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• Compreender o conceito de Infecção de Sítio 
Cirúrgico (ISC) e sua classificação;

• Entender os fatores de risco para o 
desenvolvimento da ISC;

• Utilizar estratégia de gerenciamento local da 
incisão cirúrgica para reduzir incidência de ISC. 

1 - OBJETIVOS
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 A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é caracterizada como 
um dos principais riscos à segurança dos pacientes relacionada 
aos serviços de saúde, ocupando no Brasil a 3ª posição entre as 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).1
 Compreende entre 14 a 16% das infecções em pacientes 
hospitalizados, deste quantitativo estima-se que 60% dos casos 
de ISC podem ser evitados.1
 A ISC pode ser definida como a infecção relacionada ao 
procedimento cirúrgico em âmbito ambulatorial ou hospitalar, 
com ou sem colocação de implantes, sendo classificada de 
acordo com os planos acometidos e representa um aumento 
significativo na morbimortalidade além de adicionar custos aos 
sistema de saúde e prestadores de serviços em todo o mundo.1,2

 As  ISC ocorrem  nos primeiros 30 dias após o 
procedimento cirúrgico, sendo o 1º dia a data do procedimento, 
ou nos casos de ISC INCISIONAL PROFUNDA (IP) ou ISC 
ÓRGÃO/ CAVIDADE (OC) podem ocorrer em até 90 dias após 
o procedimento.1

2.Introdução
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3.Classificação da ISC

PELE

FÁSCIA E MÚSCULO

ÓRGÃO/ESPAÇO

TECIDO CELULAR
SUBCUTÂNEO

ISC incisional 
superficial

ISC incisional 
profunda

ISC órgão/
espaço

Acomete pele e tecido 
celular subcutâneo

Acomete fáscia e músculo

Acomete sítios inferiores 
à camada muscular, ex.: 

cavidade peritoneal

Relação entre complicações do sítio cirúrgico3

Incisão cirúrgica fechada

Infecção de sítio cirúrgico

•Atraso na cicatrização
•Má qualidade/Cicatrizes 

anormais

Deiscência •Seroma   •Hematoma

 A ISC provoca ruptura do tecido e evolui para deiscência 
da ferida cirúrgica, através da interferência no mecanismo celular 
normal da cicatrização e desvitalização do tecido subjacente.3
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4.Consequências da ISC

Atraso na
cicatrização1

Qualidade de vida 
reduzida7

Estimativa do 
aumento do tempo de 
permanência atribuível 

à ISC5

Má qualidade/ 
Cicatrização anormal1,7

Quase duplicados os 
custos relacionados com 

cuidados de saúde6

Triplicada a taxa de 
mortalidade8

Maior possibilidade de 
readmissão6

Reintervenção 
cirúrgica

5 - Fatores de Risco para a ISC
 Vários são os fatores de risco predisponentes a ISC 
dentre os quais podemos destacar: potencial de contaminação 
da ferida operatória (PCFO), classificação da American Society 
of Anesthesiologists (ASA), o tempo de duração da cirurgia e 
fatores relacionados ao paciente.4

10 dias
x5

x2 x3
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6.Potencial de Contaminação da 
Ferida Operatória5

F.O. Limpa
(Classe I)

F.O. Potencialmente 
contaminada 

(Classe II)

F.O. Contaminada
 (Classe III)

F.O. Suja/infectada
 (Classe IV):

•Ferida sem inflamação aparente;
•Sem contato com os tratos respiratório, 
digestório, genital ou urinário colonizado e, 
no caso de trauma, pode ser decorrente de 
trauma não perfurante;
•Fechamento primário após o procedimento.

•Ferida em que os tratos respiratório, 
digestório, genital ou urinário colonizado são 
acessados pelo procedimento cirúrgico;
•Sem contaminação do procedimento e; 
•Sem evidência de infecção ou contaminação 
do local.

•Ferida aberta recente e acidentalmente; 
•Procedimentos com quebra da técnica 
asséptica;
•Derrame em excesso do trato digestório e;
•Incisões cirúrgicas em locais inflamados e 
não purulentos.

