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A infecção hospitalar representa um problema de
saúde pública, principalmente devido aos altos custos
que lhe são atribuídos, tanto financeiros quanto sociais.

Está intimamente relacionada aos procedimentos
invasivos que, por provocarem o rompimento das
barreiras naturais do organismo, promovem
desequilíbrio entre hospedeiro e a microbiota, que
somados a outros fatores relacionados ao paciente, o
predispõe à infecção, principalmente infecção de sítio
cirúrgico, assim como ocorre na gestação e no parto.

Este estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo,
cujos dados foram coletados de 28 prontuários de
pacientes notificadas com infecção de sítio cirúrgico
pelo Serviço de Controle de Infecção de um hospital
materno-infantil do interior do Estado de São Paulo,
teve como objetivo avaliar as variáveis intrínsecas às
pacientes submetidas a partos nesse nosocômio e
identificar os fatores de risco relacionados à infecção
de sítio cirúrgico. O estado gestacional, tabagismo e
algumas doenças, foram às variáveis associadas neste
estudo com tais infecções.

The Hospital Infection represents a health issue
public, mainly due to the high costs that are attributed to
it, financial as werl as social. It is closely related to the
invasive procedures, which can cause the disruption
from the own barriers of the organism, promote
disequilibrium between host and microbiot and

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

ABSTRACT

summed up to the other factors related to the patient,
may also lead to surgical site infection, just as it occurs
in pregnancy and childbirth. This retrospective,
descriptive and quantitative study, whose data was
collected from 28 handbooks notified with surgical site
infection for the Infection Control Service of a
maternal-infantile hospital from the State of São Paulo,
with the intention of evaluate the variables intrinsic to
the patients submitted to childbirths in this hospital and
identify the risk factors related to surgical site infection.
Gestation, smoking and some diseases were variables
associated in this this study with such infections.

A Infecção Hospitalar (IH) surgiu a partir do
momento em que os doentes foram reunidos para
tratamento em ambiente sem separação quanto à
patologia, sem condições adequadas de saneamento,
ventilação e assistência, resultando em disseminação
rápida de doenças entre os internados .

Poucas enfermidades ficaram tão marcadas na
história da humanidade como a infecção puerperal.
Holmes & Semmelweis foram os primeiros a
perceberem as conseqüências drásticas desta doença
para as mulheres da época e a pensarem em formas de
prevení-la .

Após algumas observações e estudos, em meados de
1.846, Semmelweis introduziu a lavagem das mãos com
solução clorada antes dos procedimentos cirúrgicos,
diminuindo assim a incidência de infecção,
principalmente a septicemia puerperal . Neste
mesmo sentido, Florence Nightingale, enfermeira, em
1.863, com base em suas experiências vivenciadas na
Guerra da Criméia, instituiu medidas adequadas de
limpeza e organização do ambiente hospitalar,
conseguindo significativa redução da mortalidade
entre os soldados e da propagação das IH .

No Brasil, atualmente, a Portaria 2.616 de maio de
1.998, publicada pelo Ministério da Saúde (MS-Brasil),
que revoga a Portaria n° 930, de 27 de agosto de 1992,
norteia todo o sistema de controle de IH nacional .

A referida portaria define IH como toda
manifestação clínica de infecção que se apresentar a
partir de 72 horas após a admissão ou as infecções
manifestadas antes de 72 horas da internação, que
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ocorram durante a internação ou mesmo após a alta,
quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou
terapêuticos, realizados depois da mesma, bem como as
infecções no recém-nascido ocorridas até o 28° dia de
vida, com exceção das transmitidas de forma
transplacentária .

As infecções decorrem, então, da agressão de um
patógeno primário proveniente do meio externo, ao
passo que as complicações infecciosas resultam de um
desequilíbrio entre os mecanismos antiinfecciosos do
hospedeiro e os patógenos oportunistas que habitam o
seu corpo .

