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RESUMO
A antissepsia cirúrgica tem o objetivo de reduzir a microbiota das mãos, punhos e
antebraços. O propósito deste trabalho foi comparar a carga microbiana antes e
após a antissepsia das mãos utilizando diferentes técnicas tradicionais utilizadas no
Brasil e as novas técnicas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Foram testadas nove técnicas correspondentes aos seguintes grupos: I - clorexidine
(CHX) a 2% degermante com escovação usando artefato reutilizável; II - CHX a 2%
degermante usando artefato descartável; III - CHX a 2% degermante sem a
escovação; IV - álcool 70% líquido; V - iodopovidona degermante sem escovação; VI
- CHX a 2% degermante sem escovação, repetindo a operação; VII - fórmula 1 da
OMS; VIII - fórmula 2 da OMS; e IX - álcool gel 70%. Sendo assim, em ordem
decrescente, a capacidade em reduzir unidades formadora de colônia seguiu a
colocação: VII (99.95%), VIII (99,93%), IX (99,57%), VI (99,47%), III (99,15%), II
(98,99%), I (96,39%), V (90,62%), IV (42,69%). Com exceção do álcool 70% líquido,
as demais soluções são adequadas para antissepsia cirúrgica com a metodologia
empregada, sendo que a fórmula 1 da OMS contendo peróxido de hidrogênio, álcool
etílico e glicerol, com a técnica de fricção sem escova e sem enxágue foi mais
eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: antissepsia, cirurgia, contaminação.

EFFICACY OF SURGICAL HAND ANTISEPSIS METHODS: A COMPARISON
AMONG DIFFERENT PRODUCTS AND TECHNIQUES

ABSTRACT
Surgical antisepsis aims to reduce the microbial load of the hands, wrists and
forearms. The purpose of this study was to compare the microbial counts before and
after hand antisepsis using different traditional methods and new techniques
preconized by the World Health Organization (WHO). Nine different methods were
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tested: I - 2% Chlorhexidine (CHX) degerming solution with scrubbing using a
reusable brush; II - 2% CHX degerming solution using a disposable brush; III - 2%
CHX degerming solution without scrubbing; IV - 70% liquid alcohol; V - Iodopovidine
degerming without scrubbing; VI - 2% CHX degerming without scrubbing, repeating
the operation; VII - formulation 1 from WHO; VIII - formulation 2 from WHO; and IX -
70% alcohol gel. The results showed that all methods were able to satisfactorily
reduce colony forming units, except the 70% liquid alcohol, as it follows: VII
(99.95%), VIII (99.93%), IX (99.57%), VI (99.47%), III (99.15%), II (98.99%), I
(96.39%), V (90.62%), IV (42.69%). Except for 70% liquid alcohol, the other solutions
are suitable for antisepsis. WHO's formulation 1 that contains hydrogen peroxide,
ethylic alcohol and glycerol, with the technique of rubbing, hand massage and no
rinsing, was considered the most effective method in this study.
KEYWORDS: antisepsis, contamination, surgery.

INTRODUÇÃO
A pele dos membros superiores da equipe cirúrgica é uma fonte potencial de

contaminação bacteriana aos pacientes nas intervenções cirúrgicas, o que torna
necessária uma correta antissepsia cirúrgica, com o objetivo de destruir ou inibir a
microbiota residente e transitória (GOULART et al., 2011).

Em concordância com a Organização Mundial da Saúde (OMS), muitos
países vêm substituindo a escovação cirúrgica usando antissépticos degermantes à
base de clorexidina (CHX) ou iodopovidona (PVPI) por formulações à base de álcool
e sem o uso de escovas, devido ao alto potencial germicida imediato, fácil aplicação,
melhor custo benefício, menor prejuízo à pele, economia de tempo e sem risco de
recontaminação no momento do enxague (HENNIG et al., 2017; ANVISA, 2018).

Em 2005, a OMS desenvolveu e testou com bons resultados duas
formulações de baixo custo e com facilidade de aquisição das suas matérias primas
- peróxido de hidrogênio, glicerol e álcool etílico (fórmula OMS 1) ou isopropílico
(fórmula OMS 2) (WHO, 2009; BAUER-SAVAGE et al., 2013). No Brasil, o método
de escovação com antisséptico degermante não alcoólico e enxague ainda é
recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (SOUSA;
SANTANA, 2009; KAWAGOE et al., 2015).

