Porquê utilizar digluconato de clorexidina a 7,1% para o cuidado do
cordão umbilical e não outro antisséptico tópico?

Este resumo tem por objetivo responder a esta questão e sumarizar as evidências disponíveis no que respeita à
eficácia das opções antissépticas comuns atualmente utilizadas para cuidar do cordão umbilical em países de
baixo e médio rendimento (PBMR). Os antissépticos são substâncias antimicrobianas que são aplicadas no(a)
tecido vivo/pele para reduzir a possibilidade de infeção ou sepsia.

Que antissépticos tópicos são normalmente utilizados para cuidar do
cordão umbilical nos PBMR?
Álcool para assepsia é um termo não específico geral para designar produtos de álcool para friccionar contendo
álcool isopropílico (isopropanol) ou álcool etílico (etanol). A Farmacopeia dos EUA define «álcool isopropílico
para assepsia» como contendo não menos de 68% e não mais de 72% de álcool isopropílico por volume, e
«álcool para assepsia» como contendo não menos de 68,5% e não mais de 71,5% por volume de álcool
desnaturado. Na Irlanda e no Reino Unido, a preparação comparável é o álcool cirúrgico B.P., o qual a
Farmacopeia Britânica define como contendo 95% de álcool metilado, 2,5% de óleo de rícino, 2% de ftalato de
dietilo e 0,5% de salicilato de metilo. Como o álcool para assepsia não é tão concentrado como o álcool puro,
atua mais lentamente, o que significa que o álcool encharca completamente a célula bacteriana antes de a
coagulação ocorrer e a bactéria morre. O álcool produz muitas vezes uma sensação de ardor/dor quando
aplicado em feridas cutâneas abertas.1 Uma análise de Cochrane2 sobre antissépticos do cordão umbilical para
prevenção de sepsia e morte entre recém-nascidos revelou que a aplicação tópica de álcool apresentava
vantagens na redução da colonização por Escherichia coli comparativamente com a manutenção do cordão seco
e a aplicação de tintura tripla, e que não era vantajosa na redução da colonização por estreptococos.
O álcool metilado (também designado por «álcool desnaturado» ou «álcool retificado desnaturado») é etanol
que contém um ou mais aditivos químicos para o tornar tóxico, com mau sabor ou mau cheiro para o consumo
humano (isto é, para evitar que seja ingerido). O principal aditivo tem sido, tradicionalmente, metanol a 10%.
Atua como antisséptico da mesma forma que o álcool para assepsia.
A povidona-iodada, também designada por «iodopovidona», é um antisséptico de largo espectro para aplicação
tópica no tratamento e prevenção de infeções de feridas. Contém entre 9% e 12% de iodo disponível e atua
libertando iodo, o que resulta na morte de um leque de microrganismos.
A tintura tripla contém três ingredientes: verde brilhante, cristal violeta e hemissulfato de proflavina. É um
bactericida eficaz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Uma análise de Cochrane1 sobre
antissépticos do cordão umbilical para prevenção de sepsia e morte entre recém-nascidos revelou que a
aplicação tópica de tintura tripla reduzia a colonização por Staphylococcus aureus comparativamente com a
manutenção do cordão seco e a aplicação de álcool, e que não existia qualquer vantagem na aplicação de
tintura tripla para redução da colonização por estreptococos.
A clorexidina para cuidado do cordão umbilical, que é formulada com uma solução aquosa de 7,1% de
digluconato de clorexidina ou com um gel que fornece 4% de clorexidina, é um antisséptico com largo espectro
de atividade contra bactérias gram-negativas e gram-positivas. A clorexidina mata as bactérias rompendo a
membrana celular. Não contém álcool, pelo que não produz uma sensação de ardor/dor quando aplicada em
feridas abertas. Ao contrário dos produtos anteriormente descritos, a clorexidina tópica tem uma elevada
atividade residual, pois liga-se às proteínas presentes em tecidos humanos, como a pele. Uma vez ligada às
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proteínas, é libertada lentamente, o que resulta em atividade prolongada. A presença de sangue não afeta
seriamente a atividade antimicrobiana da clorexidina.3,4 Foram relatadas reações alérgicas raras mas graves
associadas à utilização de alguns produtos contendo clorexidina, embora nenhuma das notificações recentes
esteja relacionada com a utilização de clorexidina a 7,1% para o cuidado do cordão umbilical. 5

E quanto à eficácia comparativa do digluconato de clorexidina a
7,1% com outros antissépticos normalmente utilizados no cuidado
do cordão umbilical nos PBMR?


A aplicação de clorexidina a 7,1% foi mais eficaz na redução da colonização quando comparada co m álcool a
70% e iodopovidona num estudo envolvendo 516 recém-nascidos no serviço de obstetrícia de um hospital
na Turquia.6 Neste estudo, a taxa de colonização bacteriana total de casos com flora cutânea normal foi
significativamente inferior quando foi utilizada clorexidina a 7,1%.



Na Índia,7 247 lactentes nascidos num hospital e 79 lactentes nascidos na comunidade foram se lecionados
aleatoriamente para grupos de cuidados com clorexidina a 7,1%, placebo ou de manutenção do cordão
seco. Os resultados revelaram que a clorexidina reduziu significativamente a colonização e a densidade da
colonização ao fim de 48 horas comparativamente com o placebo e com a manutenção do cordão seco, quer
entre os lactentes nascidos no hospital, quer entre os lactentes nascidos na comunidade.



Em Sylhet, no Bangladesh,8 5234 esfregaços umbilicais foram colhidos em casa (dias 1, 3 e 6 após o
nascimento) de 1923 lactentes envolvidos num ensaio de três regimes de cuidados do cordão umbilical (sem
clorexidina, limpeza com clorexidina num único dia, limpeza com clorexidina durante vários dias). Nos
grupos de limpeza com clorexidina num único dia e durante vários dias observaram-se reduções na
colonização do cordão. Nos dias 1, 3 e 6, respetivamente, a limpeza múltipla reduziu consistentemente a
presença de organismos invasivos como Escherichia coli (49%, 64% e 42% mais baixa), Klebsiella pneumoniae
(46%, 53% e 33% mais baixa) e Staphylococcus aureus (34%, 84% e 85% mais baixa).

O que é importante, a aplicação tópica de clorexidina a 7,1% no cordão umbilical reduz a mortalidade neonatal e
a onfalite em ambientes de elevada mortalidade. 9,10 Dados sobre a redução da mortalidade entre recémnascidos nos PBMR não existem para os outros antissépticos tópicos abordados anteriormente. Além disso, a
formulação de clorexidina a 7,1% é altamente bactericida, minimizando assim o risco de contaminação do
produto.11
Conforme referido numa análise das evidências 12 relativas a aplicações antimicrobianas para o cuidado do
cordão umbilical, «os antissépticos específicos variam em termos de eficácia consoante as respetivas
propriedades antibacterianas, o modo ou frequência de aplicação, a concentração do antisséptico utilizado e o
grau de contaminação do ambiente. A clorexidina parece ser uma escolha favorável como antisséptico, devido
ao seu largo espectro de atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, ao seu efeito residual na
pele e à sua baixa toxicidade.»
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