Com base nestes conceitos, o parto e a gestação
podem comprometer a integridade anatômica ou o
estado fisiológico da pele, das mucosas e
principalmente do útero, alterar o estado de equilíbrio
entre o hospedeiro e a microbiota, e predispor a
puérpera à infecção, em especial à infecção do sítio
cirúrgico (ISC), sendo esta definida pelo Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) como infecção
que ocorre na incisão cirúrgica ou em tecidos, órgãos
ou espaços manipulados durante a cirurgia .

Estudos reconhecem que a maioria das infecções
hospitalares, inclusive a ISC, é de origem endógena. A
segunda causa da transmissão da ISC é a equipe
cirúrgica, caracterizada pela infecção veiculada
principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas
mãos. Outros mecanismos de contaminação são os
artigos médico-hospitalares e o ar ambiente . Assim,
as fontes de contaminação de sítio cirúrgico agrupam-
se em três reservatórios: o paciente, os profissionais e o
ambiente , estando a infecção muito relacionada com
a quebra do equilíbrio entre o sistema imunológico do
hospedeiro e a concentração e virulência do agente
etiológico. Então, para que se estabeleça a infecção, o
patógeno deve ser virulento e o hospedeiro
imunocomprometido .

Entre as características dos pacientes que
influenciam o risco de ISC enquadram-se: extremos de
idade, presença de diabetes e outras doenças de base,
tabagismo, mau estado nutricional, obesidade,
imunossupressão, prolongada internação hospitalar
pré-operatória e outras .

Mesmo com toda modernização dos procedimentos
cirúrgicos, e principalmente da antibioticoterapia, a IH
representa ainda um problema de saúde pública, pelo
aparecimento de microorganismos multirresistentes
aos antibióticos usados rotineiramente na prática
hospitalar e devido aos custos que lhe são atribuídos,
tanto os financeiros como os imensuráveis da dor e do
sofrimento do paciente e de sua família.

Este estudo retrospectivo teve como propósito
aprofundar o conhecimento sobre os fatores de risco
para ISC dos casos notificados em partos realizados no
hospital escolhido, visando a contribuir para a
melhoria da assistência prestada aos pacientes

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(6)

cirúrgicos, em especial às parturientes e puérperas.
O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores de

risco relacionados à ISC, em infecção incisional
superficial e profunda, particularmente em incisões da
parede abdominal e região vulvar (episiotomias) de
pacientes submetidas a partos abdominal e vaginal,
respectivamente, caracterizando as variáveis
intrínsecas (doenças crônicas, infecciosas,
imunossupressivas, idade, peso e altura e outras) mais
comuns nas puérperas submetidas a estes partos,
correlacionando-as com o quadro infeccioso.

Após a aprovação do projeto de pesquisa pela
Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, pelo médico e pela enfermeira
responsáveis pelo Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar e pela Diretoria Clínica e Administrativa do
Hospital Universitário de Jundiaí, foi obtida uma
relação de 31 casos notificados com infecção de sítio
cirúrgico de cirurgias ginecológicas e obstétricas. Do
refinamento dos dados, resultaram apenas 28
prontuários, de acordo com os critérios de inclusão
estabelecidos na pesquisa, quais sejam os prontuários
de pacientes submetidas a partos abdominal e vaginal,
com retorno ao atendimento médico ou reinternação
hospitalar devido à infecção incisional superficial ou
profunda, no período de 01 de novembro de 2003 a 30
de junho de 2006.

Trata-se de um estudo retrospectivo, com
abordagem descritiva e quantitativa, constituindo-se
em parte de um trabalho de conclusão de Curso de
Graduação em Enfermagem, realizado por meio do
levantamento de dados dos prontuários, através de um
instrumento de coleta de dados (ANEXO), no qual
foram realizados testes-piloto com três prontuários,
para a adequação do instrumento frente à mensuração
pretendida. A coleta de dados foi realizada no mês de
Janeiro de 2007.

Das 28 pacientes notificadas com ISC, 26 foram
submetidas a partos cesáreas, uma a parto vaginal
normal e uma a parto vaginal fórceps (Figura 1), sendo
que todas faziam parte da clientela atendida pelo
Sistema Único de Saúde.

Na Figura 2, pode-se observar que na amostra
composta por 28 mulheres, seis estavam com idade
acima de 35 anos.

