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RESUMO

O ambiente de um centro cirúrgico, incluindo o ar que cerca o paciente, guarda íntima relação com as Infecções Relacionadas à Assistência a 
Saúde, podendo proporcionar focos de contato e de transmissão de agentes patogênicos. São ambientes climatizados e os sistemas de ar 
condicionado, que recirculam 90% do ar, são considerados uma importante fonte produtora de aerodispersóides e de distribuição de 
microrganismos. No caso específico de uma unidade de saúde, a qualidade do ar pode exercer uma influência direta e significativa na velocidade 
de recuperação dos pacientes e na ocorrência de infecções hospitalares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do ar em áreas internas 
de um centro cirúrgico, em um hospital público de Florianópolis-SC, mediante a análise da presença de Staphylococcus aureus coagulase positivo. 
Foram realizadas avaliações da qualidade do ar em três salas cirúrgicas de um centro cirúrgico de um hospital público localizado no município de 
Florianópolis SC. As amostras foram coletadas entre Agosto de 2015 a Dezembro/2015. Placas de Petri com Ágar Baird Parker foram expostas, 
abertas e em duplicata, em pontos estratégicos dentro das salas, em dois momentos; durante 30 minutos antes e 30 minutos após a realização 
das cirurgias. Após a coleta, por sedimentação em placa, as amostras foram acondicionadas adequadamente, transportadas até o laboratório e 
incubadas por 48 horas a 35ºC±2. Amostras de colônias compatíveis fenotipicamente com S. aureus, foram submetidas à coloração de GRAM, e 
aos testes de catalase e de coagulase. Todas as amostras analisadas demonstraram a presença de S. aureus. Das 21 amostras coletadas antes da 
cirurgia, o resultado foi o isolamento de uma média de 7,5 unidades formadoras de colônia (UFC); e das coletadas após a cirurgia, uma média de 
8,3 UFC. As colônias avaliadas resultaram em bactérias em forma de estafilococos, gram positivo, catalase positivo e coagulase negativos. A 
presença de bactérias no ar, antes do início das cirurgias, pode ser explicada pela baixa taxa de renovação do ar, mas avaliações 
quali/quantitativas mais apuradas devem ser realizadas. Apesar de todos os cuidados de assepsia, desinfecção e esterilização, os resultados 
preliminares do presente estudo, reforçam a necessidade de tais cuidados, pois a disseminação de aerossóis contaminados aumenta o risco de 
infecção, principalmente em pacientes susceptíveis. Apesar dos níveis referenciais considerados seguros ainda não estarem estabelecidos, o 
monitoramento do ar de ambientes internos hospitalares deveria ser recomendado objetivando definir quantidades aceitáveis de contaminação 
biológica.
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