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RESUMO

Vários fatores contribuem para a patogênese da infecção do sítio cirúrgico, entre eles a equipe cirúrgica, que podem ser responsáveis pela 
contaminação intra-operatória e a forma com que a limpeza da sala é realizada, o que pode resultar em infecção cruzada. O objetivo desta 
pesquisa foi descrever os fatores relacionados à higienização da sala operatória como contribuinte de infecção. Metodologicamente foi uma 
pesquisa de campo de caráter observacional com abordagem quantitativa e descritiva realizada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, situado 
na cidade de Macapá, Estado do Amapá. O estudo foi realizado no período de 24 de outubro à 17 de novembro de 2018, e contou com a 
participação de 18 profissionais distribuídos entre as equipes de enfermagem e limpeza, a pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Federal do Amapá através do parecer de autorização n° 2.952.245. Durante a pesquisa constatou-se que o processo de limpeza e 
desinfecção da sala operatória foi considerado deficiente devido à vícios adquiridos e falta de orientação aos profissionais envolvidos, resultado 
este de erros mínimos que poderiam ser evitados através do oferecimento de capacitação por parte dos gestores. A limpeza e desinfecção de 
materiais e dependências da sala operatória é uma das principais medidas para controle e prevenção de infecção no centro cirúrgico. Quando 
esta é feita de forma inadequada, esses erros acometem riscos e agravos à saúde dos usuários, aumentando a proliferação de microrganismos. 
No que se refere à supervisão de profissionais enfermeiros durante o processo de higienização da SO, não foi constatada sua presença em 
nenhum momento. Quanto ao curso relacionado às normas e rotinas do setor, 100% dos enfermeiros e 63,64% dos técnicos referem ter 
participado antes de iniciar sua atividade no local de pesquisa. Quando questionados em relação ao protocolo de higienização, 30% dos agentes 
de limpeza alegaram não saber da existência do mesmo e 70% afirmaram que o setor possui protocolo de higienização. De acordo com os 
objetivos propostos pela pesquisa, destaca-se o risco que a equipe oferece para o paciente durante o processo de higienização da SO diante de 
erros mínimos e cruciais, como a utilização deficiente dos EPI’s em algumas partes do processo e a falta de execução da limpeza imediata, visto 
que material biológico disperso no piso durante o ato cirúrgico contribui para a disseminação de microrganismos e, consequentemente, aumenta 
o risco de infecção. Diante dos resultados obtidos, observou-se a necessidade de a instituição prestar uma atualização e capacitação destinada 
aos profissionais em relação à limpeza, normas e rotinas do setor. Assim como supervisão do processo de higienização por parte do profissional 
enfermeiro, que não foi observada durante o período de pesquisa, apesar de ser de conhecimento comum como algo imprescindível para o bom 
funcionamento da atividade e eliminação de erros cometidos, em sua maioria, por vícios adquiridos durante o tempo de atuação no setor.
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