Grande parte das mulheres referiam ter atividades
ligadas ao serviço doméstico (donas de casa e
empregadas domésticas). Quanto à escolaridade,
nenhuma possuía ensino superior, uma foi declarada
analfabeta, duas possuíam 1° grau incompleto, 11
possuíam 1° grau completo, uma possuía 2° grau
incompleto e nove possuíam 2° grau completo.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
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Quanto à cor da pele, nove foram consideradas
brancas, quatro negras e quinze 15 pardas.

Em relação ao risco cirúrgico, analisado de acordo
com as classificações da “American Society of
Anestesiologists” (ASA) e determinado pelos
anestesistas presentes nas cirurgias, 14 mulheres
encontravam-se em ASA I no dia da cirurgia, 12 em ASA
II e duas em ASA III.

De acordo com alguns parâmetros utilizados para a
análise do peso, altura e idade gestacional (Gráfico de
aumento de peso para gestantes (curva de Rosso) e
Relação peso-altura e idade gestacional), considera-se
que oito mulheres estavam em sobrepeso no período da
cirurgia, seis encontravam-se obesas, uma com baixo
peso e duas estavam com o peso corpóreo dentro da
normalidade para a gestação (Figura 3). As pacientes
restantes não puderam ser consideradas na pesquisa
devido a falta de dados para a análise.

As principais doenças de base encontradas foram
hipertensão arterial sistêmica, doenças respiratórias e
a síndrome da imunodeficiência adquirida. A infecção
do trato urinário, o diabetes gestacional, o oligoâmnio,
a amniorrexe prematura no termo e a doença
hipertensiva específica da gravidez foram as principais
doenças desenvolvidas durante a gestação. Através da
análise de exames laboratoriais observou-se que, três
exames sugeriam a presença de anemia (redução de
hemoglobina) e três exames sugeriam a presença de
infecção em algum sítio não identificado (leucocitose).

Detectamos que dentre as mulheres da pesquisa,
duas foram descritas como consumidoras de bebidas
alcoólicas, dez foram descritas como tabagistas e uma
foi declarada usuária de drogas ilícitas (crack). Dentre
as tabagistas, uma declarou consumir de 10 a 15
cigarros/dia, uma declarou consumir 1 maço/dia e três
declararam consumir de 1 a 3 cigarros/dia.

O tempo de hospitalização pré-operatória variou
de 0 a 4 dias, sendo que três mulheres completaram de 3
a 4 dias de internação hospitalar pré-cirúrgica (Figura
4). Quanto ao tempo total de internação hospitalar, 20
permaneceram de 2 a 3 dias em internação hospitalar e

oito permaneceram de 4 a 28 dias.
Em relação as 26 pacientes submetidas a partos

cesáreas, sete delas submeteram-se a partos cesáreas
anteriores, entre elas: uma há 10 meses, duas há 1 ou 2
anos e quatro há mais de 4 anos.

Das mulheres do estudo, quatro relataram ter
recebido algum tipo de antibiótico durante algum
momento da gestação, das quais apenas duas devido à
presença de infecção do trato urinário no terceiro
trimestre da gestação, com as devidas prescrições
médicas.

Vinte e quatro mulheres tiveram a bolsa rompida
artificialmente ou espontaneamente, antes do parto,
das quais, quatro permaneceram de 6 a 8,5 horas, três
permaneceram de 11 horas a 17 horas e duas
permaneceram de 27 a 48 horas com bolsa rota. E, das
19 mulheres que entraram em trabalho de parto (TP),
nove permaneceram de 2 a 5 horas em TP, seis
permaneceram de 6 a 11 horas em TP e duas
permaneceram de 12 a 27 horas em TP.

Quanto às características do líquido amniótico, em
cinco prontuários o mesmo foi descrito com presença de
mecônio e em um prontuário foi descrito com odor
fétido (fisometria), sugestivo de infecção e
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FIGURA 1: Tipos de partos realizados das pacientes notificadas com
infecção de sítio cirúrgico entre os anos de 2003-2006, no Hospital

Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

FIGURA 2: Distribuição das mulheres segundo a faixa etária entre os anos de 2003 até 2006.
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contaminação da cavidade uterina.

