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- Kurt Cobain

"i sing and play the guitar and i'm a 
walking, talking bacterial infection"



INTRODUÇÃO



Incidência 
sempre 
temível



Imaginologia fundamental para 
o diagnóstico topográfico



punção guiada por imagem



infecção como 
responsável por 

insucessos



primordial é a  

profilaxia



CONCEITOS 
& 
CLASSIFICAÇÕES



Exceção
Definição 



CDC 1992



Graus de PROFUNDIDADE 

Infecção do campo operatório incisional superficial 

Infecção do campo operatório incisional profundo 

Infecção em espaços ou órgãos intracavitários



Drenagem purulenta 
da parte superficial  

            ou 

Cultura (+) da 
camada superficial 

            ou 

S. Flogísticos + 
abertura da FO

SUPERFICIAL



PROFUNDA
Um dos critérios: 

Pus no plano 
subaponeurótico 

Deiscência espontânea 
profunda (ou abertura FO) + 
S. Flogísticos 

Abscesso envolvendo 
incisão profunda 

Diagnóstico p/ cirurgião



Infecção em 
Espaços / Órgãos

Um dos critérios a seguir: 

Drenagem purulenta de 
dreno em espaço / 
órgão de cavidade 
corpórea 

Cultura (+) de espaço / 
órgão 

Abscesso ou infecção 
em  espaço / órgão 
(reop ou ex. radiológico) 

Diagnóstico p/ cirurgião



Graus de CONTAMINAÇÃO 

Limpa 

Potencialmente contaminada 

Contaminada 

Infectada



LIMPA 

Operações eletivas 

1a. Intenção 

Não traumática 

Técnica asséptica 

Áreas não-contaminadas / 
não-colonizadas 

Exemplos



POTENCIALMENTE 
CONTAMINADA 

Contaminação ou 
colonização sem 
inflamação aguda; ou 

Mínimo desvio da 
técnica asséptica; 

Não traumática 

Reoperação de FO 
limpas < 7 dias 

Exemplos



CONTAMINADA 

Traumática < 4h 

Contaminação extensa 

Inflamação aguda não 
supurativa 

Grande desvio da 
técnica asséptica 

Exemplos: feridas 
crônicas abertas, 
colectomias



INFECTADA 

Supuração aguda 

Trauma > 4h 

Perfuração pré-op de 
regiões contaminadas 
ou colonizadas 

Exemplos: 
abscessos, 
apendicectomia, 
trauma com 
perfuração de cólon



Microorganismos Mais Comuns

   E. coli 

Staphyilococci 
coagulase-negativos 

Enterococos 

S. aureus 

P. aeruginosa 

K. pneumoniae 

Enterobacter 

Corynebacterium 

Serratia 

Morganella



ENDÓGENA
A MAIOR FONTE DE CONTAMINAÇÃO 





ALGUNS 
CONCEITOS



Pele e subcutâneo 
CELULITE



Plano aponeurótico
FASCIITE



Músculos
MIOSITE



Infecções necrotizantes: maior gravidade 

Às vezes poucos sinais superficiais 

Presença de gás → bactérias anaeróbicas



REQUISITOS P/  
INFECÇÃO 



1. Inóculo patogênico 
Número e virulência 
105 bactérias / g



2.   Meio nutriente 
Tecidos com hipóxia e acidose 
Eletrocautério excessivo 
Corpos estranhos, fios de sutura 
Hematoma e seroma



3.    Resistência do hospedeiro



FATORES QUE 
AFETAM A  
INCIDÊNCIA



Fatores do PACIENTE

Idade (?) 

Diabetes 

Tempo de hospitalização 
pré-op 

Câncer 

Obesidade 

Maior espaço morto 

Menor vascularização 
do tec. adiposo 

Ato operatório mais 
demorado



Fatores do PACIENTE

Infecções em outros 
locais 

Desnutrição 

Alcoolismo 

Corticóides 

Colonização nasal com 
S. aureus 

Tabagismo 

Retardo da cicatrização 

Isquemia 



Fatores do PRÉ-OPERATÓRIO

Banho antisséptico com clorohexidina 

Preparo da pele na sala cirúrgica 

Escovação cirúrgica



Fatores do INTRA-OPERATÓRIO

Técnica asséptica  

Uso de gorros, máscaras e propés 

Técnica atraumática 

Duração do procedimento 

Cirurgia eletiva x urgência



ANTIBIOTICO
PROFILAXIA



Encurta 
hospitalização

Reduz os custos 
das infecções

Diminui a 
morbidade



QUANDO 
FAZER ?



ALGUMAS cirurgias limpas 

Potencialmente contaminadas 

Contaminadas



PRINCÍPIOS DA 
ATBPROFILAXIA



Benefício > desvantagem 

Antibiótico ~ contaminação esperada 

Dose integral  

½ hora antes (indução anestésica)



Repique de acordo com a meia-vida do ATB 

Não repetir no pós-op 

Largo espectro, barato, poucos efeitos colaterais



OUTRAS INDICAÇÕES 
Lesão valvular cardíaca 

Próteses ou enxertos 

Imunodeficiência 

Neurocirurgia 

Cirurgia cardíaca 



fundamental:  

ASSEPSIA & 
ANTISSEPSIA



SABE POR 
QUÊ ?



sem infecção 



com infecção 



"por hoje é só, pessoal!"
- Pernalonga