Já foi comprovado que há uma diferença da microbiota entre os Hospitais e
possibilidade de resistência bacteriana com o passar do tempo como por exemplo
ao álcool (PIDOT et al., 2018). Sendo assim, tornam-se necessários estudos
periódicos, avaliando a sensibilidade das bactérias aos diferentes protocolos para
antissepsia das mãos nos diferentes Hospitais.

O objetivo do presente trabalho é avaliar a capacidade de redução do número
de unidade formadora de colônias (UFC) na antissepsia das mãos com antissépticos
tradicionais e as fórmulas propostas pela OMS.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi aprovada no CEP/CONEP - Plataforma Brasil – Universidade

Federal de Sergipe, sob o número 70260417.4.0000.5546 (Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética - CAAE).

O trabalho foi realizado no ambiente cirúrgico e laboratório de microbiologia
do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE,
Brasil, com participação dos alunos do curso de Medicina Veterinária distribuídos
aleatoriamente em nove grupos, com sete alunos em cada grupo, sendo um total de
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63 voluntários, 42 eram do sexo masculino e 21 do sexo feminino, todos com idade
entre 20 e 24 anos.

Em todos os grupos foram realizadas lavagens prévias das mãos e
antebraços com 5 mL de detergente neutro (Ypê, Brasil) durante um minuto, seguido
de enxague durante um minuto com água fornecida pela Companhia de
Saneamento de Sergipe (DESO, Brasil) e secagem com compressa estéril (HENNIG
et al., 2017).

Todos os grupos foram submetidos a tratamento das mãos e antebraços dos
dois antímeros, distribuindo a aplicação de 10 mL de cada produto ao longo de três
minutos, de forma que durante todo este tempo a superfície da pele permanecesse
úmida com o produto (ANVISA, 2018), sendo os grupos divididos da seguinte forma:

Grupo I: técnica tradicional com CHX 2% degermante (Vic Pharma, Brasil),
utilizando escova plástica reutilizável com alça (Bettanin, Brasil) esterilizada em
autoclave (121oC em 30 minutos, a 1 kgf/cm2);

Grupo II: técnica tradicional, com escova plástica descartável de uso médico
contendo CHX 2% degermante (Rioquímica, Brasil);

Nos grupos a seguir foi utilizada apenas a mão contralateral para friccionar e
massagear por toda a mão e antebraço, sem escova:

Grupo III: CHX 2% degermante (Vic Pharma, Brasil);
Grupo IV: álcool 70% líquido (Itajá, Brasil);
Grupo V: PVPI degermante (Vic Pharma, Brasil);
Grupo VI: CHX 2% degermante (Vic Pharma, Brasil), repetindo a operação;
Grupo VII: fórmula OMS 1 com etanol 80%, glicerol 1,45% e peróxido de

hidrogênio 0,125%. A diluição foi preparada a partir dos produtos de base: Álcool
Etílico Líquido 96% (Itajá, Brasil); Glicerol 99,5% (Dinâmica, Brasil) e Peróxido de
Hidrogênio 3% (Vic Pharma, Brasil);

Grupo VIII: fórmula OMS 2 com álcool isopropílico 75%, %, glicerol 1,45% e
peróxido de hidrogênio 0,125%. A diluição foi preparada a partir dos mesmos
produtos de base Glicerol e Peróxido de Hidrogênio utilizadas no grupo VII,
substituindo o Álcool Etílico Líquido 96% por Álcool Isopropílico Líquido 99,8%
(Neon, Brasil);

Grupo IX: álcool 70% em gel (Vic Pharma, Brasil).
Apenas nos grupos I e II houve a higienização específica das unhas ao usar

escovas, utilizando a técnica de antissepsia cirúrgica das mãos ANVISA 4,
padronizando 15 escovações em movimentos verticais em sentido único (SOUSA;
SANTANA, 2009).

Nos grupos III e V foi utilizada a técnica de higienização antisséptica ANVISA
2 elevando o tempo para três minutos. No grupo VI houve a repetição do
procedimento totalizando seis minutos para avaliar o fator tempo (SOUSA;
SANTANA, 2009).

No grupo IX foi utilizada a técnica de aplicação da ANVISA 3 de fricção
antisséptica, utilizando álcool gel 70% (SOUSA; SANTANA, 2009). No entanto,
como padronização, o tempo foi elevado para três minutos utilizando a mesma
técnica de aplicação dos grupos VII e VIII.

