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Abstract 

 

Methodological study with quantitative approach, with the aim of drawing up a reasoned 

check instrument in the assessment of actions for evaluation and follow-up of patients 

undergoing neurosurgery, with views to the control of surgical site infections (ISC), 

understand that your filling is performed by professional surveillance action of hospital 

infection control Committee (CCIH). For both, this instrument has been built and validated 

as five methodological steps: 1-bibliographic survey; 2-construction of the first version of 

the instrument based on literature; 3-data collection with content validation by judges-

experts; 4-analysis and discussion of the validation performed by the judges-experts; 5-

production of the final version of the instrument. In the first phase was carried out 

bibliographical through integrative review, with search in the databases LILACS, 

CINAHAL, PUBMED, LILACS and portal CAPES. 23 articles were selected. This search 

three categories emerged which gave rise to the first version of the instrument that was 

subdivided into checking: pre-operative actions, intra operative and post operative, with 24 

items to be checked for appropriateness. For the validation step, judges were selected 

experts with expertise in pre, intra or post-operative neurosurgery between nurses and 

doctors, each professional assessing the issues pertinent to your practice. For obtaining the 

consensus of experts, it was used a questionnaire with Likert type scale of four points, 

numbered from 1 to 4, where 1 corresponds to the lowest agreement, and 4, the larger 

agreement. Analysis was used to calculate content Validity index (CVI), where he was 

found 0.96.  The instrument demonstrated content validity in the opinion of experts. It is 

concluded that this instrument may facilitate work processes of the CCIH professionals, 

enabling the monitoring of potential risks to the patient submitted to Neurosurgery.  

 

 Keywords: Neurosurgery, Surgical Wound Infection, Infection Control. 
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Resumo  

 

Estudo metodológico com abordagem quantitativa, com o objetivo de elaborar instrumento 

de checagem fundamentado no levantamento das ações para avaliação e acompanhamento 

dos pacientes submetidos à neurocirurgia, com vistas ao controle das Infecções do Sítio 

Cirúrgico (ISC), entendendo que o seu preenchimento se constitui em ação de vigilância 

realizada pelos profissionais da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Para 

tanto, este instrumento foi construído e validado de conforme cinco etapas metodológicas: 

1- Levantamento bibliográfico; 2- Construção da primeira versão do instrumento com base 

na literatura; 3- Coleta de dados com a validação de conteúdo por juízes-especialistas;4-

Análise e discussão da validação realizada pelos juízes-especialistas ;5- Produção da 

versão final do instrumento. Na primeira etapa foi realizado levantamento bibliográfico por 

meio de revisão integrativa, com busca nas bases de dados LILACS, CINAHAL, 

PUBMED, LILACS e portal CAPES. Foram selecionados 23 artigos. Desta busca 

emergiram três categorias as quais deram origem à primeira versão do instrumento de 

checagem que foi subdividido em: ações pré operatória, intra operatória e pós operatória, 

com 24 itens a serem checados quanto à sua adequação. Para a etapa de validação, foram 

selecionados juízes especialistas com atuação no pré, intra ou pós operatório de 

neurocirurgia entre enfermeiros e médicos, cada profissional avaliando as questões 

pertinentes à sua prática. Para obtenção do consenso dos especialistas, foi utilizado um 

questionário com Escala do tipo Likert de quatro pontos, numeradas de 1 a 4, onde 1 

corresponde à menor concordância, e 4, à maior concordância. Utilizou-se a análise com o 

cálculo de Índice de Validade de Conteúdo (IVC), onde foi encontrado 0,96.  O 

instrumento demonstrou validade de conteúdo na opinião de especialistas. Conclui-se que 

este instrumento poderá facilitar os processos de trabalho dos profissionais da CCIH, 

possibilitando a vigilância de potenciais riscos ao paciente submetido à neurocirurgia.  

 Descritores: Neurocirurgia, Infecção da Ferida Operatória, Controle de Infecção. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O objeto deste estudo foi o desenvolvimento de instrumento para vigilância 

relacionada ao controle e prevenção das Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC), em 

neurocirurgia, destinado a direcionar as ações da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH). Sua construção se deu a partir da identificação das ações de maior 

impacto para o controle dessas infecções com base na literatura atual, à luz dos conceitos 

de Segurança do Paciente e com a validação do seu conteúdo por juízes- especialistas. 

A escolha deste tema está ligada a experiência da autora de aproximadamente 10 

anos como enfermeira na área de Controle de Infecção Hospitalar, onde são vivenciadas 

dificuldades enfrentadas no dia a dia para implantação de uma vigilância para a ISC 

efetiva.  

As definições de procedimentos cirúrgicos, infecção e indicadores constituem a 

base que norteia o trabalho da CCIH. A utilização uniforme de definições, procedimentos e 

critérios para diagnosticar uma infecção de modo harmonizado, possibilitam a vigilância 

efetiva e fidedigna, permitindo a comparação entre os dados e a atuação correta da 

comissão. Do contrário, os dados podem ser interpretados de forma errada.  

  Há praticamente um consenso atual sobre a necessidade de novas práticas que 

resultem em indicadores e taxas que realizem não só a vigilância epidemiológica, mas 

avaliem a qualidade das práticas de controle de infecção na assistência. Uma maneira para 

a avaliação de qualidade nas práticas assistenciais é a construção de instrumentos para 

checagem das chamadas vigilâncias de processos e estruturas.  Estes contemplam a 

verificação de itens desejáveis, que estejam ou não em conformidade para prevenção de 

determinada infecção, medidos de forma contínua ou periódica, para que se verifique 

deficiências em determinadas áreas da assistência ou estruturas, favorecendo a melhor ação 

da CCIH. Estes instrumentos auxiliam ainda na mensuração para mudanças na área 

assistencial, porque podem mostrar a realidade para quem não está inserida nela, a 

exemplo dos gestores e gerentes das instituições. 
1
   

 Para se conseguir dados fidedignos no que se refere à ISC, faz-se necessária a 

obtenção de taxas e comparação destas, vigilância e intervenção baseadas na mesma 

especialidade cirúrgica. É possível afirmar que os procedimentos cirúrgicos de diferentes 
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especialidades não podem ser comparados, uma vez que os fatores predisponentes para 

ISC nos diversos tipos de cirurgias diferem muito. 

Na unidade de saúde, cenário deste estudo, já existe ações que visam o controle das 

ISC desenvolvidas pela CCIH, tais como: Prevalência pontual com levantamento mensal 

das infecções nas clínicas cirúrgicas; Visitas semanais ao Centro Cirúrgico para avaliação 

dos procedimentos e estruturas; Visita periódica à Central de esterilização para análise dos 

processos ali desenvolvidos; Busca ativa de casos de ISC nas cirurgias que envolvem 

próteses; Auditoria de processos nas unidades cirúrgicas, entre outras ações. Porém, trata-

se de uma unidade hospitalar que realiza cerca de 500 procedimentos cirúrgicos por mês, 

com um Centro Cirúrgico com 11 salas de operação, com a atuação de inúmeras equipes 

multiprofissionais e grande quantidade de processos envolvidos.  Faz-se necessária busca 

ativa e sistemática das adequações relacionadas ao controle das infecções, tornando-se 

ainda mais relevante em se tratando de cirurgias limpas, como as realizadas pela 

neurocirurgia. 

Atualmente, dados internacionais nos mostram que as ISC contribuem em cerca de 

15% de todas as infecções relacionadas a assistência a saúde e cerca de 37% das infecções 

de pacientes cirúrgicos adquiridas em hospital . 
2,3

 Dois terços das infecções do sítio 

cirúrgico são incisionais e um terço confinado ao espaço orgânico.  Em países ocidentais, a 

freqüência de tais infecções é de 15–20% de todos os casos, com uma incidência de 2–15% 

em cirurgia geral. Nos EUA pelo menos 780.000 infecções do sítio cirúrgico ocorrem a 

cada ano, com altas taxas como 13% para cirurgias de cólon de alto risco. 
2,4

 

 Antes do início do movimento de segurança do paciente, a prevenção das chamadas 

infecções relacionadas à assistência à saúde era vista como um trabalho de epidemiologia 

hospitalar. Essas infecções eram consideradas como danos inerentes ao tratamento. No 

entanto, vem se acumulando evidências de que algumas medidas podem diminuir de 

maneira significativa a ocorrência dessas infecções. Muitas infecções relacionadas a 

dispositivos, como pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) e infecção de 

corrente sanguínea associada a cateteres centrais podem ser prevenidas e controladas 

através da implementação de estratégias bem definidas. 
5
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 Ao utilizarmos os conceitos de segurança do paciente, podemos considerar as 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como eventos adversos evitáveis, 

visto que podem ocorrer como resultado de falha de adesão às práticas baseadas em 

evidências. Os profissionais de saúde que prestam cuidados aos pacientes são elementos 

chave no processo de evitar erros referentes aos cuidados e também, de assumir um papel 

de liderança no avanço e no uso de estratégias para promover a segurança e qualidade do 

cuidado.
4
 Porém, cabe à CCIH normatizar e implementar medidas, bem como,  realizar 

vigilância dos processos para diminuir os riscos de eventos adversos evitáveis, tais como as 

ISC. 

Devido à problemática explicitada, foi escolhida a neurocirurgia como foco deste 

estudo, por ser uma modalidade cirúrgica que possui poucos riscos extrínsecos para 

aquisição de ISC na condição de cirurgia “limpa”, porém com grande potencial para 

complicações graves caso ocorra uma ISC. Na unidade hospitalar onde o estudo foi 

desenvolvido, ocorrem em média 10 neurocirurgias por mês, que é considerado um 

quantitativo expressivo para aquisição de ISC, porém factível de realizar acompanhamento 

pela CCIH. Nesta perspectiva, podemos sumarizar a situação problema deste estudo no 

seguinte hipótese: As ISC podem ser avaliadas e acompanhadas por um instrumento de 

vigilância das ações nas etapas de pré, trans e pós operatório de pacientes submetidos á 

neurocirurgia. 

1.1 Justificativa 

As infecções em neurocirurgia são complicações graves, que atingem diretamente o 

prognóstico do paciente, com alta letalidade e grande número de sequelas entre os 

sobreviventes.  É um assunto bastante explorado e estudado apesar da baixa prevalência 

absoluta de ISC (1% a 11%), visto que são associadas à alta morbidade e letalidade. 

Todavia, é sabido que podem ser evitadas ou tratadas precocemente. Essas infecções são 

também responsáveis pelo aumento de dias de internação em unidade de tratamento 

intensivo (UTI) e ainda podem ocasionar à reabordagem cirúrgica. 
6
  

A maior parte da literatura encontrada sobre o assunto utiliza a definição de 

infecção do sistema nervoso central (SNC) do Centro de Controle de Doencas/The 

National Healthcare Safety Network (CDC/ NHSNE) 
7
 que as divide como: 1) infecção 
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superficial, 2) infecção intracraniana: abscesso cerebral, infecção subdural ou peridural, 

encefalite; 3) meningite ou ventriculite; 4) abscesso espinal sem meningite. A maior 

incidência é de infecções superficiais.  Num estudo, foi vista a incidência de infecções pós 

craniotomia em 2.994 pacientes, desses 117 (4%) evoluíram com infecção de sistema 

nervoso e em 30 deles foi detectada infecção de sítio cirúrgico. 
8 

A incidência de ISC em neurocirurgia tem correlação com o potencial de 

contaminação: 1% a 5% para cirurgias limpas, 3% a 11% para cirurgias potencialmente 

contaminadas, 10% a 17% para cirurgia contaminada e maior que 27% para cirurgias 

infectadas. 
9  

As manifestações infecciosas pós craniotomias mais comuns são: a infecção de 

ferida cirúrgica, ostemielite craniana, meningite, ventriculite, encefalite, abscesso cerebral 

e empiema subdural ou epidural.
 6

  

Após a inoculação inicial, são necessários cerca de 1000 organismos bacterianos 

por grama de tecido para que haja infecção no local ou outras complicações infecciosas.
  

Os organismos mais comuns a infectar o sítio cirúrgico são em geral patógenos comuns à 

flora da pele. Staphylococcus aureus é o patógeno mais incidente em infecções incisionais 

e profundas em neurocirurgia, mas Staphylococcus epidermidis também é frequentemente 

isolado em pacientes com quadro de ISC. Estudos demonstram a incidência de ISC em 

neurocirurgia por Propionibacterium acnes, considerada uma bactéria contaminante dos 

folículos pilosos presente no couro cabeludo e clinicamente insignificante. No entanto, por 

vezes são responsáveis por infecções intracranianas.
8,10,11

 

Estudo recente demonstrou que os fatores de risco para ISC em craniotomia têm 

relação com cirurgias por trauma, reoperação, operação no turno vespertino e doenças 

crônicas. O mesmo estudo demonstra que os fatores extrínsecos têm 1,7 vezes mais risco 

para desenvolver ISC se comparado aos fatores intrínsecos. 
12

 Outro estudo mostrou 

através de análise multivariada que a presença de fístula liquórica e reoperação no mesmo 

sítio são fatores fortemente associados à aquisição de ISC em     neurocirurgia.
 13  

Outro 

estudo encontrou ainda fatores de risco independentes para ISC onde neurocirurgias foram 

realizadas por médicos menos experientes ou a cirurgia foi feita para causas infecciosas. 
14 
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Muitos são os fatores de risco atribuídos à ISC em neurocirurgia especificamente. 

Porém as pesquisas sobre fatores de risco ainda são recentes. As novas tecnologias, 

disponibilidade de profilaxia antimicrobiana e informação dos profissionais de saúde 

trouxeram avanços no controle dessas infecções. No entanto, ISC continua a ser uma causa 

de mortalidade e morbidade entre pacientes submetidos a essas cirurgias. Isto ocorre 

também devido ao aumento do aparecimento de patógenos resistentes aos antimicrobianos, 

ao aumento do número de pacientes cirúrgicos que são idosos e / ou são acometidos por 

doenças crônicas ou são imunocomprometidos. 

