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Quais as razões 
para realizarmos 

prevenção?



POR QUE PREVENIR?

Pacientes com infecção cirúrgica têm:

2 vezes mais risco de morrer durante a internação

1,6 vezes mais chance de serem admitidos na UTI

5,5 vezes mais chance de serem readmitidos no hospital

Maior tempo de permanência no hospital

Kirkland KB et al, 1999

Apesar disto, estima-se que 40 a 60% 
destas infecções possam ser prevenidas

Mais 5.038 dólares de custos excedentes (mediana)



POR QUE PREVENIR?

15% do total das infecções adquiridas durante 

a assistência à saúde são infecções cirúrgicas;

São a 3a complicação infecciosa mais 
frequente adquirida no ambiente hospitalar;





ESSAS SÃO RAZÕES DE 
ORDEM TÉCNICA

Mas...

existem outras razões 
para focarmos na 

prevenção?
?

??

?
?

?



Permitimos   encontros









Qual o caminho?

Olhar para as pessoas, 

para os riscos e para a 
instituição para

definimos as 

melhores estratégias



“Pessoas 
Transmutam

o trigo em 
pão.”

Paulo Coelho



Pessoas?

Quem participa do 
processo

Paciente - cirurgião –
anestesista –obstetra -

enfermeiro – técnico de 
enfermagem - farmacêutico -

zelador... 



O que motiva cada um?



Diagnóstico
Cultura de Segurança

 Aplicação do Questionário HSOPSC/FIOCRUZ

 Centro Cirúrgico - Oficinas internas
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Durante o curso tive oportunidade de reformular conceitos
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DADOS


INFORMAÇÃO
+

CORAGEM


AÇÃO



Equipe CCIH /MEAC



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

De olho nos fatores de risco

Pontos chaves para a 
prevenção e controle da 
Infecção Cirúrgica





 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•As medidas de prevenção devem possuir  foco 
nos fatores de risco modificáveis;

•Devem baseiar-se nas evidências descritas na 
literatura. 

•Devem ser  selecionadas medidas para serem 
aplicadas em todos os procedimentos 
cirúrgicos. 

•Trabalhar estratégias com maior nível de 
evidência e possibilidade de aplicação bem 
demonstrada em estudos.



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e 

controle da infecção 
Cirúrgica



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRÚRGICA

•Remover anéis, relógios e pulseiras antes de iniciar a 
degermação ou antissepsia cirúrgica das mãos (II).

•Manter unhas curtas e remover a sujidade presente 
embaixo das unhas com um limpador de unhas, 
preferencialmente com
as mãos sob a água corrente (II).

•Unhas artificiais são 
proibidas (IB).



BÁSICO 
?

SIMPLES
?

NEM 
TANTO!

•Remover anéis, relógios e pulseiras antes de 
iniciar a degermação ou antissepsia cirúrgica 
das mãos (II).

•ADESÃO À NR32: DESAFIO

•O não uso de alianças, relógios e aneis permanece 

um desafio.

•Questões emocionais, religiosas ...



BÁSICO 
?

SIMPLES
?

NEM 
TANTO!

•Unhas artificiais 
são proibidas (IB).



E QUANDO A CCIH 
CHEGA pra conversar 

sobre o assunto...





Mas com jeitinho e muita, muita persistência a adesão aumenta

•Discutindo as razões técnicas e 
as humanas para fazer o certo!

•Unindo forças na instituição: 
alta gestão tem que apoiar

•Mesclar fornecimento de 
informações, com supervisão e 
feedback

•Explicitando e discutindo os 
desfechos negativos

•Envolvendo e 
comprometendo as chefias



Fonte: Campanha  Adorno Zero MEAC2016



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRÚRGICA

•Lavar as mãos com água e sabão antes da 
degermação cirúrgica, se as mãos estiverem 
visivelmente sujas (II).

•A degermação cirúrgica das mãos deve incluir os 
antebraços (até o cotovelo) com solução antisséptica, 
com duração de 5 minutos na primeira degermação e 
2 minutos nas demais (IB).



Desafiador

“Quero  operar...”

“Não dá pra ficar na pia esse tempo todo”

“...terminei”

Em escolas: EFEITO ESPELHO



“Vale lavar só com água?”



Seminários e 
Campanhas 
educativas



Identificação dos Elevadores com o 
tema da campanha



Fonte: Campanha Higiene de Mãos 2016 – HUWC/UFC



Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRÚRGICA

Manter as mãos elevadas e afastadas do corpo, de maneira que a água 
escorra das mãos para o cotovelo. Secar as mãos com toalhas estéreis e 
colocar aventais e luvas estéreis (IB).

