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RESUMO 

Objetivo: Identificar os fatores asociados as infecções do sítio cirúrgico. 

Método: Revisão Integrativa de artigos publicados entre 2014 e 2019, nas bases de dados Medline, 

Scielo e Lilacs em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Resultados: Identificou-se que os fatores 

de risco associados à infecção do centro cirúrgico foram: escovação feita sem a técnica correta; uso 

inadequado e falta de paramentação; tempo de internação pré-operatória; tempo de duração da 

cirurgia e preparação da pele do paciente. Conclusão: Dentre os principais fatores que causam 

infecções do sítio cirúrgico, destacam-se com maior relevância a má higienização das mãos e a 

paramentação cirúrgica inadequada. Portanto, tendo em vista a dificuldade de aceitação pelos 

profissionais de saúde, torna-se necessário o uso da educação continuada como estratégia da 

prevenção para adquirir resultados satisfatórios.   

Palavras-chave: Infecção hospitalar, Biossegurança, Centro Cirúrgico e Enfermagem. 

 

RESUME 

Summary: identify factors associated with operating room infections. 

Method: integrative review of articles published between 2014 and 2019, in databases MedLine, 

Scielo e Lilacs in Portuguese, English and Spanish. Results: It was identified tha the risk factors 

associated with operating room infection wew: brushing done without the proper technique,  
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incorrect use and lack of dressing, time of preoperative hospitalization, duration of surgery and 

preparation of the patient’s skin. Conclusion: Among the main factors that cause infections of the 

surgical center, mainly highlight the por hygieneity of incorrect surgical hands and parading. 

Therefore, according to the difficulty of acceptance by health professionals, it is necessary to use 

continued education as a strategy of prevention to achieve satisfactory results. 

 

Keywords: Hospital infection, biosafety, surgical center and nursing. 
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RESÚMEN 

Objetivo: Identificar los factores asociados a las infecciones del sitio cirúrgico. Método: Revisión 

integrativa de los artículos publicados entre 2014 y 2019, en las bases de dados: MedLine, Scielo y 

Lilacs en lengua portuguesa, inglesa y española. Resultados: Se indentificó que los factores de riesgo 

asociados a la infección del centro cirúrgico fueron: Cepillado hecho de sin la técnica correcto; uso 

incorrecto y falta de vestimentas; tiempo de internación preoperatoria; tiempo de duración de la 

cirurgía y preparación de la piel del paciente. Conclusión: entre los principales factores que causan 

infecciones del sitio cirúrgico, se destacan principalmente la mala higienización de las manos y la 

vestimenta cirúrgica incorrecta. Sin embargo, de acuerdo con la dificultad de aceptación por los 

profesionales de salud, es necesario el uso de la educación continuada como estrategia de la 

prevención para lograr resultados satisfactorios. 

Palabras-llave: Infección Hospitalar; bioseguridad; centro cirúrgico y enfermería. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a preocupação com o controle das Infecções Hospitalares (IH) iniciou-se apenas a 

partir da década de 1950, apontando como causas, a má esterilização de materiais, o uso 

indiscriminado de antibióticos e o surgimento de microrganismos resistentes. Somente em 24 de 

junho de 1983, o Ministério da Saúde (MS) publicou a primeira Portaria de Controle Hospitalar de nº 

196.  

Recentemente, ainda em vigor, a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, define IH como “aquela 

adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. São também convencionadas 

IH aquelas manifestadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos  
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diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este período”. Atualmente, refere-se às IH como 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) (TEIXEIRA et al, 2014). 

A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é definida como a infecção ocorrida no local do 

procedimento cirúrgico e está relacionada consequentemente a partir de uma complicação local da 

região cirúrgica. No Brasil, está entre as IRAS mais comuns e correspondem a 16% das 

hospitalizações (SOUZA et al, 2018).  

A adequada higiene das mãos é a medida preventiva mais importante na prevenção das 

IRAS; entretanto, dentre os mecanismos utilizados para controle das ISC no ambiente do Centro 

Cirúrgico (CC), está o vestuário usado pela equipe durante a cirurgia. A paramentação tem como 

objetivo, além de evitar o contato da pele da equipe com sangue e fluidos corporais do paciente, 

formar uma barreira física, a fim de reduzir a dispersão de células epiteliais que, ao se desprenderem 

da pele, levam bactérias para o ar e, posteriormente, ao sítio cirúrgico. (TEIXEIRA et al, 2014). 

 Frente à atuação da equipe de Enfermagem junto a essa categoria de pacientes, entende-se 

que reconhecer os fatores preditores de ISC pode contribuir para que ações de prevenção e detecção 

sejam tomadas. 

Ademais, trata-se de campo a ser desenvolvido dentro da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP) (SOBECC, 2017). Desta forma, este estudo objetivou identificar 

os fatores associados a ISC no período intraoperatório.  

 

2. MÉTODO 

Trata-se de uma Revisão Integrativa, sendo este um método que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. 

A pergunta norteadora foi embasada no seguinte questionamento: Quais são os fatores associados a 

ISC? A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Scielo, Medline e Lilacs. Os descritores 

utilizados para a busca foram: Centro Cirúrgico; Infecção Hospitalar; Biossegurança; Enfermagem. 

 Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados nas bases de dados citadas entre 

os anos de 2014 e 2019 e artigos originais em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Os artigos 

incluídos após a leitura na íntegra, foram anexados em um banco de dados estruturado em tabela no 

Excel® 2007 e organizados de forma que apresentasse informações sobre os artigos alusivo a 

procedência, título, nome do(s) autor(es), ano de publicação e objetivos. 
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3.  

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, foram localizados 121 artigos relacionados ao tema, entretanto após a leitura de 

seus resumos, foram excluídos 118 artigos por não preencherem um ou mais critérios de inclusão ou 

estarem em duplicidade em outra base de dados. Portanto a amostra final foi constituída por 3 

artigos. O quadro 1 apresenta as sínteses dos artigos avaliados. 

 

Quadro 1. Artigos selecionados alusivos à temática. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDÊNCIA TÍTULO DO ARTIGO AUTORES 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
OBJETIVOS 

Lilacs 

Controle da infecção 

hospitalar no centro 

cirúrgico: Revisão 

Integrativa 

REIS, Ubiane O. 

P. 
2014 

 Identificar a 

importância do controle 

da infecção hospitalar 

no centro cirúrgico pela 

equipe de enfermagem 

Lilacs 

Incidência e fatores de 

risco para infecção de 

sítio cirúrgico em 

cirurgia gerais 

CARVALHO, et 

al 
2017 

Estimar a incidência de 

infecção de sítio 

cirúrgico em cirurgias 

gerais de um hospital 

brasileiro de grande 

porte, identificando 

fatores de risco e 

microrganismo 

prevalente 

Scielo 

 

 

Fatores de risco de 

infecção da ferida 

operatória em 

neurocirurgia 

BELLUSE, et al 2014 

Analisar os fatores de 

risco de infecção da 

ferida operatória em 

neurocirurgia.  
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As ISC são condições associadas aos cuidados de saúde, sendo, portanto, evitáveis e que há 

necessidade de um amplo empenho dos profissionais de saúde para mantê-las sob controle. Estando 

o paciente imunossuprimido, este se torna muito mais suscetível às infecções devido os 

procedimentos invasivos (SOBECC, 2017). Em seu estudo, Reis relata que a escovação das mãos 

feita sem a técnica correta, uso inadequado ou falta de paramentação e uso de instrumentos 

oxidados, são os mais citados como risco de contaminação (REIS, 2014). 

Tempo de internação pré-operatória, tempo de duração da cirurgia, índice American Society 

of Anestesiology (ASA) e Potencial de Contaminação de Ferida Operatória (PCFO), também foram 

apontados no estudo realizado por Carvalho et al, a qual menciona tais, como fatores de riscos para 

ISC. (CARVALHO et al, 2017). 

Assim como, estudos realizados por Bellusse et al, indicam que a classificação ASA, é um 

dos métodos mais utilizados para avaliação clínica pré-operatória do paciente, onde apresenta-se 

como fator de risco para ocorrência de ISC, quanto mais grave a condição clínica do paciente, maior 

será a taxa de infecção. 

Para Souza et al, os métodos usados como prevenção para aparecimento das ISC, vão 

desde o período pré-operatório até o pós-operatório, com a finalidade de executar boas práticas de 

cuidado, as quais, são baseadas em evidências cientificas. Elas compreendem a identificação de 

infecções existentes, sendo elas: tricotomia, controle de glicemia, banho com antisséptico, 

profilaxia antibiótica, além dos cuidados dos membros da equipe cirúrgica, manutenção da sala 

cirúrgica limpa, esterilização dos equipamentos e limpeza das superfícies (SOUZA, et al 2018). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), durante o preparo 

intraoperatório da pele do paciente, devem ser seguidos os seguintes cuidados: realizar a 

degermação do membro ou local próximo da incisão cirúrgica antes de aplicar a solução 

antisséptica; realizar a antissepsia do campo operatório no sentido centrifugo circular (do centro 

para a periferia) e ampla o suficiente para abranger possíveis extensões da incisão, novas incisões 

ou locais de inserções de drenos, com solução alcoólica de PVPI ou clorexidina (ANVISA, 2017). 

Ações simples conforme as recomendações para prevenção das ISC, podem contribuir para 

a redução da ocorrência de ISC nas instituições de saúde.  

Sendo assim cabível às lideranças estabelecer estratégias e tomar decisões baseadas em dados 

sistematizados, para a melhoria do trabalho a modo de garantir melhores resultados para seus 

clientes. (ROSCANI et al, 2015). 
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4. CONCLUSÃO  

O presente estudo identificou os principais fatores que causam as ISC, dentre eles os de 

maior relevância são: a má higienização das mãos e a paramentação cirúrgica inadequada, sendo a 

primeira identificada com maior dificuldade de aceitação pelos profissionais de saúde.  

  As ISC trazem consequências não somente para os pacientes, mas também para os 

profissionais refletindo de forma negativa a qualidade da equipe.  Portanto, ressalta-se a 

importância da recorrência dessa discussão, para sensibilizar os profissionais de saúde visando 

minimizar o índice de infecções na incisão cirúrgica sendo necessário o uso da educação continuada 

como estratégia de prevenção para adquirir resultados satisfatórios. 
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