Apesar da importância atribuída a ISC em neurocirurgia, as variáveis mostram-se 

difíceis de serem controladas e observadas sistematicamente na prática diária, devido à 

diversidade de situações e fatores que podem desencadear este evento.  Desenvolver uma 

lista de verificação ou checagem que atenda ao proposto não é uma tarefa fácil.  Por 

exemplo, é possível citar todas as listas utilizadas e recomendadas hoje pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) que passaram por modificações e adaptações até chegarem à sua 

forma final. Porém, podemos constatar através de exemplos da indústria e também dos 

exemplos atuais em saúde, que essas listas têm sido bastante importantes na prevenção de 

erros e eventos adversos.
2,5,15

 No entanto, apesar da existência dos  mais variados tipos de 

instrumentos de avaliação e checagem encontrados na literatura, a ausência de 

instrumentos construídos para a avaliação de determinadas variáveis torna necessária a 

elaboração de novos instrumentos, ao passo que muitos destes não foram construídos com 

preocupação em apresentar características psicométricas satisfatórias, sendo estas 

características obscuras ou inexistentes. 
16 

Assim, o produto deste trabalho, que consiste num instrumento de checagem para 

vigilância de ISC em neurocirurgia, concretiza uma iniciativa de obtenção de dados 

confiáveis e mensuráveis que auxiliem o trabalho da CCIH. 

 Acredita-se que esse estudo venha contribuir para fornecer um instrumento de 

checagem validado, que possa servir de base para utilização em diversos cenários de saúde. 

Pretende-se também fomentar a discussão acerca deste tema na realidade estudada, tendo 

como principal contribuição à prevenção de ISC em neurocirurgia na assistência em saúde.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Elaborar instrumento de checagem baseado em evidências sobre as ações de 

controle das Infecções do Sítio Cirúrgico em neurocirurgia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

1) Identificar as evidências disponíveis na literatura acerca das ações de controle das ISC 

em neurocirurgia. 

2) Elaborar  instrumento de checagem para vigilância relacionada à prevenção e controle 

das ISC em neurocirurgia. 

3) Validar o instrumento de checagem elaborado.  

 

 

 

2. BASES CONCEITUAIS  

2.1 O Contexto de Segurança do Paciente e a Infecção de Sitio Cirúrgico como Evento 

Adverso  

Atualmente a segurança do paciente é uma das questões mais críticas para a saúde. 

A necessidade crescente de diminuir complicações evitáveis e prevenir os erros serve como 

impulso para incentivar o uso da prática baseada em evidências, possibilitando a 

diminuição de complicações indesejáveis.  

No final de 1999, o Institute for Healthcare Improvement  (IHI) dos Estados Unidos 

da América (EUA) publicou o relatório “To Err is Human: Building a Safer Health 

System” (Errar é Humano: Construindo um sistema mais seguro de saúde), no qual os 

autores estimaram que entre 44mil e 98 mil norte-americanos morrem a cada ano devido a 
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erros associados aos cuidados em saúde.  O relatório ainda destacou a necessidade de 

trabalhar as questões relacionadas com a segurança do paciente, colocando este assunto 

como uma importante prioridade para as autoridades de saúde dos EUA. Desde então, a 

pressão para aumentar a segurança do paciente tem crescido continuamente em todo o 

mundo. 
17

  

Confrontada pelas evidências mundiais de danos substanciais na saúde pública 

devido à segurança inadequada do paciente e em atenção a Resolução 55.18, da 55º 

Assembléia Mundial da Saúde ocorrida em maio de 2002, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) lançou, em outubro de 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente. Essa Aliança tem o objetivo de despertar a consciência profissional e o 

comprometimento político para uma melhor segurança na assistência à saúde e apoiar os 

Estados Membros no desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas práticas 

assistenciais. Assim, com a finalidade de diminuir a incidência desses erros evitáveis, deu-

se o início do lançamento de campanhas com objetivos e diretrizes claros. Os chamados 

Desafios Globais para a Segurança do Paciente, previstos na Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, orientam a identificação de ações que ajudem a evitar riscos para 

os pacientes e ao mesmo tempo, norteiam os países que tenham interesse em implantá-los.
 

2,18
  

A cada ano, a Aliança organiza programas que buscam melhorar essa segurança, e a 

cada dois anos um novo desafio é formulado para fomentar o comprometimento global e 

destacar temas correlacionados e direcionados para uma área de risco identificada como 

significativa em todos os Estados Membros da OMS. 
2 

O primeiro desafio global, no biênio 2005-2006, focou-se nas infecções 

relacionadas à assistência à saúde, com o tema “Uma Assistência Limpa é uma Assistência 

mais Segura”. O propósito era promover a higiene das mãos como método sensível e 

efetivo para a prevenção das infecções. 
9
 

 No Brasil, a OMS vem trabalhando este tema em parceria com a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), envolvendo ações de promoção e prevenção de 

infecção em serviços de saúde desde 2007, após a assinatura da Declaração de 

Compromisso na Luta contra as IRAS, pelo Ministro da Saúde, neste mesmo ano .
20 
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Entre 2007 e 2009, realizou-se o estudo Ibero-Americano de Eventos Adversos na 

Atenção à Saúde (IBEAS) em cinco países da América Latina.
21

 Este estudo mostrou que 

10,5 % dos pacientes hospitalizados sofrem algum tipo de evento adverso e destes, 58,9% 

poderiam ter sido evitados. A estimativa de que, aproximadamente, uma em cada 10 

admissões hospitalares resulta na ocorrência de pelo menos 1 evento adverso é alarmante, 

ainda mais se considerarmos que metade destes incidentes poderiam ter sido evitados. No 

Brasil, estudo realizado em três hospitais de ensino evidenciou a incidência de eventos 

adversos de 7,6%, dos quais 66,7% foram considerados evitáveis.
20,22 

De acordo com a Classificação Internacional para a Segurança do Paciente 

(International Classification for Patient Safety – ICPS), um evento adverso, no contexto da 

área da saúde, é um incidente ou circunstância que resulta em dano desnecessário.
5,23 

É 

ainda definido como  lesão não intencional causada pela assistência em saúde e não pela 

evolução natural da doença de base.
17,24 

É importante destacar que, os efeitos adversos devem ser distinguidos em efeitos 

adversos resultantes da assistência médica e efeitos adversos resultantes da morbidade e 

mortalidade que os pacientes sofrem em consequência de uma condição médica adjacente.  

Os primeiros são conhecidos ainda como “danos” e foram definidos pelo IHI como: 

“Lesão corporal não intencional resultante de ou promovida por cuidados médicos 

(incluindo a ausência de tratamento médico indicado) que exige um acompanhamento 

adicional, tratamento ou hospitalização, ou que resulta em óbito.”
25

A segunda categoria de 

eventos se referem a efeitos nocivos inerentes ao tratamento médico na ausência de 

quaisquer erros (p ex. devido a efeitos colaterais de quimioterapia). Portanto, a literatura da 

segurança do paciente separa os eventos adversos como evitáveis e não evitáveis. 
5,20, 21, 23, 

Outro estudo nos EUA conduzido pela Society of Actuaries (SOA) verificou
 
que 

eventos adversos previsíveis custariam 19,5 bilhões em 2008 ao sistema de saúde 

americano. No ranking relacionado ao número de eventos, a quantidade de Infecções Pós-

Operatórias ficou na segunda colocação, estando atrás apenas do evento “Úlcera por 

Pressão”.  A estimativa de Infecções Pós-Operatórias é de 252.695 números de eventos, 

com um custo total de US$3.676 bilhões. 
19,26  
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O Center for Disease Control and Prevention (CDC) estima que 1 em cada 10 a 20 

pacientes hospitalizados desenvolverão uma Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 

(IRAS) e que estas são responsáveis por 100 mil mortes por ano nos EUA. Refere ainda 

que a estas infecções é atribuído um custo em torno de 30 a 40 bilhões de dólares. A 

grande maioria destas infecções poderia ser evitada com a adesão de medidas simples, 

como a adoção de “bundles”, ou com a correta higienização das mãos. 
27

 

Em saúde, nem todos os erros culminam em eventos adversos e nem todos os 

eventos adversos são resultantes de erros. Fazer essa diferença torna-se importante para a 

implementação de estratégias de prevenção, em especial de eventos adversos consequentes 

de erros. 
20,23

 Nem sempre o agravo ao paciente advém de grandes falhas realizadas em 

atividades com sistemas complexos, mas podem advir de pequenos deslizes capazes de 

ocasionar consequências fatais, dependendo das condições do paciente.
20  

Os erros que ocorrem na assistência à saúde não são decorrentes de ações 

intencionais e nem significam falta de treinamento ou comprometimento dos profissionais 

de saúde. Eles advêm de sistemas ou processos que têm outras prioridades, como o lucro 

ou cuidado individual e não a cultura de segurança do paciente. Neste sentido, os 

profissionais de saúde foram chamados de “segundas vítimas”, pois apesar da boa 

formação e comprometimento, muitas vezes exercem sua profissão em sistemas “caóticos”, 

sem processos estabelecidos, propiciando a ocorrência de erros. 
28 

 

Em 2009, a OMS definiu a data de 5 de maio para instalação da Campanha Mundial 

de higiene das mãos. O objetivo foi convidar os países membros e os serviços de saúde a 

promoverem iniciativas sobre a temática higiene das mãos destinadas tanto aos 

profissionais de saúde como aos cidadãos. 
19

 

Já o segundo Desafio Global (2007-2008) para a Segurança do paciente dirigiu a 

atenção para os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica, que são, 

inquestionavelmente, componentes essenciais da assistência à saúde. A estratégia consistiu 

em definir um conjunto básico de normas de segurança dirigidas à prevenção das infecções 

pós-cirúrgicas, a segurança dos procedimentos anestésicos e das equipes cirúrgicas e a 

mensuração dos indicadores cirúrgicos.  Esse desafio Global tem como objetivo aumentar 

os padrões de qualidade nos procedimentos cirúrgicos, diminuindo a ocorrência de erros e 
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morbimortalidade causada pelas intervenções cirúrgicas. Sumariza-se com os seguintes 

itens: 1) prevenção de infecções de sítio cirúrgico; 2) anestesia segura; 3) equipes 

cirúrgicas seguras; e
 
4) indicadores da assistência cirúrgica.

2,18 

O programa “A Cirurgia Segura Salva Vidas” pretende melhorar a segurança 

cirúrgica e reduzir o número de mortes e complicações cirúrgicas de quatro maneiras.
2,18

 
 

1) fornecendo aos médicos, administradores hospitalares e funcionários públicos de Saúde, 

informação sobre a função e os padrões de segurança cirúrgica em saúde pública; 

2) definindo um conjunto mínimo de medidas uniformes ou de “indicadores cirúrgicos”, 

para a vigilância nacional e internacional da assistência à saúde; 

3) identificando um conjunto simples de padrões de segurança que possam ser usados em 

todos os países e cenários e que sejam compilados em uma “lista de verificação de 

segurança cirúrgica” para uso nas salas de operação; e 

4) testando a lista de verificação e as ferramentas de vigilância em sítios - piloto em todas 

as regiões da OMS e então distribuindo a lista de verificações para hospitais de todo o 

mundo. 

O programa da OMS propõe ainda dez objetivos básicos e essenciais em qualquer 

procedimento cirúrgico: 
 

1. A equipe operará o paciente certo e o local cirúrgico certo. 

2. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos, 

enquanto protege o paciente da dor. 

3. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para perda de via aérea ou de 

função respiratória que ameacem a vida. 

4. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas 

sanguíneas. 
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5. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente 

de risco ao paciente. 

6. A equipe usará de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco de 

infecção no sítio cirúrgico. 

7. A equipe impedirá a retenção inadvertida de instrumentais ou compressas nas feridas 

cirúrgicas. 

8. A equipe manterá seguros e identificará, precisamente, todos os espécimes cirúrgicos. 

9. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução 

segura da operação. 

10. Os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a 

capacidade, volume e resultados cirúrgicos. 

O produto deste biênio foi à divulgação de uma lista de verificação de segurança 

cirúrgica nos serviços de saúde, com uma avaliação integral do paciente previamente a 

cada procedimento cirúrgico, na qual é realizada verificações em três momentos: antes da 

indução anestésica, antes da cirurgia começar e antes do paciente sair da sala cirúrgica.
 2,18

 

No Brasil, o tema do segundo desafio vem sendo desenvolvido junto à Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAS) e ANVISA, do Ministério da Saúde (MS),
20,23 

 que lançaram este 

desafio em 13 de maio de 2010 mostrando a preocupação e interesse nacionais para com 

esse tema.
 2

 Dentro deste contexto estão inseridos também o controle e prevenção de 

Infecções do Sítio Cirúrgico.  
 

  Em consonância com as recomendações mundiais, em julho 2013 foi publicada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a RDC n° 36, que institui ações para 

a segurança do paciente em serviços de saúde. Nela, formaliza-se a obrigatoriedade da 

formação de um Núcleo de Segurança do Paciente, onde deverão ser desenvolvidas ações 

nesse sentido. Torna-se obrigatório a notificação de eventos adversos, sendo todas as 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, consideradas como eventos adversos. 
29  
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O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído através de Portaria nº 

529, de 1º de abril de 2013. É direcionado aos gestores, profissionais e usuários da saúde e 

tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. O programa aborda vários aspectos 

relacionados à segurança do paciente, porém a inserção deste trabalho se dá nos artigos 5º 

e 7º. 
30 

  O Artigo 5º Constitui estratégias de implementação do PNSP, onde, entre outras 

estratégias, está também descrito a “implementação de sistemática de vigilância e 

monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com garantia de retorno às unidades 

notificantes” (Artigo 5º - V). O artigo 7º diz respeito às competências do Comitê que 

deverá realizar a implantação do programa, onde são incluídas a elaboração e validação de 

protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais 

como infecções relacionadas à assistência à saúde e procedimentos cirúrgicos. 
30

 

O Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas á Saúde 

(PNPCIRAS) foi publicado em setembro de 2013 pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e traça objetivos específicos para a redução de Infecções 

Relacionadas à Saúde (IRAS) entre os anos de 2013 e 2015. Dentre os quatro objetivos 

estabelecidos pelo programa, dois deles possuem articulação com o estudo proposto, a 

saber: Objetivo II. Reduzir Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) e Objetivo III. Estabelecer 

mecanismos de controle sobre a Resistência Microbiana (RM) em Serviços de Saúde. 
31 

O programa tem o foco inicial no controle das ISC nas cirurgias cesáreas
31

, mas 

nota-se a importância desse tema como um todo, tendo em vista a sua inclusão como um 

dos quatro objetivos estabelecidos. É possível inferir que a inclusão somente desse tipo de 

cirurgia se dá pela ausência de dados significativos a respeito de ISC no Brasil atualmente, 

fazendo com que a ANVISA iniciasse a vigilância nacional por apenas um tipo de cirurgia, 

para posterior abrangência das ações no sentido de obter dados consolidados e coesos a 

respeito das taxas de ISC em todo o Brasil. 
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2.3 Infecção de sítio cirúrgico 

 

As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) são infecções que ocorrem no local do 

procedimento cirúrgico e podem ocorrer nas camadas superficiais ou profundas da incisão, 

órgãos ou espaço que foi manipulado ou traumatizado, tais como o espaço peritoneal, 

espaço pleural, mediastino ou espaço articular. 
32

 

As tentativas de reduzir a taxa de infecções de sítio cirúrgico  datam do início do 

século XIX com o estudo da epidemiologia e prevenção da febre cirúrgica, por James 

Young Hamilton.  Posteriormente, Joseph Lister foi pioneiro no uso de anti-sépticos para a 

prevenção de infecção cirúrgica ortopédica, em 1865. Felizmente, foram feitos muitos 

avanços no que se refere à cirurgia e controle de infecção ao longo dos últimos 150 anos. 