Alguns autores acordam que a gravidez é uma
condição na qual ocorrem várias mudanças
imunoendócr inas , den tre e las uma cer ta
imunossupressão, sendo este um processo fisiológico
para a tolerância aos antígenos paternos e fetais e a
proteção contra a rejeição natural do feto como um
aloenxerto . Isso se evidencia, por haver durante a
gestação uma queda da contagem linfocitária
periférica, assim como a contagem do número de certas
subpopulações linfocitárias específicas de células T
ativadas e da resposta proliferativa linfocitária contra
estímulo mitogênico. Com a proximidade do parto, os
níveis de IgG no sangue diminuem, provavelmente por
reflexo de hemodiluição .

Estes, entre outros resultados, sugerem que a
imunossupressão sistêmica durante a gestação deixa a
mulher mais susceptível as infecções virais ou
reativação de processos virais .

Alguns autores consideram que o parto cesárea
causa de 5 a 30 vezes maior risco de infecção do que o
parto vaginal , sendo a cesariana considerada
cirurgia potencialmente contaminada .

Segundo o Ministério da Saúde , entre as
características individuais tidas como fator de risco à
gravidez está a idade menor que 17 anos e maior que 35
anos. Quanto à cor da pele das pacientes, não há dados
suficientes para mostrar que a incidência de infecção

DISCUSSÃO

(9)

(10)

(10)

(11)

(12)

(13)

possa se alterar devido a esse fator .
O risco anestesiológico da paciente é considerado

preditor de risco de infecção . Sugere-se que ASA
maior ou igual a 3 seja fator de risco para ISC .

Alguns autores relatam a influência do diabetes
mellitus para o desenvolvimento de ISC, provavelmente
devido às alterações na fisiopatologia da cicatrização,
às complicações vasculares e neuropáticas e aos efeitos
inibitórios nos mecanismos de defesa . Outros
acordam que o controle glicêmico rigoroso no pré, intra
e pós-operatório com insulina seja um modificador da
ocorrência de ISC .

Ainda para estes autores, a obesidade se mostra
como outro fator comprovado para ISC, já que há
pouca vascularização do tecido adiposo e dificuldades
na técnica cirúrgica, ocasionando maior exposição da
ferida operatória à contaminação e maior duração do
procedimento cirúrgico . Em estudo sobre fatores de
risco para infecção pós-histerectomia total abdominal,
as mulheres obesas apresentaram risco 3,2 vezes maior
de infecção, considerando obesas as pacientes com
índice de massa corpórea (IMC) superior a 27,5 .

Cabe ressaltar que gestantes obesas são mais
propensas à ruptura prematura de membranas,
doenças hipertensivas, diabetes, maior incidência de
cesáreas, além de morbidade e mortalidade perinatais
mais elevadas .

Alguns autores definem a anemia e outras doenças
imunodepressoras, como a AIDS, como fatores de risco
para o aparecimento de infecção no pós-operatório ,

(8,12)

(8,12)

(8,12)

(8)

(8,12)

(14)

(15)

(16)

(8)
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FIGURA 3: Distribuição das mulheres segundo peso, altura e idade gestacional avaliadas entre os anos de 2003 até 2006.

FIGURA 4 - Tempo de internação hospitalar pré-operatória em dias durante os anos de 2003 até 2006.

Perspectivas Médicas, 18(2): 11-16, jul. / dez. 2007



assim como as infecções em locais afastados do sítio
cirúrgico, especialmente as do trato urinário e do
acesso vascular . Um dos grandes problemas
resultantes do desenvolvimento de infecção durante a
gestação é que, na maioria das vezes, essas doenças
necessitam de antibioticoterapia. Ressalta-se que o uso
prévio e freqüente de antibióticos acarreta o
desenvolvimento de resistência por parte dos
microorganismos.

