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1. RESUMO 

Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) podem ser definidas como processo infeccioso 

que acomete tecido, órgãos e cavidade abordada em procedimentos cirúrgicos. 

Objetivou-se com o presente estudo identificar o risco de contrair ISC de acordo com 

o tipo de cirurgia empregado, levando em consideração sua classificação cirúrgica 

pelo potencial de contaminação, conhecer os cuidados de enfermagem para a 

redução de riscos ISC e elaborar orientações ao paciente e familiares visando 

redução de fatores de risco para ISC, apontando os principais fatores de risco para 

o desenvolvimento das infecções de sítio cirúrgico, descrevendo as principais 

medidas preventivas a fim de evitar o aparecimento das infecções do sítio cirúrgico, 

determinando as ações que compete ao enfermeiro na prevenção das mesmas. A 

revisão agregou dez artigos selecionados através das leituras exploratória, seletiva, 

analítica e interpretativa, oriundo das bases de dados LILACS, SCIELO, BIREME e 

ANVISA. Verificou-se a necessidade de implementação de medidas educativas que 

alcancem todos os profissionais que atuam nesse contexto, buscando não somente 

a conscientização, mas também o reconhecimento, bem como a aplicação do 

conhecimento científico na prática profissional, fazendo disso um artifício 

fundamental no combate à infecção. Conclui-se que é de extrema urgência a 

implantação de programas de educação continuada e permanente dentro da 

instituição, uma vez que, é algo considerado muito importante pelos funcionários e 

que poderia sanar todas essas deficiências encontradas dentro do centro cirúrgico. 

Conclui-se também que o papel do enfermeiro acerca da prevenção de ISC envolve 

várias esferas, que incluem o enfermeiro da SCIH, da educação continuada e 

permanente e dos enfermeiros que atuam na unidade, visto que são possuidores de 

conhecimento técnico e cientifico e juntos podem contribuir de forma relevante para 

o treinamento e capacitação de toda a equipe, de modo a prestar uma assistência de 

mais qualidade. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Este estudo abordou as Infecções do Sitio Cirúrgico (ISC), no pós-operatório através 

de uma pesquisa de revisão bibliográfica. 

A Infecção do Sitio Cirúrgico (ISC), é a infecção que ocorre após a cirurgia no local 

onde o procedimento foi realizado, nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até um 



ano se houver colocação de prótese (ANVISA, 2013). A infecção do sítio cirúrgico é 

definida como "processo infeccioso que acomete tecido, órgãos e cavidade abordada 

em procedimento cirúrgico (MINISTERIO DA SAUDE, 2013). 

 

A ISC é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil, 

ocupando a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde e 

compreendendo 14% a 16% daquelas encontradas em pacientes hospitalizados 

(ANVISA, 2013). Estudo nacional realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 1999 

encontrou uma taxa de ISC de 11% do total de procedimentos cirúrgicos analisados. 

Esta taxa atinge maior relevância em razão de fatores relacionados à população 

atendida e procedimentos realizados nos serviços de saúde, levando internação do 

paciente, gera algumas necessidades de utilização de antimicrobianos, prolonga o 

tempo que o paciente permanece afastado do trabalho e pode levar a danos 

permanentes à saúde (ANVISA, 2013). 

Neste estudo apresentou definições de critérios de diagnósticos para ISC (Infecção 

do Sítio Cirúrgico), Infecção em Cirurgias com Implantes/Próteses, e Infecção da 

Corrente Sanguínea (ICS); que devem ser adotados por todos os serviços de saúde 

brasileiros, pois a ISC é uma das principais infecções relacionadas a Assistência à 

saúde no Brasil (ANVISA, 2013). 

 

Segundo o CREMESP (2010), os números de pacientes vítima de infecções por ano, 

no Brasil, pode ser alarmantes. Segundo dados do Datasus, foram registradas no país 

cerca de 11,16 milhões de internações, em 2005, nos hospitais públicos e 

conveniados, incluindo-se aqui psiquiátricos e asilares crônicos. Tomando como 

referência uma taxa de infecção hospitalar entre 5% e 10%, têm-se que o número de 

vítimas da infecção hospitalar nessas instituições ficaria entre 580 mil e 1,16 milhão 

de casos por ano.No Brasil, considerando números conservadores como 800 mil 

casos de infecção hospitalar por ano (média entre as taxas de 5% e 10% de infecção), 

e estimativa de 5 dias adicionais por paciente por conta dessa infecção, teríamos 4 

milhões de dias de internação atribuídos à infecção adquirida no sítio 

hospitalar.Considerando que o SUS está pagando R$ 30,00 por AIHs (Autorização de 

Internação Hospitalar) os custos com infecção hospitalar atingem R$ 120 milhões por 

ano. Só os gastos com antibióticos, que em muitos casos de infecção hospitalar são 



os mais caros, atingiriam R$ 500 milhões anualmente. Isso sem contar as perdas 

indiretas, como dias de trabalho, nem as subjetivas, como a dor e a própria morte. 