No entanto, à medida que a medicina tem avançado novos tipos de riscos de infecção têm 

emergido. Por exemplo, ao longo dos últimos 50 anos, a frequência de cirurgias aumentou, 

também os procedimentos tornaram-se mais invasivos, com maior proporção de técnicas 

operatórias com a inserção de corpos estranhos e os procedimentos são realizados em uma 

população de pacientes cada vez mais predisposta a complicações devido à sua morbidade 

prévia. Como resultado, ISC permanece como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em cuidados de saúde modernos. 
33

 

 As infecções de sítio cirúrgico levam a um aumento médio da duração da 

internação hospitalar em 4-7 dias. Esses pacientes têm duas vezes mais chance de ir a 

óbito, duas vezes mais chance de serem internados numa unidade de tratamento intensivo e 

cinco vezes mais chance de serem readmitidos após a alta. Os custos da assistência à saúde 

aumentam substancialmente para pacientes com ISC. 
2,18,34 

Além disso, há o sofrimento 

emocional e físico do paciente acometido devido ao prolongamento da doença e 

hospitalização, o que causa tempo maior de afastamento de suas atividades, convívio social 

e transtornos familiares em função da piora de seu estado e incerteza quanto ao agravo à 

saúde.   

No Brasil, a ISC ocupa a terceira posição entre todas as infecções em serviços de 

saúde, compreendendo 14% a 16% daquelas encontradas em pacientes hospitalizados.   
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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.  Recentemente, sua prevalência tem sido usada como um 

indicador da qualidade dos hospitais e cirurgiões. 
18,32 

2.3.1 Etiologia 

A contaminação microbiana durante um procedimento cirúrgico é um precursor 

da infecção do sítio cirúrgico. A maioria das feridas cirúrgicas é contaminada 

por bactérias, mas apenas uma minoria progride para infecção clínica. A 

infecção não ocorre na maioria dos pacientes porque as defesas inatas do 

hospedeiro eliminam os contaminantes no sítio cirúrgico de maneira eficiente. 

Há pelo menos três importantes determinantes para que a contaminação leve a 

infecção do sítio cirúrgico: a dose de contaminação bacteriana, a virulência das 

bactérias e a resistência do paciente. A probabilidade de infecção aumenta 

proporcionalmente com o aumento do número e virulência das bactérias. 

Características locais da ferida, tais como tecido necrótico residual, presença de 

drenos ou sutura, podem agravar a ISC. Portanto, quanto mais virulento for o 

contaminante bacteriano, maior a probabilidade de infecção.
 32,35 

Tabela 1: Os patógenos mais comuns em ISC reportados ao CDC. 

  Patógeno % 

  Staphylococcus  aureus 20 

Staphylococcus coagulase negativa 14 

Enterorococcus 12 

Pseudomonas aeruginosa 8 

Echerirchia coli 8 

Enterobacter spp 7 

Proteus mirabilis 3 

Streptococcus 3 

Klebsiella pneumoniae 3 

Candida albicans 2 

    

  
Fonte: National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) reportados de Outobro1986 a Abril 

1996, emitido em maio de 1996.  
24
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As principais bactérias causadoras de ISC são as que estão presentes na microbiota 

da pele.  Staphylococcus aureus é a causa mais comum de ISC, ocorrendo em 20% dos 

casos reportados para o CDC, através do sistema de vigilância de IRAS americano, o 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS). 
36 

(tabela 1) Esse dado é relevante e 

devido a alta incidência de S. aureus resistente a oxacilina (MRSA),  tem um papel 

importante na gravidade e desfecho das ISC.  
37  

 

2.3.2 Definições 

 

Por definição, as ISC são divididas em: ISC superficial, ISC profunda e ISC 

órgãos/cavidade
. 38,39 

1) Incisional superficial – Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve 

apenas pele e subcutâneo; 

2) Incisional profunda – Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até UM 

ano, se houver colocação de prótese, e envolve tecidos moles profundos à 

incisão (ex: fáscia e/músculos); 

3) Órgão / cavidade - Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até UM ano, e 

envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada 

durante a cirurgia. 

Os procedimentos cirúrgicos são classificados de acordo com o seu potencial de 

infecção, e normalmente é utilizada a definição do CDC: 
7
 

1) Feridas limpas: Uma ferida operatória não infectada na qual nenhuma inflamação 

é encontrada e os tratos respiratório, alimentar, genital ou urinário não infectado 

não são penetrados. São fechadas por primeira intenção e, se necessário, 

drenados por drenagem fechada. As feridas incisas operatórias que são 

conseqüência de trauma não penetrante devem ser incluídas nesta categoria. 

2) Feridas limpas – contaminadas: Feridas operatórias nas quais os tratos 

respiratório, alimentar, genital ou urinário são penetrados sob condições 

controladas e sem contaminação incomum. Especificamente, cirurgias 
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envolvendo o trato biliar, apêndice, vagina e orofaringe são incluídas nesta 

categoria, contanto que nenhuma evidência de infecção ou de quebra importante 

na técnica seja encontrada. 

3) Feridas contaminadas: Incluem feridas abertas, recentes, acidentais. Além disso, 

cirurgias com quebras importantes na técnica estéril ou exposição grosseira do 

trato gastro intestinal e incisões nas quais inflamação aguda, não purulenta seja 

encontrada são incluídas nesta categoria. 

4) Feridas sujas ou infectadas: Incluem feridas traumáticas antigas com tecido 

desvitalizado ou aprisionado e as que envolvem infecção clínica existente ou 

vísceras perfuradas. Esta definição sugere que microrganismos causadores de 

infecção pós operatória estavam presentes no campo operatório antes da 

cirurgia.  

2.3.3 Fatores de risco 

As características e co-morbidades dos pacientes são determinantes na ocorrência 

de ISC. Estudos mostram que infecções em outros locais diferentemente do local operado, 

(principalmente a colonização por S.aureus), diabetes mellitus mal controlado, tabagismo, 

uso de corticóides sistêmicos e outras medicações imunossupressoras, obesidade, extremos 

de idade, estado nutricional debilitado, transfusão sanguínea, e internação pré e pós 

operatória prolongadas aumentam o risco de ISC. 
40-48 

Outro fator de risco encontrado com frequência na literatura é idade avançada. Em 

um estudo de coorte com mais de 144.000 pacientes, o risco para ISC em pacientes acima 

de 65 anos foi significativo quando comparado a idades inferiores a 65 anos.
48

  

  Portanto, os fatores de risco para ISC podem ser advindos das características do 

paciente ou das características da cirurgia, como listados na tabela 2: 
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Tabela 2: Fatores de risco para ISC de acordo com as características do paciente e 

características da cirurgia. 

  Características do paciente  Características da cirurgia 

  Idade Preparo pré operatório da pele 

Estado nutricional Tricotomia pré operatória 

Diabetes Profilaxia antimicrobiana 

Fumo 
Antissepsia pré operatória das mãos e 

antebraços da equipe cirúrgica 

Obesidade Ambiente da sala de operação 

Colonização por microorganismos Roupas e campos cirúrgicos 

Resposta imune alterada Esterilização dos instrumentos 

Duração da internação pré e pós operatório 

Técnica cirúrgica: hipotermia, trauma aos 

tecidos, visceras ocas, remoção de tecido 

desvitalizado, drenos cirúrgicos, material 

de sutura e erradicação de espaço morto 

Fonte: Cirurgias seguras salvam vidas. Organização Mundial da Saúde. 2010 p102 

 

2.4 Vigilância das infecções do sítio cirúrgico 

2.4.1 Vigilância de processos 

 A vigilância tem sido descrita como a contínua e sistemática coleção, análise, 

avaliação e disseminação de dados e é amplamente utilizada pela CCIH como ferramenta 

para obtenção e comparação de dados. Os sistemas de monitoramento usam critérios de 

avaliação baseados em definições padronizadas, ajustes para riscos, habilidade para coletar 

e validar e analisar dados. Através da vigilância, a CCIH pode fornecer às equipes 

assistenciais informações importantes para a otimização do cuidado ao paciente. Um 

programa ativo de vigilância é necessário para identificação das infecções de ferida 

operatória (IFO) e uma das ferramentas que podem ser utilizadas é o check list. 
2
 

As listas de verificação ou listas de checagem têm sido amplamente utilizadas em 

todas as áreas da segurança do paciente. Apesar de aparentemente simples, esse método 

tem se mostrado eficaz para prevenção de erros e eventos adversos.
 5 

Ao liderar o estudo 
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multicêntrico que validou a lista de segurança cirúrgica da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o cirurgião Atul Gawande conclui que o valor desta “simples lista de verificação” 

se dá não somente na verificação de itens em si, mas da padronização e disseminação de 

procedimentos que se incorporam à prática com o decorrer do tempo. Gawande reflete 

sobre esta prática naturalmente incorporada à área de aviação, onde as listas de verificação 

são comuns e incorporadas ao dia a dia, porém, na saúde há uma grande resistência apesar 

de serem realizados procedimentos tão ou mais complexos. De acordo com o autor, as 

listas de verificação não podem resolver todos os problemas, mas elas, além de outras 

ações orientadas para a segurança, como padronização, simplificação, funções forçadas e 

dupla checagem, podem nos auxiliar a prestar um cuidado de saúde mais seguro e 

confiável. 
15 

Há que se levar em conta na construção e implantação de uma lista de verificação 

de processos clínicos complexos ou simples, as questões culturais, de mão de obra e 

operacionais. 
5,15

 Por isso a importância da sua validação, com adaptações para cada 

cenário.  

2.4.2 Cálculo de taxa de ISC 

De acordo com orientação da ANVISA, as taxas de ISC e vigilâncias de processos 

devem ser obtidas pela CCIH de cada unidade hospitalar e deve priorizar procedimentos 

com menor risco intrínseco de infecção.  A escolha do procedimento para vigilância deve 

levar em conta ainda: 
32

 

1)  Frequência da realização na unidade e/ou 

2) Procedimentos limpos de grande porte ou complexidade e/ou 

3) Procedimentos limpos com uso de próteses e/ou 

4) Outros procedimentos relevantes para a instituição. 

A fórmula para o cálculo da taxa deve ter como numerador todas as infecções 

diagnosticadas no procedimento submetido à avaliação. As infecções devem ser 

computadas na data em que o procedimento correspondente foi realizado e não na data do 

diagnóstico da ISC. Como denominador devem ser incluídos todos os procedimentos em 
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análise no período. A razão é multiplicada por 100 (cem) e é expressa na forma de 

percentual: 

Taxa de ISC = nº de ISC no procedimento escolhido X 100 

                           nº total do procedimento escolhido 

 As vigilâncias de processos e estruturas também deverão gerar taxas que são 

expressas através da razão entre nº de observações totais sobre o nº de observações 

adequadas multiplicados por 100. E é expressa sob forma percentual. Por exemplo: 

 Taxa de adequação a procedimentos X=  

Nº de adequações a um determinado processo ou estrutura X100 

       Nº total de um determinado processo ou estrutura 

A ANVISA sugere indicadores para acompanhamento e controle, porém, outros itens para 

vigilância podem ser acrescentados de acordo com sua relevância no procedimento 

escolhido. Os indicadores sugeridos pela ANVISA são:
32

 

1) Tempo de internação pré operatória ≤ 24h 

2) Tricotomia com intervalo ≤ 2h 

3) Tricotomia com aparador e tesoura 

4) Antibióticoprofilaxia realizada até 1h antes da incisão 

5) Antissepsia do campo operatório 

6) Duração da antibioticoprofilaxia 

7) Inspeção da caixa cirúrgica 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa para validação de 

conteúdo de um instrumento para vigilância da CCIH relacionada a ISC em neurocirurgia.  

A pesquisa metodológica pode ser definida como a investigação controlada dos aspectos 

teóricos e aplicados de matemática, estatística, mensuração e os meios de reunir e analisar 

os dados
49

. É aquela que se refere às investigações dos métodos de obtenção, organização e 

análise dos dados, tratando-se da elaboração de instrumento para coleta e análise de 
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dados
50

, aqui entendidos como aspectos referentes ao controle das ISC. Os estudos 

metodológicos visam à investigação de métodos para coleta e organização dos dados, tais 

como: desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa, o 

que favorece a condução de investigações com rigor acentuado.
49,50 

 

A pesquisa metodológica tem como uma estratégia utilizar de maneira sistemática os 

conhecimentos existentes, visando elaborar uma nova intervenção, ou melhorar uma 

intervenção, ou ainda, elaborar ou melhorar um instrumento, um dispositivo ou um método de 

medição. 50,51 

Basicamente, um estudo metodológico abrange as seguintes etapas: 

 Definir o construto ou comportamento a ser medido 

 Formular os itens da ferramenta 

 Desenvolver instruções para os usuários e respondentes 

 Testar a confiabilidade e validade da ferramenta. 
49

 

As três primeiras etapas requerem uma revisão da literatura específica e exaustiva para 

obter bases sólidas para o construto. No entanto, ao optar pela construção de um novo 

instrumento, o pesquisador tem a responsabilidade de garantir que este, de fato, apresente 

características psicométricas satisfatórias, que lhe atribuam fidedignidade dos resultados, o 

que requer sua validação para verificar se o instrumento é capaz de medir ou avaliar aquilo 

a que se propõe medir ou avaliar. 
16

 

O aspecto mais significativo e criticamente importante da pesquisa metodológica 

abordado em mensuração e estatística é chamado de psicometria. Este tipo de mensuração 

estatística fundamenta-se na teoria da medida em ciências para explicar o sentido que têm 

as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas e propor técnicas de medida dos 

processos mentais 
49

. A psicometria lida com a teoria e o instrumento de medição (p. ex. 

questionários), ou técnicas de medição (p.ex. ferramentas de observação) ao longo do 

processo de pesquisa. A psicometria lida, portanto, com a medição de um conceito com 

ferramentas confiáveis e válidas. 
49,52,53 
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Como referencial metodológico para elaboração e análise dos itens do instrumento, 

utilizou-se estudos de Fernandes 54, Alexandre & Colucci55 e Silva56. 