Em nenhuma literatura consultada foi encontrada a
relação entre etilismo e ISC, contudo em relação ao
tabagismo, recomenda-se a suspensão do fumo, se
possível pelo menos 30 dias antes da cirurgia , já que o
tabaco dificulta a cicatrização, tornando a ferida mais
susceptível à infecção .

O tempo de internação pré-operatória é fator de
grande importância, e sua associação com a
ocorrência de ISC está bem definida, já que além de
indicar indiretamente um pior estado clínico do
paciente, favorece a colonização da pele pela
microbiota hospitalar . Oliveira (1999) em sua
dissertação de mestrado verificou que a permanência
hospitalar entre 2 e 5 dias não foi significativa para o
risco de ocorrência de ISC, mas para pacientes com
permanência superior há 5 dias esse risco foi superior
em relação aos pacientes cuja permanência hospitalar
foi menor que 2 dias .

Outros importantes fatores de risco para infecção
são bolsa rota e o trabalho de parto por seis ou mais
horas, assim como a presença de mecônio no líquido
amniótico e a presença de cicatriz prévia de cesárea .

Os dados obtidos neste estudo possibilitaram
concluir que, a própria gestação já é considerada fator
de risco para infecção, devido à imunossupressão
materna ocorrida no decorrer da gestação. Com
relação ao tipo de parto, a cesárea é um importante
fator de risco para ISC, comprovado neste estudo, onde
foram encontrados 26 casos relacionados à cirurgia de
cesárea. Fatores como idade materna acima de 35
anos, partos cesárea anteriores, risco anestésico escore
III, tabagismo e tempo de permanência pré-operatória
acima de 2 dias foram considerados como
predisponentes à ISC. A bolsa rota e o trabalho de parto
acima de 6 horas, líquido amniótico caracterizado
como meconial ou fisometria, obesidade e sobrepeso,
patologias de base, em especial a síndrome da
imunodeficiência adquirida, patologias desenvolvidas
durante a gestação, principalmente as infecções de
trato urinário ou de algum sítio não identificado,
relacionado a alterações de exames laboratoriais,
amniorrexes prematuras, anemias, diabetes
gestacional e uso de antibióticos durante a gestação,
foram também considerados neste estudo como fatores
predisponentes à ISC.

(12)

(6)

(8)

(17)

(18)

(16)

CONCLUSÕES

Já, as variáveis relacionadas à raça, profissão,
escolaridade e etilismo não foram associadas neste
estudo à ISC.

A falta ou escassez de informações nos prontuários,
principalmente aquelas referentes aos registros do
atendimento das pacientes pela equipe de enfermagem
e equipe médica e a falta de alguns impressos anexados
aos prontuários foram às maiores dificuldades
encontradas para atingirmos plenamente os objetivos
propostos.
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - FATORES RELACIONADOS À PACIENTE

N° Prontuário....................

Idade.................... Data Nascimento ....../......../.......

Raça: 1.Branca 2.Negra 3.Amarela 4.Parda

Profissão.................... Escolaridade....................

Tipo Atendimento: 1. SUS 2. Particular 3.Convênio

Data da internação....../......../.......

Data da Cirurgia....../......../........ Hora:

Data da Alta....../......../.........

Etilismo: 1.Sim 2.Não Freqüência....................

Tabagismo: 1.Sim 2.Não Freqüência....................

Peso................ Altura................. IG............

Hemograma recente: Data...../......./...... 1.Normal 2.Alterado

Tipo de alteração...........................

Tipo de Parto....................

Partos anteriores: Tipo:......................... Há quanto tempo:.......................................

Medicações em uso nesta gestação............................................

Tempo de uso......................................

Com Prescrição: 1.Sim 2.Não

Patologias de base.................................................................................................

Patologias desenvolvidas nesta gestação..............................................................

Intercorrências obstétricas nesta gestação............................................................

Risco Cirúrgico: 1. ASA I 2.ASA II 3.ASA III 4.ASA IV

Características do líquido amniótico.................................................................

Ruptura de bolsa: 1.Espontânea 2. Artificial

Tempo de Ruptura de bolsa...........................................................................

Tempo de duração do trabalho de parto.........................................................
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