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RESUMO 

 

Este estudo trata-se da análise da atuação do enfermeiro nos cuidados pré e pós-operatórios no 

controle de infecção de sítio cirúrgico. Teve como objetivos analisar a atuação do enfermeiro 

na prevenção das infecções cirúrgicas durante o gerenciamento de suas atividades no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e identificar se o enfermeiro conhece o protocolo da 

Instituição sobre a prevenção das infecções de sítio cirúrgico. Tratou- se de uma pesquisa de 

campo exploratória com abordagem quanti-qualitativa com técnica de coleta de dados através 

da aplicação de questionário, além da observação direta. Tendo como público alvo os 

enfermeiros diaristas e plantonistas das clínicas cirúrgicas feminina e masculina do HUAP. 

O instrumento de coleta de dados constou de um questionário com 05 (cinco) questões abertas 

e 03 (três) fechadas relacionadas aos cuidados pré e pós-operatórios, gerenciamento do 

cuidado do paciente cirúrgico e da relação do ambiente físico para uma assistência adequada, 

além da identificação dos participantes. A análise dos resultados demonstra que a atuação do 

enfermeiro na prevenção das infecções cirúrgicas durante o gerenciamento de suas atividades 

demonstra a ligação com a técnica dos cuidados de enfermagem; e que, apesar de divulgado o 

protocolo da instituição sobre as infecções de sítio cirúrgico, não é totalmente conhecido 

principalmente pelos enfermeiros com pouco tempo de exercício de profissão e também com 

pouco tempo nas clínicas pesquisadas.  

 

Descritores: Infecção da Ferida Operatória, Enfermagem, Infecção Hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ABSTRACT 

 

This study deals with the nurse's performance analysis in the pre and postoperative care in 

control of surgical site infection. We aimed to analyze the nurse's role in the prevention of 

surgical infections when managing its activities in the Antonio Pedro University Hospital 

(HUAP) and identify the nurse knows the institution of the protocol on the prevention of 

surgical site infections. Treated an exploratory field research with quantitative and qualitative 

approach to data collection technique through a questionnaire, as well as direct observation. 

Targeting public day laborers nurses and physicians of female and male surgical clinics 

HUAP. The data collection instrument was a questionnaire with 05 (five) open questions and 

(03) three closed related to prenatal and post-operative, care management of the surgical 

patient and the physical environment compared to appropriate assistance, as well the 

identification of participants. The results showed that the work of nurses in the prevention of 

surgical infections over the management of its activities demonstrates the connection with the 

technique of nursing care; and that despite the institution disclosed the Protocol on surgical 

site infections, it is not fully known mainly by nurses with little profession of exercise time 

and with little time in the surveyed. 

 

 

Keywords: Surgical Wound Infection, Nursing, Hospital Infection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer na vida acadêmica, principalmente à partir do ensino teórico-prático na 

disciplina cursada no 5º período, Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II, pude perceber 

que o enfermeiro e sua equipe não dedicavam seu tempo ou parte dele exclusivamente para a 

prevenção de infecções relacionadas ao cuidado de enfermagem em pacientes da clínica 

cirúrgica. 

 As medidas essenciais para o controle dessas, não eram realizadas a contento 

baseadas nos Protocolos da CCIH (Anexo 2). E dessa forma, percebi que o paciente poderia 

ser o maior prejudicado. Dentre essas medidas, pude observar que alguns profissionais não 

realizavam a higienização das mãos, considerada a mais simples e importante destas, como 

por exemplo, a cada contato com diferentes pacientes; um outro aspecto observado foi o uso 

incorreto das luvas para realização dos curativos e de sua assepsia, assim como ao registro e 

avaliação dos sinais flogísticos em pacientes em pós-operatório, cuidados necessários no 

âmbito pré-operatório e a falta de suporte técnico e estrutural da unidade para que as medidas 

necessárias para a prevenção de infecção fosse devidamente executada. 

No Brasil, a atual Legislação Portaria nº 2616/98 do Ministério da Saúde, conceitua a 

infecção hospitalar como aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste 

durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares. 

Um breve histórico apresenta que foi na Idade Média que se iniciaram as suspeitas de 

que alguma coisa “sólida” pudesse transmitir doenças de um indivíduo a outro. Francastorius, 

médico italiano de Verona, no seu livro De Contagione, descreve doenças epidêmicas e faz 

referências ao contágio de doenças. Declara que as doenças surgiam devido a microrganismos 

que podiam ser transmitidos de pessoa a pessoa, segundo informações colhidas dos 

marinheiros que testemunhavam a propagação das doenças nas expedições, na era 

Colombiana (FONTANA, 2006). 

Durante séculos, os doentes foram internados em hospitais sem separação quanto à 

posologia que apresentavam. Os pacientes em recuperação ou infectados conviviam em um 

mesmo ambiente. As doenças infecciosas se disseminavam com grande rapidez entre os 

internados. No início do século XIX, na Inglaterra, foi estabelecido formalmente o isolamento 

de pacientes com algumas doenças, como a varicela. A eficácia deste procedimento passou a 

ser frequentemente descrita (NOGUEIRA; PEDROSA; COUTO, 2003). 
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Segundo Smeltzer et al (2011), o período pré-operatório é o período de tempo desde 

quando a decisão para intervenção cirúrgica é feita até o paciente ser transferido para a mesa 

na sala de operação e o período pós-operatório estende-se desde o momento em que o 

paciente deixa a sala de cirurgia ou SO (sala operatória) até a última visita de 

acompanhamento com o cirurgião, podendo durar 1 semana ou vários meses. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2009) as infecções 

do sítio cirúrgico (ISC) para cirurgias em pacientes internados e laboratoriais são infecções 

relacionadas aos procedimentos cirúrgicos de cirurgia em paciente internado em serviço de 

saúde, cirurgia ambulatorial, cirurgia endovascular, cirurgia endoscópica com penetração de 

cavidade, sendo classificadas como ISC incisional superficial, ISC incisional profunda, ISC 

órgão/cavidade. 

A Infecção do Sítio Cirúrgico (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. 

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 a considerável elevação dos custos no cuidado do paciente, 

além de aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde 

do país (ANVISA, 2013). 

Segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nos Estados 

Unidos, no contexto das infecções hospitalares (IH), a Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) tem 

sido apontada como um dos mais importantes sítios de infecção, levando a um aumento 

médio de 60,0% no período de internação, além de exigir grandes esforços para sua 

prevenção. Estatísticas do CDC indicam que 14 a 16% das infecções hospitalares são 

atribuídas às infecções do sítio cirúrgico (OLIVEIRA; CIOSAK, 2007). 

Confrontada com tais observações, me surgiram os seguintes questionamentos: 

- O setor em questão tem suporte técnico e físico para uma eficaz assistência relacionada 

principalmente aos cuidados pré- operatórios e pós- operatórios, visando os sinais de infecção 

como prioridade neste cuidado? 

- A equipe que realiza a assistência de enfermagem tem real consciência dos riscos de 

infecção relacionadas à sua assistência? 
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Sendo assim, pretende-se com essa pesquisa abordar na enfermaria cirúrgica, a 

atuação do enfermeiro no controle da infecção cirúrgica, assim como a correta atuação do 

mesmo. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Torna-se importante, então, elucidar que tal pesquisa tem por objetivo geral analisar 

a atuação do enfermeiro na prevenção das infecções cirúrgicas durante o gerenciamento de 

suas atividades no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Junto a este, propõe-se 

também como objetivo específico: identificar se o enfermeiro conhece o protocolo da 

Instituição/ANVISA sobre a prevenção das infecções de sítio cirúrgico. 

Tais observações me despertaram o interesse de um estudo mais aprofundado sobre o 

controle de infecção relacionado à assistência, principalmente na clínica cirúrgica.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

  

As infecções do sitio cirúrgico contribuem para cerca de 15% de todas as infecções 

relacionadas à assistência a saúde e para cerca de 37% das infecções de pacientes cirúrgicos 

adquiridas em hospital. Dois terços das infecções do sitio cirúrgico são incisionais e um terço 

confinado ao espaço orgânico. Em países ocidentais, a frequência de tais infecções é de 15–

20% de todos os casos, com uma incidência de 2–15% em cirurgia geral. As infecções de sítio 

cirúrgico levam a um aumento médio da duração da internação hospitalar em 4-7 dias. Os 

pacientes infectados tem duas vezes mais chance de ir a óbito, duas vezes mais chance de 

passar algum tempo na unidade de tratamento intensivo e cinco vezes mais chance de ser 

readmitidos após a alta (ANVISA; BRASIL; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE 

SAÚDE, 2009) . 

Desta forma, esse estudo justifica-se ao considerar que a instalação da infecção 

relacionada à assistência hospitalar traz aos pacientes consequências que podem se tornar 

definitivas relacionadas a internação como o aumento desta, interferindo na sua vida 

profissional e afetiva. Além de possíveis mudanças de hábitos em sua vida relacionada a 

possíveis sequelas. Portanto, a identificação das lacunas no conhecimento dos enfermeiros 

que atuam em unidades cirúrgicas, sobre as medidas de prevenção e controle de infecção de 
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sitio cirúrgico fornece subsídios para a qualificação e atualização do enfermeiro, de forma a 

garantir a qualidade do atendimento.  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

 

Infecções hospitalares são complicações infecciosas de doenças preexistentes e/ou de 

procedimentos médico-cirúrgicos invasivos ou imunossupressivos aos quais o paciente foi 

submetido, não dependendo do ambiente hospitalar. Resultam de um desequilíbrio entre os 

mecanismos anti-infecciosos do hospedeiro e os patógenos oportunistas que habitam no 

corpo. Todas as condições locais que comprometem a integridade anatômica ou o estado 

fisiológico da pele e mucosas, bem como todas as condições sistêmicas que possam direta ou 

indiretamente diminuir a capacidade da resistência anti-infecciosa, alteram o estado de 

equilíbrio entre hospedeiro e a microbiota, e predispõem à infecção (COUTO; PEDROSA; 

NOGUEIRA, 2003). 

A Portaria de nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, apresenta 

critérios gerais que auxiliam na definição das infecções hospitalares. Os critérios elencados 

pelo Ministério da Saúde são: quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada 

infecção comunitária (infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de 

admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital), 

foi isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente; 

quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência 

clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção 

hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e 

duas) horas após a admissão; são também convencionadas infecções hospitalares aquelas 

manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a 

procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este período; as infecções 

nos recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma transplacentária e 

aquelas associadas à bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas; os pacientes provenientes 

de outro hospital que internam com infecção, são considerados portadores de infecção 

hospitalar do hospital de origem. Para o hospital onde interna, é considerada como infecção 

comunitária. 
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Conforme Carraro (2004), os estudos e pesquisas sobre infecções hospitalares 

tiveram início no século XVII. Apesar de essas terem surgido no período medieval, época em 

que foram criadas instituições para alojar pessoas – doentes ou não, peregrinos pobres e 

inválidos – as primeiras práticas de controle dessas infecções só surgiram no momento em 

que o hospital se transformou de um local de assistência aos pobres num local de cura e 

medicalização. 