3.2 Cenário 

O cenário da realização deste estudo foi o Hospital Federal da Lagoa (HFL). O 

HFL é uma Unidade de Saúde Pública com gestão direta do Ministério da Saúde.  Situa-se 

no Município do Rio de Janeiro e tem ampla atuação desde a atenção básica, passando pela 

atenção de média e alta complexidade, sendo realizadas por atendimento ambulatorial e de 

internação. Não há setor de Emergência nesta Unidade. Acontecem na Unidade cerca de 

500 procedimentos cirúrgicos por mês, sendo esses de baixa, média e alta complexidade. 
57 

São realizadas cerca de 10 neurocirurgias por mês. 

Em resposta às demandas internacionais e nacionais com a preocupação com 

questões relacionadas à Segurança do Paciente e Qualidade, o Hospital Federal da Lagoa 

vem construindo nos últimos anos sua própria estrutura para a gestão e implementação 

nesse sentido. A partir de 2009 iniciou-se um movimento com vistas à adequação nos 

moldes do Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), que usa diretrizes da The Joint 

Comission para conceder selos de qualidade e acreditação hospitalar. Buscou-se 

consultoria para iniciar um diagnóstico do hospital nesta direção. 

  O setor de Gerência da Qualidade foi formalmente constituído no ano de 2010, 

composto por profissionais da área médica, enfermagem e administração, envolvidos na 

busca de qualidade e segurança do paciente e desde então vem desenvolvendo ações neste 

sentido. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) desta unidade também 

participa ativamente deste processo, no intuito de unir forças e utilizar as mesmas diretrizes 

para otimização dos resultados. 

 A escolha desse cenário se deve pelo número significativo de neurocirurgias 

realizadas e pela necessidade de sistematizar a vigilância das ISC na CCIH deste hospital . 

Os critérios dessa escolha se justificam nas recomendações da ANVISA, onde “cada 

unidade de saúde deve escolher os procedimentos para vigilância a partir dos critérios pré 

estabelecidos e de acordo com a freqüência da realização na unidade.” 
54 
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3.3 Participantes do estudo: juízes especialistas 

 Os participantes do estudo foram os juízes-especialistas, que são profissionais 

com reconhecida especialização e/ou experiência profissional no assunto-foco. Ressalta-se 

que, para a seleção dos participantes na validação de um instrumento é de extrema 

importância o nível de qualificação profissional e/ou experiência prática sobre a área 

temática a ser estudada para que se possa obter consenso de idéias especializadas. A 

seleção da amostra é considerada não aleatória, de conveniência ou intencional e se 

justifica uma vez que o interesse é selecionar juízes especialistas na temática de estudo.
55

 

De acordo com critérios encontrados na literatura, o grupo de avaliadores deve ser 

constituído com  9 a 15 integrantes para uma validação consistente. 
58 

Assim,
 
para ser 

considerado participante desta pesquisa, foi caracterizado o perfil descrito abaixo:  

Figura 1: Critérios para a seleção de participantes. Rio de Janeiro, 2015 

Critérios para seleção dos participantes 

1. Ser graduado em medicina ou enfermagem e 

2. Ter prática de pelo menos dois anos em uma das seguintes áreas de atuação: 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, neurocirurgia ou pré e pós 

operatório de pacientes neurocirúrgicos e/ou 

3. Ter capacitação (especialização / residência) nas áreas citadas; e 

4. Trabalhar na instituição em que o instrumento foi validado. 

Itens obrigatórios: 1 e 4. Adicionar os itens 2 ou 3. 

 Tais critérios foram estabelecidos por acreditar que estes profissionais reúnem 

requisitos quanto ao conhecimento teórico-prático essenciais proporcionando uma 

validação consistente do instrumento, visto ser um instrumento para uso essencialmente na 

prática. 

 O grupo de avaliadores foi escolhido considerando a sua atuação nas etapas do 

tratamento cirúrgico. Assim, para validar o conteúdo referente às informações acerca do 

preparo pré-operatório, buscou-se as enfermeiras das unidades cirúrgicas, que executam ou 

supervisionam a execução desses procedimentos. Os juízes-especialistas no que se refere 

ao conteúdo das informações intra-operatórias, foram os neurocirurgiões, cujo 

conhecimento e atuação avalizam sua análise acerca do momento operatório propriamente 
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dito. Na mesma lógica, para responder o instrumento de validação acerca do pós-operatório 

foram selecionadas as enfermeiras do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), que prestam 

cuidados a esses pacientes no pós-operatório e possuem expertise nos procedimentos 

realizados nesse período. Ressalta-se que todos os pacientes realizam o pós operatório no 

CTI. 

  Também, como público de interesse na utilização do instrumento em situação de 

validação, foi incluído como parte do grupo de juízes especialistas, os membros da CCIH, 

que se dispuseram a validá-lo no que se refere à adequação do instrumento quanto à sua 

utilização para vigilância de ISC em neurocirurgia. 

 Cada grupo de participantes realizou a avaliação dos itens do instrumento 

referente à sua prática, com a exceção do grupo de juízes dos profissionais da CCIH, que 

avaliaram todos os itens.  

  Assim, o grupo de juízes-especialistas foi constituído por 6 enfermeiras das 

clínicas cirúrgicas, 5 neurocirurgiões, 8 enfermeiras do CTI e 5 membros da CCIH.  

3.4 Percurso Metodológico 

 Para melhor entendimento, este trabalho foi didaticamente separado em 5 fases: 

1ª Fase: Levantamento bibliográfico; 

2ª Fase: Construção do instrumento e dos kits para validação do instrumento; 

3ª Fase: Coleta de dados: validação de conteúdo por juízes-especialistas; 

4ª Fase: Análise e discussão da validação realizada pelos juízes-especialistas 

5ª Fase: Produção da versão final do instrumento 

Por tratar-se de uma pesquisa metodológica, o detalhamento de cada fase do percurso 

metodológico se deu no capítulo a seguir, com os elementos que significam o movimento 

de pesquisa e a sua respectiva descrição.  
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3.4 Validação do instrumento 

 

 No processo de construção de um instrumento, a avaliação é determinada por 

variáveis que podem ser denominadas como propriedades psicométricas, dentre as quais se 

destacam a confiabilidade e validade. A confiabilidade pode ser resumida como medir 

fielmente o que se pretende avaliar. Já a validade consiste em medir com precisão o que o 

seu objetivo propõe avaliar.
 16,50

  

 A validade pode ser verificada através da Validade de Conteúdo, Validade 

Prática ou de Critério e Validade de Construção.  A Validação de Conteúdo é o método 

mais utilizado na área de saúde e pretende medir com exatidão a capacidade que o 

instrumento possui para aferir o fato estudado. Busca verificar quão representativas são as 

perguntas que foram elaboradas para determinado tópico. 
16,50,55

 

 Neste estudo utilizou-se o método de Validade de Conteúdo pelo julgamento de 

especialistas, referindo-se à consistência e valor de cada item para avaliar as práticas a que 

se destinam ao controle de ISC em neurocirurgia. 

 Para obtenção do consenso dos especialistas, foi utilizado um questionário com 

Escala do tipo Likert de quatro pontos.  A Escala Likert é uma escala não comparativa, 

onde se obtém itens relacionados à opinião do avaliador. Quando conta com quatro pontos, 

o avaliador classifica as questões quanto a “discordo totalmente”, “discordo parcialmente”, 

“concordo parcialmente” e “concordo totalmente”.
59

 

 Posteriormente utilizou-se a análise com o cálculo de Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC) para efetiva validação do instrumento. 
55 

  

  

 

3.6 Coleta de dados 

 

A coleta de dados neste estudo teve por finalidade a validação de conteúdo por 

juízes-especialistas do instrumento elaborado com base em levantamento bibliográfico 

feito pela autora.  

Após a seleção dos juízes-especialistas foram realizados dois blocos com duas 

reuniões cada. O primeiro bloco de reuniões aconteceu em 03/03/2015 às 09h e 09/03/2015 

às 14h. Este primeiro grupo consistiu de médicos da neurocirurgia e profissionais da 

CCIH.   O segundo bloco de reuniões aconteceu em 26 e 28 de outubro/2015, ambas às 
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14h e foi realizado com enfermeiros do CTI e enfermeiros da unidade cirúrgica. Este 

espaço de tempo ocorreu por problemas de saúde da pesquisadora.  Nessas reuniões 

ocorreu a explicação dos objetivos e procedimentos da pesquisa. Após alguns 

questionamentos e esclarecimentos, houve a concordância de todos e assim, assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), (APÊNDICE I). Foi também garantido 

o anonimato e foi ressaltado que a participação seria voluntária. Ainda, nessas ocasiões, foi 

entregue a cada participante, um kit contendo a carta convite do estudo (APÊNDICE II), 

orientações para o preenchimento do formulário de avaliação (APÊNDICE III), 

instrumento elaborado pela autora (APÊNDICE IV) e formulário com as questões para 

avaliação dos itens do instrumento (APÊNDICE V). Os kits foram recolhidos após as 

respostas dos juízes-especialistas, pela própria pesquisadora, num prazo de uma a duas 

semanas de acordo com a data das reuniões. 

O formulário com as questões para avaliação dos itens pelos especialistas foi 

confeccionado com base na Escala Likert de 4 pontos com as seguintes variações: 1= Não 

claro, 2= Pouco claro, 3= Claro, 4= Muito claro. Ao final do formulário havia um espaço 

em aberto para o juiz-especialista dar sua contribuição/opinião. 

Vale ressaltar que, como dito anteriormente, cada juiz-especialista recebeu 

formulário para validação referente à sua área de especialidade. Somente os profissionais 

da CCIH realizaram a avaliação de todo o instrumento.  

 

3.7 Análise dos dados 

 

 Nesse estudo, os dados foram obtidos através das respostas dos juízes-

especialistas ao instrumento de validação, cuja análise é quantitativa e expressa à valoração 

que melhor representou o grau atribuído pelo participante em cada item do instrumento. 

Para considerar um item validado, foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), 

que se refere à proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens. 
55

 Esta medida permite que 

inicialmente se analise cada item do instrumento e depois o instrumento como um todo.
50,55

 

 Foram considerados os seguintes critérios para a taxa de concordância aceitável 

entre os especialistas: nos grupos com até cinco participantes, todos devem concordar, e no 

caso de seis ou mais participantes, a concordância deve apresentar uma taxa de Índice de 
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Validade de Conteúdo maior que 0,78. O escore do índice é calculado por meio da soma de 

concordância dos itens que foram marcados por “3” e “4”. Os itens que receberam a 

pontuação “1” e “2” foram eliminados. 
50, 55,56

   

  Os itens foram avaliados separadamente quanto à proporção de concordância 

entre os especialistas, usando o cálculo da média dos valores de cada questão dividido pelo 

número de itens considerados na avaliação. Este cálculo pode ser expresso pela fórmula: 

IVC = número de respostas “3” ou “4”/ número total de respostas. 
50, 55, 56

 

 Para o instrumento completo, foi calculado o Índice de Validade de Conteúdo por 

Escala (IVCE), que traz a proporção dos itens com escore “3” e “4” por todos os 

avaliadores envolvidos.  Para este cálculo, não há um consenso sobre como fazê-lo
50,55

. No 

presente estudo, será utilizada a média dos valores dos itens calculados separadamente, isto 

é, somando-se todos os IVC calculados separadamente divididos pelo número de itens 

considerados na avaliação. Para verificar a validade de novos instrumentos, como nesta 

pesquisa, concordância mínima deve ser de 0,80 a 0.90. 
50,55 

 

3.8 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antonio Pedro, em 08/08/2014, sob parecer nº 725.095, registro CAAE: 

31289314.0.0000.5243 (ANEXO I), de acordo com a resolução 466/2012. 

A coleta de dados iniciou-se no Hospital Federal da Lagoa com o consentimento 

formal da direção do hospital (ANEXO II). 

Como dito anteriormente, os participantes da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) ao início da coleta de dados (APÊNDICE I). 

 

4 - APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: AS 

CINCO FASES DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Fase 1: levantamento bibliográfico 
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A identificação, com base na literatura, das ações de maior relevância no controle 

das ISC em neurocirurgia constitui na íntegra um dos três objetivos deste trabalho, sendo 

necessária uma busca cuidadosa e minuciosa para cumprir o objetivo proposto. Trata-se de 

uma revisão integrativa da literatura que consiste em sintetizar múltiplos estudos 

publicados sobre determinado assunto e identificar lacunas que precisam ser preenchidas 

com a realização de novos estudos
. 60

 

Para operacionalizar a revisão foi adotada a sequência das seguintes etapas: 1- 

identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; 2- estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão de estudos/amostragem; 3- definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4- avaliação dos estudos 

incluídos; 5- interpretação dos resultados e 6- apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento. 
60

 

Foi realizado por meio da busca online de artigos a fim de responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais são as ações de maior relevância no controle e diminuição das 

infecções de sítio cirúrgico em neurocirurgia, passíveis de intervenção da CCIH?  

A busca foi realizada nas Bases de Dados a Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), na US National Library of Medicine (PUBMED), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e  portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Foram utilizados os descritores em ciências da saúde (DeCS): 

Neurocirurgia, infecção de ferida operatória, controle de infecção, com suas respectivas 

traduções padronizadas no Medical Subject Heading (MESH): neurosurgery,  surgical 

wound infection, infection control e em espanhol: Neurocirurgía, infección de la herida e 

control de infección. Em razão das características específicas de cada base de dados, as 

estratégias de busca foram adaptadas de acordo com o objetivo e os critérios de inclusão 

deste estudo.  