Também não entra nesses cálculos a fatia representada pela saúde privada e 

suplementar, que atende em torno de 40 milhões de brasileiros, embora as 

enfermidades mais severas e prolongadas caiam na rede SUS – o que não quer dizer 

que as instituições privadas fujam dessa média de infecções hospitalares. Sem 

diagnóstico e número precisos, alguns especialistas chegam a falar em R$ 5 bilhões 

os gastos decorrentes da infecção hospitalar no Brasil, por ano; e esses números a 

tendência com passar dos anos é aumentar. 

 

As características do paciente associadas à maior incidência de infecção são: idade 

(idosos), desnutrição, diabetes, obesidade, fumo; incluindo da equipe cirúrgica, 

material mal esterilizado, tempo cirúrgico também são fatores a serem considerados 

(GEBRIM et al, 2014). 

 

Conforme o MINISTERIO DA SAUDE (1992), as infecções pós-operatórias devem ser 

analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como 

o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operada. A classificação das 

cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico.  

  

Entende-se que é preciso analisar diferenças entre hospitais (públicos de vários 

estados do Brasil); procedimentos referentes ao tempo de observação no período pôs 

operatório tardio; o estado clinico; presença de fatores de risco que podem prejudicar 

os pacientes; tais como algumas patologias, estado nutricional, estado emocional e 

financeiro. Um dos fatores que tem grande importância e técnica do curativo correta e 

o acompanhamento desse paciente até sua reabilitação. 

 

Um dos grandes quesitos a ser destacado para identificar o risco de contrair ISC é a 

prevenção. O preparo desse paciente é de extrema importância onde trata-se de 

doenças de base como Diabetes, infecções que podem se agravar de outros sistemas, 

o tempo desse paciente internado, preparo dessa pele, uma boa alimentação; são 

itens de suma importância para evitar uma futura Infecção de Sitio Cirúrgico. A 

oscilação das taxas de infecção observadas no decorrer dos anos, sendo mais 

elevadas no início de cada ano, faz pensar na característica institucional como centro 



de ensino e pesquisa, por se tratar de uns hospitais públicos, universitários e privados; 

que atende diversas especialidades clínicas. Importante observar que o transcurso 

transoperatório é considerado fator fundamental para a manifestação pós-operatória 

da ISC, de modo que a duração do procedimento, a técnica cirúrgica, a performance 

da equipe, a habilidade técnica dos cirurgiões, os números de pessoas na sala de 

cirurgia, além dos riscos inerentes ao próprio paciente, são cruciais para o 

desenvolvimento, ou não, da ISC.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Gerais 

 Identificar o risco de contrair ISC de acordo com o tipo de cirurgia empregado, 

levando em consideração sua classificação cirúrgica pelo potencial de 

contaminação. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Conhecer os cuidados de enfermagem para a redução de riscos ISC; 

 Elaborar orientações ao paciente e familiares visando redução de fatores de 

riscos para ISC.  

4. METODOLOGIA 

A revisão agregou dez artigos selecionados através das leituras exploratória, seletiva, 

analítica e interpretativa, oriundo das bases de dados LILACS, SCIELO, BIREME e 

ANVISA. Os descritores utilizados para encontrar os artigos foram (infecção de ferida 

operatória, complicações pós-operatórias), onde setenta artigos foram encontrados 

através de pesquisa ampla, após busca avançada, selecionado por ano, português, 

texto completo, que atendiam os objetivos da pesquisa, ficaram trinta artigos e foram 

utilizados dez. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As operações limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de 

descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas 

técnicas grosseiras, cirurgias eletivas e traumáticas com cicatrização de primeira 

intenção e sem drenagem. Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos 

digestivo, respiratório ou urinário.   