A evolução da infecção hospitalar está relacionada com o desenvolvimento social e o 

seu modo próprio de compreensão do processo saúde-doença, assim como a geração de 

modelos técno-assistenciais para sua assistência. Atualmente, a infecção hospitalar é 

potencialmente determinada pela evolução tecnológica dos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos invasivos, demandados pelo modelo clínico de assistência. Acrescente-se a isto, 

os medicamentos imunossupressivos, principalmente os antibióticos, a maior expectativa de 

vida e o aumento de demanda por assistência a pacientes imunodeprimidos e com doenças 

crônicos-degenerativas, que aumentam o risco das IH resistentes (GUINTA; LACERDA, 

2006). 

A grande maioria das infecções hospitalares é causada por um desequilíbrio da 

relação existente entre a microbiota humana normal e os mecanismos de defesa do 

hospedeiro. Isto pode ocorrer devido à própria patologia de base do paciente, procedimentos 

invasivos e alterações da população microbiana, geralmente induzida pelo uso de antibióticos 

(PEREIRA et al., 2005). 

Aproximadamente dois terços das IH são de origem autógena, significando o 

desenvolvimento da infecção a partir da microbiota do paciente, que pode ter origem 

comunitária ou intra-hospitalar. Em ambas as situações, a colonização precede a infecção, 

sendo difícil determinar se o paciente trouxe o microrganismo da comunidade ou adquiriu de 

fonte exógena durante a internação (PEREIRA et al., 2005). 

Em 1976, um Grupo de Trabalho organizado pela Oficina Regional da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para a Europa reuniu-se em Bucareste, para expor os problemas e 

os tipos de investigações que estavam sendo conduzidos para o controle das infecções 

hospitalares nos vários países daquele continente. Este Grupo considerou que as infecções 

hospitalares, tanto endêmicas como epidêmicas figuram entre as principais causas de 

morbidade e mortalidade dos doentes hospitalizados e que os trabalhos de investigação das 

mesmas versam sobre quatro temas principais, de acordo com o quadro 1 (LACERDA; 

EGRY, 1997). 
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Quadro 1: Principais causas de morbidade e mortalidade de doentes hospitalizados por 

infecção hospitalar. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

CAUSAS CONCEITOS 

Paciente No que se refere à necessidade de 

reconhecimento de grupos ou serviços 

especificamente expostos; às medidas de 

proteção; à função das imunoglobulinas; à 

imunidade local adquirida; 

Microrganismo Necessitando de uma melhor avaliação 

epidemiológica dos sistemas de classificação; 

das modalidades de resistência; dos fatores 

de virulência; de preparação de métodos 

simplificados, rápidos ou automatizados de 

diagnóstico; 

Meio ambiente Através de controle dos métodos de 

esterilização e desinfecção; de estudos sobre 

a planta física das salas e do ar condicionado 

nos hospitais; de serviços de isolamento, 

assistência de enfermagem, roupas e 

máscaras protetoras; inspeção dos diversos 

setores (cozinhas, refeitórios, lavanderia e 

transportes); desinfecção de superfícies; 

Administração A administração: referente aos aspectos 

econômicos e aos estudos sobre a relação 

custo/benefício; estabelecimento de normas e 

questões jurídicas. 

 

Fonte: LACERDA, Rúbia; EGRY, Emiko Yoshikawa. As infecções hospitalares e sua relação com o 

desenvolvimento da assistência hospitalar: reflexões para análise de suas práticas atuais de controle. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 5, n. 4, p. 13-23, 1997. 
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2.2 INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO 

 

Uma infecção que ocorre em pacientes cirúrgicos no local da operação e conhecida 

como infecção do sitio cirúrgico. Estas infecções ocorrem após procedimentos invasivos nas 

camadas superficiais ou profundas da incisão ou no órgão ou espaço que foi manipulado ou 

traumatizado, tais como o espaço peritoneal, espaço pleural, mediastino ou espaço articular. 

Estes são problemas sérios, de alto custo e estão associados a aumento da morbidade e 

mortalidade, assim como a hospitalização prolongada. Recentemente, sua prevalência tem 

sido usada como um indicador da qualidade dos hospitais e cirurgiões (ANVISA; BRASIL; 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2009). 

A ISC é única em sua patogênese, pois o ato cirúrgico, além de romper a barreira 

epitelial, desencadeia uma série de reações sistêmicas que facilitam a ocorrência de um 

processo infeccioso, seja originado do campo operatório, de um outro procedimento invasivo 

ou de um foco à distância. No campo operatório, ocorre hipóxia, alteração do pH e deposição 

de fibrina. A hipóxia e a acidose dificultam a migração dos neutrófilos e sua atividade 

microbicida. Por sua vez, a deposição de fibrina contribui com a patogênese da infecção, 

devido à sua habilidade em sequestrar bactérias e afetar os mecanismos locais de defesa. 

Evidentemente, se durante o ato cirúrgico a ventilação do paciente for prejudicada ou ocorrer 

um sangramento excessivo que acentue a deposição de fibrina, aumenta significativamente o 

risco de um processo infeccioso (ANVISA, 2000). 

O National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) do CDC (Centrs for 

Disease Control and Prevention), classificou as infecções de sítio cirúrgico como: incisional 

superficial, que envolve somente a pele e o tecido subcutâneo no local da incisão;  incisional 

profunda, que envolve estruturas profundas da parede, tecidos moles profundos, fáscia e 

camada muscular; e órgão/ espaço, envolvendo qualquer parte do sítio anatômico (órgão, 

espaço ou cavidade), além da incisão, fáscia e tecido muscular, como demostra no quadro 2 

(CDC, 1999). 

 

Quadro 2: Tipos de infecção de Sítio Cirúrgico e suas especificidades. Rio de Janeiro. 

Niterói. 2016. 

 

ISC – Inciosional Superficial - tempo: ocorre dentro de 30 dias após o 

procedimento cirúrgico; 
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- tecido envolvido: pele e tecido subcutâneo;  

- critérios: pelo menos um dos seguintes: 

drenagem purulenta da incisão superficial, 

com ou sem confirmação laboratorial; 

- sinais e sintomas: dor ou sensibilidade, 

edema local, hiperemia, ou calor local. 

ISC – Incisional Profunda - tempo: ocorre dentro de 30 dias após 

procedimento cirúrgico, se não houver 

implante ou dentro de um ano se houver 

implante; 

- tecido envolvido: tecidos moles profundos 

da incisão; 

- critérios: drenagem purulenta do sítio 

profundo; a incisão profunda sofre deiscência 

espontânea; 

- sinais e sintomas: febre (<38ºC), dor local 

ou sensibilidade (a menos que cultura sejam 

negativas). 

ISC – Órgão/espaço - tempo: ocorre dentro de 30 dias após o 

procedimento cirúrgico, se não houver 

implante ou dentro de um ano, se houver 

implante e a infecção parece estar 

relacionada com a cirurgia; 

- tecido envolvido: envolve qualquer parte do 

sitio anatômico, além da incisão, fáscia, ou 

faixas musculares, que foi aberto ao 

manipulado durante a cirurgia;  

- critérios: drenagem purulenta de um dreno 

colocado no espaço/órgão; cultura positiva: 

microrganismos isolados de fluído ou tecido 

colhidos assepticamente de espaço/órgão; um 

abscesso ou outra evidência de infecção 

envolvendo o espaço/órgão é encontrado 
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pelo exame direto, durante a reoperação, ou 

por exame histopatológico ou radiológico.    

 

Fonte: MAGAGUTTI, William; BONFIM, Isabel Miranda. Enfermagem em Centro Cirúrgico – atualidades 

e perspectivas no ambiente cirúrgico. 3ª ed. São Paulo: Martinari, 2013, p.188-189. 

 

As ISCs podem ser causadas por microrganismos de fontes endógenas ou exógenas. 

As endógenas são constituídas pela microbiota humana autóctone, presente na boca, no nariz 

e no trato gastrintestinal, por exemplo. Já as fontes exógenas são externas ao paciente, como 

os aparelhos e dispositivos hospitalares, os profissionais de saúde, os visitantes e o ambiente. 

Cerca de 70% a 80% das ISCs são de origem endógena e o microrganismo mais comumente 

isolado e o Staphylococcus aureus (BARBOSA et al, 2011). 

Segundo Barbosa et al (2011), os fatores relacionados à ocorrência de ISC ao 

paciente incluem estado clínico, tempo de internação pré-operatória, presença de doenças 

agudas ou crônicas descompensadas, desequilíbrio nutricional, imunodepressão e 

corticoterapia, presença de infecção preexistente ou coexistente, extremos de idade, doenças 

subjacentes, tabagismo e alcoolismo. Os fatores de risco ainda podem estar relacionados ao 

procedimento cirúrgico e aos microrganismos causadores. E, segundo a ANVISA (2000), as 

variáveis que influenciam a ocorrência da infecção no paciente são: o próprio paciente, os 

profissionais de saúde, o ambiente, os materiais e os equipamentos.  

Segundo uma publicação no jornal da Association of perioperative Registered Nurses 

(AORN), a ISC ocorre por múltiplos fatores, porém o risco de infecção é primariamente 

determinado por quatro variáveis: inoculo bacteriano, virulência bacteriana, microambiente e 

mecanismos de defesa locais e sistêmicos. Em relação ao inoculo bacteriano, vale ressaltar as 

variáveis: ar na sala de cirurgia, pele, equipe cirúrgica, colonização visceral; em relação à 

virulência da bactéria: endotoxinas, exotoxinas, resistência a antibióticos; e, por fim, ao 

microambiente do sítio cirúrgico: tecido necrótico, hematoma, espaço morto, corpo estranho 

(SOBECC, 2013). 

Segundo a SOBECC (2013), o número de microrganismos presentes no tecido a ser 

operado determinará o potencial de contaminação da cirurgia. Em 1964, foi elaborada, pela 

National Academy of Sciences e pelo National Research Council, uma classificação que tem 

sido alterada por alguns autores e estudiosos, porém seus conceitos essenciais são mantidos. 

Essa classificação determina o risco de infecção ao qual o paciente é exposto ao ser submetido 

à cirurgia.  
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A Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, estabelece 

diretrizes e normas para prevenção e controle de infecções hospitalares e classifica as 

cirurgias, segundo seu potencial de contaminação, em limpas, potencialmente contaminadas, 

contaminadas e infectadas, como demostra o quadro 3. 

 

Quadro 3: Classificação das cirurgias quanto ao seu potencial de contaminação e suas 

especificidades. Rio de Janeiro. Niterói. 2016.  