•A antissepsia cirúrgica das mãos pode ser realizada com formulação 
alcoólica especialmente destinada para esta finalidade, com efeito residual 
(IB). O produto deve ser aplicado nas mãos secas.

•Não deve ser realizada a antissepsia cirúrgica das mãos com água e 
sabão antisséptico e depois, sequencialmente, a antissepsia cirúrgica com 
produto alcoólico (II).

•Utilizar uma quantidade suficiente do produto alcoólico para realizar a 
preparação das mãos e antebraços (IB). 

•Após a aplicação do produto alcoólico como recomendado, aguardar que 
as mãos e os antebraços estejam secos antes da colocação das luvas (IB).

 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•PREPARO DA PELE DO PACIENTE

•Recomenda-se o banho
pré-operatório com solução
de clorexidine degermante a
2% aplicando do pescoço para
baixo, nos três dias que antecedem o
Procedimento (a colonização da pele e o risco de infecção).
Banho o mais próximo possível do procedimento
cirúrgico.

Utilizar solução antisséptica 
apropriada no

preparo da pele do paciente –
clorexidine ou PVPI (IB,II).



O agente antisséptico deve ser aplicado com movimentos 
concêntricos do centro para a periferia, englobando toda a 
área de abordagem amplamente (inclusive o local da
colocação de drenos).

•A antissepsia da pele deve ser realizada com solução 
antisséptica em combinação com produto alcoólico, 
clorexidine ou PVPI (IA).

•CHG não deve ser utilizado para mucosas ocular e 
otológica.

•Não há antagonismo entre CHG e PVPI por 
incompatibilidade química e ambos os compostos mantêm 
atividade antisséptica quando aplicados na mesma área.

•Banho pré-operatório com solução antisséptica
pelo menos na noite anterior à cirurgia (IB).



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•PROFILAXIA CIRÚRGICA INADEQUADA

•Administrar o antibiótico somente quando indicado e no momento
adequado para atingir níveis séricos e teciduais adequados durante a incisão e
manipulação do sítio cirúrgico (IB).

•Escolha do antibiótico de acordo com as recomendações da CCIH

•Infundir completamente o antibiótico em até uma hora antes da incisão ou
do garrote pneumático. Exceções: fluoroquinolonas e vancomicina - iniciar
2 horas antes da incisão.

•Suspender a prescrição do antibiótico em 24 horas de pós-operatório na maioria
dos procedimentos (48 horas para cirurgias cardíacas).

•Administrar a profilaxia antimicrobiana em parto cesáreo em até uma hora antes 
do início da incisão (IA).



Avaliação da adesão ao protocolo

Avaliação do cumprimento do tempo 
certo

Avaliação da qualidade dos registros

Envolver a equipe no monitoramento da 
adoção da profilaxia, em especial o 
chefe da equipe

Cartas individuais

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica



Ficha ilegível

2007 – Harvard 
“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”

DESAFIOS





Fonte: Check-list de Cirurgia Segura /MEAC 2015.

2º Desafio Global para a 

Segurança do Paciente
“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”

Obj: prevenção de ISC, anestesia segura, equipes eficientes e mensuração de 
complicações  ocorridas após assistência cirúrgica
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO - 2016

Nº de Cesarianas/Mês Nº de Infecções Taxa de ISC

INDICADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Nº de Cesarianas/Mês 271 225 242 178 248 249 242 219 234 217

Nº de Infecções 0 9 2 1 3 4 3 1 2 2

Taxa de ISC 0,0% 4,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 1,0% 0,5% 0,9% 0,9%

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO 2016

Fonte: Relatório CCIH/MEAC 2016, elaborado por Dr Marcos Vinicius, infectologista e Enfermeira Albacleuma



PLANO DE AÇÃO PARA REDUÇÃODE INFECÇÃO 
CIRÚRGICA EM CESARIANAS NA MEAC

Ao final do mês envio de e-mail 

ao 1º cirurgião da equipe –

informando da ISC

Acompanhamento diário da 

evolução na enfermaria/UTI

Notificação de infecção de 

sítio cirúrgico conforme 

critérios da ANVISA

Revisar adesão ao checklist de 

cirurgia segura em uso na MEAC

Em caso de aumento de 

percentual da média mensal: 

avaliação de todo processo com 

o cirurgião

Fonte: Relatório CCIH/MEAC 2016, elaborado por Dr Marcos Vinicius, infectologista e Enfermeira Albacleuma



E QUANDO A CCIH 
CHEGA pra conversar 

sobre o assunto...