A busca foi realizada no período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2015, sendo 

estabelecidos limites de 10 anos quanto ao ano de publicação (2004 a 2014). Os estudos 

foram selecionados mediante os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos, teses ou 

dissertações publicados nos idiomas inglês, português ou espanhol que abordassem 
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medidas para controle, prevenção e vigilância de infecção do sítio cirúrgico em 

neurocirurgia e disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas, ou através de 

contato com os autores ou compra virtual. Consideraram-se apenas estudos com 

neurocirurgias, com ou sem dispositivos e estudos que expusessem alguma ação com 

alguma influência sobre a incidência de ISC, que pudesse ser executada (ou deixar de ser 

executada), passíveis de implantação, execução ou vigilância pela CCIH.  Foram excluídos 

os artigos que abordassem técnicas ou procedimentos cirúrgicos, cirurgias de trauma e 

emergências e artigos que trouxessem fatores de risco intrínsecos para ISC, tais como 

comorbidades, tempo de internação pré operatório e tempo de cirurgia. Foram encontrados 

muitos artigos com a temática de ISC por S.aureus com protocolos para controle e 

vigilância deste patógeno. No entanto, optou-se pela exclusão devido à especificidade 

desse assunto. Os relatos de casos informais, capítulos de livros, artigos de reflexão, 

reportagens, editoriais de jornais sem caráter científico, revisões sistemáticas e integrativas 

também foram excluídos.  

Iniciou-se pela base de dados PUBMED, utilizando o formulário avançado com as 

combinações dos descritores. Seguiu-se a consulta nas bases; CINAHL, LILACS, CAPES 

e BVS.  A busca realizou-se pelos descritores individualmente, em seguida, fizeram-se os 

cruzamentos, utilizando o operador booleano and, entre os descritores. Após os 

cruzamentos, foram encontradas 1.182 publicações. Ao final da busca, foram encontrados 

23 artigos. O processo de seleção dos artigos se encontra na Figura 2: 
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Figura 2: Fluxograma de seleção dos estudos. Rio de Janeiro, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBMED 

n= 416 

CINAHAL 

n=122 

LILACS 

n=14 

CAPES 

n=329 

BVS 

n=301 

Estudos encontrados a partir da associação de descritores: 

APLICADO CRITÉRIO TEMPORAL 

PUBMED 

n=194 
LILACS 

n=6 

CAPES 

n=99 

BVS 

n=146 

CINAHL 

n= 50 

Exclusões após a leitura de resumos: 

Não respondem à questão norteadora: 102 

Não atendem aos critérios pré estabelecidos: 81 

Repetidos: 288  

PUBMED 

n=09 
CINAHL 

n=0 
LILACS 

n=4 

CAPES 

 n= 3 

BVS 

 n=7 

Estudos incluídos: 23 artigos 

Total 

1182 

Total 
495 
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Foi utilizado um instrumento de coleta de dados para avaliação das publicações 

selecionadas. Ele contempla itens relativos ao artigo, tais como: identificação, 

características metodológicas, e relativas ao conteúdo, como: objetivos, método, 

intervenções mensuradas e resultados encontrados. Após a leitura na íntegra dos artigos 

selecionados, foram extraídos os itens para preencher o instrumento de avaliação. Os dados 

foram digitados em uma planilha eletrônica tipo Microsoft Excel 2007 para análise 

descritiva. Em seguida, foram sintetizados em tabelas para a síntese das informações, que 

encontra-se no APÊNDICE VI. 

Para a avaliação do nível de evidência científica foi utilizada a classificação de sete 

níveis: nível 1- revisão sistemática ou metanálise de relevantes ensaios clínicos 

randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2- derivadas de pelo 

menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; nível 3- ensaios clínicos 

bem delineados sem randomização; nível 4- estudos de coorte e de caso-controle bem 

delineados; nível 5- revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível 6- 

estudo descritivo ou qualitativo e nível 7- opinião de autoridades e/ou relatório de comitês 

de especialistas. 
61 

4.1.1 Análise dos artigos selecionados 

 

 A maior concentração de publicações foi nos EUA (N=6) e Europa (N=8). O 

Brasil foi responsável por três publicações. A maior parte dos periódicos foi elaborada por 

profissionais médicos. Enfermeiros foram responsáveis pela publicação de cinco artigos. 

Não foram encontradas publicações de outras categorias de profissionais. Quanto ao tipo 

de publicação, todos foram artigos científicos. 

  O Qualis - Periódicos é o conjunto de procedimentos utilizados pela Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação. Como resultado, é disponibilizado 

uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação 

para a divulgação da sua produção. A classificação de periódicos pela Capes é realizada 

pelas áreas de avaliação e é atualizada anualmente. Esses periódicos são enquadrados em 
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estratos indicativos de qualidade - A1 (o mais elevado); A2; B1; B2; B3; B4; B5; C (com 

peso zero) 
62

. Para esta análise, as revistas nas quais não havia a área de avaliação 

“Enfermagem”, foi utilizada a área de avaliação “Medicina”. 

A tabela 1 apresenta as características dos artigos quanto ao nome do periódico em que foi 

publicado, ano e a nota Qualis da Capes e grau de evidência segundo a AHRQ.   

 

Figura 3- Identificação das publicações quanto ao ano, revista, Qualis Capes e nível de 

evidencia (N=23). Rio de Janeiro, 2015. 

 

Estudo Revista Qualis Ano 
Nível de 

evidência 

Estudo 1
63

- Craniotomia sem tricotomia: avaliação 

de 640 casos 

Arquivos de 

Neuropsiquiatria  
A1 2004 4 

Estudo 2 
64

- The importance of protecting surgical 

instrument tables from intraoperative contamination 

in clean surgeries 

Revista Latina 

Americana de 

Enfermagem  

A2 2013 2 

Estudo 3 
65

- Protocolo de curativo em craniotomia: 

incidência de infecção 

Acta paulista de 

enfermagem  
A2 2004 4 

Estudo 4 
66 

– Is the tricotomy needed in the usual 

craniotomy practices? 

Revista Chilena 

de neurocirurgia 
B4 2007 4 

Estudo 5 
67

 –Prescription of prophylactic antibiotics 

for neurosurgical procedures in teaching hospitals in 

Iran 

Americam 

Journal of 

Infection 

Control  

A1 2007 4 

Estudo 6 
68

- Risk factors for neurosurgical site 

infections: an 18-month prospective survey 

Journal of 

Neurosurgery  
A2 2008 4 

Estudo 7 
69

- Zero tolerance to shunt infection: can it 

be achived? 

Journal of 

neurological and 

neurosurgical 

psychiatry  

A2 2004 3 

Estudo 8
70

- Risk factors and outcomes associated 

with surgical site infections after craniotomy or 

craniectomy 

Journal of 

Neurosurgery  
A2 2014 4 

Estudo 9
71

- Effect of an intraoperative double-

gloving strategy on the incidence of cerebrospinal 

fluid shunt infection 

Journal 

neurosurgery 

pediatrics  

B2 2006 3 
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Estudo 10
72

- Impact of surgical site infection 

surveillance in a neurosurgical unit 

Journal  of 

Hospital 

Infection 

A1 2011 4 

Estudo 11 
73

- A standardized protocol to reduce 

pediatric spine surgery infection: a quality 

improvement initiative 

Journal 

neurosurgery 

pediatrics  

B2 2014 3 

Estudo 12 
74-

 Surgical site infection surveillance for 

Neurosurgical procedures: A comparison of passive 

surveillance by surgeons to active surveillance by 

infection control professionals 

Americam 

Journal of 

Infection 

Control  

A1 2007 4 

Estudo 13 
75

- Risk factors for neurosurgical site 

infections after craniotomy: a critical reappraisal of 

antibiotic prophylaxis on 4,578 patients 

British Journal 

of Neurosurgery  
B2 2005 4 

Estudo 14 
76

- Shampoo after craniotomy: a pilot 

study 

Canadian of 

neurosciense 

nursing  

B4 2007 4 

Estudo 15
77

- Sterile surgical technique for shunt 

placement reduces the shunt infection rate in 

children: preliminary analysis of a prospective 

protocol in 115 consecutive procedures 

Child's Nervous 

System  
B2 2007 2 

Estudo 16
78

- Reduction in surgical site infections in 

neurosurgical patients associated with a bedside hand 

hygiene program in Vietnam. 

Infection control 

and hospital 

epidemiology 

A1 2007 3 

Estudo 17 
79

- Bandages, dressings, and cranial 

neurosurgery 

Journal of 

Neurosurgery  
A2 2007 4 

Estudo 18 
80

- Risk factors for adult  nosocomial 

meningitis after craniotomy: role of antibiotic 

prophylaxis 

Neurosurgery A2 2006 2 

Estudo 19 
81

- Does shaving the incision site increase 

the infection rate after spinal surgery? 

Spine ( 

Philadelphia 

PA. 1976) 

B1 2007 2 

Estudo 20 
82

- Nonconcordance with surgical site 

infection prevention guidelines and rates of surgical 

site infections for general surgical, neurological, and 

orthopedic procedures 

Antimicrobial 

agents and 

chemotherapy  

A1 2011 4 

Estudo 21 
83

- A simple method to reduce infection of 

ventriculoperitoneal shunts 

Journal 

neurosurgery 

pediatrics  

B2 2010 2 

Estudo 22 
84

- Surgical safety checklist is associated 

with improved operating room safety culture, 

reduced wound complications, and unplanned 

readmissions in a pilot study in neurosurgery 

Scandinavian 

Journal of 

Surgery 

  2013 3 
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Estudo 23
85

- Risk factors for surgical site infection 

following spine surgery: efficacy of intraoperative 

saline irrigation 

Journal of 

neurosurgery: 

spine 

B1 2007 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A maior parte dos artigos foi publicada em 2007 (N=9), com publicações em 

quase todos os anos do período determinado para a presente pesquisa. Os artigos foram 

distribuídos em 16 revistas. Dessas, dez possuem a avaliação do Capes Qualis “A”, 

considerado o melhor conceito em publicação. Quanto ao nível de evidência dos artigos 

selecionados, catorze artigos foram categorizados com nível 4, quatro com nível  3 e cinco 

com nível 2. 

 Os resultados desta pesquisa foram organizados em 4 categorias: ações Pré 

operatórias, Intra operatórias, Pós operatórias e Vigilância. Esta última categoria foi 

acrescentada devido à sua relevância no contexto da temática deste trabalho e ao número 

de publicações encontradas.  A tabela 2 mostra os artigos subdivididos de acordo com as 

categorias. 

Categoria 1: Ações no pré operatório  

 Nesta categoria ressalta-se a tricotomia como tema prevalente, emergindo em três 

das quatro publicações deste grupo.  Trata-se especificamente a respeito da realização ou 

não da raspagem dos cabelos nas craniotomias e dos pêlos nas cirurgias de coluna cervical. 

Estes estudos trazem resultados contrários ou indiferentes à prática da tricotomia no 

impacto às ISC. Os achados destas produções corroboram com outras publicações 

encontradas, a exemplo de revisão sistemática que buscou as evidências a respeito das 

vantagens e desvantagens dessa prática. Nesta, foram avaliadas 21 publicações, onde os 

autores concluíram que não há nenhuma evidência para apoiar a realização rotineira de 

tricotomia no pré-operatório de neurocirurgia para a prevenção de ISC 
86

.  
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Figura 4 – Ações agrupadas em categorias relacionadas aos artigos da revisão integrativa. 

Rio de Janeiro, 2015.   

Categorias Ações Código do artigo Total de artigos  

Ações no pré operatório 

Tricotomia 
1,2,4,19 4 

 Limpeza do ambiente 

Ações no intra operatório 

Paramentação 
5,6,7,8,9,13,15, 

18,20,21,23 

11 

  Antibioticoterapia 

Derivação ventricular 

 Irrigação do campo   operatório 

Ações no pós operatório 

Protocolo de curativos 
3, 14, 16, 17 4 

Manutenção de Derivação 

Ventricular Externa (DVE) 

Lavagem dos cabelos 

Higiene das mãos 

Vigilância 

 Vigilância passiva versus 

vigilância ativa 

10,11,12,22 4 

  Lista de verificação 

Implantação de protocolo 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Categoria 2: Ações no intra-operatório 

 O maior número de artigos encontrados nesta busca se referiu a alguma ação no 

intra-operatório (11 artigos). As publicações desta categoria se dividiram basicamente em 

artigos que buscaram evidências sobre a importância do uso correto da 



48 

 

antibioticoprofilaxia e em artigos focados em ações específicas durante o procedimento 

cirúrgico.     

 A antibioticoprofilaxia cirúrgica correta depende de fatores como horários de 

administração durante a cirurgia, posologia e duração do tratamento. Três artigos 

selecionados tiveram a intenção de analisar o impacto nas ISC do uso correto dos 

antibióticos em neurocirurgia. Um deles, Estudo nº13, encontrou a ausência desta prática 

como fator independente para ISC e mostrou que a correta profilaxia diminuiu a taxa de 

infecção de 9,7% para 5,8%. Outro, Estudo nº18, mostrou a redução da taxa pela metade 

nas infecções superficiais em neurocirurgia, porém sem impacto nas meningites. 

Reforçando estes achados, outro estudo relata que o prolongamento da antibioticoterapia 

por tempo maior que o preconizado não traz benefícios e pode ocorrer a indução da 

resistência dos microorganismos e aumento de custos, sem benefícios quanto à redução de 

ISC 
87

.
 

 A aplicação de técnica asséptica rígida na colocação de derivação ventricular 

externa (DVE) foi aplicada em dois estudos, nº7 e nº15, um na Inglaterra (2004) em 

adultos e o outro na Bélgica (2007) em crianças. Ambos mostraram redução significativa 

nas taxas de ISC relacionadas a dispositivos. 

Duas outras produções desta categoria se referem a intervenções com uso de luvas: 

Um deles, Estudo nº9, mostrou a redução de 50% das infecções com a adoção de uso duplo 

de luvas à manipulação das DVE no intra operatório e outro, o Estudo nº21, provou a 

hipótese de que a troca de luvas ao manipular este dispositivo no período intra operatório 

também reduz as ISC.  

As ações encontradas nesta categoria reforçam a necessidade da CCIH traçar 

estratégias de vigilância no período intra operatório. Sabe-se que grande parte das ISC 

ocorrem em decorrência de falhas nos processos realizados no Centro Cirúrgico, o que 

torna a atuação de vigilância da enfermeira da CCIH imprescindível neste local
 
.
2  
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Categoria 3: Ações no pós operatório 

Nas ações encontradas no pós operatório, observa-se um predomínio na discussão 

acerca dos cuidados com a ferida cirúrgica. Dois artigos discutiram o curativo pós 

operatório. A implantação de protocolo de curativos com a manutenção do curativo 

oclusivo até a retirada dos pontos e lavagem da cabeça após 48h da cirurgia, não 

demonstrou redução de ISC em neurocirurgia como demonstrado no Estudo nº3. No 

entanto no Estudo nº17, a escolha de oclusão simples mostrou benefícios quando 

comparado ao uso de ataduras de crepon. Outro estudo analisado investigou a lavagem dos 

cabelos no pós operatório.  Os autores concluíram que não houve benefício quanto à 

redução de ISC ao adotarem esta prática.  