 

Classificação Especificidades 

Cirurgias limpas Realizadas em tecidos estéreis ou passíveis 

de descontaminação, na ausência de processo 

infeccioso e inflamatório local; cirurgias 

eletivas não traumáticas; fechamento por 

primeira intenção; sem penetração nos tratos 

respiratório, digestório e geniturinário; sem 

qualquer falha na técnica asséptica e sem 

drenos.   

Cirurgias potencialmente contaminadas Realizadas em tecidos colonizados por flora 

microbiana residente pouco numerosa ou em 

tecidos de difícil descontaminação; cirurgias 

com drenagem aberta; cirurgias com 

discretas falhas técnicas no transoperatório; 

procedimentos em que ocorre penetração nos 

tratos respiratório, digestório ou geniturinário 

sob condições controladas, sem 

contaminação significativa. 

Cirurgias contaminadas Realizadas em tecidos colonizados por 

abundante flora bacteriana, cuja 

descontaminação seja difícil; incisão na 

presença de inflamação aguda sem supuração 

local; quebra grosseira da técnica asséptica; 

tecidos traumatizados e abertos 

recentemente; cicatrização por sua segunda 
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intenção.  

Cirurgias infectadas Realizadas em tecidos ou órgãos com 

presença de supuração local (pus), feridas 

traumáticas com mais de seis horas de 

exposição, tecidos desvitalizados ou 

necróticos. 

Fonte: BRASIL, SOBECC NACIONAL. Práticas Recomendadas SOBECC – Centro de Material e 

Esterilização, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica. 6ª ed. São Paulo: SOBECC Associação, 2013.  

 

2.3 CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

 

De acordo com a Fundação Oswaldo Crus (FIOCRUZ), o controle de infecção 

hospitalar está diretamente ligado ao conceito de Biossegurança, que de acordo com a 

Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Santa Catarina (2007) é o conjunto de medidas 

voltadas para a prevenção, controle, minimização ou eliminação dos riscos presentes nas 

atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio 

ambiente e/ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Atendendo aos requisitos do 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) de acordo com a Portaria Nº 2616/ 98, 

cada Instituição constitui Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), visando a 

melhoria da qualidade da assistência e a biossegurança de clientes internos e externos.   

A década de 80 foi um marco no desenvolvimento da infecção hospitalar no Brasil. 

Em 24 de junho de 1983, o Ministério da Saúde elaborou a portaria número 196, 

recomendando a criação de CCIHs nos hospitais brasileiros e definindo certos conceitos e 

critérios com vistas a oferecer subsídios aos hospitais, para o desenvolvimento de ações de 

prevenção e controle das infecções hospitalares. Houve investimento em políticas de 

capacitação de recursos humanos, por ser uma área ainda pouco conhecida pelos 

trabalhadores, demandando a necessidade de construção de conhecimentos (AZAMBUJA; 

PIRES; VAZ, 2004). 

Na década de 90, novas portarias (em 1992 e 1998) e nova lei (1997), regulamentam 

a implantação de Programas de Controle de Infecção Hospitalar em todos os hospitais, 

programas estes, destinados a compilar medidas não só de controle, mas igualmente de 

prevenção da ocorrência de casos de infecção hospitalar, visando à redução da incidência e da 

gravidade dos casos (AZAMBUJA; PIRES; VAZ, 2004). 
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As CCIH realizam atividades de vigilância epidemiológica e microbiológica, 

investigações e controle de surtos, monitoramento do uso de antimicrobianos e 

acompanhamento dos profissionais vítimas de acidentes com material biológico. Essas 

comissões também são responsáveis pela implementação das medidas de precaução, por 

promoverem a educação permanente dos profissionais de saúde e por fazerem recomendações 

para áreas afins como centrais de material, de higiene ambiental, de gerenciamento de 

resíduos, de controle de vetores e de controle de qualidade da água, entre outros (FIOCRUZ, 

2012). 

Estratégias vêm sendo utilizadas para implementar a adesão às medidas de prevenção 

e controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS). Uma delas refere-se ao que 

atualmente denominamos por bundles, ou seja, introdução de melhores práticas baseadas em 

evidências, constituindo uma série de esforços de melhoria envolvendo a execução simultânea 

de vários procedimentos específicos. Programas de treinamento e educação continua também 

são constantes. Mesmo assim e, embora relevantes, tais estratégias são limitadas para 

reconhecer as condições em que as práticas assistenciais são realizadas, assim como qualificá-

las em conformidade com as fundamentações já existentes (JARDIM et al, 2012). 

De acordo com o estudo realizado por Guinta & Lacerda (2006), a problemática das 

IH, deve ampliar-se à perspectiva de sua determinação social, ou seja, suas práticas de 

prevenção e controle não dependem apenas de ações focais, no âmbito restrito de um PCIH. 

Dependem também e, fundamentalmente, de ações ampliadas e relacionadas às formas com 

que as políticas de saúde são introduzidas e distribuídas, à qualidade da assistência em geral, à 

reformulação ou inovação de modelos tecno-assistenciais e à elaboração de estratégias de 

avaliação. 

Segundo Sanhudo, Moreira e Carvalho (2011), a ocorrência de infecção também está 

associada na adesão dos profissionais às condutas para prevenção e controle. Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que a equipe de enfermagem tem destaque na prevenção de risco 

de infecção e promoção da segurança dos clientes, pela possibilidade de implementar medidas 

de interrupção na cadeia de transmissão dos microrganismos de forma endógena e exógena. 
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2.4 PREVENÇÃO DA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO 

  

O Estudo sobre a Eficácia do Controle de Infecções Nosocomiais (SENIC) mostrou 

que cerca de 6% das infecções hospitalares, incluindo a ISC, podem ser impedidas através de 

mínima intervenção, tais como: 

 Avaliação completa de todos os pacientes cirúrgicos no pré-operatório; 

 Redução da hospitalização pré-operatória; 

 Avaliação e tratamento de infecções metastáticas; 

 Redução de peso (para pacientes obesos); 

 Interrupção do uso de tabaco; 

 Controle da hiperglicemia; 

 Restauração das defesas do hospedeiro; 

 Diminuição da contaminação bacteriana endógena; 

 Uso de métodos apropriados para remoção de pelos; 

 Administração apropriada e oportuna de antimicrobianos profiláticos; 

 Confirmação de assepsia de instrumentais e antissepsia correta da pele; 

 Manutenção da técnica cirúrgica correta e de minimização do trauma tecidual; 

 Manutenção da normotermia durante a cirurgia; 

 Diminuição do tempo operatório; 

 Vigilância efetiva da ferida (ANVISA; BRASIL; ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 2009). 

Segundo a SOBECC (2013), as recomendações descritas nas diretrizes do CDC, 

relativas à prevenção de ISC, estão categorizadas com base em dados científicos, 

fundamentos teóricos, aplicabilidade e possíveis benefícios econômicos, de acordo com as 

seguintes categorias: 

 Categoria IA: medidas altamente recomendadas para implementação e fortemente 

apoiadas em estudos bem delineados, experimentais, clínicos ou epidemiológicos 

(comprovado); 

 Categoria IB: medidas altamente recomendadas para implementação e apoiadas em alguns 

estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos e com forte fundamentação teórica 

(recomendado); 

 Categoria II: medidas sugeridas para implementação e apoiadas em estudos clínicos ou 

epidemiológicos sugestivos ou baseados em fundamentação teórica (sugerido);   
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 Assunto não resolvido: não há recomendação; a evidência empírica concernente à eficácia 

é suficiente ou não há consenso sobre o tema (tópico não resolvido). 

Nos quadros 4 e 5, seguem descritos os procedimentos, com as respectivas 

recomendações e a classificação de categoria, conforme o Manual de Prevenção de Infecção 

Cirúrgica do CDC, referentes aos cuidados pré e pós operatórios, segundo os objetivos deste 

desta pesquisa.   

 

Quadro 4: Descrição dos principais procedimentos, recomendações e categorização pré-

operatórias pela CDC relativas à ISC. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Procedimento Recomendação Categoria 

Preparo do paciente Sempre que possível, identificar e tratar todas as 

infecções a distância antes de cirurgias eletivas; adiar 

o procedimento até que a infecção seja resolvida. 

IA 

Preparo do paciente Não remover os pelos, exceto quando estiverem ao 

redor da incisão e interferirem no ato cirúrgico. 

IA 

Preparo do paciente Se for necessário realizar a tricotomia, fazê-la 

imediatamente antes da cirurgia, com uso de 

tricotomizador. 

IA 

Preparo do paciente Recomendar interrupção do fumo de cigarros, 

charutos ou qualquer outra forma de consumo de 

tabaco, no mínimo 30 dias antes do procedimento 

eletivo. 

IB 

Preparo do paciente Controlar glicemia em todos os pacientes diabéticos, 

evitando, hiperglicemia intraoperatória. 

IB 

Antissepsia pré-

operatória do paciente 

Prescrever banho pré-operatório no chuveiro com 

antisséptico na noite anterior ao procedimento ou na 

manhã da cirurgia. 

IB 

Antissepsia pré-

operatória do paciente 

Realizar limpeza da pele no local ao redor da incisão 

para remover contaminação grosseira antes de aplicar 

solução antisséptica; o uso de soluções alcoólicas à 

base de PVPI (povidona-iodo) ou clorexidina. 

IB 

Antissepsia pré- Proporcionar tempo de internação pré-operatório II 
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operatória do paciente mais curto possível, mas que permita o preparo  

adequado do paciente. 

Profilaxia 

antimicrobiana 

Administrar um antimicrobiano apenas quando 

indicado e selecionar o antibiótico baseado em sua 

eficácia contra os microrganismos que 

frequentemente causam ISC, de acordo com o 

procedimento e as recomendações publicadas. 

IA 

Profilaxia 

antimicrobiana 

Administrar, por via endovenosa, a dose inicial do 

antimicrobiano, de modo que ele atinja níveis 

tissulares quando a incisão for realizada. Manter 

níveis terapêuticos do antimicrobiano no sangue e 

nos tecidos durante toda a operação, geralmente até 

algumas horas depois do fechamento da incisão na 

sala cirúrgica.  

IA 

Profilaxia 

antimicrobiana 

Antes de cirurgias colorretais eletivas, além da 

recomendação anterior, realizar o preparo mecânico 

do cólon (por exemplo: uso de enemas) e administrar 

antimicrobianos não absorvíveis por via oral em 

doses fracionadas, um dia antes da operação. 

IA 

Fonte: BRASIL, SOBECC NACIONAL. Práticas Recomendadas SOBECC – Centro de Material e 

Esterilização, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica. 6ª ed. São Paulo: SOBECC Associação, 2013. 

 

Quadro 5: Descrição dos principais procedimentos, recomendações e categorização pós-

operatórias pela CDC relativas à ISC. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Procedimento Recomendação Categoria 

Incisão Proteger a incisão primariamente fechada com 

curativo estéril por 24 a 48 horas. 

