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TiPOs e MAnejO de FeridAs

1.2 Feridas cirúrgicas e infecção

As infecções de feridas cirúrgicas são complicações pós-operatórias 
comuns, que exigem bastante cuidado e custo. Em média 5% de peque-
nos animais desenvolvem infecções de ferida pós-operatória, mesmo com 
o amplo uso de meios para minimizar a contaminação bacteriana na ci-
rurgia e uso de antibióticos. O resultado dessas infecções pode variar de 
mínima morbidade facilmente resolvida até doença catastrófica com alto 
risco de vida11.

Todas as feridas cirúrgicas se tornam contaminadas por bactérias, mes-
mo quando se mantém uma técnica asséptica impecável. A evolução des-
sa contaminação para uma infecção depende de: ambiente e local da feri-
da, microrganismos envolvidos e mecanismo de defesa do hospedeiro. O 
fator mais importante para uma infecção é a presença de microrganismos 
no tecido da ferida. A cirurgia que preza pela técnica asséptica, reduz a 
contaminação da ferida em um nível em que possa ser controlada pelos 
mecanismos de defesa do paciente11.

A duração da cirurgia interfere diretamente na quantidade de bacté-
rias que possam ter acesso ao ferimento. Para cada hora cirúrgica, o índice 
de infecção praticamente dobra. O tipo de procedimento também afeta 
fortemente a probabilidade de infecção. O risco de contaminação de uma 
ferida é determinado pela classificação das cirurgias baseado no grau de 
contaminação cirúrgico (tabela 1)11.

As fontes de contaminação podem ser exógenas e endógenas. As fon-
tes exógenas incluem a equipe cirúrgica, instrumentais, panos de campo 
e o ar. Se existir uma técnica asséptica rigorosa, a contaminação por via 
exógena será mínima. Os microrganismos endógenos, originam-se do 
próprio paciente. Essas bactérias causam possivelmente as infecções em 
feridas limpas-contaminadas, contaminadas e infeccionadas11.

1.3 Classificação de feridas

Tabela 1. Classificação das feridas11.

Limpa

Manobra eletiva, não traumática;
Não encontrada nenhuma inflamação aguda;
Sem falha na técnica asséptica;
Nenhum acesso aos tratos gastrointestinais, urogenital e respiratório. 

Limpa 
Contaminada

Acesso aos tratos gastrointestinais, urogenital e respiratório sem contaminação 
significante; 
Pequena falha na técnica asséptica.
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Contaminada
Feridas traumáticas recentes (< 4 horas);
Extravasamento dos tratos gastrointestinal e urogenital;
Grande falha na técnica asséptica.

Infeccionada
Ferida traumática (> 4 horas), tecidos desvitalizados ou corpos estranhos; 
Orgão perfurado;
Inflamação bacteriana aguda ou supurativa.

É difícil denominar a categoria da ferida com precisão baseando-se 
apenas na avaliação do grau de contaminação e do tempo que ocorreu a 
lesão. A classificação das feridas são úteis para determinar qual o melhor 
tratamento para cada ferida12.

2. CICATRIZAÇÃO

A cicatrização da ferida se inicia imediatamente após uma lesão ou 
incisão cirúrgica. Corresponde a reconstituição de um tecido pelas célu-
las que sobreviveram à lesão tecidual10. É uma combinação de eventos 
celulares, físicos e químicos que restauram o tecido ferido e substituem 
por colágeno. A cicatrização é influenciada por elementos do hospedeiro, 
características da ferida e fatores externos3.

2.1 Fases da cicatrização

A cicatrização é dinâmica, ou seja, apesar de possuir três fases, ambas 
ocorrem simultaneamente.

Tabela 2. Fatores de crescimento importantes  
da cicatrização de feridas3.

BFGF Fator de crescimento fibroblástico básico.

ECF Fator de crescimento epidérmico.

KCF Fator de crescimento queratinócito.

PDGF Fator de crescimento derivado de plaquetas.

TDF-α e β Fator de crescimento transformador.

VEGF Fator de crescimento endotelial vascular.
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Tratamento de feridas – cronograma

Palavras-chave Descrição

Lavagem Lavagem com água de torneira; solução salina isotônica; uso de antis-
sépticos.

Desbridamento Desbridamento cirúrgico; autolítico; mecânico; enzimático; biocirúrgico.

Antimicrobianos
• Antibioticos sistêmicos.
•  Antímicrobianos tópicos (pomada antibiótica tripla, sulfadiazina de 

prata, nitrofurazona, sulfato de gentamicina, cefazolina, mafenida).

Aceleradores de 
cicatrização

Aloe e vera; mel; açúcar; hidrocoloides; hidrogéis; gel de plaquetas; tera-
pia de pressão negativa; colágeno bovino hidrolisado.

Curativos e 
Bandagens Úmido-seco; seco-seco; curativos retentores de umidade.

