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Resumo 

Diferentes técnicas de antissepsia da superfície ocular podem ser adotadas a fim de 

se minimizarem os riscos das infecções pós-cirúrgicas, entretanto são parcos os 

registros disponíveis asseverando a eficácia de tais técnicas. Assim, dois métodos 

para antissepsia da superfície ocular, com soluções de iodopovidona a 0,1% e a 

0,2% e salina a 0,9% foram idealizados. Empregaram-se oito cães da raça beagle 

de 18 meses de idade, machos e fêmeas sadios e sem sinais de doença ocular. 

Estes animais passaram por todos os grupos de ambos os tratamentos. No 

Tratamento 1, realizou-se a antissepsia da superfície ocular com 10 mL das 

soluções, administrando-as na forma de bolus, conforme os grupos GI50, GI100 e 

GIS. No Tratamento 2, a antissepsia foi realizada com as mesmas soluções em 

mesma concentração, administrando-se o volume de 3mL, sob a forma de 

gotejamento (1gota/s), compondo-se os grupos GII50, GII100 e GIIS. Os animais 

foram anestesiados e mantidos sob anestesia durante 60 minutos. Foram colhidas 

amostras da superfície ocular com suabe estéril imediatamente antes da antissepsia 

(T0) e decorridos dois (T2) e sessenta (T60) minutos da antissepsia. Após 

processamento e tempo de incubação, as colônias foram nas placas que 

apresentaram de 30 a 300 colônias, e os resultados foram expressos em UFC/mL. 

Com relação à eficiência das soluções utilizadas sob a forma de bolus, foi possível 

observar que a solução 1/50, apresentou índice de redução na faixa de 99%, que se 

manteve até 60 minutos de avaliação. Na concentração 1/100, no olho direito 

verificou-se alta eficiência, porém não na mesma magnitude da solução anterior. 

Após 60 minutos, observou-se discreta queda da eficiência, mas que somente uma 

avaliação estatística poderia demonstrar se essa queda foi ou não significativa. 

Ambas as soluções demonstraram eficiência no controle das unidades formadoras 

de colônia tanto imediata quanto tardiamente. No grupo solução fisiológica, foram 

observadas as maiores variações, como menor eficiência imediata e tardia. Conclui-

se que, a utilização das soluções sob a forma de gotejamento foi eficaz na 

diminuição da microbiota conjuntival com ambas as soluções de iodopovidona, 

enquanto que a forma de bolus foi somente com a solução 0,2%, a qual se 

demonstrou mais irritativa. 

 

Introdução 



Infecções após cirurgias oculares, em pacientes humanos, são referidas como 

de ocorrência menos comum, comparativamente àquelas decorrentes de 

procedimentos cirúrgicos de modo geral. Entretanto, são potencialmente mais 

graves, especialmente em casos de endoftalmites, nos quais a perda da visão pode 

advir no curso de 24 a 48 horas, a despeito da instituição de rápido tratamento (1-3).  

A adoção de diferentes técnicas pré-operatórias, mormente na preparação do 

paciente oftálmico, varia entre profissionais. Percebe-se que a opção por 

determinado método de antissepsia firma-se na tradição de sua utilização e na 

impressão de eficácia transmitida pelo mesmo, não sendo verificada, por vezes, a 

sua fundamentação científica (1-2, 4).   

Ao utilizar um antisséptico sobre campo operatório, objetiva-se que este elimine 

ou reduza expressivamente o número de microrganismos no momento da cirurgia (5) 

e que seu efeito seja rápido e de amplo espectro antimicrobiano, suscitando mínima 

irritação e atraso na cicatrização (6).  

O iodo é eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, esporos, 

fungos, protozoários e vírus (3-4, 7). Apresenta baixa solubilidade em água, o que foi 

suprimido com a utilização de polímeros, aos quais o iodo se liga aumentando sua 

solubilidade. Os iodóforos, como são conhecidos, apresentam uma parcela de iodo 

livre, são estáveis, não mancham e não são irritantes. A povidona (ou 

polivinilpirrolidona) é o polímero mais requisitado para carrear o iodo (6-9).  