DIFÍCIL?

Sim, mas 
É POSSÍVEL

RECEITA?

PERSISTÊNCIA
E

RESILIÊNCIA



 Fonte: Albert Einstein.  Manual de Infecção de Sítio Cirúrgico . Zero Infecção. Versão 05/2014

Pontos Chaves 
para a prevenção e controle da infecção Cirúrgica

•AMBIENTE E ESTRUTURA

•Manter a ventilação na sala cirúrgica com pressão positiva 
em relação ao corredor e áreas adjacentes; com no mínimo 15 
trocas de ar por hora, uso de filtro HEPA (IB).

•Manter a porta da sala fechada.

•Limitar o número de pessoas na sala cirúrgica.



Fácil reduzir o número de pessoas na sala?



•Esterilização de todo o instrumental cirúrgico (IB).

•Não utilizar a esterilização flash como rotina ou alternativa 
para a redução do tempo (IB).

•Limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia. 
Não há indicação de técnica de limpeza diferenciada após 
cirurgias contaminadas ou infectadas (IB/II).

•Limpeza e desinfecção concorrente entre procedimentos, 
valorizando as superfícies mais tocadas e a limpeza de

equipamentos (IB/II).



Atualização sobre higiene hospitalar – Enfermeira Keline

ENVOLVER CADA COLABORADOR



•Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção da barreira 
máxima no ato cirúrgico (IB).

•Higienizar as mãos (com produto alcoólico ou água e sabão) 
nos 5 momentos recomendados (antes do contato com o

paciente, antes de procedimentos limpos ou assépticos, após 
risco de exposição com fluidos corpóreos, após contato com o

paciente e após contato com as superfícies próximas ao 
paciente).

•Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas.

•Utilizar técnica asséptica para a execução do curativo (IB).

•Utilizar luvas estéreis e produtos estéreis no contato com as 
feridas (IB).



* Bolsas e objetos pessoais na sala de cirurgia

* Presença de jornais e livros na sala de cirurgia

* Temperatura da sala

Outras questões que podemos trabalha





Glicemia
•Manter o controle da glicemia no 
período perioperatório em pacientes 
diabéticos e não diabéticos,
tendo como alvo níveis glicêmicos 
<180mg/dl (IA).



Normotermia
•Manter a normotermia no período 
perioperatório (IA).



Fonte: Check-list de Cirurgia Segura /MEAC 2015.

2º Desafio Global para a 

Segurança do Paciente
“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”

Obj: prevenção de ISC, anestesia segura, equipes eficientes e mensuração de 
complicações  ocorridas após assistência cirúrgica



Por fim...
Combinando elementos



Caminhando 
mais um passo, 
TODOS OS 
DIAS

Ação ética: reflexão sobre os impactos das 
nossas ações na vida dos outros

Respeito pelos valores e direitos dos 
pacientes: foco no resultado para o 
paciente

Assegurar o bem comum

Cooperação: gestão participativa e por 
processos, com uso de indicadores: foco 
não punitivo

Solidariedade

Co-responsabilidade: mobilização da equipe







Obrigada

Eugenie_neri@yahoo.com





 REFERÊNCIAS

 Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e Gerência de 
Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos. SÍTIO 
CIRÚRGICO: Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à 
assistência à saúde. ANVISA; março 2009

 •Grinbaum RS, Destra AS et al. Prevenção de Infecção de Sítio 
Cirúrgico. 3ª edição revisada e ampliada. APECIH. 2009. 120p. 

 •Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, et al. The impact of surgical-site 
infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of
hospitalization, and extra costs. Infect Control HospEpidemiol 1999; 
20:725-30 

 •Institute for Healthcare Improvement (IHI). How-to guide: prevent
surgical site infections. [cited 2013 Sep 9]. Available from: 
http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/HowtoGuidePreventSurgi
calSiteInfection.aspx 

 •Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline
for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection
Control Practices Advisory Committee. Infect Control
HospEpidemiol.1999; 20(4):250-78

 •World Health Organization (WHO) Guidelines for safe surgery 2009. 
Safe Surgery Saves Lives. [cited 2013 Sep 9]. Available from: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598552_eng.pdf 

 •Participação: Pacientes Cirúrgicos, Programas Integrados e Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar.

 Campanha adorno Zero MEAC/UFC 2016

 Campanha Higiene das mãos HUWC/UFC 2016


