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BANHO PRÉ-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS À 
ARTROPLASTIA DO QUADRIL: ensaio clínico randomizado 



Até 2030 o número de procedimentos de  artroplastia total do quadril  (ATQ)  devem  

aumentar em 174%  e as ISC  6,5% (KURTZ et al., 2007).

Grande desafio para o paciente, equipe de saúde e instituições

Introdução

Fator de risco para ISC

A pele é habitada por uma diversidade de bactérias (APIC, 2010; FONSECA 2013; NIHCE, 2017) .

Banho Pré-operatório

Desde 1999, o banho pré-operatório com antisséptico foi recomendado como medida para prevenção 

ISC, mas até hoje existem incertezas  em relação à sua efetividade (MANGRAN et al. 1999; BERRIOS-TORRES et  al, 

2017; WHO, 2016 )

.



Justificativa

• Crescentes índices ATQ e a repercussão das ISC.

• As incertezas em relação ao banho pré-operatório com soluções antissépticas ou não.

• A pele como um fator de risco para ISC. 

Impacto do banho pré-operatório com soluções antissépticas como estratégia para reduzir o 

risco de ISC

Objetivo geral

• Avaliar o efeito da intervenção de enfermagem: banho pré-operatório utilizando as soluções de 

gluconato de clorexidina a 4%, PVP-I a 10% e sabão sem antisséptico,  na prevenção de ISC, em 

pacientes submetidos à ATQ.



Casuística e Método

• Ensaio clínico, controlado, randomizado, com mascaramento do pesquisador e estatístico.

• 162 pacientes submetidos à ATQ, entre agosto de 2015  a outubro de 2017, distribuídos em 

três intervenções com 54 pacientes.

Critérios de elegibilidade

• Pacientes com  18 anos e mais de idade; 

• Cirurgia eletiva de ATQ;

• Concordar em tomar o banho de acordo com as orientações repassadas;

• Sem foco infeccioso no local cirúrgico; 

• Não portadores nasais de Staphylococcus aureus.

Critérios de exclusão  

• Paciente com infecção no quadril;

• Alergia às soluções utilizadas;

• Portadores nasais de Staphylococcus aureus.



Critérios de descontinuidade do tratamento 

• Alergia às soluções utilizadas

Análise por Intenção de Tratar

• Todos os pacientes que foram mantidos no estudo independente de terem 

completado o tratamento ou o tempo de seguimento.

Randomização

• Grupo 1: pacientes que tomaram banho com a solução degermante de PVP-I 10%;

• Grupo 2: pacientes que tomaram banho com clorexidina 4% degermante;

• Grupo 3: pacientes que tomaram banho  com sabão sem antisséptico.

Técnica do banho

• Dois banhos pré-operatórios: um na véspera da cirurgia, 

na residência e outro no dia da cirurgia, no hospital. 



Métodos de coleta

• Duas consulta de enfermagem antes da cirúrgica;

• Convite para participar da pesquisa;

• Orientação do paciente entrega do “Kit banho”.

ambulatório

hospital
• Banho acompanhado por uma técnica de enfermagem treinada;

•Encaminhados para o BC e acompanhados pela equipe do estudo na SO.

sala de cirurgia • Antissepsia da pele foi realizada com PVP-I 10% (degermante e alcoólico);

•Antibiótico profilático foi administrado.

Após a alta • Acompanhamento por telefone 30/60/90 dias de PO;

• Critérios diagnósticos de ISC  - NHSN;

• O diagnóstico de ISC foi realizado pela enfermeira pesquisadora.

Desfecho primário • Infecção do sítio cirúrgico.

Análise dos  dados:

Ética em pesquisa:

• Efeito aos tratamentos foi medido comparando cada grupo de intervenção por meio da 

incidência de ISC, Risco Relativo, Redução Absoluta de Risco.



Fluxograma adaptado-Consort, 2010
• Adesão ao banho= 99,4%

RESULTADO



Grupos foram caracterizados segundo a alocação

Houve similaridade nas características da população quando comparadas entre as três soluções usadas no banho 

Desfecho
Soluções utilizadas

Clorexidina 4%
n=(54)

PVPI 10%
n=(54)

Sabão
n=(54)

Total
n=(162)

p-valor

ISC 3 5,5 3 5,5 3 5,5 9 5,5

p=1,00
Não ISC 51 94,5 51 94,5 51 94,5 153 94,5

Distribuição da ISC nos grupos

Não houve diferença nas taxas de ISC entre os banhos com clorexidina 4%, PVP-I 10%  e sabão

Intervenções

Clorexidina 4% X sabão sem 
antisséptico

PVP-I  X sabão  sem antisséptico

Risco Relativo (RR) 1,0 (IC 95%= [0,21-4,73]) 1,0 (IC 95%= [0,21-4,73]) 

• ISC superficial= 4,4%

•ISC profunda= 0,6%



Discussão

• Neste estudo que incluiu cirurgia eletiva de ATQ  não identificou diferença nas taxas de 

ISC com o uso de PVP-I 10%, clorexidina 4% e sabão sem antisséptico.

• Revisões sistemáticas também não encontraram diferença nas taxas de ISC com o uso de 

soluções antissépticas ou sabão sem antisséptico (KAMEL et al., 2012 ; WESBTER ; OSBORNE, 2015; 

FRANCO et al, 2017).

• Estudos que recomendam o banho pré-operatório com clorexidina para prevenção de ISC, 

verificam-se vieses metodológicos (RAUBER et al., 2013; EDMISTON e LEAPER, 2017).

• A indústria farmacêutica tem investido em produto para banho pré-operatório objetivando 

prevenção de ISC - a OMS  não recomenda alegando a baixa qualidade dos estudos (KAPADIA 

et al., 2016; WHO, 2016 ).



Limitação do estudo

• Baixa incidência do evento – amostras maiores poderiam identificar diferenças entre 

as intervenções. 

• Utilizou-se uma única instituição 

Implicações do estudo e implicações para a prática

• Necessidade de mais estudos com outras subpopulações e amostras maiores.

• Mostrar para a enfermagem que o banho pré-operatório com técnica adequada pode reduzir a ISC.



• Não houve diferença nas taxas de ISC quando o banho pré-operatório foi realizado com a 

solução de clorexidina 4%, PVP-I 10% e sabão sem antisséptico. 

• A efetividade do banho pré-operatório com a solução antisséptica, na redução da taxa de ISC, 

em cirurgia eletiva de ATQ, não foi confirmada. 

• É necessário cautela ao recomendar o banho pré-operatório com solução antisséptica como 

estratégia para reduzir ISC. 

• Os estudos que recomendam o banho pré-operatório com antisséptico devem ser avaliados 

criticamente.

• Recomendar o banho pré-operatório com  sabão sem antisséptico e com técnica adequada,  pode 

ter melhores resultados para o paciente e instituição de saúde.

Conclusões
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