Bernard Courtois descobriu o elemento iodo em 1811 e suas propriedades 

antimicrobianas para prevenção ou tratamento de infecções são empregadas a mais 

de 150 anos. A utilização de iodo em preparações antissépticas no tratamento de 

feridas data de 1839 (8) e seu uso em cirurgias oftálmicas ocorreu a partir de 1970, 

quando foi demonstrada sua eficácia na preparação pré-operatória de pálpebras e 

face (10). 

Para desinfecção ocular recomenda-se que a iodopovidona seja diluída em 

solução salina (9). A concentração ideal de iodopovidona na solução para que haja a 

máxima eficácia não é clara (3, 7), mas é sabido que soluções diluídas de 

iodopovidona preservam a atividade bactericida (7). Berkelman et al (1982) (9) em 

seu estudo relataram que as soluções mais diluídas apresentavam maior efeito 

bactericida em relação às soluções mais concentradas. O fenômeno de atividade 

bactericida de maiores diluições é de difícil explicação, pois a química da 

iodopovidona é complexa e pouco compreendida. É possível que diluições da 



iodopovidona enfraqueçam a ligação do iodo ao polímero carreador aumentando a 

quantidade de iodo livre na solução (9-10).  

As soluções de iodopovidona são recomendadas para a antissepsia pré-

operatória da superfície ocular, uma vez que a maioria das bactérias são destruídas 

decorrido um minuto de exposição à iodopovidona (6). Acredita-se que a reinfecção 

da superfície ocular seja prevenida por até uma hora após a antissepsia (9). Dessa 

forma, o emprego da iodopovidona no pré e no pós-operatório é capaz de minimizar 

o risco de endoftalmite pós-operatória (4, 11). 

Poucos são os estudos clínicos que elucidam a atividade em vivo da várias 

diluições de iodopovidona, bem como os métodos de aplicação. As inconsistências 

na comparação de métodos empregando mesmas substâncias podem ocorrer 

resultantes de diferenças na concentração da solução, ou na forma de utilização ou 

duração da aplicação. Ou seja, é necessário descobrir um equilíbrio entre a 

concentração da solução, o tempo de administração e o volume para que sejam 

alcançados níveis aceitáveis de redução de contagem de unidades formadoras de 

colônias (3).   

Nos casos de cirurgias oftálmicas em pacientes veterinários, sabendo-se da 

existência de protocolos distintos, com variações na concentração, volume ou tempo 

de aplicação das soluções, há poucos trabalhos desenvolvidos com a finalidade de 

esclarecer o melhor antisséptico para o preparo da superfície ocular ou a 

concentração mais eficaz e menos irritante. Roberts et al. (1986) (6) verificaram 

diversas diluições de iodo, inclusive solução salina, para antissepsia ocular em cães. 

Segundo o método empregado, irrigação contínua, durante dois minutos, a solução 

de iodopovidona 0,2% e a limpeza da região periocular com gaze embebido na 

mesma solução de iodopovidona e pelo mesmo período foi tão eficaz quanto o 

mesmo procedimento realizado com soluções de maior e menor concentração de 

iodopovidona e de solução salina. Oliveira et al. (2010) (13) realizaram estudo sobre 

a antissepsia do campo operatório oftálmico de cães e observaram que a solução de 

polivinilpirrolidona-iodo a 0,5% demonstrou maior eficácia na redução da microbiota 

conjuntival por até 90 minutos após a antissepsia, em relação à solução a 0,1%. 

 

Objetivos  

Objetivou-se avaliar a eficácia da solução salina a 0,9% e de iodopovidona a 

0,1% e 0,2% de iodo ativo, administradas na forma de bolus e gotejamento, como 



métodos de antissepsia da superfície ocular de cães. Outrossim, asseverar a 

indicação de qual protocolo apresenta melhor eficácia na diminuição e na 

manutenção de baixa contagem de microrganismos sobre a superfície ocular por até 

uma hora após sua realização. 

 

Metodologia 

Animais 

A pesquisa foi realizada mediante anuência e sob a vigilância da Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de Franca, aprovado sob o 

protocolo 012/12, em 19 de abril de 2012.  