IB 

Incisão Lavar as mãos antes e depois da realização de 

curativo ou qualquer contato com a incisão cirúrgica. 

IB 

Incisão Trocar curativo de incisão cirúrgica com técnica 

asséptica. 

II 

Incisão Educar pacientes e familiares quanto aos cuidados 

com a incisão, na identificação e notificação de sinais 

II 
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e sintomas relacionados à infecção. 

Fonte: BRASIL, SOBECC NACIONAL. Práticas Recomendadas SOBECC – Centro de Material e 

Esterilização, Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica. 6ª ed. São Paulo: SOBECC Associação, 2013. 

 

 

Segundo o Manual de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde – 

Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, cap. 4: Medidas de 

Prevenção de Infecção Cirúrgica da ANVISA (2013) (Anexo 2) as medidas de controle pré-

operatória são: avaliação de colonização nasal ou microbiota endógena, banho com 

clorexidina, preparo pré-operatório ou antissepsia cirúrgica das mãos, tricotomia pré-

operatória, tempo de internação pré-operatória, fatores de risco, busca de focos infecciosos no 

perioperatório, profilaxia antimicrobiana; e a medida de controle pós-operatórias é: avaliação 

de curativos. Tais medidas, pré e pós-operatórias, foram base para elaboração do instrumento 

de pesquisa (Apêndice 1). 

 

2.5 SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

Segurança do paciente é a redução e mitigação de atos não seguros dentro do sistema 

de assistência à saúde, assim como a utilização de boas práticas para alcançar resultados 

ótimos para o paciente (NETO, 2006). 

O foco na segurança do paciente, caracterizado pela preocupação com a magnitude 

da ocorrência de eventos adversos (EA), isto é, com lesões ou danos ao paciente ocasionados 

pelo cuidado de saúde (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013). 

Com base no os resultados de pesquisas, a OMS estabeleceu que a qualidade do 

cuidado e a segurança do paciente constituem uma única vertente. Ou seja, a ocorrência dos 

eventos adversos é reconhecida como uma falha na segurança do paciente, podendo ocorrer 

entre 5% a 17%, dentre os quais 60% podem ser preveníeis. Assim, a segurança do paciente 

deve ser vista como um conjunto de estratégias/intervenções capazes de prevenir/reduzir o 

risco de dano ao paciente decorrente do cuidado de saúde (OLIVEIRA; PAULA, 2012). 

Os eventos adversos são comumente associados ao erro humano individual, mas 

devem-se considerar como desencadeadores as condições de trabalho, os aspectos estruturais 

e a complexidade das atividades desenvolvidas. As situações que predispõem ao risco de 

eventos adversos incluem avanço tecnológico com deficiente aperfeiçoamento dos recursos 

humanos, desmotivação, falha na aplicação da sistematização da assistência de enfermagem 
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(SAE), delegação de cuidados sem supervisão adequada e sobrecarga de serviço (OLIVEIRA 

et al, 2014). 

No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) pela Portaria Nº 529 de 1º de abril de 2013, considerando a necessidade de 

se desenvolver estratégias, produtos e ações direcionadas aos gestores, profissionais e 

usuários da saúde sobre segurança do paciente, que possibilitem a promoção da mitigação da 

ocorrência de evento adverso na atenção à saúde. 

O PNSP tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, e de acordo com a Portaria, fica 

no âmbito do Ministério da Saúde, Comitê de Implementação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (CIPNSP), instância colegiada, de caráter consultivo, com a finalidade 

de promover ações que visem à melhoria da segurança do cuidado em saúde através de 

processo de construção consensual entre os diversos atores que dele participam. Dentre as 

competências do CIPNSP está propor e validar protocolos, guias e manuais relacionados à 

infecções relacionadas à assistência à saúde. 

 

2.6 CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

 

Com base na RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, no capítulo 6 (Apêndice 3) sobre 

condições ambientais de controle de infecção, fixa critérios para projetos arquitetônicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) visando seu bom desempenho quanto a 

condições ambientais que interferem no controle de infecção de serviços de saúde. Pontua-se 

dois componentes técnicos que interferem: o componente de procedimentos em relação a 

pessoas, utensílios, roupas e resíduos; e, o componente arquitetônico dos estabelecimentos, 

referente a uma série de elementos construtivos, como: padrões de circulação, sistema de 

transportes de materiais, equipamentos e resíduos sólidos, sistemas de renovação e controle 

das correntes de ar, facilidades de limpeza das superfícies e materiais, e instalações para a 

implementação do controle de infecções.  

A RDC nº 50 acentua que o controle de infecção hospitalar está fortemente 

dependente de condutas, as soluções arquitetônicas passam a admitir possibilidades 

tradicionalmente a elas vedadas, por contribuírem apenas parcialmente ao combate da 

infecção hospitalar; contudo, há características ambientais dos EAS que auxiliam nas 

estratégias contra a transmissão de infecções adquiridas em seu recinto. 
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Segundo Araújo et al. (2010), acerca dos principais problemas no controle das 

infecções hospitalares, o espaço físico inadequado está dentre eles, além do grande número de 

pacientes internados nas unidades, quebra das técnicas assépticas, recursos financeiros 

deficientes, carga de trabalho elevada, e falta de trabalho interdisciplinar. 

De acordo com a ideia de que a natureza curava, Nightingale entendia que a 

Enfermagem deveria manter o paciente nas melhores condições possíveis para que ela 

pudesse agir. Assim, a enfermeira implementava atitudes como criação de colchões de palha, 

serviços de limpeza e lavanderia separados, rede de esgoto e água quente chegando às 

enfermarias. Dessa forma, ela conseguiu, conjuntamente com as 38 enfermeiras que a 

acompanharam, reduzir a taxa de mortalidade institucional de 42% para 2,2%, uma redução 

de aproximadamente 20 vezes. Era o começo dos cuidados de enfermagem na prevenção e 

controle das IH e um divisor entre o hospital antes e após as ações de Florence Nightingale, 

quando, anteriormente, a morte coexistia desveladamente com a vida, enquanto depois de 

Nightingale a saúde e qualidade tornam-se os principais produtos (ARAÚJO et al., 2010). 

 

2.7 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E CUIDADOS PRÉ E 

PÓS- OPERATÓRIO 

 

A SAE é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com base no 

conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências 

científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da 

família e da comunidade. A SAE é uma metodologia científica que vem sendo cada vez mais 

implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da 

qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem (TANNURE; 

PINHEIRO, 2011). 

A visita pré-operatória de enfermagem é o primeiro item da avaliação do paciente, 

procedimento este indispensável tanto no preparo físico quanto no emocional. A visita pré-

operatória de enfermagem é o início da SAE perioperatória; esta primeira fase é realizada por 

meio da visita ao paciente, consulta ao prontuário e interação com o enfermeiro da unidade de 

internação. A visita pré-operatória de enfermagem é uma atividade desenvolvida para 

conhecer e manter uma interação efetiva enfermeiro-paciente, para orientar, supervisionar e 

encaminhar os problemas detectados a outros profissionais quando necessário (PICOLLI; 

GALVÃO, 2001). 
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Considerando o cuidado no contexto da enfermagem perioperatória, a orientação 

caracteriza-se como uma atividade imprescindível para assegurar o bem-estar e a adaptação 

do cliente à sua condição de saúde, que pode ser temporária ou permanente, representada 

pelas limitações que o procedimento cirúrgico pode gerar. A visita pré-operatória objetiva 

levantar dados inerentes ao cliente que possam vir a contribuir para o sucesso da cirurgia, 

assim como orientá-lo ao autocuidado e pronto restabelecimento, fornecendo à família as 

informações necessárias para o tratamento domiciliar (FRIAS; COSTA; SAMPAIO, 2010). 

Destaca-se a importância do cuidado de enfermagem no período pré-operatório, 

relacionando ao preparo cirúrgico, a redução do medo e o esclarecimento de dúvidas, 

ajudando os indivíduos a enfrentar o momento cirúrgico mais fortalecidos emocionalmente. 

Neste período, a assistência de enfermagem envolve tanto o preparo físico quanto o 

psicológico do paciente para a cirurgia, realizando-se diversos procedimentos e prestando-se 

informações para aliviar possíveis tensões e desconfortos (PERRANDO et al, 2011). 

De acordo com o Manual da ANVISA sobre Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde de 2013, dentre as medidas de controle pré-operatória são 

avaliação de colonização nasal ou microbiota endógena, banho com clorexidina, antissepsia 

cirúrgica das mãos, tricotomia pré-operatória, tempo de internação pré-operatória, fatores de 

riscos, busca de focos infecciosos e profilaxia antimicrobiana. 

Na atenção ao paciente no pré-operatório, a equipe de enfermagem é responsável 

pelo seu preparo, desenvolvendo cuidados como: orientação, preparo físico e emocional e 

avaliação, com a finalidade de diminuir o risco cirúrgico, promover a recuperação e evitar as 

complicações no pós-operatório, uma vez que essas geralmente estão associadas a um preparo 

pré-operatório inadequado. Desse modo, a busca pela qualidade da assistência ao paciente 

internado em instituições de saúde é responsabilidade do enfermeiro (SENA; 

NASCIMENTO; MAIA, 2013). 

De acordo com o Manual da ANVISA sobre Medidas de Prevenção de Infecção 

Relacionada à Assistência à Saúde de 2013, dentre as medidas de controle pós-operatória é a 

avaliação dos curativos. 

As finalidades da visita pós-operatória de enfermagem são: identificar problemas, 

percepções e expectativas que demandem ações de enfermagem; conhecer hábitos individuais 

que facilitem a sua adaptação à unidade e ao tratamento; estabelecer uma relação interpessoal; 

tentar abranger a totalidade do paciente nos seus aspectos biopsicossocioespirituais; 

individualizar a assistência de enfermagem; fornecer subsídios para a tomada de decisão 

quanto às condutas de enfermagem; avaliar a evolução das condições do paciente para 
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detectar alterações ou tendências na sua situação saúde- doença; esclarecer dúvidas ou falhas 

no entendimento, reforçando informações já prestadas; reduzir o nível de ansiedade do 

paciente. Diante disso, a visita pós-operatória, como um sistema de assistência continuada, 

participativa, integral e documentada, destaca-se como uma estratégia de avaliação da 

assistência prestada, procurando atender aos requisitos de qualidade, na visão do paciente e/ou 

familiares, sobre a assistência transoperatória (RAZERA; BRAGA, 2011). 

A responsabilidade do cuidar exige que as decisões sobre as intervenções sejam 

pautadas na avaliação do estado de saúde do doente, na situação clínica e na natureza das 

informações que se quer obter. As habilidades cognitivas e perceptivas da enfermagem são 

fatores que influenciam a assistência e a identificação precoce dos sinais e sintomas 

(MAGALHÃES et al, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Segundo Minayo (2007), o conceito de Metodologia é abrangente e concomitante: 
 

(a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou o objetivo da investigação requer; (b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; (c) e como 

denominei  “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e especifica 

na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de 

qualquer outro tipo especifico da resposta às indagações específicas. 