A assistência realizada no pós operatório é quase que em sua totalidade realizada ou 

prescrita pelo enfermeiro. O manejo adequado da incisão no pós operatório pode reduzir a 

infecção do sítio cirúrgico e a detecção precoce de sinais e sintomas relativos a ISC podem 

ser observados no cuidado diário ao paciente 
2 88,89.

 No entanto, alguns conhecimentos 

específicos sobre as infecções em neurocirurgia, tais como infecções relacionadas a DVE e 

meningites devem ser de domínio desses enfermeiros, como descrito em artigos produzidos 

por enfermeiros 
88,89

. A atuação da enfermeira da CCIH também consiste em ações 

educativas referentes á capacitação desses profissionais tendo em vista a obtenção de 

menores taxas de ISC.  

Categoria 4: Vigilância 

Os artigos relacionados à vigilância ressaltam o predomínio no interesse em 

comparar a vigilância ativa com a vigilância passiva nas infecções em neurocirurgia e seu 

reflexo na diminuição das ISC como evidenciam os Estudos nº10 e nº12. Ambos 

ressaltaram a diferença nas taxas de ISC obtidas quando foi realizada a busca ativa e 

passiva, que usa os dados notificados pelo médico cirurgião. Ressalta-se também como 

vantagem da vigilância ativa, as ações educativas que podem ser desenvolvidas a partir dos 

dados de inadequações verificados.  

A implementação de protocolos padronizados também tem sido descrita como fator 

para diminuição das ISC, a exemplo do Estudo nº 11. As listas de verificação têm sido 
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implementadas com sucesso na redução de riscos ao paciente. 
90

 Em revisão sistemática 

com análise de 33 estudos, o uso destas listas foi associado a maior detecção de potenciais 

riscos à segurança e menor complicações cirúrgicas, incluindo a ISC 
91

.
 

4.2 Fase 2: Construção do Instrumento: Processo de elaboração da versão a ser 

validada 

A partir das buscas nas bases de dados, diretrizes da OMS e ANVISA, julgou-se ter 

subsídios suficientes para a construção do instrumento (APÊNDICE IV) para, em seguida, 

dar-se início a validação. 

Como previsto inicialmente, foi dada ênfase às observações relacionadas aos 

processos, e, portanto, passíveis de intervenções normativas e educativas por parte da 

CCIH.  Buscou-se inserir os itens caracterizando aspectos diferentes com implicação na 

ação, por exemplo: o item “antibioticoterapia” deve ser analisado quanto ao ”tempo”, 

“escolha da droga” e “repique”. Estes foram dispostos em itens separados para que a CCIH 

tenha facilidade em gerar indicadores específicos de adequação para cada tipo de 

observação, o que também pode direcionar melhor as ações envolvidas em cada processo.  

Levando-se em consideração que este instrumento deverá ser utilizado por qualquer 

membro da CCIH sem necessitar de treinamento prévio, apenas com os conhecimentos 

necessários a qualquer componente da comissão, buscou-se padronizar termos e definições 

para evitar interpretações pessoais. Portanto, todos os itens do instrumento apresentam 

orientação como o que considerar “adequado” ou “inadequado”, em descrições claras, a 

fim de facilitar a padronização (APENDICE IV). 

No intuito de que, uma vez que se tenha iniciado o acompanhamento do paciente 

este seja revisto por toda a internação, o instrumento inicial procurou seguir o fluxo do 

tratamento cirúrgico para facilitar o preenchimento pelos membros da CCIH. Desta forma, 

o instrumento de checagem proposto foi subdividido em 7 partes: 

 Parte I: informações gerais e identificação do paciente; diagnóstico, cirurgia 

proposta, equipe, ASA, que é a avaliação de gravidade da Sociedade Americana de 

Anestesiologia e mede o risco anestésico, como também a predisposição do 
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paciente para infecção, presença de drenos e potencial de infecção da cirurgia
92

. 

Preenchimento com anotações livres. 

 Parte II: informações relacionadas ao pré operatório. Preenchimento direcionado 

de acordo com adequação, não adequação ou ausência de observação. 

 Parte III: informações intra operatórias. Preenchimento direcionado de acordo 

com adequação, não adequação ou ausência de observação. 

 Parte IV: informaçõe pós operatórias. Neste item, foi incluída a observação da 

ferida operatória e/ou registros de curativos da enfermagem.  Preenchimento 

direcionado de acordo com adequação, não adequação ou ausência de observação. 

   Parte V: Campo a ser preenchido caso o paciente tenha uma ISC. Preenchimento 

com anotações livres e múltipla escolha. 

  Parte VI: Desfecho. Alta, óbito e motivos. Preenchimento com anotações livres e 

múltipla escolha. 

 Parte VII: Definições. Define cada termo no que se refere: “adequado”ou 

“inadequado”e os critérios para a avaliação. 

Os itens incluídos nas partes II e III são integralmente advindos das buscas e 

recomendações nacionais e internacionais.  

Na parte IV, foram escolhidos o 2º e 4º dias para verificação dos curativos apenas para 

padronização das observações.  

Portanto, o instrumento proposto para validação foi composto por 24 questões para 

checagem quanto à “adequado”, “não adequado” e “não observado” e foram divididos da 

seguinte forma:  

 As questões de 1 a 4 compreenderam as informações pré operatórias; 

 As questões de 5 a 19 compreenderam as informações do intra operatório e 

 As questões de 20 a 24 compreenderam as informações do pós operatório.  

4.3 Fase 3: validação de conteúdo pelos  juízes- especialistas 

 Como já mencionado anteriormente, a validação pelos juízes especialistas se deu 

em duas etapas. Na primeira etapa, participaram os médicos neurocirurgiões e profissionais 



52 

 

da CCIH, onde estiveram presentes às reuniões 14 profissionais. Destes, 7 foram da CCIH  

e 8 da neurocirurgia. O retorno dos kits preenchidos consistiu em 5 da CCIH e 5 da 

neurocirurgia. Os motivos conhecidos do não retorno com os kits foram: licença médica 

prolongada, saída do serviço e férias.   

 Quanto ao perfil dos profissionais da CCIH, os 5 participantes tinham no mínimo 

7 anos de experiência nesta área, sendo que 2 participantes tinham quase 15 anos de 

atuação em controle de infecção. Dois participantes têm mestrado e publicações na área.  

Quanto aos neurocirurgiões, 2  eram cirurgiões da rotina com pelo menos 6 anos de 

experiência, e três estavam no último ano da residência para esta especialidade. 

 Acerca do segundo grupo, que consistiu nas equipes de enfermagem da clínica 

cirúrgica e do CTI, a dinâmica se deu de forma diferente. Foram realizadas 2 reuniões para 

o grupo, no entanto, os profissionais que compareceram foram os que estavam de plantão 

nestes dias e também das chefias e rotinas. Para os enfermeiros da equipe noturna e outros 

que não estavam presentes a nenhum dos dois dias de apresentação, o convite e explicação 

a respeito da pesquisa foram feito individualmente. Ao todo neste grupo, foram convidados 

20 profissionais. Quatorze profissionais retornaram com os kits, sendo 8 do CTI e 6 da 

clínica cirúrgica. 

 Quanto às características do segundo grupo, observa-se que a maioria dos 

especialistas possui como principal aspecto a experiência clínica, o que vem ao encontro à 

necessidade de validação da primeira e terceira parte do instrumento, onde é requerida 

experiência prática para efetiva aplicação deste. 

 Como já descrito, os profissionais da CCIH participaram da validação de todos os 

itens, as enfermeiras da clínica cirúrgica participaram da validação da primeira parte, que 

se refere ao pré operatório, os neurocirurgiões validaram as questões referentes ao trans 

operatório, e as enfermeiras do CTI, validaram as questões sobre o pós operatório. 

Portanto, o número total de participantes para cada subgrupo do instrumento foi de:  

 11 profissionais para as questões relacionadas ao pre operatório (questões 1 a 4); 



53 

 

 10 profissionais para as questões relacionadas ao intra operatório (questões 5 a 

19) e 

 13 profissionais para as questões relacionadas ao pós operatório (questões 20 a 

24). 

 Todos os grupos continham mais de 6 participantes. De acordo com critério pré 

estabelecido nesta pesquisa, a taxa de Índice de Validade de Conteúdo, aceitável 

em grupos com mais de seis participantes deve apresentar valor maior que 0,78, 

referente aos itens que foram marcados por “3” e “4”. Os itens que receberam a 

pontuação “1” e “2” foram eliminados para o cálculo. 
50, 55,56

 . 

 Houve elevada concordância dos especialistas no que se refere à avaliação 

individualizada dos itens que compõem o instrumento. Dos 24 itens, 17 obtiveram 

concordância máxima, com a IVC de 1,00.  

 Os itens 5, 7, 21 e 23 obtiveram IVC entre 0,85 e 0,90 de concordância, valores 

considerados adequados para validação. Acerca dos itens 21 e 24, os quais dizem 

respeito à observação da cobertura do curativo no pós operatório, duas enfermeiras 

fizeram observações no campo do formulário destinado as sugestões. Ambas se 

referiram à necessidade de observação da execução da técnica do curativo e não 

apenas a observação do aspecto deste após sua execução.  

 Os itens 1 e 4 não obtiveram concordância dos juízes especialistas, com IVC de 

0,45 e 0,73 respectivamente e portanto, foram eliminados da versão final do 

instrumento.  

 Pode-se supor que a relativa homogeneidade observada nas pontuações, tanto 

para tendência à aprovação das questões, quanto para o contrário, se dê pelo fato de 

os especialistas terem experiência considerável na área buscada, por se tratar de 

procedimentos práticas facilmente identificáveis em seu próprio cotidiano. Todos 

estes dados estão demonstrados na Tabela 3. 
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Tabela 3-Distribuição dos itens classificados em 3 ou 4 em uma Escala Likert de quatro pontos  entre 24 especialistas - Niterói, 2016 

    

                             

  
CCIH Enfermeiros da clínica cirúrgica Neurocirurgiões Enfermeiros CTI 

   
  Item E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E18 E20 E21 E22 E23 E24 Total Concordância IVC 

P
R

É
 O

P
 1 X ** X ** X ** ** X ** X ** 

             
11 5 0,45 

2 X X X X X X ** X ** X X 

             
11 9 0,82 

3 X X X X X X X X X X X 

             
11 11 1,00 

4 X X X X X X ** X ** ** X 

             
11 8 0,72 

IN
T

R
A

 O
P

E
R

A
T

Ó
R

IO
 

5 X X X X X 

      
X X ** X X 

        
10 9 0,90 

6 X X X X X 

      
X X ** X X 

        
10 9 0.90 

7 X X X X X 

      
X X ** X X 

        
10 9 0,90 

8 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

9 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

10 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

11 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

12 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

13 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

14 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

15 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

16 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

17 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

18 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

19 X X X X X 

      
X X X X X 

        
10 10 1,00 

P
Ó

S
 O

P
 

20 X X X X X 

           
X X X X X X X X 13 13 1,00 

21 X X X X X 

           
X ** X X ** X X X 13 11 0,85 

22 X X X X X 

           
X X X X X X X X 13 13 1,00 

23 X X X X X 

           
X ** X X ** X X X 13 11 0,85 

24 X X X X X 

           
X X X X X X X X 13 13 1,00 

                             

                                                                                IVCE= 0,96   

IVC= Indice de Validade de Conteúdo   
IVCE= Indice de Validade de 

Conteúdo por Escala 
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 Para o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo por Escala (IVCE), como já 

descrito, foi escolhido somar-se todos os IVC calculados separadamente divididos pelo 

número de itens considerados na avaliação. 
50 

Para este cálculo os itens 1 e  4 não foram 

considerados, já que foram eliminados do instrumento, sendo portanto excluídos de 

qualquer análise de validade quando considerado o conjunto de questões.  

  Verifica-se que o IVCE encontrado neste estudo foi de 0,96, pode-se constatar 

que o instrumento apresentou elevada concordância, aprovando sua aplicabilidade na 

prática. O modelo final do instrumento encontra-se no item 4.5 “Produção da versão final”.  

4.4- Análise e discussão 

 

 A aplicação do índice de validade de conteúdo (IVC) para cada item validou 22 

dos 24 itens propostos. Utilizou-se a taxa mínima de 0,78 como parâmetro para a 

manutenção do item na versão validada do instrumento. Retirados estes dois itens, foi 

realizado o cálculo de IVCE e o valor encontrado foi de 0,96, o que confere validade de 

conteúdo do instrumento.  

 Alguns estudos de validação em diferentes contextos e com variado número de 

participantes obtiveram valores de IVC de 0,96, 0,86, 0,92 e 0,77
. 56, 93,94,95 

e foram 

considerados válidos, e, portanto, valores semelhantes ao encontrado no presente estudo.  

 Para melhor entendimento, a discussão que se segue foi categorizada de acordo 

com os subtópicos encontrados no instrumento.  

  

4.4.1- Validação dos itens relacionados ao pré operatório:  

 

À análise dos itens com menor nível de consenso pode-se constatar que, tanto a 

tricotomia, quanto a higiene do couro cabeludo foram pontos de divergência entre os 

profissionais. Estes também são pontos divergentes na literatura, no que se refere à sua 

realização ou não (no caso da tricotomia) e do momento em que acontecerá (tanto a 

tricotomia quanto a higiene do couro cabeludo).
63,96,97,98
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A rotina de neurocirurgia do HFL tem práticas diferentes, porém igualmente 

aceitáveis quanto à tricotomia nas craniotomias. Uma das equipes tem por rotina a 

tricotomia na sala cirúrgica, momentos antes da cirurgia. O outro grupo não realiza 

tricotomia nas craniotomias, apenas uma pequena diminuição dos pelos no local da incisão, 

que é feita momentos antes da cirurgia no Centro Cirúrgico.  

Assim, a questão nº 1 do instrumento, a qual se refere à adequação da tricotomia 

quanto ao tempo, não se aplica à prática dos profissionais que realizaram a validação deste 

estudo e à rotina do HFL. Este item considera adequado quando a tricotomia é realizada até 

duas horas antes do procedimento, no entanto, a tricotomia quando realizada neste hospital, 

não ocorre na enfermaria e sim no Centro Cirúrgico. Logo, este item foi retirado do 

instrumento final.  

