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RESUMO

A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) apresenta-se como um problema a nível mundial, pois nenhuma unidade hospitalar chega a número zero de 
infecção. Diante disso, levantou-se o seguinte problema: Quais fatores contribuem para o diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico do Hospital de 
Emergência de Macapá/AP? O presente artigo teve como objetivo identificar as contribuições da enfermagem no controle da infecção de sítio 
cirúrgico no Hospital de Emergência de Macapá/AP, dando ênfase aos agentes causadores de infecção hospitalar, bem como as medidas tomadas 
pela enfermagem no controle da infecção de sitio cirúrgico antes e após o procedimento cirúrgico, além de identificar os diagnósticos 
provenientes dessa infecção. Para tanto se realizou uma pesquisa com abordagem quantitativa com profissionais que atuam no Centro Cirúrgico e 
Clinica Cirúrgica do Hospital de Emergências de Macapá, sendo os dados coletados através de um questionário do tipo fechado, com intuito de 
alcançar os objetivos propostos. Os aspectos éticos e legais obedeceram aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, passando por 
avaliação da Plataforma Brasil e obtendo parecer de aprovação sob o nº. 2.294.728 através do CEP/SEAMA. Fizeram parte da pesquisa os Técnicos 
de Enfermagem e Enfermeiros que atuam no Centro Cirúrgico e Clinica Cirúrgica do Hospital de Emergência de Macapá. No Centro Cirúrgico 
atuam trinta e cinco profissionais, sendo vinte e oito técnicos de enfermagem e sete enfermeiros. No entanto, fizeram parte da pesquisa, vinte e 
três profissionais, dezenove técnicos de enfermagem e sete enfermeiros, enquanto que doze profissionais não fizeram parte da pesquisa, pelos 
seguintes motivos: ausentes do hospital estavam de férias ou licença. Na Clínica Cirúrgica atuam sessenta e um profissionais, sendo cinquenta e 
um técnicos de enfermagem e dez enfermeiros. Porém, participaram desta pesquisa trinta técnicos de enfermagem e cinco enfermeiros, 
totalizando trinta e cinco profissionais que fizeram parte dessa pesquisa e vinte e seis profissionais que não participaram, sendo vinte e um 
técnicos e cinco enfermeiros, que não participaram pelos mesmos motivos citados acima.  Diante disso, fizeram parte da coleta de dados 
cinquenta e oito profissionais, sendo quarenta e nove técnicos de enfermagem e doze enfermeiros. De acordo com os dados coletados, 
constatou-se que dos profissionais entrevistados a predominância foi do sexo feminino: Centro Cirúrgico com 69,5% e Clinica Cirúrgica com 83%. 
Já a faixa etária dos profissionais foi de 32 a 42 anos de idade, no Centro Cirúrgico com 65,2% e na Clínica Cirúrgica com 60%. Relacionado à 
formação dos entrevistados, referenciando o dimensionamento de enfermagem a classe de técnico de enfermagem se sobrepõe aos enfermeiros, 
sendo 78% de técnicos de enfermagem no Centro Cirúrgico e 68% na Clínica Cirúrgica. No item tempo de atuação o período de 01 a 10 anos foi o 
mais citado, sendo 74% deste período de atuação no Centro Cirúrgico e 80% na Clínica Cirúrgica. Os resultados da pesquisa mostraram que os 
agentes causadores da infecção do sítio cirúrgico estão relacionados tanto com a atuação do próprio profissional que não utiliza as técnicas 
adequadas de controle, pois durante o período da pesquisa foi constatado que uma série de procedimentos, tais como: a lavagem das mãos, 
assepsia do sítio cirúrgico; degermação de mãos e braços; uso de luva estéril; exposição dos materiais cirúrgicos; uso de Equipamentos de 
Proteção Individual, uso de adornos e aparelhos celulares; uso de fone de ouvido, etc., bem como com a infraestrutura do local, que se apresenta 
parcialmente comprometida, podendo desencadear a infecção do sítio cirúrgico.
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