•Ferida aberta há mais de quatro (4) horas; 
•Sinal clínico de infecção no local da incisão 
(ex.: presença de pus);
•Víscera perfurada e;
•Presença de tecidos desvitalizados no local 
do procedimento.

5

Fonte: CARVALHO, R. L. R. Fatores De Risco Para Infecção De Sítio Cirúrgico Em Procedimentos Gerais Em Um Hospital Público De Belo Horizonte, Minas 
Gerais – Um Estudo De Incidência, 2014. 105 f. Dissertação (Mestre em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2014



 O índice da American Society of Anesthesiologists (ASA) 
tem sido relacionado como fator de risco para ISC devido à 
possibilidade de estratificar os pacientes por suas comorbidades 
e seu estado clínico5:

 Anteriormente descrevemos os fatores de risco 
relacionados a classificação da contaminação cirúrgica e a 
avaliação anestésica do paciente, a seguir segue de forma 
resumida e esquemática, os fatores de risco relacionados ao 
paciente e ao procedimento cirúrgico que podem contribuir 
para a ISC.

Classe de ASA Estágio da Doença

1 Não há distúrbios orgânicos, fisiológicos, bioquímicos ou 
psiquiátricos

2 Distúrbios sistêmicos, variando de discretos a moderados, que 
eventualmente não estão relacionados com o motivo da cirurgia

3 Distúrbios sistêmicos graves que podem ou não estar relacionados 
com o motivo da cirurgia

4 Distúrbios sistêmicos graves com risco de vida, com ou sem cirurgia

5 Paciente moribundo com pouca chance de sobrevivência, mas que é 
submetido a cirurgia como último recurso (esforço ressuscitativo)

Classificação do estado físico de acordo com a ASA
(American Society of Anestesiology).

6



7.Fatores de risco relacionados 
ao paciente e ao procedimento 
cirúrgico 

Procedimento Riscos

Tempo de Cirurgia
Quanto maior o tempo de procedimento 

cirúrgico, maior a exposição tecidual.

Tempo de 
internação pré-
operatório

Quanto maior o tempo, maior o risco de 
colonização com a microbiota hospitalar.

Utilização de 
anestesia geral O aumento do tempo de anestesia, tem 

relação direta com as complicações, além da 
ISC, deiscência da incisão e hematomas.

Circulação de 
pessoas Limitar o número de pessoas, somente 

aquelas envolvidas no procedimento 
cirúrgico e cuidados com o paciente.

Temperatura na sala 
cirúrgica Hipotermia T < 35 º C, ideal fazer 

a monitorização e manutenção da 
estabilidade da temperatura corpórea.

Preparo inadequado 
da pele do paciente

No sitio anatômico da incisão cirúrgica 
realizar antissepsia, ou ainda curativos 

impregnados com soluções assépticas, a fi m 
de diminuir carga microbiana.

Cuidados com a 
ferida operatória Ausência ou inadequação do protocolo de 

curativos.

Fonte: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção  Relacionadas à 
Assistência à Saúde. 2013
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Por último temos os fatores de risco relacionados aos 
pacientes6,8,10:

IDADE

OBESIDADE

NUTRIÇÃO

• <1 ano ou >50 anos;
• Imaturidade imunológica x declínio   
imunitário;
• Maior risco de infecção devido 
imunocompetência.

• Cicatrização prejudicada devido 
ao aumento da tensão nas linhas 
de sutura e má perfusão do tecido 
adiposo;
• Hematoma e seroma podem 
aumentar a tensão e o risco de 
deiscência em incisões cirúrgicas 
fechadas .

• Diminuição da ação das células 
imunitárias ;
• Retardo no processo de 
cicatrização;
• Maior risco de infecção.
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TABAGISMO

DIABETES

• Maior risco para ISC devido 
distúrbios do sistema vascular e 
pulmonar;
• Aumento do processo isquêmico 
tecidual, alterando o fl uxo 
sanguíneo para a região .

