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1. RESUMO 

 

No âmbito hospitalar, diversos micro-organismos podem causar infecções no 

sítio cirúrgico. Essas infeções estão também relacionadas com a paramentação 

inadequada da equipe de cirurgia. A máscara de proteção é um dos requisitos da 

paramentação e tem a função de impedir a liberação de micro-organismos da boca e 

nariz dos profissionais da equipe sobre o campo operatório durante a realização da 

cirurgia. O objetivo do trabalho é a análise microbiológica das máscaras de proteção 

utilizadas por alguns dos membros da equipe cirúrgica. Foram coletadas 25 máscaras 

de profissionais da equipe de um hospital da cidade São Paulo/SP. Após o término 

das cirurgias, as máscaras usadas durante o procedimento operatório foram 

coletadas, armazenadas e transportadas até o laboratório do Complexo Educacional 

Faculdades Metropolitanas Unidas, local onde foram manipuladas de acordo com as 

normas de biossegurança e boas práticas laboratoriais. Nas 25 máscaras foram 

encontrados Staphylococcus aureus (40%) e Staphylococcus coagulase negativo 

(60%), sendo esses não identificados em nível de espécie.  Após a identificação foi 

realizado teste de sensibilidade aos antimicrobianos, análise essa que permitiu 

mensurar os antibióticos que poderiam ser utilizados nos pacientes se acaso 

desenvolvessem infecção por esses micro-organismos, além de oferecer uma 

dimensão quanto à virulência no que diz respeito à resistência microbiana, ou seja, a 

gravidade da doença em relação às dificuldades com a antibioticoterapia.  

2. INTRODUÇÃO 

 

A paramentação se trata de um conjunto de barreiras que impede a invasão de 

micro-organismos nos sítios cirúrgicos dos pacientes e protege os profissionais a 

exposição de sangue e outros fluídos orgânicos dos pacientes. Estas barreiras 

constituem-se de: propés, gorro, uniforme privativo, luvas, aventais, campos 

cirúrgicos, óculos de proteção e máscara (PAZ, et.al,200). O tema abordado deste 

trabalho tem a proposta de analisar com foco microbiológico um dos componentes da 

paramentação que é a máscara de proteção cirúrgica, usadas durante os 

procedimentos operatórios. A máscara de proteção quando usada corretamente evita 

a contaminação do sítio cirúrgico por micro-organismos oriundos da nasofaringe e 

orofaringe dos profissionais da equipe e evita também a inserção de micro-organismos 
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por ventura presente no sítio cirúrgico na nasofaringe e boca dos profissionais da 

equipe. 

 

A microbiota refere-se à população de micro-organismos que habita a pele e 

mucosas das pessoas sadias. Pode ser classificada como residente e transitória 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2003). A microbiota residente consiste em micro-

organismos que são encontrados com frequência em determinada área de superfície 

que se recompõe facilmente. A maior parte da microbiota residente é composta por 

bactérias, mas fungos e protozoários também são encontrados. Os micro-organismos 

estão presentes na pele e nas superfícies internas do corpo como mucosas do nariz, 

da boca, do trato respiratório superior, o trato intestinal e trato geniturinário. Esta 

microbiota é adquirida após o nascimento, na medida em que vamos tendo contato 

com os micro-organismos  e tem a função de impedir a colonização de patógenos que 

poderiam desenvolver alguma doença (MURRAY, 1998).  

 

Já a microbiota transitória consiste em micro-organismos que permanecem na 

pele ou mucosas por horas, dias ou semanas, provenientes do meio externo, não 

estabelecendo-se definitivamente no local. Em geral, os membros da microbiota 

transitória são de pouco significado desde que a microbiota residente permaneça 

intacta, entretanto, se a microbiota residente for perturbada, os micro-organismos 

transitórios podem colonizar e proliferar causando doenças (MURRAY,1998).  Cada 

região do corpo possui uma microbiota com característica própria. Neste trabalho os 

principais micro-organismos encontrados na nasofaringe e orofaringe dos 

profissionais foram os Staphylococcus.  

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é realizar avaliação microbiológica das máscaras 

cirúrgicas do pessoal da equipe de cirurgia e ressaltar a importância da utilização da 

máscara de proteção durante o procedimento operatório, visto que a liberação de 

micro-organismos oriundos do nariz e da boca dos profissionais que compõe a equipe 

cirúrgica pode ocasionar contaminação na incisão e possíveis infecções nos 

pacientes.   
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4. MÉTODOS  

 

A identificação de um micro-organismo é de extrema importância para um 

tratamento eficaz e para diminuir a resistência microbiana. O Laboratório de 

Microbiologia tem como objetivo identificar o agente infeccioso e indicar o tratamento 

mais adequado, mas para isso, a coleta e o transporte da amostra devem ser feitos 

de forma adequada para evitar a contaminação e não comprometer os resultados 

(ANVISA, 2013). Para realizar a identificação microbiana foi necessário a utilização 

de meios de cultura; técnicas de coloração e testes bioquímicos e para obter 

informações do perfil de sensibilidade foi realizado o antibiograma.   