 

O presente estudo foi realizado nas enfermarias cirúrgicas, masculina e feminina 

localizadas no 6º e 7º andar, do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), na cidade de 

Niterói, vinculado com a Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Neste questionário há questões 05 (cinco) abertas e  03 (três) fechadas relacionadas 

aos cuidados pré e pós-operatórios, gerenciamento do cuidado do paciente cirúrgico e da 

relação do ambiente físico para uma assistência adequada, além da identificação dos 

participantes.   

Tratou-se de uma pesquisa de campo exploratória com abordagem quanti-qualitativa 

com técnicas de coleta de dados através da aplicação de questionário com perguntas abertas e 

fechadas contendo os critérios presentes no protocolo de prevenção de infecção cirúrgica 

instituído/ANVISA (Anexo 1) sobre os cuidados pré e pós-operatórios, além da observação 

direta da pesquisadora no campo de estudo. Tendo como público alvo os enfermeiros diaristas 

e plantonistas das clínicas cirúrgicas feminina e masculina, localizadas neste hospital 

universitário, respectivamente, no sétimo e sexto andar. 

Como critérios de inclusão aos participantes: enfermeiros diaristas e plantonistas 

independente do tempo de formação, do tempo de exercício profissional na clinica cirúrgica, e 

da formação em especialização na área cirúrgica. Como critérios de exclusão aos 

participantes: enfermeiros das clínicas cirúrgicas que entraram com pedido de licença médica 

ou férias; e, enfermeiros que atuaram nas clínicas cirúrgicas remanejados de outros setores 

para suprir folgas, férias, licenças e possíveis faltas. 
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De maneira geral, num estudo quantitativo o pesquisador direciona seu trabalho a 

partir de um plano já estabelecido, com hipóteses claramente especificadas e variáveis 

operacionalmente definidas, preocupando-se com a medição objetiva e a quantificação dos 

resultados. Busca a precisão, evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos 

dados, garantindo assim uma margem de segurança em relação às inferências obtidas 

(GODOY,1995). 

Já a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, ela parte de questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve, envolvendo a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos 

segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo 

(GODOY, 1995). 

Segundo Pope & Mays¹ (1995) apud Neves (1996), os métodos qualitativos e 

quantitativos não se excluem, embora difiram quanto à forma e à ênfase, os métodos 

qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos 

de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos 

fenômenos, podendo distinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, mas não seria correto 

afirmar que guardam relação de oposição. 

Sobre a experiência de trabalhos com abordagens qualitativas e quantitativas, 

Minayo (2007) diz: 

 
(1) elas não são incompatíveis e podem ser integradas num mesmo projeto de 

pesquisa; (2) uma investigação de cunho quantitativo pode ensejar questões 

passiveis de serem respondidas só por meio de estudos qualitativos, trazendo-lhe um 

acréscimo compreensivo e vice-versa; (3) que o arcabouço qualitativo é o que 

melhor se coaduna a estudos de situações particulares, grupos específicos e 

universos simbólicos; (4) que todo o conhecimento do social (por método 

quantitativo ou qualitativo) sempre será um recorte, uma redução ou uma 

aproximação; (5) que em lugar de se oporem, os estudos quantitativos e qualitativos, 

quando feitos em conjunto, promovem uma mais elaborada e completa construção 

da realidade, ensejando o desenvolvimento de teorias e de novas técnicas 

cooperativas. 
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A pesquisa de campo exploratória consiste em investigações empíricas, tendo como 

objeto a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos; obtendo 

frequentemente, descrições tanto quantitativas, quanto qualitativas; havendo uma tradução 

precisados fatos do caso; consideração e explicações alternativas destes fatos, uma conclusão 

baseada naquela explicação que parece ser a mais congruente com os fatos (FIGEIREDO, 

SOUZA, 2008). 

Segundo Figueiredo & Souza (2008), um dos requisitos básicos de quem trabalha 

com pesquisa é ser um bom observador. A observação sistemática é planejada com objetivos 

precisos, o observador tem plena convicção de que irá procurar o que é mais importante 

extrair numa determinada situação, utilizando instrumentos bem definidos, alguns dos 

recursos usados são: quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos, etc. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Como explicado na metodologia, o público alvo da pesquisa foram enfermeiros das 

clinicas cirúrgicas feminina (CCF) e masculina (CCM) do HUAP. Depois da explicação sobre 

a pesquisa, 14 enfermeiros aceitaram a participação, consequentemente a assinatura do TCLE 

e preenchimento do questionário com perguntas abertas e fechadas.  

Dentre os 14 participantes, 9 pertencem à clínica cirúrgica feminina e 5 pertencem à 

clinica cirúrgica masculina, assim sendo 36% dos participantes da CCM e 64% dos 

participantes da CCF conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Distribuição dos participantes segundo as clínicas. Rio de Janeiro. Niterói. 2016.  

 

Fonte: Hospital Universitário Antônio Pedro / enfermarias cirúrgicas.  

 

Dentre os 14 participantes, 13 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino, assim 

sendo 93% dos participantes do sexo masculino e 7% dos participantes do sexo masculino, 

conforme o gráfico 2. 

Gráfico 2: Distribuição dos participantes segundo o gênero. Rio de Janeiro. Niterói. 2016.

 

Fonte: Hospital Universitário Antônio Pedro / enfermarias cirúrgicas.  
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Dentre os 14 participantes, 6 participantes têm até 5 anos de exercício de profissão, 1 

participante entre 5 a 10 anos de exercício de profissão, 6 participantes com mais de 10 anos 

de exercício de profissão e 1 participante optou por não informar seu tempo de exercício de 

profissão, ou seja, 7% dos participantes optaram por não divulgar essa informação, 43% têm 

ate 5 anos de exercício de profissão, 7% entre 5 e 10 anos, e 43% mais de 10 anos de 

exercício de profissão, como informa o gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Distribuição dos participantes quanto ao tempo de exercício de profissão. Rio de 

Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Fonte: Hospital Universitário Antônio Pedro / enfermarias cirúrgicas.  

 

Analisando individualmente cada questionário e comparando o tempo de exercício 

de profissão com o índice de acerto das questões fechadas apresentadas no questionário, os 

profissionais com até 5 anos de profissão, tiveram um índice de acerto de 63,3%; o 

profissional entre 5 e 10 anos de profissão, teve um índice de acerto de 20%; os profissionais 

com mais de 10 anos de profissão tiveram um índice de acerto de 63,3%; e o profissional que 

optou por não divulgar seu tempo de exercício de profissão teve um índice de acerto de 80%. 

Concluindo que, os profissionais com até 5 anos de profissão e com mais de 10 anos de 

profissão têm o mesmo nível de conhecimento em relação às perguntas fechadas.  

Analisando individualmente cada questionário e comparando o tempo de exercício 

de profissão com o nível de compreensão nas respostas das questões abertas, nota-se que 

66,6% dos profissionais com até 5 anos de profissão, 100% dos profissionais entre 5 e 10 anos 

de profissão, 72,2% dos profissionais com mais de 10 anos de profissão, e o profissional que 

optou por não divulgar seu tempo de exercício de profissão, responderam de forma objetiva e 

compreensível.  
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Dentre os 14 participantes, 7 participantes têm até 5 anos de exercício da profissão na 

clínica cirúrgica, 3 participantes têm entre 5 e 10 anos de exercício da profissão na clinica 

cirúrgica, e 4 participantes com mais de 10 anos de exercício de profissão na clínica cirúrgica, 

assim sendo, 50% dos participantes têm até 5 anos de exercício de profissão na clinica 

cirúrgica, 21% entre 5 e 10 anos e 29% com mais de 10 anos de exercício de profissão na 

clinica cirúrgica,  como informa o gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Distribuição dos participantes quanto ao tempo de exercício de profissão na clinica 

cirúrgica. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

 

Fonte: Hospital Universitário Antônio Pedro / enfermarias cirúrgicas.  

 

Analisando individualmente cada questionário e comparando o tempo de exercício 

de profissão em clínica cirúrgica com o índice de acerto das questões fechadas apresentadas 

no questionário, os profissionais com até 5 anos de profissão, tiveram um índice de acerto de 

63,3%; o profissional entre 5 e 10 anos de profissão, teve um índice de acerto de 55%; os 

profissionais com mais de 10 anos de profissão tiveram um índice de acerto de 65%. 

Concluindo que, os profissionais com mais de 10 anos de profissão em clínica cirúrgica, 

obtiveram maior índice acerto.  

Analisando individualmente cada questionário e comparando o tempo de exercício 

de profissão em clínica cirúrgica com o nível de compreensão nas respostas das questões 

abertas, nota-se que 66,6% dos profissionais com até 5 anos de profissão, 83,3% dos 

profissionais entre 5 e 10 anos de profissão, e 75% dos profissionais com mais de 10 anos de 

profissão, responderam de forma objetiva e compreensível. Concluindo que, os profissionais 

que exercem sua função em clínica cirúrgica entre 5 e 10 anos obtiveram maior índice de 

compreensão nas respostas. 

50% 

21% 
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Através dos resultados acima, comprando-os com o tempo de exercício de profissão 

e com o tempo de exercício de profissão em clínica cirúrgica, pode-se então afirmar que o 

tempo de exercício de profissão em clínica cirúrgica trouxe grande influência positiva e de 

conhecimento em relação às perguntas apresentadas aos profissionais pelo questionário.  

 

4.2 PERGUNTAS FECHADAS 

4.2.1 Tricotomia 

 

A questão 1 do instrumento de pesquisa pergunta sobre o momento correto que deve 

ser realizada a tricotomia, quando necessária. Dos 14 participantes, 1 não soube responder a 

questão, 1 respondeu erroneamente que deve ser realizada 24h antes do ato cirúrgico, 9 

participantes responderam corretamente que deve ser realizada no máximo de 2h antes do ato 

cirúrgico, e 3 participantes responderam erroneamente que a tricotomia não deve ser 

realizada; ou seja, 64,2% dos participantes responderam corretamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Resultado dos participantes quanto à tricotomia. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

24h antes do ato cirúrgico 1 7,14 

Máximo de 2h antes do ato cirúrgico 9 64,2 

A tricotomia não deve ser realizada 3 21,5 

Não soube responder 1 7,14 

Total 14 100 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

A tricotomia vem sendo há muitos anos discutida e é entendido por meio de estudos, 

que a remoção do pelo com lâmina da região a ser operada, na noite anterior à cirurgia é 

associada com um significativo aumento do risco de ISC, do que o uso de agentes depilatórios 

ou a não remoção do pelo; quanto menor o tempo entre a tricotomia com lâmina e a cirurgia 

decresce a taxa de ISC. Atualmente, recomenda-se a realização de tricotomia imediatamente 

antes da cirurgia (prazo máximo de duas horas) e se estritamente necessária, com a utilização 

preferencialmente de tricotomizador elétrico (POVEDA; GALVÃO; HAYASHIDA, 2003).  
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Embora, mais da metade dos participantes tenham respondido corretamente, 

considero ser um baixo índice de acerto, pela importância que a tricotomia e seu tempo 

correto de realização assumem no controle de infecção se sítio cirúrgico, quando sua 

realização é necessária.  

