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INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO EM PACIENTES SUBMETIDOS A  
CIRURGIA DO  PÉ E TORNOZELO: UMA COORTE DE 7 ANOS

A infecção do sítio cirúrgico (ISC) nos procedimentos ortopédicos e especificamente nas cirurgias do pé e tornozelo apresentam
incidência de 0,4 a 3,6% e 0,5 a 6,5% respectivamente. Apesar do baixo percentual, suas consequências podem ser graves como
pseudoartrose, artrose precoce, limitação funcional, amputação e aumento da mortalidade, além de importante impacto econômico
e social. A identificação dos fatores de risco podem reduzir em até 50% as ISC, auxiliando aos cirurgiões na adoção de medidas
preventivas específicas. Os microrganismos contaminantes mais comuns são os gram-positivos da flora habitual da pele, como o
Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus. Contudo, os dados epidemiológicos sobre ISC após cirurgias no pé e
tornozelo permanecem escassos. Alguns estudos identificaram como fatores de risco para a infecção: idade avançada,
classificação do risco cirúrgico pela American Society of Anesthesiologist (ASA) , tabagismo, índice de massa corporal (IMC),
diabetes mellitus (DM) e a experiência do cirurgião
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No período de 01de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020 a equipe de pé e tornozelo realizou 3.139 procedimentos

cirúrgicos, sendo incluídos na amostra final 2.180 cirurgias que atenderam aos critérios de inclusão. A incidência de

infecções superficiais foi de 2,8% (57 pacientes) e profundas de 1,2% (26 pacientes). Os dados relevantes estão

apresentados nas tabelas abaixo:

Determinar a incidência de ISC em cirurgias limpas do tornozelo e pé em hospital privado quaternário, realizadas entre
01/01/2014 a 31/12/2020, segundo as normas preconizadas pelo Centers of Disease Control and Prevention (CDCP) e Serviço de
Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar (SECIH) do referido hospital. Objetiva-se ainda identificar os microrganismos
mais prevalentes, as variáveis preditoras que impactam na ocorrência da infecção e verificar a associação entre as taxas de
infecção com os perfis epidemiológicos.

Estudo de coorte retrospectiva, análise de dados através de prontuários eletrônicos e amostra selecionada por conveniência.

Projeto aprovado pelo CEP da instituição sob o número 4.478.999

O presente estudo apresentou de maneira original o impacto das infecções pós-operatórias em cirurgias limpas do

tornozelo e pé. Além de identificar os microorganismos mais prevalentes, observou-se que pacientes hipertensos,

tabagistas, submetidos a procedimento cirúrgico de urgência e ASA > 2, apresentam maiores chances de infecção. Foi

possível contribuir de maneira objetiva na prevenção das infecções pós-operatórias uma vez que tal patologia apresenta

importante impacto na morbidade e mortalidade dos pacientes, gerando infecções crônicas, artrose precoce, limitação nas

atividades de vida diária e função dos pacientes.

Critérios de Inclusão

- pacientes com idade ≥18 anos

- procedimento cirúrgico entre 01/01/2014 a 31/12/2020

- cirurgias eletivas e urgências consideradas  limpas

Critérios de exclusão

- pacientes com feridas ou membros com sinais de infecção, 

artrite séptica , procedimentos cirúrgicos como desbridamentos

ou amputações em pés diabéticos.

Variáveis analisadas

- Idade            - Gravidade da infecção (superficial/profunda)

- Sexo              - Comorbidades (HAS, DM)

- ASA              - Cirurgias eletivas ou urgências

- Tabagismo   - Tipo e local do procedimento

- IMC             - Escore de Caprini (preditivo de trombose)

Todos os dados foram coletados através do sistema de registro

eletrônico (MVPEP). Infecção superficial foi considerada

quando da prescrição de antibiótico oral até 3 meses

subsequentes a cirurgia. Os dados referentes a infecção

profunda foram obtidos na base de dados da CCIH,

identificando esses pacientes; informações sobre o patógeno

eram obtidas na sessão de exames laboratoriais

As análises foram realizadas no programa R versão 4.0.5 e foi considerado significativo p<0,05.
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