual de resistência foi maior. Estes microrganismos revelaram menor resistência à 

amoxicilina+ácido clavulânico e doxiciclina, enquanto que nas Gram negativas foi para 

enrofloxacina, gentamicina e ceftriaxona. Em um ensaio de isolamento e identificação de 

Staphylococcus coagulase posiviva e negativa em profissionais da área oncológica encontrou-

se resultados de resistência à oxacilina nos agentes do primeiro e meticilina nos agentes do 

segundo38. Em outro estudo de monitoramento de Staphylococcus aureus, entre pessoas da 

área da saúde, que frequentavam hospitais e ambulatórios identificou-se que 24,1% das cepas 

isoladas foram resistentes à oxacilina e 82,8% de resistente à ampicilina39. 

Nos isolados provenientes dos ambientes avaliados (CCPA e SI), os 

antimicrobianos que revelaram menor resistência foram amoxicilina+ácido clavulânico e 

amicacina para as Gram positivas, enquanto que os medicamentos ceftriaxona e enrofloxacina 

foram para as Gram negativas (100% sensíveis). Em uma avaliação realizada em uma 

Unidade de Terapia Intensiva a partir de amostras de todos os equipamentos e mobiliários, 

verificou-se a presença de Acinetobacter baumannii como nesse estudo e esse apresentou-se 

resistente aos fármacos das classes farmacológicas de cefalosporinas, carbapenens, quinolonas 

e nitrofluranos40. 

Na medicina veterinária, a administração profilática de antimicrobianos durante o 

procedimento cirúrgico é claramente aceita como importante medida de redução e controle da 

incidência de ISC41. Sendo que, sua administração deve ser realizada entre 30 e 60 minutos 

antes do procedimento cirúrgico42. Contudo notou-se a falta de sistematização na escolha do 

antibiótico na instituição, bem como na periodicidade de aplicação, não se seguindo as 

orientações propostas pela literatura41, 43. Os resultados obtidos no perfil de suscetibilidade 

antimicrobiana sugerem a necessidade de padronização da antibioticoprofilaxia, para sua 

adequada utilização, associada ao controle de outros fatores de risco, de acordo com literatura 

específica. 

Outro dado importante encontrado neste estudo foi que a anotação do 

antimicrobiano profilático, registrada pelo cirurgião responsável no prontuário clínico anterior 
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ao ato cirúrgico, não foi encontrada. Observou-se que tal registro era geralmente feito pelo 

anestesista, no momento da cirurgia, na ficha de anestesia, possibilitando a administração da 

antibioticoprofilaxia nos momentos iniciais da cirurgia, o que difere das recomendações 

discutidas anteriormente42. Ainda se observou a utilização do fármaco ceftriaxona 

(cefalosporinas de 3a. geração), quando existe protocolo para a administração de cefazolina 

(cefalosporinas de 1a. geração) para procedimentos cirúrgicos em pequenos animais. 

A administração de profilaxia antimicrobiana é um procedimento recomendado nas 

cirurgias limpa-contaminadas e contaminadas1, 44, mas no presente estudo administrou-se 

antibioticoterapia no trans-cirurgico também nas cirurgias limpas por ser procedimento 

padronizado no HV/EVZ/UFG. O uso de antibiótico como profilaxia favoreceu a redução da 

carga microbiana de amostras a parti de animais e o uso inadequado de antibioticoprofilaxia é 

um dos fatores de risco importantes para instalação de infecção hospitalar12. 

O conhecimento da microbiota da infecção do sitio cirúrgico ISC é importante 

para que a profilaxia e tratamento com antimicrobianos sejam mais eficazes. O uso 

indiscriminado de antimicrobianos provoca alterações na epidemiologia hospitalar 

favorecendo a emergência de cepas multirresistentes. Diante do perigo desses patógenos, as 

comissões e os serviços de infecção têm intensificado a vigilância epidemiológica com o 

objetivo de monitorá-lós, incentivando a adoção de medidas de prevenção e controle e o uso 

racional de antimicrobianos9, porem na medicina veterinária há uma grande carência de 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar1, 13. 

