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Introdução
A Organização Mundial de Saúde (OMS) criou, em 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, esta aliança, em
parceria com a Agência Nacional de Vigilância e Saúde (ANVISA) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), tem
lançado desafios globais para a segurança do paciente¹. No Brasil, foi criado pelo Ministério da Saúde, em 2013, o Plano
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), estabelecido pela Portaria nº 529, com o intuito de contribuir para qualificação
do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, entre ela a implantação da cirurgia segura que prevê a
vigilância epidemiológica dos procedimentos cirúrgicos.
Objetivo
Verificar quais os direcionamentos acerca da vigilância pós alta de pacientes com infecção de infecção de sítio cirúrgico,
descritos na literatura.
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Método
Trata-se de uma revisão rápida. Os dados foram coletados na Base de dados de Enfermagem (BDENF), Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS-BIREME), além de literatura cinzenta, incluindo guidelines, legislação vigente e documentos técnicos sobre a
vigilância epidemiológica, o período estabelecido foi de 2010 a 2020. A coleta de dados foi realizada entre julho e agosto
de 2020.
Resultados
As infecções de sítio cirúrgico (ISC) aumentam a morbimortalidade de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os
guidelines de prevenção às ISC reforçam os cuidados nos procedimentos cirúrgicos e se seguidos de maneira correta
podem reduzir 60% das infecções relacionadas aos procedimentos cirúrgicos nos países desenvolvidos e possivelmente
teríamos uma redução, ainda maior em países em desenvolvimento2.
Os dados de notificações de ISC, no Brasil, começaram a ser obrigatórios conforme a nota técnica 01/2020 da ANVISA, para
que existam dados sistematizados e fidedignos3. Para isso, as instituições de saúde deverão ter vigilância epidemiológica de
busca pós-alta nos pacientes submetidos a cirurgias3.
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Resultados
O tempo de permanência hospitalar tem diminuído nas últimas décadas, porém o número de infecções tratadas através
dos ambulatórios aumentou e muitas delas são subnotificadas2. Métodos prospectivos são sugeridos para vigilância
epidemiológica, com distribuições contínuas e sistemáticas de busca ativa de todos os pacientes que tiveram
procedimento cirúrgico de forma limpa, ou seja, os quais não possuíam lesões abertas, ou que possuem ausência de
processo infeccioso ou inflamatório local, realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação3. A vigilância
pós-alta deve ser realizada por um profissional capacitado e segundo os critérios diagnósticos utilizados pelo serviço de
controle de infecção hospitalar, de forma a manter a homogeneidade da conduta diante da notificação da ISC, durante a
internação e após a alta2-3.
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optativo

Conclusão
Os direcionamentos acerca da vigilância pós-alta de pacientes com infecção de sítio cirúrgico, descritos na literatura,
envolvem: a busca ativa; a importância da criação de ferramentas para atingir a eficiência da vigilância epidemiológica de
busca ativa pós alta; a notificação de casos; a vigilância pós-alta hospitalar e a implantação de protocolos e rotinas de
cuidados, visando a prevenção de infecções e assistência segura.
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