Foram utilizados oito cães, da raça Beagle, machos e fêmeas, com 18 meses de 

vida, hígidos, provenientes do canil de experimentação animal do Hospital 

Veterinário da Universidade de Franca, Franca/SP, Brasil. Os animais foram 

selecionados mediante a exclusão de sinais de doença ocular, e aqueles cujas 

avaliações clínicas e hematológicas encontram-se dentro da normalidade, não 

apresentando doenças imunossupressoras ou focos de contaminação e não 

estivessem fazendo uso de antibióticos, corticosteroides ou, ainda, no caso de 

fêmeas, não estivessem gestantes. 

 

Grupos experimentais 

Foram idealizados dois tratamentos para a avaliação das soluções de 

iodopovidona a 0,1% (1/100) e 0,2% (1/50) de iodo ativo e a salina a 0,9% (SS) 

como formas de antissepsia da superfície ocular. No tratamento 1 (I), administraram-

se as soluções na forma de bolus, num volume de 10 mL e, no tratamento 2 (IG), as 

soluções foram administradas por gotejamento (1 gota/s) num volume de 3 mL.  

 

Processamento das soluções de antissepsia 

As soluções para antissepsia foram preparadas no momento de uso, valendo-se 

de seringas e agulhas estéreis. Empregaram-se flaconetes de 10 mL de cloreto de 

sódio1 0,9% e almotolia de 100 mL de iodopovidona2 em solução aquosa a 10%, 

com 1% de iodo ativo. Assim, para o tratamento 1, obtiveram-se as soluções de 

iodopovidona 0,1% (GI100) e 0,2% (GI50) de iodo ativo empregando-se, 

                                                           
1
 Cloreto de sódio 0,9% - Isofarma Ind. Farmacêutica Ltda., Eusébio, Ceará. 

2
 Riodeine 10% - Rioquímica Ind. Farmacêutica Ltda., São José do Rio Preto - SP São Paulo. 



respectivamente, 0,1 mL e 0,2 mL de iodopovidona em solução aquosa a 10%, com 

1% de iodo ativo. Para o tratamento 1 com solução fisiológica (GISS) empregou-se 

10 mL de solução fisiológica. 

Para o tratamento 2, as soluções de iodopovidona 0,1% (GII100) e 0,2% (GII50) 

de iodo ativo, empregando-se, respectivamente, 0,03 mL e 0,06 mL de iodopovidona 

em solução aquosa a 10% com 1% de iodo ativo, em 3 mL de solução fisiológica. 

Para o tratamento 2 solução fisiológica (GIISS) utilizou-se 3 mL de solução 

fisiológica.  

 

Colheita das amostras 

A colheita das amostras foi realizada da mesma forma para ambos os 

tratamentos. Após os procedimentos em anestesia, os animais foram mantidos em 

decúbito esternal. Ato contínuo, foram realizados os procedimentos de antissepsia 

da superfície ocular segundo os tratamentos e seus grupos experimentais. Para o 

tratamento um, a solução referente a cada grupo experimental foi administrada na 

forma de bolus, sob pressão, para lavagem da superfície ocular. Durante este 

procedimento as pálpebras foram mantidas abertas com o auxílio dos dedos polegar 

e indicador calçados com luvas estéreis. Ao término da administração, a região 

periocular foi cuidadosamente limpa com gaze estéril embebida na solução 

administrada. Para o tratamento dois, seguiram-se os mesmo critérios, porém a 

administração das soluções referentes aos grupos experimentais foi realizada 

obedecendo-se o tempo de administração de uma gota por segundo. 

A colheita das amostras foi realizada com o auxílio de suabe estéril3 seco. 

Correu-se o suabe sobre os fórnices conjuntivais superior e inferior em movimentos 

rotacionais sobre o mesmo eixo e em movimento de vai e vem. Cuidados foram 

adotados para se evitar o contato do suabe com o tarso palpebral e o tecidos 

perioculares. Ato contínuo, o suabe foi incluso em tubo de ensaio contendo 3 mL de 

tampão fosfato (PBS - Phosphate Buffer Saline) e transferido para o laboratório para 

o processamento microbiológico, em até 2 horas posteriormente a sua colheita. 

Não foi feito uso de agente inativador de iodo, como o tiossulfato de sódio, pois 

as proteínas contidas no caldo de cultura podem se ligar ao iodo livre. Além disso, o 

tiossulfato de sódio pode inibir o crescimento bacteriano (14).  