• Altera a resposta cicatricial;
• Causa alterações vasculares 
(micro e macroangiopatia), 
nefropatia, neuropatia;
• Alteração no sistema  imunológico 
- baixa resistência do hospedeiro.

8.Cuidados com a Ferida 
Operatória
 Embora a cicatrização em feridas cirúrgica ocorra por 
primeira intenção, ela não dispensa a necessidade de um curativo 
local que será aplicado ao fi nal do procedimento cirúrgico a fi m 
de proteger contra a penetração de bactérias através da linha da 
sutura e absorver o exsudato, devendo ser utilizado enquanto 
persistir o sangramento/ drenagem do exsudato6,11.
 Conforme avança o processo de cicatrização o nível de 
exsudação da ferida tende a sofrer mudanças, na característica 
e volume. Após o procedimento cirúrgico o exsudato apresenta-
se sanguinolento, nas primeiras 48 horas serossanguinolento e 
a seguir seroso, cuja drenagem diminui gradativamente. 
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TABAGISMO

9.Critérios para escolha da cobertura ideal 
no gerenciamento da ferida operatória
1 - Aderência à pele de forma segura e suave evitando a formação 
de flictenas;
2 - Absorção adequada;
3 - Flexibilidade – permitindo  a mobilidade do paciente;
4 - À prova d’água;
5 - Remoção atraumática;
6 - Gerenciamento local adequado para prevenir a ocorrência 
de ISC;
7 - Diminua a manipulação do local da incisão.

 O aparecimento de qualquer alteração e involução nesse 
sentido, pode estar atrelado a deiscência, infecção ou fístula11.
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Os algoritmos a seguir devem ser utilizados 
para auxiliar a conduta no tratamento das 
feridas operatórias.

ASA – ALGORITMO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 
CIRÚRGICO

AVALIAÇÃO ASA*
Classificação de Risco Cirúrgico

ASA I e II

IMC ≤ 34,9

MÉDIO
RISCO

BAIXO
RISCO

ALTO
RISCO

IMC ≤ 34,9IMC ≥ 35 IMC ≥ 35

ASA ≥ III

Presença de outros fatores 
de risco para complicações 
do sítio cirúrgico:

• História prévia de 
deiscência
• Problemas de pele que 
poderão impactar na 
saúde
• IMC Alto (≥40)
• Desnutrição
• Tabagismo
• Diabetes
• Doenças Pulmonares
• Doenças Autoimunes
• Esteróides
• Terapia Farmacológica

 A taxa de ISC aumenta de acordo com a classificação da 
ferida cirúrgica e a classificação de risco cirúrgico.
 Quanto maior a pontuação ASA e  mais contaminada 
for a ferida operatória, maiores as taxas de infecção daqueles 
pacientes5.
 
 Para facilitar a escolha da cobertura adequada seguem 2 
modelos de algoritmo:

House of Delegates/Executive Committee, ASA Physical Status Classification System, Last Amended: October 
15, 2014. Disponível em: https://www.asahq.org/standards-and-guidelines/asa-physical-status-classification-
system: Acesso em: 16 de set. 2019.
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ASA – ALGORITMO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 
CIRÚRGICO POR PCFO3,5

P.C.F.O

Limpa

Menor Risco
para ISC

Maior Risco
para ISC

Potencialmente
Contaminada Contaminada Infectada

Fatores de risco 
relacionados ao 
paciente:

• Histórico de 
deiscência
• IMC >40
• Desnutrição
• Tabagismo
• Diabetes
• DPOC
• Imunossupressão
• Uso de corticoide

Sim Sim +

Jeffery, S.; Leaper, D.; Armstrong D. Using negative pressure wound therapy to prevent surgical site infection. 
Journal of Wound Care Vol 27, No. 3 (Suppl), March 2018.
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10.Benefícios da Tecnologia Hydrofi ber® no 
gerenciamento das incisões cirúrgicas
• Absorção vertical do exsudato
• Formação de um gel coeso que absorve e retém o exsudato e 
as bactérias impedindo seu retorno a incisão/ pele do paciente.