Nos grupos com tensoativo (I, II, III, V e VI), houve enxague posterior com
água da DESO durante um minuto e enxugaram-se as mãos com compressas
estéreis. Nos grupos utilizando formulações alcoólicas (IV, VII, VIII e IX), esperou-se
a secagem através da evaporação.

A coleta de material para cultura ocorreu de forma padronizada da mão direita
em todos os grupos, sendo a primeira coleta anterior a lavagem prévia de um minuto
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com detergente e a segunda três minutos após o processo de antissepsia e
secagem de cada grupo. Seguiu a técnica padronizada de caldo de luva, consistindo
na total imersão da mão em sacos contendo 150 mL de meio de cultura caldo brain
heart infusion (BHI) (Himedia Laboratories PVT. LTD., Índia) (GOULART et al.,
2011).

No Laboratório de Microbiologia Veterinária, cada amostra coletada de um mL
foi homogeneizada e realizadas diluições seriadas 1:10, 1:100 e 1:1000. Para
semeadura em duplicata e na contagem foi utilizada a técnica de pour-plate em meio
Tryptone Soya Ágar (TSA) (Himedia Laboratories PVT. LTD., Índia) (KESER et al.,
2005). As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 36ºC por 48 horas
(HENNIG et al., 2017). Os dados quantitativos foram submetidos as análises
estatísticas: teste t não pareado, ANOVA e teste de Tukey (P <0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muitos estudos desta natureza, em sua metodologia, utilizam a polpa digital

como local de coleta para cultura (SILVA et al., 2011; ROSADO; SILVA, 2016). A
metodologia empregada neste experimento, mergulhando a mão em meio de
cultura, representa uma maior realidade do que ocorre em momento de ruptura de
técnica durante uma cirurgia, como por exemplo, perfuração da luva, situação a qual
há comunicação da mão com o meio externo e possível migração das bactérias que
se encontram nas irregularidades da mão (FOSSUM, 2019).

O material coletado da mão de sete voluntários de cada grupo, gerou 63
amostras antes e após a antissepsia, que após processadas e quantificadas gerou a
leitura de 756 placas no total. A média representou a soma das contagens das
diluições utilizadas em cada amostra. A microbiota quantificada das duas coletas de
cada grupo foi comparada e verificou-se que, com exceção do grupo IV – álcool
líquido (47,02%), houve redução significante (p<0,05) do número de unidade
formadora de colônias (UFC) nos demais grupos (Tabela 1).

TABELA 1 - Médias e desvios da contagem de UFC, com ordenação decrescente
de redução da microbiota em todos os grupos, antes e depois da antissepsia das
mãos

Média (aUFC/ml)
Erro padrão (x104)Grupos/produtos

Antes Depois
Anova (P) % de

redução

VII/OMS com etílico 1,1 ± 0,4 0,0005 ± 0,0001 0,02 -99,95
VIII/OMS com
isopropílico 1,8 ± 0,5 0,001 ± 0,0002 0,005 -99,90

IX/Álcool 70% gel 1,6 ± 0,6 0,009 ± 0,002 0,02 -99,42
VI/CHX sem escova
com repetição 1,3 ± 0,1 0,008 ± 0,003 0,0000001 -99,37

II/CHX com escova
descartável 3,0 ± 1,3 0,03 ± 0,01 0,02 -99,00

III/CHX sem escova 1,0 ± 0,4 0,01 ± 0,01 0,04 -98,70
I/CHX com escova
reutilizável 0,7 ± 0,2 0,02 ± 0,01 0,0009 -96,80

V/PVPI sem escova 1,0 ± 0,3 0,09 ± 0,03 0,01 -90,60
IV/Álcool 70% líquido 1,8 ± 0,5 0,95 ± 0,4 b0,2 -47,20
a UFC – Unidade formadora de colônia
b P>0,05.
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Optou-se em fazer a coleta apenas nos tempos preconizados, e não ao longo
das horas que uma cirurgia pode durar, pois sabe-se que após a colocação das
luvas, mesmo não havendo ruptura destas, com o passar das horas (4 a 5 horas)
pode ocorrer recolonização nas mãos, devido a migração bacteriana partindo dos
poros da pele (HOSSEINI et al., 2016).