 Ressalta-se que o procedimento de remoção de pelos, quando realizado, deve ser 

feito em local fora da sala onde ocorrerá a cirurgia, pois os pelos soltos podem 

potencialmente contaminar o sítio cirúrgico e campo estéril. 
39

 O presente instrumento não 

contemplou a verificação de adequação deste processo, no entanto um item poderá ser 

acrescentando caso o instrumento proposto seja submetido posteriormente a outros níveis 

de validação ou quando aplicado na prática.  

 

 O item nº 2 também se refere à tricotomia, mas este diz respeito ao método 

utilizado (tesoura, tricotomizador ou lâmina). De acordo com a prática descrita acima, 

concluímos que este item deve ser realocado junto aos itens verificados no Centro 

Cirúrgico, pois este é o local onde esta ação ocorre. Então, o item nº 2 tornou-se o primeiro 

item das observações realizadas no “trans-operatório” no instrumento final, para facilitar a 

observação e checagem para quem for utilizá-lo na realidade do HFL.    

O uso de antissépticos no banho pré operatório é claramente recomendado na 

literatura em se tratando de cirurgias de grande porte, como as neurocirurgias.
7,39, 98,99

 As 

recomendações  incluem higiene não só corporal, mas também  do couro cabeludo e unhas, 

destacando a necessidade de se “dar atenção especial à lavagem da cabeça nas cirurgias 

crânio-encefálicas”. 
39

 No entanto, a lavagem do couro cabeludo é controversa, pois traz 

benefícios quanto à diminuição da microbiota residente, porém pode ter efeitos 
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indesejáveis quando não forem bem secos, causando danos relacionados à corrente elétrica 

do bisturi. Esta foi a justificativa relatada por três juízes especialistas à validação deste 

item, julgando a execução deste procedimento possível de acarretar mais riscos do que 

benefícios. Segundo o relato de um destes juízes especialistas realizado por escrito no 

campo para “sugestões”, a internação destes pacientes muitas vezes ocorre à véspera do 

procedimento, o que impossibilita a secagem total dos cabelos no caso das mulheres.   

Assim, o item nº 4 foi retirado do instrumento por não ter obtido concordância entre 

os especialistas. Entretanto, visto as recomendações sobre esta prática e benefícios na 

diminuição da microbiota local e possível diminuição das ISC, esta questão poderá ser 

retomada com o serviço de neurocirurgia do HFL. A implantação de rotina para orientação 

ambulatorial destes pacientes poderá ser discutida, incluindo orientações quanto à higiene 

prévia do couro cabeludo e uso de antisséptico dias antes da cirurgia em domicílio. Neste 

caso, esta questão de extrema importância para prevenção de ISC em neurocirurgia poderá 

ser posteriormente incluída e validada no instrumento.   

Finalmente, o item mantido na avaliação pré operatória foi o nº 3, que faz a 

avaliação quanto à realização do banho com Clorhexidina degermante a 2%, com 

concordância unânime entre os especialistas, corroborando as orientações encontradas na 

literatura. 
39, 98,99

   

4.4.2- Validação dos itens relacionados ao intra operatório: 

 As questões relacionados ao intra operatório obtiveram total concordância em 12 

dos 15 itens propostos, o que reflete o consenso na literatura sobre os quesitos avaliados. 

Dois itens não obtiveram total concordância, apesar de validados pelo IVC.  

 Os itens que não obtiveram concordância total (itens 5, 6 e 7) se referem à 

antibioticoprofolaxia, quanto sua adequação sobre o tempo de administração antes da 

cirurgia, escolha da droga e repique respectivamente. Nos itens 5 e 7 levou-se em conta  o 

tempo necessário para se atingir nível sérico adequado para a proteção do paciente quanto 

infecções, considerando as características farmacodinâmicas e farmacocinéticas da droga. 

No instrumento proposto para validação, foram considerados adequados o tempo de 

administração antes da cirurgia repique e escolha da droga com base em drogas 
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normalmente utilizadas para estas cirurgias. Estas drogas são a Cefazolina e Cefuroxina.  

No entanto, o juiz que não considerou estas três questões como validadas  e sugeriu a 

inclusão de drogas usadas no caso de pacientes alérgicos as essas substâncias, ou pacientes 

sabidamente portadores de germes resistentes à essas substâncias, como o exemplo de S. 

aureus resistente à oxacilina (MRSA). Estas considerações foram extremamente 

pertinentes, visto a prevalência deste germe nas ISC em neurocirurgia, como já discutido 

no presente estudo.
91 

Então, foi incluída a Vancomicina com sua dosagem, tempo de 

administração e repique nas Definições de Critérios do instrumento final.    

  4.4.3- Validação dos itens relacionados ao pós operatório: 

 Na validação dos itens relacionados ao pós operatório, houve discordância nas 

questões relativas à avaliação da cobertura do curativo na ferida operatória. No campo do 

formulário de validação onde havia espaço para sugestões, estas foram sobre a observação 

direta da execução do curativo e não somente do aspecto da cobertura e relato do 

enfermeiro sobre o curativo realizado. Mesmo com as discordâncias, estes itens obtiveram 

valores de IVC aceitáveis para serem mantidos no instrumento. 

 A despeito das sugestões, as questões não foram modificadas, visto que a 

intenção original é a análise das condições da manutenção do curativo e sua possível fonte 

de contaminação e risco para ISC e não do desempenho dos profissionais realizando os 

cuidados. Ou seja: a observação realizada é para a verificação da manutenção do curativo e 

não da atuação dos profissionais. Considera-se que esta forma de avaliação é mais ágil para 

detectar problemas nos processos que podem determinar ou contribuir para ISC, obtendo 

um “recorte” da situação em um dado período da assistência. Já a observação direta do 

procedimento implicaria demanda de tempo e de profissionais da CCIH, pois haveria 

necessidade de estar à disposição para o momento da realização do curativo. Ressalta-se 

ainda, que caso as observações fossem feitas desta forma, ainda haveria a possibilidade de 

viés no desempenho dos profissionais observados ao saberem que estaria sendo 

observados. Está claro, contudo, que esta avaliação permite indiretamente a avaliação da 

capacidade técnica do cuidado dos profissionais com a ferida operatória e avaliação da 

necessidade ou não de treinamento sobre este aspecto. As Definições de Critérios destes 

itens foram aperfeiçoadas para não haver dúvidas sobre o que se está avaliando.  
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  4.4 – Versão final do instrumento validado: 
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5- CONCLUSÃO:  

 Este estudo evidenciou o desafio de elaborar e validar um instrumento de 

checagem para avaliação e acompanhamento de pacientes submetidos à neurocirurgia com 

vistas à prevenção de ISC para utilização dos profissionais da CCIH. Este desafio esteve 

evidente tanto na elaboração do instrumento, visto à complexidade do tema, como na 

validação pelos especialistas, observado pela diversidade de análise feita pelos 

participantes. Dos 24 itens propostos, 22 foram validados quanto ao seu conteúdo, e cinco 

itens foram modificados em suas Definições de Critérios. 

  A respeito dos dois itens não validados, constata-se que ambos eram pertinentes 

com a literatura e de reconhecida importância, porém não poderiam ser aplicados tendo em 

vista rotinas da realidade em questão. Em conseqüência, conclui-se que a relevância de 

uma dada ação não é condição suficiente para ser incluída em medidas para sua avaliação 

se a prática local não permite sua correta aplicação. Contudo, um dos itens excluídos, o que 

diz respeito à higienização do couro cabeludo, será objeto de discussão para posterior 

validação, dada sua importância no controle das ISC em neurocirurgia. 

 Os itens validados obviamente não esgotam todas as práticas pertinentes ao 

controle de ISC em neurocirurgia, mas dirige-se àquelas fundamentais, conforme literatura 

científica e amplo consenso na prática assistencial. O uso deste instrumento, somado a 

outras medidas de controle normalmente executadas por membros da CCIH, podem 

oferecer condições para o desenvolvimento de novas formas de avaliação e 

acompanhamento da qualidade de práticas gerais para controle de infecções, contribuindo 

para a formulação de  sistemas de gerenciamento de qualidade nas próprias instituições de 
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saúde. Ainda que validado, o instrumento de checagem necessitará, por ocasião de sua 

aplicação ser ajustado quanto à forma de coleta dos dados, definição da amostra e 

especificidade assistencial de cada instituição, desta maneira garantirá a confiabilidade dos 

resultados. 

 Ressalta-se ainda, que neste estudo, houve a intenção de obter a opinião de 

diferentes grupos de profissionais, tais como enfermeiros, neurocirurgiões e profissionais 

da CCIH.  Uma vez que a ISC pode ocorrer por diversos fatores e em vários momentos do 

percurso do paciente no processo de acometimento da doença e tratamento. Assim, 

considerou-se imperativo que a opinião e experiência dos diversos grupos de profissionais 

envolvidos nesse processo fossem incluídas na validação deste instrumento.  

 Ressalta-se que, apesar de existirem na literatura, muitos instrumentos de 

avaliação e checagem, percebe-se a ausência de instrumentos construídos para avaliações 

específicas, com pouca ou nenhuma preocupação em apresentar características 

psicométricas satisfatórias. Muitos instrumentos também são incorporados à prática do 

profissional de CCIH apenas para cumprir tarefas diárias sem preocupação com estas 

características. Portanto, entende-se este trabalho como o início dos esforços para obter-se 

instrumentos mais precisos no que se pretende mensurar na área de CCIH.  

 O instrumento demonstrou validade de conteúdo como expressada pelos 

especialistas através de suas respostas. Contudo, necessita, ainda, ser submetido a novos 

testes para avaliação de outras propriedades psicométricas, dentre elas a consistência 

interna e confiabilidade. 
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APÊNDICE 

Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice II – Carta Convite 

 

CARTA CONVITE  

 

Prezado(a), 

Estamos desenvolvendo o projeto de pesquisa intitulado “Infecção de sítio cirúrgico como 

evento adverso: viabilizando a prevenção através de instrumento de avaliação e 

acompanhamento em neurocirurgia” que tem como objetivos 1) Identificar as melhores 

evidências disponíveis na literatura acerca das ações de controle das Infecções do Sítio 

Cirúrgico em neurocirurgia; 2) Elaborar instrumento de vigilância relacionada à prevenção 

e controle das ISC em neurocirurgia, destinada para uso dos membros da CCIH; 3) Validar 

o instrumento elaborado, seguindo os passos do procedimento estabelecido considerando a 

avaliação de juízes-especialistas. 

Assim, vimos por meio desta convidá-lo (a) a participar da pesquisa. Preliminarmente está 

sendo encaminhado a você o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual contém 

informações adicionais do projeto além de lhe solicitar concordância em colaborar com o 

estudo. Ao concordar, você deverá seguir as instruções de preenchimento contidas nos 

formulários em anexo. 

 

Desde já agradecemos sua valiosa participação. 

 

Elsie Storch Borges 

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense 

Enfermeira da CCIH do Hospital Federal da Lagoa. 

E-mail: elsiestorch@gmail.com 

Fone: (21) 999173473 

 

Simone Cruz Machado Ferreira 

Doutora em Enfermagem, Professor da Universidade Federal Fluminense. 

Rio de Janeiro-RJ, Brasil. E-mail: s.cruz.ferreira@uol.com.br 
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Apêndice III – Orientações para o preenchimento do formulário 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO  

 

Este instrumento foi construído para ser utilizado por profissionais de Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar com vistas à vigilância das infecções do sítio cirúrgico em 

neurocirurgia. Sua opinião como especialista é de suma importância para a efetiva 

implantação deste. Portanto, seguem as orientações: 

 

1) O documento nº 1 refere-se ao instrumento a ser avaliado. O senhor (a) participará 

da validação de acordo com sua área de atuação e expertise.  ESTE DOCUMENTO 

É APENAS PARA ANÁLISE E NÃO PARA PREENCHIMENTO 

 

2) O documento nº 2 refere-se às definições de cada item do instrumento, servindo 

como parâmetro para definição de “adequado” ou “inadequado”. 
 

3) O documento nº 3 refere-se à sua participação. Este deverá ser preenchido com base 

em sua opinião sobre o item II do instrumento. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ 

SER PREENCHIDO POR VOCÊ. 
 

4) Após a sua valiosa participação, favor entregar todos os documentos para a 

enfermeira chefe do setor para que sejam entregues á pesquisadora. 
 

 
Elsie Storch Borges 

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense 

Enfermeira da CCIH do Hospital Federal da Lagoa. 

E-mail: elsiestorch@gmail.com 

Fone: (21) 999173473 

 

Simone Cruz Machado Ferreira 

Doutora em Enfermagem, Professor da Universidade Federal Fluminense. 

Rio de Janeiro-RJ, Brasil. E-mail: s.cruz.ferreira@uol.com.br 
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Apêndice IV - Instrumento elaborado pela autora – 1
a 

versão 
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Apêndice V- Questionário para os especialistas 

Nota: Este documento foi elaborado direcionado a cada grupo de profissionais de acordo 

com os itens a serem validados. Este Apêndice é um exemplo entre os três elaborados. 
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Apêndice VI– Resumo dos periódicos selecionados para o estudo 

 

 

Nº  Autores Principais achados 

1 Dvelevniciu

s 

et al.
63

 

Ano: 2004 

Local de realização: Brasil 

Objetivos: verificar a taxa de ISC em neurocirurgias as quais não 

foram realizadas tricotomia. 

Principais achados: ISC de 1,9% para pacientes que não 

realizaram tricotomia. 

Conclusões: As taxas de ISC são semelhantes á encontrada na 

literatura para pacientes submetidos a tricotomia. Portanto, foram 

encontradas vantagens em não tricotomizar os pacientes. 

2 Amaral et 

al.
64

 

Ano: 2013 

Local de realização: Brasil 

Objetivos: analisar o grau de contaminação bacteriana da mesa de 

instrumentais cirúrgicos, após o uso de campo plástico esterilizado 

por óxido de etileno ou a desinfecção com solução de álcool a 70% 

e iodo a 1%, em procedimentos cirúrgicos limpos. 

Principais achados: nas cirurgias em que o plástico esterilizado foi 

utilizado, o crescimento bacteriano foi de 5,71% antes e 28,6% após 

a cirurgia, enquanto que nas desinfecções com solução de álcool a 

70% e iodo a 1%, o crescimento foi de 2,9% antes e 45,7% após, 

sem diferença significativa entre os métodos empregados. 

Conclusões: os dois métodos têm poder de proteção semelhante, 

considerando que o álcool a 70% e iodo a 1% não geram resíduos 

sólidos. 

