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1. RESUMO 

A infecção do sítio cirúrgico é uma das complicações mais preocupantes, pois pode 

significar prolongamento no tempo de internação do paciente, aumento das taxas de 

morbidade/mortalidade e dos gastos médicos e hospitalares. A principal fonte de 

infecção é a inoculação direta da microbiota do próprio paciente, principalmente a da 

pele e a do sítio cirúrgico manipulado e, dentre os fatores profiláticos, destaca-se o 

preparo da pele do paciente, incluindo a higienização com substâncias antissépticas, 

sendo a clorexidina alcoólica, a mais comumente utilizada. Devido à alta incidência 

de procedimentos cirúrgicos eletivos e emergenciais em grandes animais, dos riscos 

de infecção e de possíveis resistências dos fármacos convencionais, a busca por 

novos medicamentos antissépticos eficazes e de baixo custo são justificáveis. 

Assim, o objetivo do presente estudo será analisar por exame clínico direto e 

microbiológico qualitativo, o efeito tópico antisséptico de uma solução à base de 

derivado polimerizado de guanidina (DPG) a 0,5%, em superfície cutânea íntegra de 

ovinos, visando sua utilização em campo operatório (antissepsia prévia e definitiva), 

comparativamente à clorexidina solução alcoólica a 0,5% e associado a esta. 
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2. INTRODUÇÃO  

Na medicina veterinária, a infecção do sítio cirúrgico é uma das complicações 

mais preocupantes, pois sua ocorrência significa aumento das taxas de morbidade e 

mortalidade, assim como de custos hospitalares. Assim, a prevenção e controle da 

infecção são considerados imprescindíveis para a segurança e a qualidade da 

assistência à saúde animal (RODRIGUES; SIMÕES, 2013).   

A maior fonte de infecção é a inoculação direta da microbiota do próprio 

paciente no sítio cirúrgico e, dentre os fatores profiláticos, inclui o preparo cutâneo 

do animal, destacando-se a higienização com substâncias antissépticas, sendo a 

clorexidina alcoólica, a mais comumente utilizada para este propósito (BAMBACE et 

al., 2003; RODRIGUES; SIMÕES, 2013). Devido à elevada incidência de cirurgias 

eletivas e emergenciais em grandes animais, dos riscos de infecção e de possíveis 

resistências dos medicamentos convencionais, a busca por novos fármacos 

antissépticos eficazes e de baixo custo são ainda justificáveis (OULÉ et al., 2015).  

 



3. OBJETIVOS  

Analisar por meio de exame clínico direto e microbiológico qualitativo, o efeito 

tópico antisséptico de uma solução à base de derivado polimerizado de guanidina 

(DPG) a 0,5%, em superfície cutânea íntegra de ovinos, visando sua utilização em 

campo operatório (antissepsia prévia e definitiva), comparativamente à clorexidina 

solução alcoólica a 0,5% e associado a esta. Os dados obtidos serão analisados 

estatisticamente por análise de variância (ANOVA One-Way), utilizando o programa 

Graphpad Prism 6.0®. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade de Franca (processo n° 9968110518). Serão utilizados 24 ovinos, 

machos e fêmeas, inteiros e castrados, de idade, raça e peso variados.  

O experimento será realizado fora das baias (e não no centro cirúrgico), 

mimetizando ambiente cirúrgico ao ar livre, conforme é realizado na maioria dos 

procedimentos em grandes animais, com a equipe envolvida utilizando gorro, 

máscara e pijama cirúrgicos. Sem a utilização de anestesia, os animais serão 

contidos fisicamente e ato contínuo será realizado tricotomia ampla da região lateral 

direita, com máquina de tosa profissional. Em seguida, será delimitada área de 5 

cm2, com auxílio de régua e caneta hidrográfica para coleta microbiológica basal 

(M0) com swab estéril, em toda a área delimitada. As amostras microbiológicas 

serão enviadas e processadas qualitativamente no Laboratório de Pesquisa em 

Microbiologia Aplicada (LAPEMA) da Universidade de Franca.  

Após, será feito antissepsia de toda a área demarcada com gaze estéril 

embebido nas soluções testadas, preconizando-se 3 séries/3 vezes em cada 

antímero, sempre do centro para as bordas demarcadas. Para isso, os animais 

serão aleatoriamente distribuídos em 4 grupos de 6 ovinos cada: 

- Grupo solução fisiológica (GSF, n=6): animais que serão submetidos à antissepsia 

cutânea com solução fisiológica a 0,9%; Grupo clorexidina solução a 0,5% (GCL, 

n=6): animais que serão submetidos à antissepsia cutânea com solução de 

clorexidina alcoólica a 0,5%; Grupo derivado polimerizado de guanidina a 0,5% 

(GDPD, n=6): animais que serão submetidos à antissepsia cutânea com solução à 

base de derivado polimerizado de guanidina a 0,5% e Grupo clorexidina solução a 



0,5% associado com derivado polimerizado de guanidina a 0,5% (GCLDPG, n=6): 

animais que serão submetidos à antissepsia cutânea com a associação de dois 

produtos, clorexidina solução alcoólica e derivado polimerizado de guanidina, ambos 

a 0,5%. 

Após 1 minuto (M1), 5 minutos (M5), 10 minutos (M10), 40 minutos (M40) e 

60 minutos (M60) da antissepsia cutânea com os diferentes produtos tópicos, será 

coletada novas amostras microbiológicas, seguindo os mesmos critérios 

estabelecidos no M0. Os animais serão inspecionados clinicamente quanto à 

presença ou ausência de alterações comportamentais, dermatite na área delimitada 

decorrente da ação dos produtos tópicos e outras manifestações que possam 

expressar desconforto instantâneo à aplicação dérmica.  

Os resultados serão analisados estatisticamente entre grupos, por análise de 

variância (ANOVA One-Way), utilizando o programa Graphpad Prism 6.0®. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Projeto em andamento. 
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