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RESUMO
Introdução: Estudos mostram que a administração profiláti-

ca de antibióticos antes da cirurgia colorretal previne a infecção 
da ferida cirúrgica no pós-operatório. No entanto, o antibiótico 
mais efetivo, a duração mais adequada do tratamento e a me-
lhor via de administração permanecem indeterminados.

Objetivos: Estabelecer a eficácia da profilaxia antimicrobia-
na para a prevenção de infecção da ferida cirúrgica em pacientes 
submetidos à cirurgia colorretal.
1. Determinar se profilaxia antimicrobiana reduz o risco de in-

fecção da ferida cirúrgica;
2. Determinar as bactérias-alvo (aeróbias e/ou anaeróbias);
3. Determinar o melhor tempo e duração da administração 

de antibióticos;
4. Determinar a via mais eficaz de administração de antibióti-

cos (intravenosa, oral ou ambas);
5. Determinar se qualquer antibiótico é claramente mais eficaz 

do que o padrão ouro atualmente recomendado.
Métodos: Revisão sistemática Cochrane, na qual foram rea-

lizadas buscas nas bases de dados Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL), Medline e Embase. Foram in-
cluídos ensaios clínicos randomizados sobre o uso profilático de 
antibióticos em cirurgia colorretal eletiva e de emergência, e que 
incluíram infecção da ferida cirúrgica como desfecho.

Resultados: Esta revisão sistemática incluiu 182 ensaios (30.880 
participantes), e 50 diferentes antibióticos, incluindo 17 cefalospo-
rinas. Muitos estudos tiveram múltiplas variáveis que diferencia-
vam os dois grupos comparados e por isso não foi possível com-
pará-los com outros estudos que testaram apenas um antibiótico 
e que tiveram uma única variável diferenciando os dois grupos. A 
metanálise demonstrou uma diferença estatisticamente significati-
va na frequência de infecção da ferida cirúrgica no pós-operatório 
quando antibióticos profiláticos foram comparados com placebo 
ou nenhum tratamento (risco relativo, RR: 0,30; intervalo de con-
fiança, IC de 95%: 0,22-0,41). Não houve diferença estatistica-
mente significativa ao comparar a duração de curto e longo prazo 
da profilaxia (RR 1,06, IC 95% 0,89-1,27); ou dose única versus 

doses múltiplas de antibióticos (RR 1,17, IC 95% 0,67-2,05). Co-
berturas adicionais para aeróbios ou anaeróbios mostraram melho-
ra estatisticamente significativa na taxa de infecção da ferida cirúr-
gica (RR 0,41, IC 95% 0,23-0,71 e RR 0,55, IC 95% 0,35-0,85, 
respectivamente). Do mesmo modo, profilaxia oral combinada 
com intravenosa mostrou melhora estatisticamente significativa 
na taxa de infecção da ferida cirúrgica quando comparado com a 
administração intravenosa isolada (RR 0,55, IC 95% 0,41-0,74) 
ou oral isolada (RR 0,34, IC 95% 0,13-0,87). Esquemas conside-
rados como padrão-ouro não foram menos efetivos que qualquer 
outra escolha de antibiótico.

Conclusões: Antibióticos cobrindo bactérias aeróbias e ana-
eróbias devem ser administrados por via oral e por via intra-
venosa antes da cirurgia colorretal. Antibióticos administrados 
neste esquema reduzem o risco de infecção da ferida cirúrgica 
no pós-operatório em pelo menos 75%. São necessárias mais 
pesquisas para estabelecer o momento ideal para iniciar a profila-
xia, a duração e a frequência de efeitos adversos em longo prazo, 
tais como a colite pseudomembranosa por Clostridium difficile.
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COMENTÁRIOS
O uso de antibióticos profiláticos na cirurgia colorretal é 

fortemente recomendado há pelo menos três décadas, contudo, 
diversos aspectos quanto à forma de realizar a profilaxia ainda 
são motivo de dúvidas e muito estudo. Entre elas, qual antibi-
ótico utilizar, ou melhor, qual espectro bacteriano cobrir; por 
quanto tempo administrar o antibiótico profilático, quando 
iniciar a profilaxia, entre tantos outras. 

Nesta metanálise, foi revisada uma série de estudos, sendo 
analisada apenas uma complicação, infecção de ferida opera-
tória. Infecção de ferida operatória é uma das complicações 
mais frequentes na cirurgia colorretal. Entretanto, é uma das 
complicações que geralmente está associada à menor morbida-
de se comparada a outras complicações infecciosas, como por 
exemplo, coleções intra-abdominais e pneumonia. Portanto, a 
análise dos resultados deve ser cautelosa, tendo em vista que 
estão relacionados apenas a essa complicação menor. A análi-
se de apenas uma complicação faz com que o pareamento dos 
estudos seja possível com maior facilidade e que se avalie um 
maior número de pacientes.

O uso de antibióticos de amplo espectro cobrindo tanto 
aeróbios quanto anaeróbios mostrou-se melhor que profilaxia 
com antibióticos de menor espectro, o que é esperado, tendo 
em vista a flora multibacteriana do cólon. 

Não existe consenso sobre o melhor momento para realizar 
a profilaxia cirúrgica, habitualmente realizada uma hora antes 
do início da cirurgia; entretanto, ainda não se tem confirmação 
científica frente a outros momentos de administração, princi-
palmente no que se diz que respeito à utilização de antibióticos 
por via oral.