                                                           
3
 Labor Swab – Labor Import. Com. Imp. Exp. Ltda., Osasco/SP, Brasil. 



 

Períodos de Avaliação 

Os períodos de avaliação foram comuns aos tratamentos. Foram colhidas 

amostras da superfície ocular nos momentos: T0 - anteriormente a qualquer 

tratamento; T2 - decorridos dois minutos do tratamento; T30 – 30 minutos após o 

tratamento e T60 – 60 minutos após o tratamento proposto. 

 

Avaliação microbiológica quantitativa  

Os suabes colhidos foram encaminhados para avaliação microbiológica em 

período não superior a 60 min após sua colheita.  

Após o período de incubação, as colônias foram contadas nas placas que 

apresentaram de 30 a 300 colônias. Os resultados foram expressos em UFC/mL. 

 

Resultados 

Os resultados obtidos a partir das análises microbiológicas e a contagem das 

unidades formadoras de colônias, segundo os tratamentos 1 e 2, encontram-se 

sumarizadas, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2, sob a forma de média. 

 

Tabela 1. Média das unidades formadoras de colônias, por mL (UFC/mL), colhidas 

da conjuntiva dos olhos direito (OD) e esquerdo (OE) de cães, antes (T0), dois (T2), 

trinta (T30) e sessenta (T60) minutos, após antissepsia da superfície ocular com 

soluções de iodopovidona 1% (GI100) e 2% (GI50) e solução salina a 0,9% (GISS), 

administradas sob a forma de bolus, num volume de 10 mL. 

OD 

SOLUÇÕES T0 T2 T60 

GI50 7928 61,25 0 

GI100 6431 382,25 928 

GSS 2068 712,5 1785 

OE 

GI50 4535 10,5 0 

GI100 1499 685 938 

GSS 3234 1325 1094 

 

Tabela 2. Média das unidades formadoras de colônias, por mL (UFC/mL), colhidas 

da conjuntiva dos olhos direito (OD) e esquerdo (OE) de cães, antes (T0), dois (T2), 

trinta (T30) e sessenta (T60) minutos, após antissepsia da superfície ocular com 

soluções de iodopovidona 1% (GII100) e 2% (GII50) e solução salina a 0,9% 



(GIISS), administradas sob a forma de gotejamento (1 gota/segundo), num volume 

de 3 mL. 

OD 

SOLUÇÕES T0 T2 T60 

GI50 473,75 37,5 0 

GI100 946 125 0 

GSS 570 316,25 170 

OE 

GI50 320 55 0 

GI100 515 2,5 0 

GSS 448,75 446,25 692,5 

 

Os percentuais de redução bacteriana, segundo a contagem das unidades 

formadoras de colônias (UFC/mL), antes (T0) e decorridos 60 minutos (T60) da 

antissepsia, foram calculados para os olhos direitos e esquerdos para cada uma das 

soluções utilizadas, segundo as duas formas de administração. Empregou-se o 

mesmo modelo matemático utilizado por Silva et al. (2000) (15): 

Redução imediata de bactérias (%) = 
(UFC T0 - UFC T2) X 100 

UFC T0 

Redução imediata de bactérias (%) = 
(UFC T0 - UFC T60) X 100 

UFC T0 

Os resultados obtidos encontram-se representados nas tabelas 3 e 4, 

respectivamente, para os tratamentos 1 e 2. 

 

Tabela 3. Percentual (%) de redução imediato (T0/T2) e tardia (T0/T60) de unidades 

formadoras de colônias, por mL (UFC/mL), colhidas da conjuntiva dos olhos direito 

(OD) e esquerdo (OE) de cães, antes (T0), dois (T2), trinta (T30) e sessenta (T60) 

minutos, após antissepsia da superfície ocular com soluções de iodopovidona 1% 

(GI100) e 2% (GI50) e solução salina a 0,9% (GISS), administradas sob a forma de 

bolus, num volume de 10 mL. 

 Grupo 
Redução imediata 

(T0/T2) 
Redução tardia (T0/T60) 

OD 
GI50 99,23 100,00 
GI100 94,05 85,57 
GSS 65,54 13,66 

OE 
GI50 99,77 100,00 
GI100 54,31 37,47 
GSS 59,03 66,18 

 



Tabela 4. Percentual (%) de redução imediato (T0/T2) e tardia (T0/T60) de unidades 

formadoras de colônias, por mL (UFC/mL), colhidas da conjuntiva dos olhos direito 

(OD) e esquerdo (OE) de cães, antes (T0), dois (T2), trinta (T30) e sessenta (T60) 

minutos, após antissepsia da superfície ocular com soluções de iodopovidona 1% 

(GII100) e 2% (GII50) e solução salina a 0,9% (GIISS), administradas sob a forma de 

gotejamento (1 gota/segundo), num volume de 3 mL. 

