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1. RESUMO 

Sabe-se que o procedimento de tricotomia dos cabelos em neurocirurgia tem 

sido realizado com o intuito de evitar a infecção do sítio cirúrgico.  Porém, a 

técnica de lavagem dos cabelos com antisséptico no pré-operatório imediato 

tem se mostrado eficaz da mesma forma. Essa técnica inclui a vantagem de 

manter a aparência intocada, o que pode influenciar numa melhora da 

recuperação, principalmente em pacientes do sexo feminino. 

2. INTRODUÇÃO 

A remoção do cabelo utilizada rotineiramente na maioria dos procedimentos de 

neurocirurgia desde 1886 pelo "Barbeiros Cirurgiões". Esse procedimento tinha 

como finalidade fazer a lavagem satisfatória do sítio operatório. Hoje com o 

avanço das pesquisas sabe-se que a tricotomia dos cabelos influi na 

diminuição do índice de infecção quando realizado adequadamente, incluindo a 

lavagem adequada dos cabelos. (DVILEVICIUS; MACHADO; RÊGO; SANTOS; 

PIETROWSKI; REIS, 2004) 

A técnica de tricotomia em mulheres que necessitam de neurocirurgia causa a 

diminuição da autoestima,  consequentemente atrapalhando sua recuperação. 

Para muitos pacientes, a tricotomia do couro cabeludo é uma infelicidade a ser 

superada, para o sucesso da neurocirurgia. (DICCINI; YOSHINAGA; 

MARCOLAN, 2008) 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2009) publicou uma lista com nove 

indicadores de processo para prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Nesses 

indicadores a tricotomia no pré-operatório está inserida como um elemento que 

pode interferir na qualidade da assistência do paciente no perioperatório. 

 

O método da tricotomia consiste na remoção de pelos da área circunscrita à 

uma incisão operatória com auxílio de dispositivos cortantes, na fase pré-

operatória,  deve-se evitar a tricotomia, porém, quando necessário deve ser 

feita com aparador de pelo elétrico (tricotomizador) e não com lâmina de corte. 

A tricotomia deve ser feita imediatamente antes da cirurgia. A tricotomia em 

neurocirurgia é frequentemente realizada no centro cirúrgico, após a indução 



anestésica. (DVILEVICIUS; MACHADO; RÊGO; SANTOS; PIETROWSKI; 

REIS, 2004) 

 

3. OBJETIVOS 

- Detectar os índices de infecção em neurocirurgia relacionados com a prática 

da tricotomia. 

- Analisar a relação da manutenção dos cabelos na neurocirurgia com a 

autoestima e consequente satisfação do paciente/cliente no pós-operatório. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado neste trabalho é a pesquisa bibliográfica. Para realizar o 

estudo foi utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A busca bibliográfica 

considerou os textos publicados de 2004 até 2014, com o uso das seguintes 

palavras-chave: neurocirurgia sem tricotomia, infecção em neurocirurgia, 

autoestima em neurocirurgia, tricotomia, neurocirurgia.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os cabelos certamente exercem um papel fundamental na condição psicológica 

no pós-operatório principalmente no sexo feminino, pois os cabelos refletem 

uma imagem corporal de um indivíduo perante a sociedade. O cabelo é um 

símbolo de vida e identidade, que tem um papel muito importante, podendo 

refletir na classe social, sexo, profissão, religião, crença, valores, atração e 

feminilidade nas mulheres. (DICCINI; YOSHINAGA; MARCOLAN, 2008) 

A equipe de enfermagem exerce um papel fundamental na preparação 

psicológica do paciente que se submete à uma tricotomia durante o pré-

operatório e um cuidado especial com cabelos dos pacientes/clientes que 

serão submetidos a uma neurocirurgia sem tricotomia. Incluindo a lavagem dos 

cabelos no pré operatório com produto antisséptico degermante à base de 

clorexedine ou iodo. . (DVILEVICIUS; MACHADO; RÊGO; SANTOS; 

PIETROWSKI; REIS, 2004) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estudos indicam um índice de infecção que varia entre 0,0 a 2,2% entre vários 



tipos de neurocirurgia como: retirada de tumores, intervenções vasculares e 

correções de malformações congênitas. . (DVILEVICIUS; MACHADO; RÊGO; 

SANTOS; PIETROWSKI; REIS, 2004) 

Em cirurgias de emergência ou urgência nem sempre se consegue realizar o 

preparo adequado em virtude das condições em que o paciente adentra ao 

pronto-socorro, muitas vezes com feridas expostas ou já contaminadas. 

(DVILEVICIUS; MACHADO; RÊGO; SANTOS; PIETROWSKI; REIS, 2004) 

Em relação ao visual marcado pela tricotomia encontrou-se pacientes que têm 

profissões em que a aparência é importante relataram que não teriam 

retornado às atividades com uma incisão cirúrgica aparente, com medo da 

reação negativa das pessoas. Em pacientes que não realizaram tricotomia 

verificou-se que houve melhora na autoestima e um rápido retorno às 

atividades da vida diária. (DICCINI; YOSHINAGA; MARCOLAN, 2008) 

A autoestima tem sido considerada como um importante indicador de saúde 

mental. O conceito de autoestima pode ser definida como a confiança em 

nossa capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. (DICCINI; 

YOSHINAGA; MARCOLAN, 2008) 
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