4.2.2 Curativos de feridas com cicatrização por primeira intenção 

 
A questão 3 do instrumento de pesquisa pergunta sobre o que deve-se utilizar no 

curativo de feridas com cicatrização de primeira intenção (bordos aproximados por sutura). 

Dos 14 participantes, 3 participantes responderam erroneamente que deve-se utilizar sabão 

neutro e álcool 70%, nenhum participantes respondeu erroneamente que deve-se utilizar SF 

0,9% e clorexidina 2%, e 11 participantes responderam corretamente que deve-se utilizar SF 

0,9% ou álcool 70%; ou seja, 78,6% dos participantes responderam corretamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Resultado dos participantes quanto ao material que deve-se utilizar no curativo de 

feridas por primeira intenção. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

Sabão neutro e álcool 70% 3 21,4 

SF 0,9% e clorexidina 2% 0 0 

SF 0,9% ou álcool 70% 11 78,6 

Não soube responder 0 0 

Total 14 100 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

Segundo o Manual de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde – 

Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, cap. 4: Medidas de 

Prevenção de Infecção Cirúrgica da ANVISA (2013) (Anexo 1), as feridas com cicatrização 

por primeira intenção (bordos aproximados por suturas), que são o caso das feridas 

operatórias, deve-se trocar antes de molhar, soltar ou sujar; retirar o curativo anterior com 

luvas de procedimento; realizar o curativo com luva estéril e toque suave de SF 0,9% ou 

álcool a 70% em incisão cirúrgica. 

Por um índice de acerto acima de 78%, considero um bom resultado, visto a 

importância da realização do curativo de forma correta e asséptica, principalmente sob a 
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utilização de luvas estéreis e dos produtos corretos, de maneira a evitar a infecção de sítio 

cirúrgico.  

4.2.3 Critérios para avaliação de um paciente em pré-operatório imediato 

 

A questão 4 do instrumento de pesquisa pergunta sobre os critérios que deve-se 

considerar ao avaliar um paciente no pré-operatório imediato. Dos 14 participantes, 3 

participantes responderam corretamente que deve-se considerar: porte da cirurgia, duração do 

procedimento, tipo de anestesia, estado físico geral, idade, gravidade da doença cirúrgica, 

estado nutricional, riscos no transoperatório, possíveis complicações no pós-operatório 

imediato; e, 11 participantes responderam de erroneamente somente alguns critérios; ou seja, 

somente 21,4% dos participantes responderam corretamente e 78,5% dos participantes 

responderam erroneamente (Tabela 3).   

Diante desse resultado, torna-se relevante o índice de erro acima de 78% dos 

participantes, pois os critérios a serem avaliados no pré-operatório fazem parte da 

sistematização da assistência ao paciente, que irão influenciar nas intervenções relacionadas a 

esses critérios, e, consequentemente ao planejamento do cuidado e avaliação do paciente em 

seu período pré, intra e pós operatório. Esses critérios influenciam em todo o período 

perioperatório.  

Dentre os 11 participantes que responderam de forma incompleta, 7 assinalaram que 

deve-se avaliar o porte da cirurgia, 2 assinalaram que deve-se avaliar a duração do 

procedimento, 1 assinalou que deve-se avaliar o tipo de anestesia, 10 assinalaram que deve-se 

avaliar o estado físico geral, 8 assinalaram que deve-se avaliar a idade, 4 assinalaram que que 

deve-se avaliar a gravidade da doença cirúrgica, 10 assinalaram que deve-se avaliar o estado 

nutricional, 2 assinalaram que deve-se avaliar os riscos no transoperatório, 8 assinalaram que 

deve-se avaliar as possíveis complicações no pós-operatório imediato (Tabela 4). 

 

Tabela 3: Resultado dos participantes aos critérios que deve-se considerar ao avaliar um 

paciente no pré-operatório imediato. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

Todos os critérios 3 21,4 

Somente alguns critérios 11 78,5 
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Total 14 100 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

Tabela 4: Resultado dos participantes que assinalaram somente alguns critérios que deve-se 

considerar ao avaliar um paciente no pré-operatório imediato. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

Porte da cirurgia 7 63,6 

Duração do procedimento 2 18,1 

Tipo de anestesia 1 9 

Estado físico geral 10 90,9 

Idade 8 72,7 

Gravidade da doença cirúrgica  4 36,3 

Estado nutricional  10 90,9 

Riscos no transoperatório 2 18,1 

Possíveis complicações no pós-operatório 

imediato 

8 72,7 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

Ao avaliar um paciente no pré-operatório imediato, deve-se considerar alguns 

fatores, como: porte da cirurgia, duração do procedimento, tipo de anestesia, estado físico 

geral, idade, gravidade da doença cirúrgica, estado nutricional, riscos no transoperatório, 

possíveis complicações no pós-operatório imediato. É imprescindível avaliar com critério 

todos os riscos, na tentativa de prevenir a possibilidade de complicações posteriores 

(SOBECC, 2013). 

Nessa avaliação no período pré-operatório, o enfermeiro deve realizar uma entrevista 

com o paciente e/ou sua família na busca de dados e exame físico geral  no paciente, para que 

dados sejam coletados de maneira estruturada para melhor planejamento das intervenções 

necessárias.  

4.2.4 Variáveis que influenciam a ocorrência da ISC 

 

A questão 5 do instrumento de pesquisa pergunta sobre as variáveis que influenciam 

a ocorrência da infecção de sítio cirúrgico de acordo com a ANVISA. Dos 14 participantes, 1 
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respondeu erroneamente que as variáveis são: cultura positiva com coleta realizada 

assepticamente em órgão ou espaço e diagnóstico confirmado de infecção de sítio cirúrgico 

envolvendo órgão, espaço ou cavidade; 1 participante não soube responder a questão; 12 

participantes responderam corretamente que o próprio paciente, os profissionais de saúde, o 

ambiente, os materiais e os equipamentos são variáveis que influenciam na ocorrência de 

infecção de sítio cirúrgico; e, nenhum participante respondeu erroneamente que as variáveis 

são: potencial de contaminação da cirurgia, taxa de infecção em cirurgias limpas <1%; ou 

seja, 85,7% dos participantes responderam corretamente (Tabela 5).   

 

Tabela 5: Resultado dos participantes quanto às variáveis que influenciam a ocorrência da 

infecção de sítio cirúrgico de acordo com a ANVISA. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

O potencial de contaminação da cirurgia, taxa de 

infecção em cirurgias limpas <1% 

0 0 

O próprio paciente, os profissionais de saúde, o 

ambiente, os materiais e os equipamentos. 

12 85,7 

Cultura positiva com coleta realizada assepticamente em 

órgão ou espaço e diagnóstico confirmado de infecção 

de sítio cirúrgico envolvendo órgão, espaço ou 

cavidade. 

1 7,1 

Não soube responder 1 7,1 

Total 14 100 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

É de extrema relevância que os profissionais de saúde compreendam os fatores que 

influenciam a incidência de ISC para implementarem ações que possibilitem minimizar os 

riscos de infecções, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência prestada ao 

paciente cirúrgico e aos profissionais do controle de infecção relacionada à assistência à 

saúde, o acesso a estudos que ofereçam subsídios que possibilitem reflexões sobre a atuação 

destes frente as medidas de prevenção e controle das infecções (POVEDA; GALVÃO; 

HAYASHIDA, 2003). 

Quanto ao índice de acerto acima de 85%, é satisfatório e demonstra a compreensão 

dos participantes quanto a esses fatores influenciados da ISC, entendendo que esses 
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profissionais consideram cada uma dessas variáveis de acordo com sua ordem de importância, 

dependendo das próprias condições do paciente e dos procedimentos realizados. 

4.2.5 Antibioticoprofilaxia 

 

A questão 6 do instrumento de pesquisa pergunta quanto ao momento que a 

antibioticoprofilaxia deve ser realizada. Dos 14 participantes, 8 responderam corretamente 

que a antibioticoprofilaxia deve ser realizada preferencialmente 1h antes da incisão da incisão 

cirúrgica, 1 participante não soube responder a questão, 1 participante respondeu 

erroneamente que deve ser realizada 1h após a incisão cirúrgica, e 4 responderam 

erroneamente que a antibioticoprofilaxia deve ser realizada 24h antes da incisão cirúrgica; ou 

seja, 57,1% dos participantes responderam corretamente (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Resultado dos participantes quanto o momento que deve ser realizada a 

antibioticoprofilaxia. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Alternativa selecionada Número de participantes % 

1h antes da incisão cirúrgica 8 57,1 

24h antes da incisão cirúrgica 4 28,5 

1h após a incisão cirúrgica  1 7,1 

Não soube responder 1 7,1 

Total 14 100 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

O emprego de antibióticos de forma profilática em cirurgia significa a utilização 

desses fármacos na ausência de um processo infeccioso estabelecido, com a finalidade de 

evitar ou prevenir o desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico no ato operatório. Devem 

ser considerados parâmetros, como tipo do procedimento, potencial de contaminação, doenças 

de base, entre outros. A escolha do fármaco também deve levar em consideração a adequada 

disponibilidade (penetração) no sítio cirúrgico (CROCO; NAKAGAWA, 2008). 

Segundos estudos de Croco &Nakagawa (2008), o início da antibioticoprofilaxia 

deve ser realizado aproximadamente uma hora antes do início da cirurgia ou da indução 

anestésica; a profilaxia iniciada mais que duas horas antes ou três horas após a incisão, não 

possui eficácia demonstrada. 



45 
 

 

Apesar de um índice de acerto acima de 50%, os questionários avaliados demonstram 

os profissionais avaliados tem baixo nível de conhecimento em relação a antibioticoprofilaxia 

e sua importante relação no controle de infecção de sítio cirúrgico, e principalmente em como 

o momento em que é administrada irá trazer a eficácia desejada.  

Avaliando cada resposta, de cada participante, o participante que não soube 

responder a questão, além de não ter assinalado nenhuma resposta, escreveu ao lado a 

seguinte frase: “De acordo com a especialidade médica”; essa frase demonstra que ele 

reconhece que a antibioticoprofilaxia é um domínio totalmente médico; sendo que, o 

enfermeiro tem total domínio técnico e científico quanto às particularidades de cada 

medicamento e à sua correta administração. A antibioticoprofilaxia também faz parte da 

sistematização da assistência do paciente em perioperatório.  