Estimulantes da cicatrização

Palavras-chave Descrição

Aloe e vera 
Estimula contração das bordas, anti-infamatório, antibiótico, imunoes-
timulante, antifúngico, contra radiação, produção de colágeno, regene-
ração celular.

Mel Reduz edema, anti-inflamatório, imunoestimulante, energia celular, an-
timicrobiano e antifúngico. 

Açúcar Reduz edema, acelera descamação de tecido morto, energia celular, an-
tibacteriano.

Hidrocoloides Mantém a ferida úmida, absorve exsudato, desbridamento autolítico, 
antibacteriano.

Hidrogéis Hidratante, desbridamento autolítico, analgésico. Usado em feridas secas.

Gel de plaquetas Acelera contração das bordas, epitelização e neovascularização. Usado 
em feridas crônicas.

Pressão negativa Usado em feridas crônicas, reduz edema, leva sangue para ferida, angio-
gênese, formação de tecido de granulação.

Colágeno bovino 
hidrolisado Mantém a ferida úmida, desbridamento autolítico.
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Classificação de feridas

LIMPA
Cirurgia eletiva, não traumática;

Sem inflamação aguda;
Sem falha na técnica asseptica;

Sem acesso aos tratos 
Gastrointestinais, respiratório  

e urogenital.

CONTAMINADA
Feridas traumáticas  
recentes < 4 horas;

Extravasamento dos tratos; 
Gatrointestinais e urogenital;

Grande falha na técnica  
asséptica.

LIMPA-CONTAMINADA
Pequena falha da técnica asséptica;

Acesso aos tratos;  
Gastrointestinais, respiratório  

e urogenital sem  
contaminação  

sinificante.

INFECCIONADA
Ferida traumática > 4 hr
tecidos desvitalizados  
ou corpos estranhos;

Orgão perfurado
Inflamação bacteriana  
aguda ou supurativa.

Classificação  
de feridas
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Fases da cicatrização

Coágulo
Fluidos teciduais
Tecido lesado  
e morto

Bactéria
Leucócitos  
(resposta celular)

Fibroblastos
Plaquetas

Enzimas proteolíticas

Aumento no suprimento  
sanguíneo (vasodilatação)

Crosta da ferida

Fibras de colágeno

Tecido de granulação 
(Composto de colágeno 
e vasos sanguíneos)

Colágeno

Crosta da ferida degradada, 
deixando uma depressão,  
cicatriz contraída

Fase inflamatória
Sangue – tampão plaquetário 
– vasoconstricção – formação 
de crosta. 

Fase Proliferativa
Angiogênese – formação de 
tecido de granulação.

Fase de remodelação
Morte celular do tecido de 
granulação – remodelamento 
– cicatriz.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (COREMU – ULBRA – 2019) 
As feridas cirúrgicas são classificadas de acordo com o grau de contami-
nação para auxiliar na previsão da probabilidade de que ocorra a infecção. 
Sobre a classificação das feridas cirúrgicas, analise as assertivas a seguir:

I – Uma ferida não traumática e não inflamada, na qual os tratos respi-
ratórios, gastrointestinal, genitourinário e orofaríngeo não são pe-
netrados, é considerada uma ferida limpa-contaminada.

II – Feridas contaminadas são as feridas abertas, frescas e acidentais; 
procedimentos nos quais o conteúdo gastrointestinal ou urina in-
fectada escapa ou ocorre uma grande falha na técnica asséptica. 

III – Feridas sujas são aquelas nas quais a infecção está visivelmente pre-
sente no momento da intervenção cirúrgica. 

IV – A laparotomia exploratória e a castração eletiva são procedimentos 
que estão inclusos na categoria de feridas limpas. 

Considerando as assertivas, assinale a alternativa correta.

 Ⓐ Somente I, II e IV estão corretas.
 Ⓑ Somente I e III estão corretas.
 Ⓒ Somente II, III e IV estão corretas.
 Ⓓ Somente I e IV estão corretas.
 Ⓔ Todas as afirmativas estão corretas.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
Assertiva I: FALSA. Uma ferida não traumática e não inflamada, na qual 
os tratos respiratórios, gastrointestinal, genitourinário e orofaríngeo não 
são penetrados, é considerada uma ferida limpa11. 
Assertiva II: VERDADEIRA. Feridas traumáticas, escapes do trato gas-
trointestinal e urogenital, e quando ocorre uma “grande” falha na técnica 
asséptica, pode ser denominado feridas contaminadas11. 
Assertiva III: VERDADEIRA. Quando há infecção aguda ou supurativa, 
trata-se de uma ferida suja ou infeccionada11. 
Assertiva IV: VERDADEIRA. A laparotomia exploratória e a castração ele-
tiva são procedimentos que estão inclusos na categoria de feridas limpas. 
A laparotomia exploratória só deixa de ser uma ferida limpa, caso haja ma-
nipulação dos tratos genitourinário e gastrointestinal11. 

Resposta: Ⓒ