 Curativo pós-operatório estéril, fl exível, impermeável, 
atua como uma barreira bacteriana e viral, projetado para se 
adaptar as mudanças geométricas da ferida/incisão durante o 
movimento do corpo e do edema pós-operatório.
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 O exsudato é absorvido e retido nas fibras com Tecnologia 
Hydrofiber® com prata que garante a retenção tanto do exsudato 
quanto das bactérias, ajudando a minimizar a infecção cruzada 
e prevenir a maceração.

 O curativo pode permanecer até 7 dias, diminuindo 
a manipulação e exposição da incisão ao ambiente externo, 
devendo ser trocado sempre que saturado.
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11.Terapia por pressão negativa em feridas 
operatórias
 Mesmo quando o procedimento cirúrgico é bem-
sucedido e o fechamento primário é alcançado, podem ocorrer 
complicações pós-operatórias locais como seroma, hematoma, 
isquemia,  necrose cutânea local, infecção e deiscência, 
ocasionando um atraso na cicatrização resultando em uma má 
qualidade na cicatriz ou cicatrizes anormais12. 
 A TPN em feridas operatórias tem sido utilizada para 
gerenciar a incisão cirúrgica, reduzindo a tensão da linha 
de incisão, diminuindo o edema e fornecendo uma vedação 
hermética, benéfica na prevenção de complicações da incisão 
apresentando um bom efeito na redução da taxa de ISC.12

Incisão Cirúrgica

   Drenagem 
Linfática

    Seroma/
Hematoma

Edema

Tensão Lateral

Risco de Isquemia
de Borda

Espaço Morto

Risco de Deiscência

Risco de Infecção de Sítio Cirúrgico

Proteção da 
Contaminação

15

Algorítmo de Mecanismo de ação de NPWT em 
ferida operatória 

Jeffery, S.; Leaper, D.; Armstrong D. Using negative pressure wound therapy to prevent surgical site infection. 
Journal of Wound Care Vol 27, No. 3 (Suppl), March 2018.



12.Algoritmo de Uso de TPN em Incisões 
Cirúrgicas Fechadas3

Pacientes com incisão cirúrgica 
fechada

Fatores relacionados os pacientes
O paciente tem algum dos seguintes 
fatores para complicações 
cirúrgicas?
• IMC≥ 40kg/m2 ou ≤18kg/m2

• DM insulino dependente 
descompensado
• Dialítico

Use a TPN
Quanto exsudato é 

esperado?

Sistema de TPN
sem reservatório

Sistema de TPN
com reservatório

Procedimento de alta incidência/
consequência
O paciente foi submetido a uma 
cirurgia que tenha uma maior 
incidência de complicações 
cirúrgicas? Exemplo:
• Artroplastia primaria;
• Cirurgia de implante;
• Revascularização do miocárdio;
• Cirurgia vascular com inserção de 
aorta e enxerto de membros;
• Cesariana planejada (alto IMC);
• Cirurgia coloretal;
• Cirurgia complexa;
• Transplante de coração, pulmão ou 
coração-pulmão.

Outros fatores de risco
O paciente possui 2 ou mais 
fatores de risco principais ou 
moderado relacionado a ele ou ao 
procedimento? Exemplo:
• Idade < 1 ou > 75 anos
• DPOC
• Imunossupressão
• Quimioterapia
• Fumante
• Implante cirúrgico
• Múltiplas Incisões
• Transplantes

Curativo pós-operatório padrão

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

Mínimo a moderado
quantidade de exsudato

Moderado à alta
quantidade de exsudato

16Jeffery, S.; Leaper, D.; Armstrong D. Using negative pressure wound therapy to prevent surgical site infection. 
Journal of Wound Care Vol 27, No. 3 (Suppl), March 2018.



 O tempo de uso da terapia por pressão negativa para 
ferida operatória será defi nido pelo cirurgião, ex. 7 dias ou até a 
remoção das suturas12.