A diferença entre o grupo I e II, que utilizaram CHX 2% degermante, foi que o
primeiro utilizou escova reutilizável esterilizada em autoclave no próprio Hospital e o
segundo utilizou escova descartável esterilizada pelo fabricante, tendo redução de
96,8% e 99% das UFC respectivamente (Tabela 1), reforçando a recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária de que a escova deve ser de uso único
(ANVISA, 2018).

Entre os produtos com tensoativo (degermante), sabe-se da superioridade da
CHX em relação ao PVPI (SILVA et al., 2011). Optou-se neste trabalho não incluir
um grupo usando PVPI com escovação. O grupo V (90,6%) usando PVPI
massageando o membro com a mão contralateral, mostrou resultados realmente
inferiores a todos os grupos que usaram CHX (I-96,8 %, II-99%, III-98,7% e VI –
99,37%) (Tabela 1). Apesar dos dois antissépticos terem amplo espectro, a CHX tem
atividade residual através da ligação com a queratina, não é inativada por material
orgânico e tem ação imediata no contato com a pele. Já o PVPI requer cerca de dois
minutos de contato com a pele para ter ação, tem efeito residual diminuído por
substâncias alcalinas e matéria orgânica, além disso, é irritante para a pele (SILVA
et al., 2011; FOSSUM, 2019). Diante destas características e dos resultados
expostos, confirma-se que a CHX é a melhor opção entre os dois degermantes.

A fórmula da OMS 1 com álcool etílico (grupo VII) teve o melhor resultado
entre os grupos, com 99,95% de redução microbiana. Já o grupo VIII com a fórmula
OMS 2, usando álcool isopropílico, obteve a segunda colocação, com 99,9% de
sucesso em reduzir a microbiota (Tabela 1). As duas formulações da OMS já haviam
sido testadas fazendo uma aplicação usando três mL em um tempo de 30 segundos
e outro grupo repetindo o procedimento totalizando 60 segundos. Apenas o segundo
procedimento foi eficaz (SUCHOMEL et al., 2012). Como a OMS não padronizou o
volume usado das suas formulações, optou-se por estipular o uso de 10 mL de cada
produto. Esta decisão ocorreu durante uma avaliação prévia de cada produto para
saber qual volume seria necessário para se manter os mesmos na pele por um
tempo mínimo de três minutos. Os produtos alcoólicos têm largo espectro de
atividade antimicrobiana, que inclui bactérias e vírus. O álcool isopropílico é
ligeiramente mais bactericida do que o etílico (GREENE et al., 2015), no entanto,
comparando as ações dos dois grupos (VII - 99,95% e VIII – 99,9%), a formulação à
base de álcool etílico foi mais eficaz, mas sem diferença significativa entre ambas.

Em um estudo quantificando UFC de material coletado antes e depois da
antissepsia de profissionais da saúde de um Hospital, foi constatada superioridade
da CHX 2% com 100% na redução de UFC, seguida de álcool etílico gel 70% com
93,80% e por último o álcool etílico líquido 70% com 80,99% (ROSADO; SILVA,
2016). Com mais intensidade, foi demonstrada a inferioridade da apresentação
líquida do álcool (IV – 47,2 % de redução). As apresentações à base de álcool
devem permanecer na pele por um tempo de pelo menos dois a três minutos
(PRATES et al., 2016). Apesar da distribuição da aplicação de 10 mL ao longo de
três minutos, foi observado dificuldade em manter a pele úmida com o produto no
grupo IV com álcool líquido, devido a evaporação, ao contrário dos demais grupos
que continham álcool com propilenoglicol (grupo IX - álcool 70% em gel com 99,42%
de redução) ou glicerol (Grupos VII e VIII – fórmulas da OMS com redução de
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99,95% e 99,9% respectivamente) em sua formulação, aumentando o tempo de
evaporação.

A única diferença dos grupos III e VI, que utilizaram CHX 2% degermante, foi
que no segundo houve repetição da aplicação totalizando seis minutos, aumentando
a eficácia, já que os resultados foram 98,7% e 99,37% de redução respectivamente
(Tabela 1), comprovando que o fator tempo é importante (FOSSUM, 2019).

