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Cirurgias Limpas

 Operações eletivas

 Primariamente fechadas

 Sem utilização de  drenos (drenagem 

fechada, se necessária)

 Sítio cirúrgico onde não é encontrada 

inflamação

 Não há abordagem de vísceras ocas 

(tratos respiratório, genitourinário, 

digestivo ou orofaringe)

 Não há quebra de técnica

Cirurgias Potencialmente 
Contaminadas

 Há abordagem dos tratos digestivo, 

respiratório, genitourinário e orofaringe

 Situações controladas e sem

contaminação não usual. 

 Cirurgia genitourinária: não há cultura de 

urina positiva

 Cirurgia biliar: não há infecção de vias

biliares

 Cirurgias de vagina e orofaringe quando

não há evidência de infecção ou quebra

de técnica.

Classificação da ferida cirúrgica

taxa de ISC esperada  : até 2 % taxa de ISC esperada : 2 a 7%



Cirurgia Contaminada

 Feridas traumáticas recentes, abertas

 Contaminação grosseira durante cirurgia

de trato digestivo, manipulação de via 

biliar ou genitourinária na presença de 

bile ou urocultura positiva.

 Quebras maiores de técnica

 É encontrada inflamação mas não infecção

(pús)

Cirurgia Infectada

 Durante a cirurgia: secreção purulenta, 

tecido desvitalizado, corpos estranhos ou 

contaminação fecal

 Feridas traumáticas com atraso de 

tratamento

Classificação da ferida cirúrgica

taxa de ISC esperada : 7 a 15%
taxa de ISC esperada : 10 a 40%



PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA OCORRÊNCIA DE ISC
- POR PACIENTE -

Fator Comprovado

• Índice da severidade da 
doença;

• Tabagismo

• Classificação ASA;

• Tempo de Internação pré-
operatório;

• Infecção em outra topografia

Fator Possível

• Diabetes melitus;

• Desnutrição;

• Albumina baixa;

• Terapia imunossupressora;

• Obesidade mórbida;

• Pacientes idosos;

• Neoplasias

SHERERTZ et al. apu FERNANDES, 2000



PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA OCORRÊNCIA DE ISC
- POR PROCEDIMENTO -

Fator Comprovado

• Duração da cirurgia;

• Contaminação intra-
operatória;

• Potencial de contaminação;

• Tipo de Cirurgia;

• Antibioticoprofilaxia 
incorreta;

• Cirurgia abdominal baixa

Fator Possível

• Trauma tissular;

• Procedimentos múltiplos;

• Nº de pessoas na sala;

• Ausência de banho pré-operatório;

• Cirurgia de emergência;

• Drenos;

• Ruptura de Luvas;

• Sangramento excessivo;

• Corpo estranho;

• Espaço morto;

• Inexperiência;

• Tricotomia com lâmina.

SHERERTZ et al. apu FERNANDES, 2000



Antibioticoprofilaxia

Controle 0 1 Hora 2 Horas 3 Horas 4 Horas

Relação entre o tempo de administração do antibiótico e a eficácia da profilaxia mostrada pelo 
tamanho da ferida infectada em modelo animal. Os tamanhos das lesões, desenvolvidas 24hs 

após a inoculação intradérmica de S. aureus, foram mensurados pelo maior diâmetro da 
induração (mm).

Burke, 1961



Infecção
Antibiótico

mg/L

População Bacteriana

UFC/mL

cirurgia

Administração do 
antibiótico

tempo

10²

106

MIC

População bacteriana

Nível sérico de antibiótico

Nível de antibiótico nos 
coágulos, fibrinas e 
hematomas

Wenzel, 1997
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Processo de qualidade
• Verificar que antibiótico foi administrado antes da 

incisão

NEJM 2009; 360: 491-9



http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/



Haynes AB, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. NEJM 2009; 360: 491-9



Droga com atividade contra a maioria dos microorganismos que podem contaminar o 
sítio cirúrgico, e que mantenha níveis séricos altos durante o procedimento

NÍVEIS SÉRICOS 
ELEVADOS:

• Início antes do 
procedimento (indução 
anestésica).

• Via Intravenosa.

• Dose .

DURANTE O PROCEDIMENTO:

• Meia-vida longa (> 2hs)

•Dose adicional: perda 
sangüínea ou  duração.

•Dose após procedimento: 
discutível para a maior parte.

Para a maioria dos 

procedimentos onde a 

profilaxia está 

recomendada, a droga 

de escolha é a 

cefazolina

Dellinger, E.P. et al.

CID, 18: 422, 1994.

Padrões de Qualidade













Resumindo...

• O uso de antibiótico profilático em cirurgia
desempenha um papel importante, porém não
exclusivo, na redução de infecção do sítio cirúrgico;

• O check-list de cirurgia segura da OMS contempla o
uso profilático de antibióticos;

• A adesão ao uso correto do antibiótico profilático em
cirurgia limpa faz parte de programas de acreditação
de qualidade nacionais e internacionais.



RECOMENDAÇÕES:

• Administração completa do antibiótico profilático dentro de 60 minutos antes da incisão 
cirúrgica;

• Repetição de dose de antibiótico de acordo com o tempo do procedimento cirúrgico e o 
antibiótico utilizado;

• Tempo de antibioticoprofilaxia não deve ser maior que 24h após o término do procedimento.

• Registro em prontuário de forma clara e de fácil identificação dos seguintes horários:

a) Hora de entrar em sala cirúrgica;

b) Hora do inicio do procedimento anestésico;

c) Hora da administração do antibiótico;

d) Hora do inicio do procedimento cirúrgico (incisão);

e) Hora da repetição da dose do antibiótico (quando aplicável);

f) Hora do término do procedimento cirúrgico.
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