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RESUMO

As infecções de sítios cirúrgicos (ISCs) desencadeiam processos infecciosos que acometem tecidos, órgãos e cavidades abordadas em um 
procedimento cirúrgico. São infecções relacionadas à assistência da saúde (IRAS) e se apresentam de forma localizada ou sistêmica, devido à 
presença de agentes infecciosos com produção de enzimas ou toxinas, sem evidências e monitoramento da condição pré-existente no material 
cirúrgico utilizado ou incubação por ocasião da admissão hospitalar do paciente. As ISCs representam 24,0% das infecções hospitalares globais, 
ocupando a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde, com números que compreendem 14,0% a 16,0% das infecções 
encontradas em pacientes hospitalizados. Estes tipos de infecções economicamente inviável para as instituições de saúde, repercutem no período 
prolongado da internação na unidade hospitalar, conferem resistência aos antimicrobianos utilizados como profiláticos e no pós cirúrgico, 
aumentam a mortalidade de pacientes submetidos a estes procedimentos invasivos e acabam por interferir diretamente no surgimento de novos 
quadros infecciosos. O objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil microbiológico das principais bactérias em infecções de feridas pós-
cirúrgicas em pacientes do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO, assim como descrever perfis de bactérias que conferem resistência aos 
antimicrobianos. Descrever as principais cirurgias de sítio cirúrgico acometidas por infecções pós operatórias e estabelecer as principais classes de 
antimicrobianos utilizados no tratamento das infecções. Foram analisados 50 prontuários de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 
com diagnóstico médico e laboratorial de infecção de sítio cirúrgico no HUGO. As análises estatísticas foram realizadas para o perfil de bactérias, 
tipos de ISCs  e medicamentos utilizados. Observou-se que as cirurgias mais comprometidas com ISCs foram as ortopédicas e as gastrointestinais 
totalizando aproximadamente 70% das infecções notificadas neste estudo. Os microrganismos mais frequentes em infecções de ferida pós 
cirúrgica foram os do grupo das gram-negativas, sendo Pseudomonas aeruginosas e o Acinetobacter baumannii os mais comuns, e do grupo dos 
gram-positivos a espécie Staphylococus aureus. Dos 54% dos pacientes com ISCs submetidos a cultura microbiológica de crescimento bacteriano, 
as principais cepas bacterianas (32 bactérias) encontradas nos achados laboratoriais dos pacientes foram  Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus haemoliticus, 
Proteus mirabilis, MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina) e Citrobacter freundii. Houve predomínio do uso de antimicrobianos de 
amplo espectro do grupo beta lactâmicos da classe cefalosporinas (Ceftriaxona e Cefazolina) comuns das unidades hospitalares, seguido do 
metronidazol. Nenhum resultado de antibiograma foi apresentado nos prontuários selecionados para ISCs. No levantamento estatístico foi 
observada a presença de bactérias altamente importantes no cenário de seleção de resistência frente aos fármacos antimicrobianos, como P. 
aeruginosa, A. baumannii, K. Pneumoniae, S. aureus incluindo o MRSA. As análises mostram uma antibioticoterapia empírica de amplo espectro 
utilizada para o tratamento das ISCs. Em relação ao cenário favorável a seleção de bactérias multiresistentes aos antibióticos nos ambientes 
hospitalares  e de maneira a respaldar a segurança  dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, é de extrema necessidade um 
programa de multiprofissionais de saúde para cobertura, monitoramento, controle, tratamento e erradicação de patógenos  frente as ISCs.
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