  

As operações potencialmente contaminadas são aquelas realizadas em tecidos 

colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil 

descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas 

técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias limpas com drenagem, se enquadram 

nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratório ou urinário sem 

contaminação significativa.  

    

As operações contaminadas são aquelas realizadas em tecidos traumatizados 

recentemente e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja 

descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham 

ocorrida falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Presença de 

inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção, grande 

contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinada.  

 

As operações infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer 

tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local), tecida 

necrótica, corpos estranhos e feridas de origem suja.  

 

6.RESULTADOS 

Conforme, OLIVEIRA, (2002) nos traz um estudo realizado com 504 pacientes 

cirúrgicos, sendo a maioria cirurgias potencialmente contaminadas, com um índice de 

infecção de mais de 27%, a distribuição dos procedimentos cirúrgicos na cirurgia do 

aparelho digestivo, segundo o potencial de contaminação, na qual se verifica que os 

maiores percentuais de cirurgias realizadas foram classificados como potencialmente 

contaminadas e contaminadas, índice de 27,7% das ISC. Há que se considerar ainda 

que a mudança no panorama do tempo de internação do paciente traz como a questão 

de como o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar necessita atuar para monitorar 

os pacientes cirúrgicos, já que eles estão permanecendo menos tempo internados, 

devido ao aumento constante dos procedimentos cirúrgicos realizados. Comprovou-

se a importância do seguimento pós-alta para a obtenção de dados fidedignos sobre 

as infecções do sítio cirúrgico devido à manifestação tardia na maioria dos casos, 

levando a subnotificação de dados levantados, quando o seguimento do paciente é 

realizado somente durante a internação. Vemos que OLIVEIRA, (2007) mostra que 



foram avaliadas durante o período de estudo 17.144 cirurgias, sendo notificadas 538 

ISCs, com uma incidência global de 3,1%. No presente estudo, verificou-se que, 

apesar de as cirurgias do transplante hepático corresponderem a 1% do total das 

cirurgias realizadas na instituição, a taxa de infecção de sítio cirúrgico neste serviço 

sobressaiu em relação aos demais. Essa elevada taxa pode estar relacionada ao tipo 

de paciente, cuja imunossupressão presente e uso de procedimentos invasivos são 

constantes. Estes pacientes têm uma estadia hospitalar mais prolongada na 

instituição, com período médio de internação em torno de 15 dias, possibilitando a 

maior detecção de infecção de sítio cirúrgico ainda no período de internação. 

Importante observar que o transcurso transoperatório é considerado fator fundamental 

para a manifestação pós-operatória da ISC, de modo que a duração do procedimento, 

a técnica cirúrgica, a performance da equipe, a habilidade técnica dos cirurgiões, os 

números de pessoas na sala de cirurgia, além dos riscos inerentes ao próprio 

paciente, são cruciais para o desenvolvimento, ou não, da ISC. Desta forma, a 

inserção de novos residentes com reduzida experiência e habilidade técnica dos 

cirurgiões e falta da destreza necessária pode levar a um maior tempo de cirurgia e 

de exposição tecidual, maior tempo de sutura, podendo assim favorecer o 

desenvolvimento da ISC. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa observou-se que as Infecções Relacionada a Saúde (IRAS), 

constituem um importante problema de saúde no Brasil e no mundo. Sua ocorrência 

vem produzindo grande impacto na saúde desde tempos remotos, como mostra a 

história, levando milhares de pessoas à morte, causando sofrimento e danos aos 

usuários dos serviços de saúde.  

 

Entende-se que dentro da equipe de saúde, o enfermeiro e sua equipe são os 

profissionais que maior tempo permanece próximo ao paciente e possuem condições 

técnicas e científicas para avaliar e prestar uma assistência adequada de acordo com 

a real necessidade de cada paciente de modo a prevenir a ocorrência de complicações 

pós-cirúrgicas. Podemos levar em consideração; fatores como a má alimentação; 

fatores socioeconômico e cultural; interferem no processo de cicatrização levando a 

ISC; relacionado com falta de orientação dos profissionais de saúde, tipo de 

procedimento cirúrgico conforme seu grau de classificação de risco (pequeno, médio 



ou alto), conforme os potenciais de contaminação podem influenciar a ter um risco 

maior para adquirir ISC. 