 

Conclusões 

Os isolados provenientes das feridas de animais (cães) mostraram maior 

prevalência de Pseudomonas spp. e Staphylococcus coagulase positiva. Nos isolados 

provenientes narinas, mãos e luvas do profissionais teve-se a maior frequência bactérias dos 

gêneros Micrococcus spp. e Staphylococcus coagulase negativa. Já nas amostras colhidas do 

ambiente do CCPA (mesas) identificou-se maioria bacteriana de Micrococcus spp.. Obteve-se 

a média de crescimento 6UFC/m²/h e 9UFC/m²/h no CCPA e 18UFC/m²/h e 19UFC/m/h no 

SI de enterobactérias e fungos respectivamente para ambos. 

Referências 

 

1- Fernandes TA, Vaz MO, Filho NR. Infecção Hospitalar e suas interfaces na Área da 

saúde. São Paulo: Atheneu; 2000. 30-55p. 



45 

 

2- Santos W.G., Diniz R.C., Carvalho I.A. & Freitas P.M.C.F. 2012. Infecção hospitalar 

em medicina veterinária. Revta Vet. Zootec. Minas 21:10-15. 

3- Brasil. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998. Dispoe 

sobre a obrigatoriedadeda manutenção pelos hospitais do país, do Programa de 

Infecções Hospitalares. Diário Oficial da União , Brasília (13/05/1998). 

4- Johnson J.A. 2002. Nosocomial infections. Vet. Clin. North Am., Small Anim. Pract. 

32(5):1101-1126. 

5- Windahl U, Bengtsson B, Nyman AK, Holst BS. The distribution of pathogens and their 

antimicrobial susceptibility patterns among canine surgical wound infections in Sweden 

in relation to different risk factors. Acta Veterinaria Scandinavica. 2015; 57(1), 11. 

6- Lacerda R.A. 1992. Buscando Compreender a Infecção Hospitalar no Paciente 

Cirúrgico. Atheneu, São Paulo. 178p. 

7- Brown DC, Conzemius MG, Shofer F, Swann H. Epidemiological evaluation of 

postoperative wound infection in dogs and cats. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1997; 210 (9): 

1302-06. 

8- Andrade MA, Mesquita AJ, Silva JAF, Paulo MN. Frequência de bactérias isoladas no 

ambiente, em feridas cirúrgicas, em médicos veterinários, enfermeiros e auxiliares de 

enfermágem. Anais Esc. Agron. Vet. 1992, 21 (22): 1-11. 

9- Santos LR, Neto JS, Rizzo NN, Bastiani PV, Oliveira VM, Boscardin G. Eficácia de 

desinfetantes e anti-sépticos empregados no Hospital Veterinário da UPF (HV-UPF) 

Brasil. Revista da FZVA. 2007; 14: (2), 156-64. 

10- Maldonado-Veiga M, Peña-Cabriales JJ, Villalobos SS, Castellanos-Arévalo AP, 

Camarena-Pozos D, Arévalo-Rivas B, Valdés-Santiago L, Hernández-Valadez LJ, Peña 

PLG. Bioaerosoles y evaluación de la calidad del aire en dos centros hospitalarios 

ubicados en León, Guanaguato, México. Rev. Int. Contam. Ambient. 2014. 30 (4), 351-

63 

11- de Souza WB, Matoski A. Characterization of Mould in Masonry in Hospital 

Environment - Case Study. Open Journal of Civil Engineering, 2016. 6 (4): 618-30. 

12- Braga DP. Incidência e fatores de risco associados à infecção do sítio cirúrgico na 

clínica de cães e gatos do hospital veterinário da Universidade Federal de Viçosa. 

[Dissertação], Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2008. 

13- Arias MVB, Aiello G, Bataglia LA, Freitas JC. Estudo da ocorrência de infecção 

hospitalar em cães e gatos em um centro cirúrgico veterinário universitário. Peq. Vet. 

Bras.2013. 33 (6): 171-79. 

14- dos Santos FF, Silva KR., Vignoto VKC, De Conti JB, Pachaly JR, Wosiacki SR. 

Avaliação microbiana de sítio cirúrgico relacionado ao tempo de procedimento e 

resistência a antimicrobianos em cães e gatos. Revista de Ciência Veterinária e Saúde 

Pública, 2015; 2(1), 26-33. 



46 

 

15- Ogeer-Gyles JS, Mathews KA, Boerlin P.Nosocomial infections and antimicrobial 

resistence in critical care medicine. J. Vet. Crit. Care. 2006; 16:1-18. 