 Grupo 
Redução imediata 

(T0/T2) 
Redução tardia (T0/T60) 

OD 
GI50 92,08 100,00 
GI100 86,78 100 
GSS 44,51 70,17 

OE 
GI50 82,81 100,00 
GI100 99,51 100 
GSS 0,55 -54,31 

 

Desenvolvimento 

A escolha da espécie canina para este estudo baseou-se na alta ocorrência de 

afecções oculares de cunho cirúrgico que atinge esta espécie. O emprego de cães 

jovens, hígidos, de mesma idade e ninhada, que viviam sob as mesmas condições 

ambientais, conferiram à amostra maior homogeneidade, uma vez que se 

minimizaram interferências decorrentes de fatores intrínsecos e extrínsecos. Ainda, 

cuidados foram adotados para que o intervalo de 10 dias entre os procedimentos 

não interferisse diminuindo o número de unidades formadoras de colônias dos 

animais durante os tratamentos. 

Apesar de não ter sido objetivo do estudo, verificou-se que os animais do grupo 

GI50, de ambos os tratamentos, apresentaram quemose e hiperemia conjuntival de 

intensidades moderada e acentuada, respectivamente, quando comparados aos 

demais grupos. Atribuiu-se esta observação à irritação provocada pela maior 

concentração de iodo desta solução como proposto por Santos et al. (2003) (10). 

Uma vez que nos demais grupos, apesar de terem sido observadas discretas 

quemose e hiperemia conjuntival, estas poderiam estar associadas ao atrito do 

suabe sobre a conjuntiva no momento da colheita, bem como a menor lubrificação 

decorrente dos fármacos anestésicos e da acinesia palpebral. O uso de lubrificantes 

não foi incluído uma vez que estes poderiam alterar a microbiota durante o momento 

da colheita. Por outro lado Ta et al. (2008) (5) observaram que iodopovidona a 10%, 

aplicada durante 5 minutos sobre a superfície ocular não resultou em maior redução 



de bactérias quando da utilização da solução a 5% por 1 minuto e, portanto, 

considerando-se a possível toxicidade da solução a 10%, o emprego do 

iodopovidona a 5% pelo tempo de 1 minuto foi mais rápido, menos tóxico, e 

igualmente eficaz. 

Com relação à eficiência das soluções utilizadas sob a forma de bolus, foi 

possível observar que a solução 1:50, apresentou índice de redução na faixa de 

99%, que se manteve até os 60 minutos de avaliação. Por outro lado, na 

concentração 1:100, no olho direito, verificou-se alta eficiência, porém não da 

mesma magnitude da solução anterior. Neste caso ainda, após 60 minutos, 

observou-se discreta queda da eficiência, mas que somente uma avaliação 

estatística poderia demonstrar se essa queda foi ou não significativa. No olho 

esquerdo, a eficiência foi da ordem de 54% e pode ser atribuída ao alto índice de 

unidades formadoras de colônias observadas em T0, em um único animal, o qual 

provavelmente foi decorrente de contaminação da amostra e que elevou 

sobremaneira a média do grupo. A grosso modo, ambas as soluções demonstraram 

eficiência no controle das unidades formadoras de colônia tanto imediata quanto 

tardiamente corroborando com o descrito por Oliveira et al. (2010) (13).   

No grupo solução fisiológica, foram observadas as maiores variações, como uma 

menor eficiência tanto imediata quanto tardia o que já fora relatado por Boes et al 

(1982) (14) e Roberts et al. (1986) (6). 

 

Considerações finais 

Dentre os tratamentos propostos, a utilização das soluções sob a forma de 

gotejamento, foi eficaz na diminuição da microbiota conjuntival com ambas as 

soluções de iodopovidine, enquanto que a forma de bolus o foi somente com a 

solução a 0,2%, a qual demonstrou maior potencial irritativo. 
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