 

Evidencia-se a necessidade de realizar novos estudos com base em evidências mais 

fortes, para identificar fatores de risco relacionados às infecções de sítio cirúrgico, pois 

podem trazer implicações diretas para a prática de enfermagem.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

ANVISA, Critérios Nacionais de Infecções Relacionada à Assistência à Saúde – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 2013. 
 
ASSIS, Denise Brandão de; et al, Análise dos dados do Sistema de Vigilância de 
Infecção Hospitalar do Estado de São Paulo, DATASUS – Ano 2010. 
 
BATISTA, Tatiane Fagundes; et al, Epidemiologia Serviço Saúde, Brasília, Vigilância 
de Infecção Sitio Cirúrgico pós – alta hospitalar em hospital de ensino do Distrito 
Federal, Brasil: estudo descritivo, retrospectivo no período 2005 – 2010, abril-
jun; 2012. 
 
Brasil, Ministério da Saúde. Portaria n. 930 de 27 de agosto de 1992. Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS. Disponível em: 
http://sna.saude.gov.br/legisla/legisla/inf_h/GM_P930_92inf_h.doc 
 
CASSETTARI, Valéria Chiaratto; et al, Manual para prevenção das infecções 
hospitalares Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009. 
 
CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; O controle da 
Infecção Hospitalar no Estado de São Paulo, p.49; 2010. 
 
Diagnósticos de enfermagem da NANDA [recurso eletrônico]: definições e 
classificação 2012-2014 / [NANDA] International]; tradução: Regina Machado 
Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros ...[et al.]. – Dados 
eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
ERCOLE, Flávia Falci; et al, Infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos 
a cirurgias ortopédicas: o índice de risco NNIS e predição de risco. Rev. Latino-
Am. Enfermagem, 19: [08 telas], mar-abr 2011. 
 
FERNANDES, Eduardo de Oliveira, et al; Avaliação pré-operatória e cuidados em 
cirurgia eletiva: recomendações baseadas em evidências, Revista da AMRIGS, 
Porto Alegre, 54: 243, abr.-jun. 2010. 
 
FERREIRA, Adriano Menis, et al; Avaliação do Sitio Cirúrgico: condutas de 
enfermagem, Rev Inst Ciênc Saúde, out-dez, 2004. 
 



FERREIRA, Adriano Menis, et al; Sítio cirúrgico: avaliação e intervenções de 
enfermagem no pós-operatório, Arq Ciênc Saúde, jan-mar, 2006. 
 
GEBRIM, Cyanéa Ferreira Lima; et al, Análise a profilaxia antimicrobiana para a 
prevenção da infecção do sítio cirúrgico em um hospital do centro-oeste 
brasileiro, 2014. 
  
 
Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde – ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 1ª edição – 2013. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - portaria nº 930, de 27 de agosto de 1992, acesso 
27/12/2015 ás 16:47. 
 
OLIVEIRA, Adriana Cristina de; et al, Estudo comparativo do diagnóstico da 
infecção do sítio cirúrgico durante e após internação, Rev Saúde Pública, julho, 
2002. 
 
OLIVEIRA, Adriana Cristina de; et al, Incidência Da Infecção Do Sitio Cirúrgico em 
um Hospital Universitário, Ciênc. Cuid Saúde, out/dez, 2007. 
 
POSSARI, João Francisco. Centro Cirúrgico: Planejamento, Organização e 
Gestão. – 3 ed. São Paulo: Iátria, 2007. 
 
ROCHA José Joaquim Ribeiro da; Infecção em cirurgia e cirurgia das infecções. 
Medicina (Ribeirão Preto) 2008. 
 
SANTANA, Camila Araújo; et al, Assistência De Enfermagem na Prevenção De 
Infecções De Sítio Cirúrgico: Uma Revisão Integrativa da Literatura, Salvador, 
2015. 
 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO COORDENADORIA DE 
CONTROLE DE DOENÇAS, CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-Infecção 
em sítio cirúrgico, São Paulo, 2005. 
 
SOCEIDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGISTA – SBA acesso em 22/02/2016 
https://www.sba.com.br/ 
 
SOUZA, Talita Monteiro de; et al, Diagnósticos, Prognósticos E Intervenções De 
Enfermagem na sala de recuperação pós anestésica, Rev. SOBECC, São Paulo. 
Out. /Dez 2012. 
 
http://www.einstein.br/einstein-saude/pagina-einstein/Paginas/quais-sao-os-riscos-
envolvidos-em-uma-cirurgia.aspx 
 

 

 

 