4.2.6 Resultado final das perguntas fechadas 

 

Através dos resultados das questões fechadas apresentados acima, pode-se afirmar 

que, das 5 questões fechadas do instrumento de estudo, 4 obtiveram mais de 50% de acerto 

pelos participantes, e 1 menos de 50% de acerto pelos participantes.  

 

Tabela 7: Índice de acertos e erros por questões fechadas. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

Questão Índice de acerto (%) Índice de erro (%) 

1 64,2 35,8 

3 78,5 21,5 

4 21,4 78,6 

5 85,7 14,3 

6 57,1 42,9 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

4.3 PERGUNTAS ABERTAS 

 

Na análise e discussão dos resultados das perguntas abertas, os participantes serão 

nomeados pela ordem de análise, ex: Participante 1, Participente 2, e assim, sucessivamente.  
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4.3.1 Sinais de infecção 

 

A questão 2 do instrumento de pesquisa fala sobre as formas de verificar a ocorrência 

de infecção de sítio cirúrgico, como a observação dos quatro sinais flogísticos. Deixando livre 

ao participante ditar esses quatro sinais. 

Dos 14 participantes, 7 responderam corretamente os quatro sinais flogísticos, que 

são: dor, rubor, calor e edema; e , 7 responderam erroneamente e de forma incompleta 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Distribuição dos sinais de infecção. Rio de Janeiro. Niterói. 2016. 

 

 

Fonte: NUNES, Mariana Brito de Souza; LIMA, Márcia Valéria Rosa.   

 

Nos questionários dos participantes que responderam de forma incorreta ou 

incompleta, o participante 4 respondeu como os  quatro sinais flogísticos: “rubor, 

hiperemia, edema e dor; o participante 9 respondeu: “calor, edema e dor; o participante 10 

respondeu: “ hiperemia e hipertermia local, dor e edema local e drenagem de secreção”; o 

participante 11 respondeu: “dor, rubor, calor, hiperemia e tremor”; o participante 2 respondeu: 

“rubor, calor, dor e perda de função; o participante 13 respondeu: “edema, rubor e calor”; e, o 

participante 14 respondeu: “hiperemia, rubor, calor e edema”. Diante dessas respostas, pode-

se perceber que mesmo respondendo incorretamente ou forma incompleta, os profissionais 

têm uma visão geral sob os sinais de infecção; ressaltando que, o enfermeiro deve-se saber 

claramente quais são esses sinais e observar, avaliar e intervir diante do surgimento de 

50% 50% 

Respondeu corretamente

Respondeu erroneamente ou de forma incompleta
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quaisquer dos sinais em pacientes pós-operatórios. Ao surgimento desses sinais flogísticos, 

deve-se reavaliar o planejamento de cuidados realizados. 

4.3.2 Gerenciamento do setor 

 

A questão 7 do instrumento de pesquisa pergunta como o enfermeiro gerencia o setor 

para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico, deixando-o livre em sua resposta.  

O participante 1 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Atentando para as medidas de prevenção de infecções, tais como: a lavagem adequada das 

mãos e o uso de EPIs. Observando a utilização da correta técnica do manuseio de curativos, 

cateteres e drenos. Atentando rápido eficazmente ao1º sinal de infecção de ferida operatória.”  

O participante 2 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “Orientar 

os profissionais de enfermagem a lavar às mãos antes e após a realização do curativo. Realizar 

o curativo com material estéril e utilizar técnica asséptica.” 

O participante 3 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “Preparar 

o paciente para a cirurgia, verificando seu estado geral de saúde. No pós-operatório, proteger 

o curativo por 24h as feridas operatórias; lavar as mãos antes e depois de trocar os curativos; 

trocar o curativo com técnica asséptica, observar sinais flogísticos na ferida operatória.” 

O participante 4 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Atualização dos conteúdos em relação aos cuidados/manejo com a ferida operatória. 

Avaliação da ferida operatória + registro. Troca de curativo na técnica correta.” 

O participante 5 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “ Orientar 

o paciente quanto à importância do banho no pré-operatório com solução de clorexidina 2%. 

Realizar tricotomia somente se necessária, e no período mais próximo do ato cirúrgico. 

Higienizar as mãos antes e após contato com paciente, procedimentos em geral e superfícies 

próximas ao paciente.” 

O participante 6 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Avaliando no pré-operatório o potencial de contaminação e as variáveis que podem 

contribuir para infecção no pós-operatório através da realização do curativo com técnica 

asséptica.” 

O participante 7 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “Orientar 

e praticar a técnica de lavagem das mãos. Manter equipamentos limpos e unidade do paciente 

organizada. Profissionais de suporte (limpeza, copa, manutenção) orientados. Manipulação 

adequada da ferida operatória.” 
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O participante 8 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas; utilizar técnica asséptica para execução 

do curativo; utilizar luvas estéreis no contato com a ferida; manter o ambiente bem ventilado; 

realizar limpeza concorrente e terminal no ambiente.” 

O participante 9 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “ Orientar 

e supervisionar  profissionais e paciente quanto à técnica asséptica, higienização das mãos, 

uso de EPIs, requisição de materiais.” 

O participante 10 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Orientação e vigilância quanto higienização das mãos da equipe, assim como do paciente e 

familiares em contato. Utilização de técnica asséptica nos curativos. separar materiais 

individuais para uso do paciente.” 

O participante 11 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: “Orientar 

o paciente e a equipe de enfermagem quanto aos cuidados relacionados ao curativo, e as 

técnicas para realizarem.” 

O participante 12 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Tentando utilizar técnicas assépticas em todos os procedimentos em contato com o sítio 

cirúrgico.” 

O participante 13 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Lavagem das mãos, técnica asséptica.” 

O participante 14 descreveu seu gerenciamento do setor da seguinte forma: 

“Lavagem das mãos, tricotomia realizada no centro cirúrgico, banho com solução asséptica 

antes da cirurgia, antibioticoprofilaxia”. 

Nota-se que grande parte dos participantes limita o gerenciamento do setor para 

prevenção de infecção de sítio cirúrgico às técnicas realizadas como lavagem das mãos, 

realização de curativos, administração de medicamentos, sendo que o gerenciamento de um 

setor vai além das técnicas de enfermagem, é um planejamento que visa técnicas, equipe, 

ambiente, paciente, familiares, equipamentos, é uma visão no todo para uma melhor 

assistência. Apesar de inúmeros avanços científicos em relação à função gerencial do 

enfermeiro, este ainda limita suas competências somente às técnicas, mostrando como é 

importante se preocupar em atualizações, congressos, seminários, publicações científicas, 

visando ampliar essa visão retrógrada, para uma real assistência plena e de qualidade.  

Vale ressaltar que existem diversos modos de sistematizar a assistência de 

enfermagem, entre os quais se podem citar os planos de cuidados, os protocolos, a 

padronização de procedimentos e o processo de enfermagem. Trata-se de diferentes formas de 
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se desenvolver o cuidado, ou seja, diversos métodos podem ser utilizados para se solucionar 

uma situação real em um determinado tempo, a fim de alcançar resultados positivos para a 

saúde dos pacientes. Essas modalidades de agir não são excludentes e têm naturezas 

diferentes. Em função disso, compreende-se que a gerência e a assistência de enfermagem são 

funções primordiais no cotidiano do enfermeiro, visando a excelência da qualidade na atenção 

à saúde oferecida ao paciente, a família e a coletividade com intervenção no processo saúde-

doença (SOARES et al., 2015). 

4.3.3 Controle de infecção de sítio cirúrgico e RDC nº50 

  

A questão 8 do instrumento de pesquisa pergunta como os fatores que a RDC nº 50, 

como: condições ambientais de controle de infecção, o papel da arquitetura dos 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde na prevenção das infecções de serviços de saúde 

pode ser entendido em seus aspectos de barreiras, proteções, meios e recursos físicos, 

funcionais e operacionais, relacionados a pessoas ambientes, circulações, praticas, 

equipamentos, instalações, materiais, resíduos e fluidos, influenciam na assistência do 

enfermeiro; deixando-o livre em sua resposta. 

O participante 1 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “ O setor não foi projetado de forma a promover meios de evitar a 

disseminação de infecções, o que dificulta uma assistência livre de infecções cruzadas. 

Exemplos são: torneiras inadequadas, pias inadequadas, falta de EPI, falta de álcool em gel, 

etc.” 

O participante 2 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “ Influenciam muito na assistência e todos esses fatores são prejudiciais para 

infecções.” 

O participante 3 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Os recursos e os meios sendo favoráveis ao desempenho profissional, a 

resposta é sempre satisfatória e benéfica ao paciente.” 

O participante 4 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “O ambiente tem papel fundamental na prevenção de infecção hospitalar. O 

ambiente pode influenciar e maneira positiva e/ou negativa. No entanto, aqui no HUAP, 

lidamos com muitas dificuldades. Apesar das dificuldades, tentamos adaptar o cuidado da 

ferida operatória na melhor forma possível. Mantendo as precauções de contato, troca de 

curativo diário ou sempre que necessário, entre outros.” 
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O participante 5 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Empregando as medidas na prevenção e controle das infecções: higienização 

das mãos, uso correto de EPIs, cuidado com os cateteres e equipamentos invasivos, educação 

continuada com a equipe de saúde.” 

O participante 6 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Esses fatores influenciam diretamente na pratica assistencial, pois a ausência 

deles ou o não funcionamento pode interferir na realização correta dos procedimentos.” 

O participante 7 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Influenciam positivamente ou negativamente dependendo da situação. A 

ausência do produto para limpeza de uma ferida por exemplo, pode contribuir para a 

ocorrência de infecção. A falta de número adequado de profissionais para atender a demanda 

do setor (pacientes) também pode acarretar danos (infecção). A troca ou rotatividade de 

funcionários também é um fator negativo. Agora, se existirem as condições adequadas, sem 

dúvida ocorrerá a diminuição ou a não ocorrência da infecção de sítio cirúrgico.” 

O participante 8 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “São muitos os fatores que influenciam na prevenção das infecções e as 

praticas assistenciais realizadas pelos profissionais de saúde tem uma forte influencia, pois a 

simples higienização das mãos reduz o tempo de internação e garante boa recuperação da 

ferida operatória.” 

O participante 9 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Fatores como área física e equipamentos, influenciam negativamente na 

assistência.” 

O participante 10 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “No momento possuímos apenas 1 vaso sanitário funcionando para 

atendimentos dos pacientes e 3 lavatórios no banheiro, o que dificulta a utilização para todos 

os pacientes. Não possuímos instalação hidráulica para atender o pacientes ostomizado. Nosso 

espaço físico e climatização melhorando, já estaria contribuindo para redução dos riscos de 

infecção.” 