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram coletadas 25 máscaras de 

proteção de médicos e instrumentadores cirúrgicos de um hospital da cidade São 

Paulo. Após o término das cirurgias, as máscaras usadas durante o procedimento 

cirúrgico foram coletadas e armazenadas em material estéril, devidamente lacrado e 

transportado até o laboratório de Microbiologia Clínica do Complexo Educacional 

Faculdades Metropolitanas Unidas. No laboratório, as amostras foram manipuladas 

de acordo com as normas de biossegurança e boas práticas laboratoriais de 

microbiologia, diminuindo a possibilidade de contaminações e artefatos que pudessem 

comprometer a qualidade dos resultados. A coleta foi realizada com auxílio de swab 

umedecido em solução fisiológica estéril, o mesmo foi deslizado várias vezes sobre 

toda a superfície da máscara e posteriormente semeado sobre a superfície de Ágar 

Chocolate pela técnica de esgotamento por estrias. Todo procedimento foi realizado 

com o auxílio de bico de Bunsen. As amostras foram incubadas em estufa 

bacteriológica em temperatura média de 35oC / 37oC por um período de 48 horas.  

 

  Após 48 horas foi realizada a rotina microbiológica. Primeiro foi observado a 

macromorfologia das colônias através da visualização do tamanho, cor, odor, borda, 

elevação, aspecto e consistência. Em seguida foi observada a micromorfologia das 

colônias através da morfologia, característica tintorial, disposição e realizadas também 

as provas bioquímicas de identificação. Por último foi realizado o antibiograma das 

amostras. Nas 25 amostras foram encontradas colônias de tamanho médio a grande, 

consistência cremosa, esbranquiçada, amareladas, com ou sem odor de queijo. A 

micromorfologia das colônias demostrou cocos gram postivos dispostos aos cachos. 
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 Para diferenciar Staphylococcus de Streptococcus foi necessário realizar a 

Prova da Catalase. Para a realização deste teste é coletado uma colônia com alça 

bacteriológica e realizado um esfregaço em uma lâmina de vidro e adicionado uma 

gota de peróxido de hidrogênio a 3%.  Deve-se observar a formação de bolhas, para 

os Staphylococcus, a prova é positiva, ou seja, ocorre a formação de bolhas, enquanto 

que para os Streptococcus é negativa (ANVISA,2013). O teste da catalase foi positivo 

para todas as amostras. 

 

Já para identificar a espécie Staphylococcus aureus, a amostra foi repicada 

para o Ágar Sal Manitol que é um meio de cultura seletivo. A cor original do meio é 

rosa, quando a bactéria degrada o sal manitol o meio de cultura fica amarelo 

(dourado), indicando a presença da espécie aureus. Quando a bactéria não degrada 

o sal manitol o meio de cultura fica vermelho, isto indica que a bactéria não é da 

espécie aureus. Além disso, a prova da coagulase em tubo também pode ser utilizada 

para identificar a espécies S. aureus.  O teste da coagulase em tubo baseia-se na 

presença da coagulase livre que reage com o fator plasmático formando um complexo 

que que transforma o fibrinogênio formando a fibrina. Para realização deste teste é 

preciso adicionar 0,1 mL de caldo BHI, que teve ter sido incubado por uma noite, com 

colônias em tubo de ensaio com 0,5 mL de plasma. Deve- se incubar por 4 horas a 

35°C em estufa ou banho maria. A formação do coagulo indica prova positiva e pode 

ser observado pela inclinação do tubo de ensaio à 90ºC da vertical (ANVISA,2013). O 

teste de coagulase em tubo foi realizado nas amostras que ofereceram dúvida quanto 

ao desenvolvimento da cor característico no meio de cultura Manitol. 

 

Após isolamento dos micro-organismos foram realizados os testes de 

sensibilidade aos antimicrobianos por disco-difusão.  Os testes de disco-difusão são 

baseados na presença ou ausência de um halo de inibição. Este halo é medido e 

comparado com medidas padronizadas que são medidas obtidas através da utilização 

de cepas reconhecidamente sensíveis e resistentes à diversos agentes 

antimicrobianos de acordo com as concentrações inibitórias mínimas (CIMs) (NCCLS, 

2005). 

