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RESUMO 

 

As infecções relacionadas aos cuidados de saúde (IRAS) são designadas 

como uma grande ameaça à segurança de pacientes hospitalizados, visto suas altas 

taxas de morbimortalidade, discorrendo no aumento dos custos de hospitalização e 

do tempo de internação hospitalar. Dentre as principais IRAS, destaca-se a infecção 

de sítio cirúrgico. Diante do exposto, fica clara a necessidade da atuação efetiva dos 

órgãos competentes, representado nesta esfera pela comissão de controle de 

infecção hospitalar (CCIH). Sendo assim, cabe a CCIH atuar de forma efetiva 

juntamente aos membros da equipe multidisciplinar discutir e intervir nas melhores 

evidências para prevenir a ocorrência de ISC. Nesta esfera, destaca-se a ação do 

profissional enfermeiro, elo educativo e operacional da comissão. Neste sentido, 

este estudo tem por objetivo identificar as ações de enfermeiros da comissão de 

controle de infecção hospitalar na prevenção e controle de infecções de sítio 

cirúrgico (ISC). Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem 

quanti-qualitativa, que será desenvolvida em três hospitais localizados num 

município do interior de São Paulo. O universo do estudo será constituído por 

enfermeiros atuantes nas comissões de controle de infecção hospitalar dos 

respectivos hospitais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções relacionadas aos cuidados de saúde (IRAS) são designadas 

como uma grande ameaça à segurança de pacientes hospitalizados, visto suas altas 

taxas de morbimortalidade, discorrendo no aumento dos custos de hospitalização e 

do tempo de internação hospitalar. Dentre as principais IRAS, destaca-se a infecção 

de sítio cirúrgico (ISC). (CLAUDINO; FÔNSECA, 2011) 

A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é aquela que se apresenta nos tecidos 

orgânicos e nas cavidades que foram manipuladas ou rompidas durante 

procedimento cirúrgico podendo ser diagnosticada até o trigésimo dia de pós-

operatório, ou até um ano após a colocação de próteses. No entanto, seu 

diagnóstico depende de acompanhamento e critérios clínicos e laboratoriais bem 

estabelecidos. (ERCOLE et al. 2011) 

Diante do exposto, fica clara a necessidade da atuação efetiva dos órgãos 

competentes, representado nesta esfera pela comissão de controle de infecção 



hospitalar (CCIH). Sendo assim, cabe a CCIH atuar de forma efetiva juntamente aos 

membros da equipe multidisciplinar discutir e intervir nas melhores evidências para 

prevenir a ocorrência de ISC. Nesta esfera, destaca-se a ação do profissional 

enfermeiro, elo educativo e operacional da comissão.  

 

OBJETIVO 

Identificar as ações de enfermeiros da comissão de controle de infecção 

hospitalar na prevenção e controle de infecções de sítio cirúrgico (ISC). 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem quanti-

qualitativa, que será desenvolvida em três hospitais, localizados num município do 

interior de São Paulo. O universo do estudo será constituído por enfermeiros 

atuantes nas comissões de controle de infecção hospitalar dos respectivos hospitais. 

Para a obtenção dos dados, será utilizado como instrumento de coleta um 

questionário semiestruturado, contendo questões objetivas e subjetivas referentes 

ao tema desta pesquisa. Os resultados obtidos serão analisados quantitativa e 

qualitativamente.  

DESENVOLVIMENTO 

Após o término da coleta de dados, procederá a análise dos dados. Na 

análise quantitativa, será empregada a estatística descritiva. Para analisar os dados 

qualitativos, será utilizada a técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, que 

é um procedimento que retrata as expressões das falas dos pesquisados, o que 

viabiliza o pensamento em forma de síntese e possibilita interpretações para 

fundamentar resultados. 

Acredita-se que com a metodologia proposta, seja possível compreender as 

ações de enfermeiros da comissão de controle de infecção hospitalar na prevenção 

e controle de infecções de sítio cirúrgico (ISC) bem como discuti-las mediante a 

evidência disponível. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 



 Após análise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área da 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, em especial as 

particularidades que demandam as ações de prevenção da CCIH nas infecções de 

sítio cirúrgico. 

  Realizou-se o cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da 

documentação ao Comitê de ética do UniSALESIANO, onde se aguarda a 

aprovação para coleta de dados. 
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