16- Duque-Estrada EO, Duarte MR, Rodrigues DM, Raphael MDW. Infections in Pediatric 

Surgery: a Study of 575 Patients in a University Hospital. Pediatric Surgery 

International. 2003; 19:436-8. 

17- Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária . RDC nº 14 de 28 de fev de 2007, 

Aprova o Regulamento Técnico para Produtos Saneantes com Ação Antimicrobiana 

harmonizado no âmbito do Mercosul. Diário Oficial da União. 2007. 

18- Tortora GJ., Funke BR, Case CL. Microbiologia. 10. ed., Porto Alegre: Artmed, 2012. 

319p. 

19- Menezes, Rochele Mosmann, et al. "Avaliação microbiológica da antissepsia pré-

operatória das mãos de profissionais de enfermagem de um centro cirúrgico." Revista de 

Epidemiologia e Controle de Infecção 1.1 (2017): 178-191. 

20- ANVISA, 2014. Detecção e Identificação de Bactérias de Importância Médica. Manual 

de Microbiologia Clínica para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde 

Volume VI., Brasilía-DF, 2014. 149p. 

21- Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial 

susceptibility testing; 27th ed. 2016. 250p. 

22- R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 

23- Corsini CM., Borges AP, Alberto DS, José RM, Silva CH. Incidência de infecção do 

sítio cirúrgico e fatores de risco associados na clínica cirúrgica de pequenos animais. 

Arq. bras. med. vet. Zootec. 2014; 737-744. 

24- Ishii JB, Freitas JC, Arias MVB. Resistência de bactérias isoladas de cães e gatos no 

Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (2008-2009). Pesquisa 

Veterinária Brasileira 2011; 31(6), 533-537. 

25- Dias RA, Júnior FG, Souza AP. Avaliação da contaminação bacteriana nos setores de 

Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UFCG, PB. Rev. 

Bras. Med. Vet., 2015; 37(2):173-177. 

26- Golin V. Oropharynx microbiota among alcoholics and non-alcoholics. Revista Paulista 

de Medicina, 1998; 116: 1727-1733. 

27- Pontes, BD. Incidência e fatores de risco associados à infecção do sítio cirúrgico na 

clínica de cães e gatos do hospital veterinário da Universidade Federal de Viçosa 

[Dissertação]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Escola de Veterinária; 2008. 

28- Kobayashi CCBA, Sadoyama G, Vieira JDG. Determinação da resistência 

antimicrobiana associada em isolados clínicos de Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa em um hospital público de Goiânia, Estado de Goiás. Rev. 

Soc. Bras. Med. Trop, 2009; 42(4), 404-10. 



47 

 

29- Nobre LF, Galvão CM, Graziano KU, Corniani F. Avaliação de indicadores do controle 

da contaminação ambiental da sala de operação: um estudo piloto. Medicina Ribeirao 

Preto Online, 2001; 34 (2), 183-93. 

30- Shen NJ, Pan SC, Sheng WH, et al. Comparative antimicrobial efficacy of alcohol-

based hand rub and conventional surgical scrub in a medical center. J Microbiol, 

Immunol Infect 2015;(48):322-328. 

31- BRASIL. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária. Resolução nº9 de 09 de janeiro de 

2006. Determina a publicação de Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico 

Assessor,sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interno, em ambientes 

climatizados artificialmente de uso público e coletivo. 2003. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf/f4af80d4-

8516-4f9c-a745-cc8b4dc15727>. Acesso em: 10/07/2017 

32- Kobayashi CCBA, Sadoyama G, Vieira JDG. Determinação da resistência 

antimicrobiana associada em isolados clínicos de Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa em um hospital público de Goiânia, Estado de Goiás. Rev. 

Soc. Bras. Med. Trop, 2009; 42(4), 404-10. 

33- Ministério da Saúde (BR). Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Higienização das Mãos. Brasília 2009. 

98p. 

34- Mitchell NJ. Skin bacteria and theatre clothing. Hosp Equip Supplies, 1976; 22(1): 10-

11. 

35- Fisher G, Fodré S, Nehéz M. Das Ergebnis der Untersuchungen zur Feststellungs von 

Gesamtkeimzahl-Grenzwerten in der Luft von Operationsraumen. Z. Ges. Hyg. 1972; 

18: 729–33.  