O participante 11 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Esses fatores influenciam na presença dos agravos relacionados ao paciente, 

interferindo na assistência de enfermagem.” 

O participante 12 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “São situações que podem interferir na qualidade da assistência, com isso 

podendo ocasionar risco de infecção.” 
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O participante 13 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Não prestando uma assistência de qualidade ao paciente.” 

O participante 14 descreveu como esses fatores influenciam em sua assistência da 

seguinte forma: “Pelo mal planejamento desse espaço físico, evitar a circulação de material 

contaminado com estéril, ter um lavatório dentro da enfermaria para evitar  infecção cruzada. 

E um piso que possibilite uma limpeza adequada para o ambiente.” 

Apesar de grande parte dos participantes terem respondido de forma objetiva e 

compreensível, a maioria deles não conseguiu responder o que realmente se perguntava na 

questão, demonstrando sua falta de conhecimento quanto à RDC nº 50 e seu conteúdo. 

Nota-se através das respostas dos participantes que eles desconhecem o que é a RCD 

nº 50, e em como o controle de infecção hospitalar está fortemente dependente das condutas, 

as soluções arquitetônicas passam a admitir possibilidades tradicionalmente a elas vedadas, 

por contribuírem apenas parcialmente ao combate da infecção hospitalar; que há 

características ambientais dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que auxiliam nas 

estratégias contra a transmissão de infecções adquiridas em seu recinto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivos analisar a atuação do enfermeiro na prevenção das 

infecções cirúrgicas durante o gerenciamento de suas atividades no HUAP e identificar se o 

enfermeiro conhece o protocolo da Instituição sobre a prevenção das infecções de sítio 

cirúrgico. 

Conhecendo, toda a complexidade da SAE, a atuação do enfermeiro perioperatório 

nada mais é do que a avaliação contínua em cada uma das suas fases.  

Os dados obtidos pelos enfermeiros, por meio das visitas pré e pós-operatórias, 

representam preciosas fontes de informações sobre o paciente, de modo a melhorar a 

qualidade do cuidado; sendo assim, uma maneira primordial para o controle de ISC.  

A atuação dos enfermeiros têm um vínculo importante ao tempo de exercício de 

profissão, perfazendo 80% de acertos entre os atuantes de 5 a 10 anos de profissão. 

Através dos dados obtidos, apesar de um índice de acerto maior que 50% nas 

perguntas fechadas e grande parte das perguntas abertas foram respondidas de maneira 

compreensível, nota-se que o enfermeiro ainda precisa compreender melhor que a sua atuação 

profissional, influencia na forma de prevenir e controlar a infecção cirúrgica.  

Observa-se que, ainda existem dificuldades para avaliar os critérios no pré-operatório 

imediato, onde apenas três participantes responderam corretamente os itens que devem ser 

considerados, tais como: porte da cirurgia, duração do procedimento, tipo de anestesia, estado 

físico geral, idade, gravidade da doença, estado nutricional, riscos no transoperatório e 

possíveis complicações no pós-operatório imediato. Foi significante o índice de erro acima de 

78% nesses critérios que deveriam ser avaliados.  

No entanto, 85,7% dos enfermeiros responderam corretamente sobre as variáveis que 

influenciam na ocorrência da infecção de sítio cirúrgico. Isto demonstra que os participantes 

compreendem os fatores que influenciam sua incidência, contribuindo assim para a qualidade 

da assistência ao paciente cirúrgico.  

Destaco a antibioticoprofilaxia que foi assinalado como importante domínio em 

relação a sua correta administração, respeitando os horários de aprazamento e o tempo 

determinado para o antibiótico agir como profilático. 

A pesquisa mostrou a relevância dos participantes em ligar o gerenciamento com a 

técnica, especificamente à lavagem das mãos como prevenção da infecção de sítio cirúrgico, e 

a preocupação dos mesmos em participar de eventos que tratem do tema; entretanto, a 
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legislação ainda não é devidamente divulgada entre os profissionais dos EAS, o exemplo 

pratico disso é o total desconhecimento da RDC nº50 e a sua finalidade do ambiente 

hospitalar. 

Portanto, o objetivos foram alcançados e esperamos ampliar este estudo cujo tema é 

de total relevância para a equipe de saúde e em especial à equipe de enfermagem, que 

certamente refletiu quanto ao seu conhecimento e reavaliou sua atuação como importante 

neste contexto. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE EMFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICO – MEM 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO DE SÍTIO 

CIRÚRGICO NOS CUIDADOS PRÉ E PÓS-OPERATÓRIOS 

 

Pesquisador principal: Márcia Valéria Rosa Lima 

Orientanda: Mariana Brito de Souza 

 

Data: ___/___/____ 

Setor: (  ) CCF     (  )CCM   (  ) Outros _______________ 

Sexo: (  ) F    (  ) M  

Tempo de exercício da profissão: (  ) Até 5 anos   (  ) Entre 5 e 10 anos   (  ) Mais de 10 anos 

Tempo de exercício da profissão na clínica cirúrgica: (  ) Até 5 anos   (  ) Entre 5 e 10 anos   

 (  ) Mais de 10 anos 

 

1 – A remoção de pelos do sítio cirúrgico pode evitar interferências com a incisão e com a 

aderência do campo; e, ainda, contribui para evitar a aderência dos curativos pós-operatórios 

aos pelos do sitio cirúrgico. Qual o momento correto de realiza-la? 

 

a) 24h antes do ato cirúrgico 

b) máximo de 2h antes do ato cirúrgico 

c) a afirmativa acima é falsa, a tricotomia não deve ser realizada 

 

2 – Uma das formas de verificar a ocorrência de infecção de sítio cirúrgico é a observação da 

presença de sinais flogísticos. Cite os quatro sinais flogísticos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3- Deve-se utilizar no curativo de feridas com cicatrização por primeira intenção (bordos 

aproximados por sutura): 

 

a) sabão neutro e álcool 70% 

b) SF 0,9% e clorexidina 2% 

c) SF 0,9% ou álcool 70% 

 

4 – Ao avaliar um paciente no pré-operatório imediato deve-se considerar os seguintes 

fatores. Marque os corretos: 

 

(  ) porte da cirurgia                                        (  ) gravidade da doença cirúrgica 
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(  ) duração do procedimento                          (  ) estado nutricional 

(  ) tipo de anestesia                                        (  ) riscos no transoperatório 

(  ) estado físico geral                                     (  ) possíveis complicações no pós-                      

(  ) idade                                                                   operatório imediato 

                                                       

 

5 – De acordo com a ANVISA, as variáveis que influenciam a ocorrência da infecção de sitio 

cirúrgico são: 

 

a) o potencial de contaminação da cirurgia, taxa de infecção em cirurgias limpas < 1% 

b) o próprio paciente, os professionais de saúde, o ambiente, ao materiais e os equipamentos 

c) cultura positiva com coleta realizada assepticamente em órgão ou espaço e diagnóstico 

confirmado de infecção de sitio cirúrgico envolvendo órgão, espaço ou cavidade. 

 

6 – A antibioticoprofilaxia deve ser realizada: 

 

a) 1h antes da incisão cirúrgica 

b) 24h antes da incisão cirúrgica 

c) 1h após a incisão cirúrgica 

 

7 – Como você gerencia o setor para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

8 – Segundo a RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, no capítulo 6 sobre condições 

ambientais de controle de infecção, o papel da arquitetura dos Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde na prevenção das infecções de serviços de saúde pode ser entendido em seus 

aspectos de barreiras, proteções, meios e recursos físicos, funcionais e operacionais, 

relacionados a pessoas, ambientes, circulações, práticas, equipamentos, instalações, materiais, 

RSS e fluidos. Como esses fatores influenciam em sua assistência?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________
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8.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 
Título do Projeto: A atuação do enfermeiro no controle de infecção de sítio cirúrgico nos cuidados pré e pós-

operatórios  

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Marcia Valeria Rosa Lima 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense/ Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa 

Telefones para contato: (21) 99575568 (21) 976266844. 

 

Orientanda: Mariana Brito de Souza / Acadêmica de Enfermagem/ Universidade Federal Fluminense/ Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos       

R.G. __________________________ 

 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A atuação do enfermeiro no 

controle de infecção de sítio cirúrgico nos cuidados pré e pós- operatórios ”, de responsabilidade da pesquisadora 

principal Prof.ª Dra. Marcia Valeria Rosa Lima. 

 

 Esta pesquisa justifica-se ao considerar que a instalação da infecção relacionada à assistência hospitalar 

traz para os pacientes consequências que podem se tornar definitivas relacionadas a internação como por 

exemplo, interferências na vida profissional e afetiva dos pacientes cirúrgicos. Além, também, de possíveis 

mudanças de hábitos em sua vida relacionada a possíveis sequelas. Tal pesquisa tem por objetivo geral analisar a 

atuação do enfermeiro na prevenção das infecções cirúrgicas durante o gerenciamento de suas atividades em um 

hospital geral de grande porte e universitário. Como objetivo específico: identificar como o enfermeiro realiza a 

check list dos principais cuidados pré-operatórios e pós-operatórios. 

A metodologia será a pesquisa de campo exploratória com abordagem quanti-qualitativa. O estudo será 

realizado nas enfermarias cirúrgicas, masculina e feminina localizadas no 6º e 7º andar, do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, na cidade de Niterói, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Será utilizado um 

questionário, contendo dados do profissional que participará da pesquisa, como tempo de trabalho e informações 

acadêmicas. Além de questões abertas e fechadas relacionadas aos cuidados pré e pós-operatórios, 

gerenciamento do cuidado do paciente cirúrgico e da relação do ambiente físico para uma assistência adequada.   
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Os sujeitos serão os enfermeiros diaristas e plantonistas das clínicas cirúrgicas feminina e masculina, 

localizadas neste hospital universitário, respectivamente, no sétimo e sexto andar. 

Não existem riscos ou desconfortos para os participantes desta pesquisa.

Os benefícios esperados estão relacionados a presteza da assistência de enfermagem aos pacientes 

cirúrgicos e a prevenção das infecções. 

Eventuais dúvidas acerca dos procedimentos relatados neste documento, assim como outros assuntos de 

interesse para esta pesquisa, favor entrar em contato com os pesquisadores no momento da coleta dos dados ou 

pelo celular da pesquisadora 

 A participação nessa pesquisa é voluntária e esse consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, 

sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

 A confidencialidade das informações geradas e a privacidade do voluntário são garantidas. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de ______

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 

 

__________________________________ 

Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

 

__________________________________ 

Testemunha
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9 ANEXOS 

9.1 COMITÊ DE ÉTICA 
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9.2 MANUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE E QUALIDADE EM SERVIÇOS 

DE SAÚDE – MÓDULO 4: MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 

RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CAP.4: MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CIRÚRGICA, 2013. 
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9.3 RCD Nº 50 – CAPÍTULO 6 
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