 

O meio de cultura indicado para o teste de sensibilidade é o Ágar Mueller Hinton 

devido sua composição não interferir nos componentes dos antimicrobianos. O inóculo 
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foi preparado utilizando as colônias isoladas e fazendo uma suspensão direta em 

solução fisiológica estéril.  A suspensão é ajustada de acordo com a sua turbidez que 

deve coincidir com a solução padrão de McFarland 0,5 em que tem aproximadamente 

1,5 x 10 8 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL.  Em seguida toda a superfície 

da placa de Ágar Mueller Hinton foi inoculada utilizando o swab de acordo com a 

técnica de semeadura por esgotamento. Os discos contendo antimicrobianos devem 

ser colocados na superfície da placa semeada e pressionado com cuidado (NCCLS, 

2005). As placas devem ser invertidas e colocadas em estufa em temperatura aferida 

em a 35ºC a 37ºC, por um período de 16 a 18 horas. Após incubação, o halo de 

inibição foi medido em milímetros usando uma régua que deve ser encostada na parte 

de trás da placa de petri invertida. As medidas foram comparadas com uma tabela 

padrão e os resultados foram interpretados como Sensível, Intermediário e Resistente 

(OPLUSTIL et.al, 2010). 

 

Quando ocorreu resistência à Oxacilina foi necessário confirmar esta 

resistência utilizando Ágar Mueller Hinton suplementado com 4% de NaCl.   Deve-se 

fazer um inóculo com método de suspensão direta das colônias em  uma solução 

padrão de 0,5 de McFarland, com o swab inocular na placa utilizando a técnica de 

semeadura e acrescentar o disco de Oxacilina, em seguida incubar em temperatura 

de 35ºC a 37ºC de 18 a 24 horas. Após este período verificar se houve formação do 

halo, medir e comparar com a Tabela Padrão (ANVISA,2013). 

 

5.  DESENVOLVIMENTO  

 

Os Staphylococcus se apresentam microscopicamente como cocos gram 

positivos dispostos aos cachos.  Eles são anaeróbios facultativos, imóveis e catalase 

positiva.  A catalase é uma enzima que funciona como fator de virulência, destrói a 

peroxidade dos neutrófilos, impedindo assim a fagocitose, além disto, o teste da 

catalase é utilizado para diferenciar o gênero Staphylococcus do gênero 

Streptococcus, que apresenta catalase negativa (MURRAY, 1998).  

 

  A espécie Staphylococcus aureus é a mais patogênica e pode ser encontrada 

na pele e nas mucosas que reveste a orofaringe, trato gastrointestinal e trato 

urogenital dos seres humanos. É a única espécie de importância clínica que apresenta 
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coagulase. A coagulase é uma proteína produzida pela bactéria que pode estar ligada 

à sua parede ou estar de forma livre provocando uma deposição de fibrina ao seu 

redor protegendo desta forma o micro-organismo da fagocitose (MURRAY,1998).  Os 

Staphylococcus aureus podem causar diversos processos infecciosos que vão desde 

infecções cutâneas simples até as mais graves, como por exemplo, infeções 

sistêmicas causadas por feridas cirúrgicas infectadas. Algumas doenças 

estafilocócicas são ocasionadas através da produção de toxinas como a síndrome da 

pele escaldada, síndrome do choque tóxico e intoxicação alimentar (KOONEMAN 

et.al, 2008). Outras doenças resultam da invasão direta e destruição de tecidos 

aumentando a proliferação dos micro-organismos com formação de abcessos e 

destruição tecidual como; infecções cutâneas, endocardite, pneumonia, osteomielite 

e artrite séptica (MURRAY,1998). 

 

Os Staphylococcus coagulase negativo (SCoN) são comuns na pele, na 

orofaringe e nos tratos gastrointestinal e urogenital. Estes micro-organismos têm a 

capacidade de sobreviver em superfícies secas por longos períodos de tempo e são 

comuns em infecções da corrente sanguínea, sendo a maioria relacionada a cateteres 

intravasculares. Podem ocasionar infecções do trato urinário, do sítio  cirúrgico, 

abscesso intra-abdominal, osteomielite,  artrite séptica, e otite média (ANVISA,2013). 

As espécies mais frequentes dos Staphylococcus coagulase negativo são: S. 

saprophyticus, S. haemolyticus, S. epidermidis, e S. lugdunensis (MURRAY, 1998).   

 

A infecção por Staphylococcus pode ser causada por bactérias do mesmo 

indivíduo ou de outros doentes ou de portadores sadios.  Em ambiente hospitalar esta 

espécie é muito comum, uma vez que pode ser transportado pelo paciente, membros 

da equipe hospitalar e visitantes. O risco de infecção em feridas operatórias e outras 

rupturas da pele é grande. O tratamento é feito através do uso de antibióticos, os mais 

utilizados são: Eritromicina, Clindamicina, Tetracilinas, Cloranfenicol, Gentamicinas, 

Teicoplamina e Vancomicina (TORTORA; FUNKE; CASE, 2003). 
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7. RESULTADOS  

 

Das 25 máscaras de proteção cirúrgica analisadas, 10 apresentaram positivas 

para Staphylococcus aureus (amostra de número: 2, 3, 5, 8 ,9, 15, 18, 21 ,22 e 25) e 

15 apresentaram positivas para Staphylococcus coagulase negativo (amostra de 

número: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 1 7,19, 20, 23 e 24). A porcentagem de 

ocorrência pode ser vista no Gráfico 1. 