3 Santana 

Borges et 

al.
65

 

Ano: 2004 

Local de realização: Brasil 

Objetivos: implantar protocolo de curativo em craniotomia para a 

equipe de enfermagem e avaliar a incidência de ISC 

Principais achados: Protocolo implantando em 35 cirurgias, com 3 

casos de ISC. 

Conclusões: não houve redução nas ISC, necessitando de 

implantação de outros protocolos para melhores resultados. 

4 Santorcuato 

et al.
66

 

Ano: 2007 

Local de realização: Chile 

Objetivos: comparar as taxa de ISC em neurocirurgias com a 

realização de tricotomia e somente com corte de cabelo. 

Principais achados: foram comparados dois grupos, com 25 

pacientes cada. As taxas foram compatíveis com a literatura atual, 

porém o número de casos não traduz significância estatística. 

Conclusões: não existe diferença nas taxas de ISC para os 

pacientes tricotomizados, ou quando apenas é realizado o corte do 

cabelo. 

5 Askarian et 

al.
67 

Ano: 2006 

Local de realização: Iran 

Objetivos: avaliar a adequação da profilaxia antibiótica cirúrgicas 
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em procedimentos neurocirúrgicos limpos. 

Principais achados: Foram avaliados 110 prontuários de  pacientes 

submetidos á neurocirurgia. Apenas 1 paciente teve o conjunto de 

recomendações cumprida.Em pacientes 74 % dos casos, a  

profilaxia foi iniciada no momento da indução de anestesia 

.Profilaxia foi continuada em doentes para vários dias em vez de  

dose única . 

Conclusões: Estudo indica a necessidade de intervenção para 

melhor uso de antibióticos em neurocirurgias. 

6 Lietard et 

al
.68

 

Ano: 2008 

Local de realização: França 

Objetivos: determinar incidência e fatores de risco para ISC em 

neurocirurgias, independente do grau de contaminação e ASA. 

Principais achados: Foi encontrada taxa de ISC de 4,1%. Fatores 

independentes de risco preditivos para infecção foram: fístula 

liquórica, colocação de derivação externa e falta de 

antibióticoprofilaxia. 

Conclusões: deve-se estreitar a vigilância dos pacientes em uso de 

derivação externa, e melhora na técnica cirúrgica a fim de evitar 

fístulas. 

7 Choksey et 

al.
69

 

Ano: 2004 

Local de realização: Inglaterra 

Objetivos: avaliar a aplicação rígida de uma técnica de colocação 

de derivação ventricular que visa a erradicação da ISC em 

neurocirurgia 

Principais achados: as medidas adotadas foram: todos os 

procedimentos foram supervisionados de perto pelo cirurgião chefe 

, utilização do protocolo antimicrobianos peri e pós-operatório 

intravenosos, rígida aderência a técnica asséptica e  uso  de anti-

séptico tópico , assim como evitar hematomas . 

Apenas uma infecção ocorreu sete meses após a cirurgia. 

Conclusões: um protocolo rigidamente aplicado á técnica estéril 

pode reduzir infecções derivação ventricular a níveis muito baixos. 

8 Chiang et 

al.
70

 

Ano: 2014 

Local de realização: EUA 

Objetivos: identificar fatores de risco para infecção cirúrgica após 

procedimentos neurocirúrgicos e avaliar desfechos atribuídos a ISC. 

Principais achados: fístula liquórica, tempo de internação pré e 

pós operatória, uso de quimioterapia e comorbidades foram 

estatisticamente relevantes para a aquisição de ISC. 

Conclusões: com base nos dados do local, os cirurgiões poderão 

trabalhar os principais fatores de risco para ISC a fim de evitá-las 

9 
Tulipan

 , 

Cleves
71

 

Ano: 2008 

Local de realização: EUA 

Objetivos: determinar o efeito do uso duplo de luvas no 

intraoperatório para a manipulação de derivação ventricular nas 

taxas de ISC. 

Principais achados: Redução das taxas de ISC em quase 50% no 
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grupo em que foram utilizadas luvas duplas. 

Conclusões: O uso de luvas duplas deve ser adotado nas cirurgias 

de derivação ventricular. 

10 Buffet-

Bataillon et 

al.
72

 

Ano: 2011 

Local de realização: França 

Objetivos: descrever um sistema de vigilância para ISC em 

neurocirurgia durante 2 anos de surto dessas infecções. 

Principais achados: com base nos resultados da vigilância, foram 

reforçadas medidas de preparo da pele e do uso de antibióticos. 

Conclusões: um conjunto de ações foi estipulado com base na 

vigilância realizada. 

11 Ryan et al.
73

 Ano: 2014 

Local de realização: EUA 

Objetivos: implementar protocolo padronizado para redução de 

ISC em cirurgias espinhais em pediatria. 

Principais achados: Após a implantação do protocolo, as taxas de 

ISC diminuíram. 

Conclusões: o protocolo padronizado para a cirurgia da coluna 

complexa reduziu significativamente ISC . 

 

12 Reibel et 

al.
74

 

Ano: 2006 

Local de realização: EUA 

Objetivos: Comparar a vigilância passiva com a vigilância ativa 

das ISC em neurocirurgia. 

Principais achados: os números de ISC encontrados foram 

diferentes quando utilizada vigilância ativa e passiva. 

Conclusões: um programa de vigilância ativa para ISC deve ser 

implantado. 

13 Morinek et 

al.
75

 

Ano: 2005 

Local de realização: França 

Objetivos: avaliar a incidência e os fatores de risco de infecções 

pós-operatórias, com ênfase em antibióticoprofilaxia, de uma série 

de 4.578 craniotomias. 

Principais achados: entre outros achados, a ausência de 

antibióticoterapia foi um fator independente para ISC. A profilaxia 

antibiótica diminuiu da taxa de infecção de 9,7% para 5,8% em toda 

a população, e de 10,0% para 4,6%  para pacientes de baixo risco.  

Conclusões: A profilaxia antibiótica em craniotomia é eficaz na 

prevenção de infecções de sítio cirúrgico, mesmo em pacientes de 

baixo risco. 

14 Ireland et 

al.
76

 

Ano: 2007 

Local de realização: Canadá 

Objetivos: avaliar o efeito da lavagem dos cabelos no pré e pós-

operatório sobre a incidência de ISC em pacientes craniotomizados. 

Principais achados: não foram encontradas diferenças entre os 

grupos quabto á pontuação da escala ASSEPSIS, avaliados no 5º e 

10º dia de pós operatório.  

Conclusões: a lavagem do cabelo no pós operatório não causou 
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diferença na incidência de ISC . 

15 Pirotte et 

al
77

. 

Ano: 2007 

Local de realização: Bélgica 

Objetivos: avaliar se a aplicação rígida de um protocolo estéril para 

colocação de derivação é aplicável e reduz ISC em crianças.  

Principais achados: erros na aplicação do protocolo foram 

registrados em 71  dos 115 procedimentos avaliados. 

Conclusões: resultados preliminares sugerem que uma uniforme e 

técnica cirúrgica estéril drástica para a colocação de shunt : (1)pode 

ser rigidamente aplicada numa base de rotina ; ( 2 ) pode diminuir a 

taxa de ISC  a níveis  abaixo de 1% ; (3) pode ter um impacto mais 

forte para reduzir SI do que usar cateteres impregnados de 

antibióticos e otimizar o ambiente operacional , tais como a 

utilização de laminaro fluxo de ar e reduzir o pessoal não-cirúrgico 

.  

16 Anh Thu et 

al.
78

 

Ano: 2007 

Local de realização: Vietnam 

Objetivos: avaliar o impacto da utilização de clorexidina com base 

álcoolica para higienizar as  mão na redução de ISC. 

Principais achados: após a intervenção, a taxa de ISC foi reduzido 

em 54% (De 8,3% para 3,8%; )e mais da metade da ISC superficial 

foram eliminados  Na enfermaria em que não houve intervenção,  a  

taxa de SSI aumentou 22% (de 7,2% para 9,2%; ).  

Conclusões: a introdução de um desinfetante para as mãos tanto 

pode reduzir as taxas de ISC em pacientes neurocirúrgicos , com 

especial impacto sobre ISC superficial, reduz o tempo de pós-

operatório totale a duração do uso de antimicrobianos  

 

17 Winston et 

al.
79

 

Ano: 2007 

Local de realização: EUA 

Objetivos: Verificar a eficácia dos curativos no pós operatório  de 

neurocirurgia para evitar ISC, principalmente durante as fase 

iniciais da cicatrização.  

Principais achados: Um total de 702 operações foram realizadas 

em 577 pacientes; apenas cinco pacientes receberam qualquer tipo 

de curativo. 

Conclusões: havia quatro ISC (0,57%;). A infecção pós-operatória 

taxa em 626 casos foi de 0,48% nas cirurgias limpas limpas (95% ) 

e foi de 2,63%  limpa-contaminadas, 

18 Korinek et 

al.
80

 

Ano: 2006 

Local de realização: França 

Objetivos: avaliar a incidência e os fatores de risco de meningite 

pós-operatória, com ênfase especial na profilaxia antibiótica , em 

uma série de 6243 craniotomias consecutivas. 

Principais achados: a taxa global de meningite foi de 1,52 %. 

Fatores de risco independentes foram fístula liquorica, infecção da 

incisão concomitante, e duração da cirurgia. A profilaxia antibiótica 

reduziu as infecções da incisão de 8,8 % para 4,6%,  mas não 
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prevenir a meningite : 1,63% em pacientes sem profilaxia 

antibiótica ,e 1,50% nos que receberam a profilaxia . 

Conclusões: Antibióticoprofilaxia Per -operatórias profilaxia , 

embora claramente eficaz para a prevenção de infecções da incisão, 

não impede meningite e tende a selecionar profilaxia 

19 Çelik et al.
81

 Ano: 2007 

Local de realização: Turquia 

Objetivos: determinar se tricotomizar o local da incisa antes da 

cirurgia da coluna vertebral provoca ISC . 

Principais achados: em 789 paciente foram avaliados, 4 ISC foram 

desenvolvidas no grupo de pacientes que foram raspados, e 1 

paciente no grupo não tricotomizado . 

Conclusões: A tricotomia do local da incisão imediatamente antes 

da cirurgia da coluna vertebral pode aumentar a taxa de pós-

operatório infecção . 

20 Young et 

al.
82

 

Ano: 2011 

Local de realização: Singapura 

Objetivos: determinar concordância com as guidelines de 

prevenção de ISC procedimentos neurológicos e ortopédicos que 

requerem profilaxia antibiótica a partir de um período de 3 meses. 

Essas cirurgias foram retrospectivamente estudadas para e 

identificar os fatores que preveniram o desenvolvimento da ISC.  

Principais achados: 216 cirurgias foram revisados, com 18 ISC 

(8,3%)com  média de 1,4. Foram identificados erros de profilaxia 

antibiótica por cirurgia, com o tipo de antibiótico correto 

identificada por 64% sincronismo antibiótico é de 83%, a dosagem 

de antibióticos suplementar é de 34%, e a duração de menos do que 

antibiótico 24 h para44%. Normotermia estava presente em 79% 

das cirurgias, e normoglicemia estava presente em 17%.  

Análise univariadas identificou  quatro fatores significativos. A 

profilaxia antibiótica para menos de 24 h de pós-operatório 

intervalo de confiança dee neurocirurgiacorrelacionada com um 

risco reduzido de ISC.  

Conclusões: O número médio de erros profilaxia e da duração da 

drenagem cirúrgica por mais de 3 dias  

previu ISC. Pela análise multivariada, os erros nas medidas de 

profilaxia antibiótica individual não são significativamente 

associada com o ISC. No entanto, a presença de mais do que dois 

erros foi significativa. 

21 Rehman et 

al.
83

 

Ano: 2010 

Local de realização: Arábia Saudita e EUA 

Objetivos: determinar se a taxa de infecções pós-operatórias 

relacionadas a derivação poderia ser reduzido simplesmente 

alterando as luvas antes de manusear o cateter de derivação. 

Principais achados: houve uma redução estatisticamente 

significativa da taxa de infecção de 16,33% no grupo A (controle) 

para 3,77% no Grupo B (p = 0,0458). 

Conclusões: o estudo mostra que uma mudança de luvas antes de 
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manusear o cateter de derivação pode ser uma maneira simples e 

barata para reduzir a carga de infecções pós-operatórias relacionada 

a derivação ventricular. 

22 Lepänluoma 

et al
.84

 

Ano: 2013 

Local de realização: Finlândia 

Objetivos: avaliar o impacto da implementação da lista de 

verificação sobre questões relacionadas com a segurança no sala de 

operação e sobre eventos adversos pós-operatórias em 

neurocirurgia. 

Principais achados: a comunicação entre o cirurgião e o 

anestesista foi reforçada, e as questões relacionadas com a 

segurança foram melhor cobertas quando a lista de verificação foi 

utilizado. Readmissões não planejadas cairam de 25% para 10% 

após a implementação lista(P = 0,02). Complicações da ferida 

diminuíram de 19% para 8% (p = 0,04). A consistência da 

documentação do diagnóstico e o procedimento melhorado. 

Conclusões: o uso das listas melhorou o desempenho relacionado á 

segurança, reduziu o número de complicações da ferida reduzidas e 

de readmissões. 

23 Watanabe et 

al.
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Ano: 2010 

Local de realização: Japão 

Objetivos: identificar fatores de risco para infecção de sítio 

cirúrgico após a cirurgia da coluna, notando a quantidade de 

solução salina usada para irrigação intra-operatória para minimizar 

a contaminação da ferida. 

Principais achados: a incidência de infecção de sítio cirúrgico 

nesta população foi de 6,3%. A quantidade média de solução salina 

para irrigação no grupo infectado foi menos do que no grupo não 

infectadas, mas não foi significativamente diferente. Na análise de 

fatores cirúrgicos, uma quantidade suficiente de solução salina para 

a irrigação (média> 2000 ml / hora) mostrou uma forte associação 

com a prevenção da infecção do sítio cirúrgico (OR 0,08),  

Conclusões: diabetes, trauma, e irrigação intra-operatória 

insuficiente da ferida cirúrgica foram fatores independentes de risco 

para a infecção de sítio cirúrgico após a cirurgia da coluna. Para 

prevenir a infecção de sítio cirúrgico em coluna cirurgia, é 

importante controlar os níveis de glicose no soro perioperatórios em 

pacientes com diabetes, de evitar qualquer atraso cirurgia em 

pacientes com trauma, e diminuir a contaminação intra-operatória 

irrigando> 2000 ml / hora de solução salina em todos os pacientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo I- Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo II - Autorização da diretoria do HFL 

 

 
 