 O Sistema Avelle™ de Terapia por Pressão Negativa (TPN) 
é composto por um equipamento descartável e não estéril, que 
pode ser utilizado por até 30 dias em um mesmo paciente e 
produz pressão negativa de -80mmHg na superfície da ferida, 
conectado a um curativo estéril com  Tecnologia Hydrofi ber®, 
que vem acompanhado de tiras de fi xação e pilhas para o 
aparelho.

Equipamento Avelle™

Botão único
“On/Off ”

Curativo Avelle™ Válvula One Way

Pressão de
-80 mmHg

Descartável
30 dias de uso

Comercializado 
separadamente

Mantém a TPN
por 60 minutos

após desconectado

Bordas de silicone adesivo
Auxilia na fi xação
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 O exsudato será gerenciado pelo curativo graças à 
capacidade de absorção e gelifi cação da Tecnologia Hydrofi ber®

e à evaporação da umidade através da sua camada externa.

 O curativo Avelle™ é indicado para feridas com exsudato 
leve a moderado, podendo permanecer por até 7 dias, 
diminuindo a manipulação e exposição da incisão ao ambiente 
externo, devendo ser trocado sempre que saturado, mantendo 
a utilização do mesmo equipamento por paciente.

5

4

3

2

1

Filme de poliuretano 
Evaporação do exsudato, 

Barreira viral e bacteriana, 
À prova d’água

Espuma de poliuretano 
Auxilia na distribuição da pressão

8 camadas de Tecnologia Hydrofi ber®

Absorve e retém o exsudato e 
bactérias.2,3,4

Bordas de silicone adesivo
Auxilia na fi xação

Camada Tecnologia Hydrofi ber®

Formação de gel coeso 
Retirada atraumática
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13.Modelo para solicitação de TPN a 
operadoras de saúde
Ao plano de saúde:
Paciente:
Procedimento:

 Diante dos fatores de risco relacionados acima, tendo  
portanto alto risco de complicação da ferida operatória, 
solicito uso de terapia por pressão negativa portátil Avelle™, 
para redução do risco de complicações relacionadas à ferida 
operatória, por promover a redução da tensão lateral nas linhas 
de sutura, redução do risco de hematoma e/ou seroma, além de 
acelerar a redução do edema tecidual. Ainda promove vedação 
hermética, benéfica na prevenção de contaminação da ferida 
operatória.

 A duração do referido tratamento está previsto para 
______ dias, com a 1ª aplicação no POI e troca programada em 
até 7 dias ou antes de acordo com a saturação do curativo.

Solicito o seguinte material:

1 Curativos Avelle™ ____cm X _____cm
2 Equipamento descartável Avelle™

O paciente acima apresenta os seguintes fatores de risco:
IMC ≥40kg ou ≤18kg/m2

IMC:_________________
Idade < 1 ano ou > 75 anos
Idade:_________________

Histórico de deiscência
cirúrgica

DM Imunossupressão Reabordagem Cirúrgica

Dialítico Quimioterapia Uso de corticóide crônico

DPOC Tabagista há_______anos

Assinatura e Carimbo
19



14.TPN em feridas operatórias: Cirurgias 
elegíveis*

*Associados aos critérios de risco listados anteriormente

 Abaixo relacionamos algumas das cirurgias elegíveis ao 
uso da TPN incisional, para ser utilizado como um norteador, 
não devendo limitar o uso a estas patologias.

Especialidade Cirurgias

Ortopedia
Artrodese de Joelho e Quadril
Coluna
Fratura de fêmur, tíbia, fíbula, tornozelo

Geral

Laparotomia exploradora
Reconstrução de trânsito intestinal 
Colectomia D
Colectomia E

Plástica

Mamoplastia
Oncoplastia
Abdominoplastia 
Retalho  Enxerto

Cardíaca
Transplante Cardíaco 
Revascularização do Miocárdio 

Vascular Amputação de MI
Obstetrícia Cesariana (mulheres com IMC >35)
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15. Indicadores de Resultados
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Cálculos de taxa de incidência

 O cálculo deve ser feito por procedimento para fins de notificação. 
Em serviços com menor volume de procedimentos, as taxas poderão ser 
calculadas por especialidade para avaliação pela própria unidade.