 

                           Gráfico 1: Micro-organismos isolados 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 No Gráfico 2 é possível verificar em percentual a resistência aos 

antimicrobianos dos micro-organismos isolados no trabalho de acordo com o 

antibiograma realizado. Podemos verificar que o percentual de resistência à Penicilina 

e Ampicilina foi elevado. Para Staphylococcus aureus, a resistência foi de 80% para 

Penicilina e Ampicilina. Já para Staphylococus coagulase negativo a resistência foi de 

93% para Penicilina e Ampicilina.  A resistência a Oxacilina foi de 10% para 

Staphylococcus aureus e 20% para Staphylococcus coagulase negativo. A 

determinação correta da sensibilidade a Oxacilina em amostras de Staphylococcus é 

de grande importância, pois a falha na detecção desta resistência pode resultar em 

uma terapia ineficaz e ao uso indiscriminado e desnecessário da vancomicina e outros 

agentes de amplo espectro em hospitais (KAISER et al., 2010).     
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 As infeções do sítio cirúrgicos são as maiores fontes de morbidade e 

mortalidade entre os pacientes submetidos às cirurgias. O grau de complicação está 

relacionado com a dose do inóculo microbiano, a virulência do micro-organismo e a 

resistência imunológica do paciente.  O Staphylococcus aureus é uma bactéria 

frequentemente encontrada na pele, na orofaringe e nasofaringe de pessoas 

saudáveis. Entretanto pode ser considerado um patógeno humano oportunista, pois 

está relacionada com as infeções que envolvem a pele (celulite, impetigo, entre outras 

doenças) e ferida em sítios anatômicos diversos. Algumas infecções por S. aureus são 

agudas e podem disseminar para outros tecidos e provocar focos metastáticos. 

Episódios mais graves, como meningite, pneumonia, endocardite, bacteremia, 

miocardite, osteomielite pericardite e também podem ocorrer.   Com relação aos 

Staphylococcus coagulase negativo, são comuns em infecções da corrente 

sanguínea, sendo a maioria relacionada a cateteres intravasculares, além de estarem 

envolvidos em infecções do trato urinário, osteomielite, otite média, infecções do sítio 

cirúrgico, artrite séptica, e abscesso intra-abdominal.  

 

 A contaminação ao paciente pode ser evitada com o uso adequado da 

máscara cirúrgica.  A máscara de proteção cirúrgica deve cobrir toda a boca, nariz e 

parte da face. Além disso, deve ser trocada a cada cirurgia, pois o filtro contido na 

máscara possui um tempo de vida útil. Sugere-se a realização de campanhas 

educativas para orientar os profissionais de saúde sobre o uso das máscaras e a sua 

devida importância, visto que muitos dos profissionais utilizam as máscaras de forma 
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Gráfico 2: Resistência aos Antimicrobianos
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incorreta.  Embora o presente trabalho tenha apresentado algumas limitações como o 

fato de ter uma quantidade pequena de amostra e ter sido realizado em único hospital, 

seus resultados ressaltam a importância de uma paramentação adequada da equipe 

cirúrgica para evitar possíveis contaminações ao paciente.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito hospitalar podemos encontrar diversos micro-organismos 

patogênicos que podem causar infeções localizadas ou sistêmicas. As infeções do 

sítio cirúrgico (ISC) são uma das principais causas de infecção hospitalar e pode ser 

de origem endógena e exógena.  Uma das causas exógenas está relacionada com a 

utilização inadequada da paramentação da equipe que irá realizar a cirurgia. A 

máscara de proteção é um dos requisitos da paramentação e tem a função de impedir 

a liberação de micro-organismos da boca e nariz dos profissionais da equipe sobre o 

campo operatório durante a realização da cirurgia. Neste estudo foi possível verificar 

que nas 25 amostras (máscaras) foram isolados micro-organismos que podem infectar 

o paciente durante o procedimento cirúrgico e causar algum tipo de infeção, sendo 

eles Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase negativo.  Portanto 

podemos concluir que a utilização correta da máscara e a sua troca a cada 

procedimento cirúrgico protege o paciente de uma possível contaminação. Além disso, 

o teste de sensibilidade aos antimicrobianos permitiu mensurar os antibióticos que 

poderiam ser utilizados nos pacientes se acaso desenvolvessem infecção por esses 

micro-organismos, além de oferecer uma dimensão quanto à virulência no que diz 

respeito à resistência microbiana, ou seja, a gravidade da doença em relação às 

dificuldades com a antibioticoterapia. 
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