36- Scapaticci M.. Microbial air monitoring in the operating theatres of Salam Center for 

Cardiac Surgery in Khartoum (Sudan). Microbiologia Medica. 2012; 27(2): 73-7. 

37- Aiello G, Battaglia L, Arias MV, Freitas JC. Determinação dos índices de infecção 

hospitalar em um centro cirúrgico universitário veterinário de pequenos animais. Acta 

Science Veterinary, 2007; 35: 345-46. 

38- Vilefort LOR, Vasconcelos LSNDO, Costa DDM., Lima L, Peleja EB, Prado MAD. 

Colonização de trabalhadores de áreas de apoio hospitalar por Staphylococcus sp.: 

aspectos epidemiológicos e microbiológicos. Ver. Eletr. Enf. 2016; 18 (e 1146): 1-10. 

39- Carvalho MSM, Andrade DFRD, Sousa ÁFLD, Valle ARMDC, Freitas DRJ, 

Nascimento GC, Watanabe E. Nasal colonization with Staphylococcus aureus in 

nursing students: ground for monitoring. Revista brasileira de enfermagem, 2016; 69(6), 

1046-1051. 

40- Sales VM, Oliveira E, Célia R, Ramos GF, Carvalho MC. Análise microbiológica de 

superfícies inanimadas de uma Unidade de Terapia Intensiva e a segurança do paciente. 

Referência-Revista de Enfermagem 2014; 4(3). 45-53. 



48 

 

41- Dunning D. Infecção da ferida cirúrgica e uso de antimicrobianos. Manual de cirurgias 

de pequenos animais. São Paulo, Manole. 2007. 113-22. 

42- Siem HB, Fossum TW. Infecções cirúrgicas e seleção antibiótica. Cirurgia de pequenos 

animais. São Paulo, Roca, 2005. 61-70. 

43- Couto RC, Pedrosa TM, Nogueira JM. Infecção hospitalar e outras complicações não-

infecciosas da doença, epidemiologia, controle e tratamento. 3ª ed. São Paulo, Medsi, 

2003. 904p. 

44- Johnson JA; Murtaugh RJ. Preventing and treating nosocomial infection. Part 2. 

Wound, blood and gastrointestinal infections. Compend. Contin. Educ. Pract. Vet., 

1997;19:693-703 

  



49 

 

CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As infecções hospitalares (IH) estão presentes na área veterinária, assim como, na 

área humana. Neste estudo foi possível verificar por meio do perfil microbiológico da unidade 

hospitalar na Instituição que os principais agentes causadores de IH em humanos se 

assemelham em espécie e periculosidade na área veterinária. Desta forma, a ocorrência de IH 

devem ser monitoradas sistematicamente para que as instituições veterinárias não ofereçam 

risco aos animais e profissionais que compartilham o mesmo espaço de saúde. 

O estudo pode observar como pontos positivos que os métodos de assepsia estão 

sendo eficazes; a boa adesão dos trabalhadores aos padrões de paramentação cirúrgica 

ofereceu segurança ao paciente e que a carga microbiológica dos animais, profissionais e 

ambiente se mostrou relativamente esperada para um ambiente seguro de saúde. 

Contudo, foram obtidos como pontos negativos a falta de vigilância 

epidemiológica; a identificação de bactérias comumente encontradas em IH com padrão de 

multirresistência na área da medicina veterinária; a profilaxia terapêutica com 

antimicrobianos cirúrgica de cães fora dos padrões indicados pela literatura; dificuldade do 

retorno de pacientes cirúrgicos para monitorização pós-cirúrgica e falta de padronização de 

registro de dados dos pacientes em prontuário. 

Com o resultado do estudo, pode-se também perceber a importância do 

planejamento de traçar um perfil epidemiológico de uma unidade de saúde, pois ao identificar 

as necessidades inerentes ao perfil pesquisado, procura-se desenvolver ações específicas, o 

que proporciona medidas de prevenção, intervenção e promoção da saúde voltada para as 

necessidades encontradas, caracterizando assim a equipe e a unidade de saúde um bom 

andamento das ações e intervenções para a saúde da respectiva área de abrangência, e 

consequentemente saúde do paciente e a satisfação do proprietário. 
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