 A CCIH pode calcular taxas de infecção por especialista, recomenda-
se que a sua divulgação respeite as normas vigentes. Devido às diferenças de 
risco entre pacientes e procedimentos, a comparação das taxas brutas entre 
especialistas está sujeita a falhas de interpretação.

Fórmula para o cálculo:

 Como numerador, devem ser incluídas todas as infecções 
diagnosticadas no procedimento sob avaliação. As infecções devem ser 
computadas na data em que o procedimento correspondente foi realizado.

 Como denominador, devem ser incluídos todos os procedimentos 
sob análise realizados no período.

A razão é multiplicada por 100 (cem) e é expressa sob a forma percentual.

Ex.: Foram realizadas 40 herniorrafias no mês de março de 2008; dentre 
essas, verificaram-se uma ISC superficial, diagnosticada em 25 de março, e 
uma ISC profunda, diagnosticada dia 3 de abril do mesmo ano. A taxa de ISC 
do mês de março de 2008 será de:(2/40) x 100 = 0,05 x 100 = 5%

Obs.: 
*Em caso de procedimentos múltiplos inter- relacionados em datas diferentes 
do mesmo período e no mesmo paciente (reoperações), a ISC será atribuída 
ao primeiro procedimento.

*Em caso de múltiplos procedimentos feitos, utilizando o mesmo acesso 
cirúrgico num mesmo paciente, apenas o procedimento de maior risco 
de infecção (níveis hierárquicos descendentes  de A e D) será  computado 
para efeito de cálculo das taxas de ISC (utilizar quadro 4 para escolha 
do procedimento). Estas situações serão listadas como procedimentos 
combinados.

Taxa de ISC = nº de ISC em procedimento X x 100
nº de procedimento X
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Ex.: - Paciente submetido à colecistectomia e herniorrafia inguinal por 
videolaparoscopia com uso de tela, apresentou infecção de sítio cirúrgico 
superficial.

Utilizando o quadro 4:

Abertura de víscera oca: não houve
Procedimento de maior duração: herniorrafia
Procedimento a ser notificado/computado: herniorrafia, apresentando ISC-
IS

- Paciente submetido à histerectomia e dermolipectomia utilizando o mesmo 
acesso.

Utilizando o quadro 4:

Abertura de víscera oca: histerectomia

*Em casos de múltiplos procedimentos diferentes por acessos cirúrgicos 
diferentes, serão notificados todos os procedimentos no numerador e no 
denominador.

Ex.: Tireoidectomia e herniorrafia incisional no mesmo tempo cirúrgico. 
Computar os dois procedimentos em separado.

*Em caso de procedimentos iguais (simétricos) realizados por acessos 
cirúrgicos diferentes num mesmo paciente ou procedimentos bilaterais, será 
computado um procedimento no numerador e no denominador.

Ex.: Inserção de prótese de mama bilateralmente. Computar apenas um 
procedimento.
 

NÍVEL PROGRESSIVO DE RISCO CARACTERÍSTICA DO PROCEDIMENTO

A Abertura de víscera oca ou mucosa

B Procedimento com maior duração

C Porte da cirurgia

D Inserção de prótese

Quadro 4: Hierarquização para procedimentos combinados.
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Escolha de procedimentos para vigilância

Cada unidade de saúde deve escolher os procedimentos a partir dos critérios 
para cálculo das taxas de incidência:

- Frequência da realização na unidade e/ou
- Procedimentos limpos de grande porte ou complexidade e/ou
- Procedimentos limpos com uso de prótese e/ou
- Outros procedimentos relevantes para a instituição específica.

Obs.:

*Cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de 
descontaminação, na ausência de processo infeccioso ou inflamatório local 
ou falhas técnicas grosseiras.

*Cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem ou 
com drenagem fechada, que não abrem víscera oca ou mucosa.

* a CCIH deve priorizar a vigilância procedimentos com menos risco intrínseco 
de infeção.

•Para cálculo de taxas,  recomenda-se um acúmulo mínimo (denominador) de 
30 procedimentos no período considerado para o cálculo.
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