Com os resultados obtidos a partir dos grupos I (96,8%) e II (99%) com
escova, assim como III (98,7%) e VI (99,37%) sem escova (Tabela 1), foi confirmado
que o uso do artefato escova é dispensável. Esfregar a pele com artefato remove
tecidos epiteliais, fazendo com que as bactérias residentes fiquem mais superficiais
(SILVA et al., 2011; FOSSUM, 2019). A escovação também prejudica a camada
lipídica superficial e fatores antimicrobianos naturais ao longo do tempo, que são
agentes de proteção (PELOSI, 2017). O desconforto causado pela escova também
desestimula a equipe cirúrgica a prolongar o tempo de escovação, diminuindo o
tempo de ação dos produtos (SILVA et al., 2011).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Brasil, preconiza a Técnica
ANVISA 1 – de higienização simples pré-antissepsia, usando sabonete líquido nas
mãos e punhos em um tempo de um minuto apenas com o objetivo de remover os
microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como suor,
oleosidade e células mortas, retirando a sujidade que propícia a permanência e a
proliferação de microrganismos. Todos os grupos foram precedidos dessa técnica,
no entanto sua utilização única, apenas como antissepsia cirúrgica, não é adequada
(SOUSA; SANTANA, 2009).

A técnica de fricção antisséptica ANVISA 3, utiliza preparações alcoólicas em
gel 70% em um tempo de 20 a 30 segundos com a finalidade de reduzir a microbiota
das mãos e punhos, o que não é indicado como técnica de antissepsia cirúrgica
(SOUSA; SANTANA, 2009). No entanto, no grupo IX, foi utilizada esta mesma
técnica, elevando o tempo para três minutos e estendendo o procedimento para os
antebraços. O acréscimo de tempo utilizando a apresentação comercial de álcool
etílico gel 70% utilizada foi eficaz, reduzindo 99,42 % das UFC, sendo superior às
técnicas tradicionais com CHX e PVPI com ou sem escovação (I, II, II, III, IV, V e VI)
(Tabela 1).

Os criadores das fórmulas da OMS contendo peróxido de hidrogênio, glicerol
e álcool etílico (VII) ou isopropílico (VIII), relataram baixo custo e facilidade de
aquisição das matérias primas (BAUER-SAVAGE et al., 2013). Realmente foram
facilmente encontradas na cidade de Aracaju-SE, Brasil e com baixo custo. Os
voluntários não relataram desconforto ao uso destas novas formulações.

Considerando que é dispensável a utilização de artefato escova na utilização
de PVPI e CHX degermantes, e a superioridade dos produtos à base de álcool sem
a necessidade de enxague e secagem, isto representa economia na compra de
escovas e compressas, assim como no consumo de água (PRATES  et al., 2016;
FORER et al., 2017).

A água de enxague das torneiras, que é utilizada para retirar os antissépticos
degermantes, tem sido relatada como fonte de contaminação (ANVISA, 2018). Esta
possibilidade também fortalece a superioridade das técnicas que utilizam álcool sem
necessidade de enxague (grupos VII, VIII e IX). Portanto, a partir dos dados obtidos,
utilizando a metodologia empregada, a técnica mais eficaz foi do grupo VII (fórmula
OMS 1) com o álcool etílico, seguido do grupo VIII (fórmula OMS 2) com o álcool
isopropílico e depois o grupo IX com o álcool 70% gel. Possivelmente, o peróxido de
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hidrogênio elevou o espectro de ação das formulações da OMS (GREENE et al.,
2015).

As mãos contaminam-se pelo contato diário com diferentes superfícies e
fômites em um ambiente hospitalar, havendo uma variação qualitativa e quantitativa
da microbiota em diferentes ambientes, assim como possibilidade de resistência aos
produtos (PIDOT et al., 2018). O presente estudo retratou a realidade da microbiota
e sensibilidade aos antissépticos utilizados nas mãos de alunos voluntários que
tiveram contato com o ambiente, fômites e pacientes do Hospital Veterinário da
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brasil. Então, destaca-se a
necessidade de futuros estudos similares realizados em diferentes serviços de
saúde e de forma periódica para detectar possíveis resistência aos produtos.

CONCLUSÃO
Considerando a eficácia em reduzir a microbiota na metodologia empregada,

o uso das fórmulas da Organização Mundial da Saúde contendo álcool etílico ou
isopropílico, peróxido de hidrogênio e glicerol são as melhores técnicas, seguido do
álcool gel 70%. As demais técnicas, utilizando clorexidina e iodopovidona
degermante são menos eficazes, mas ainda aceitáveis. O álcool 70% líquido não é
eficaz.
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