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Fatores de Risco para o desenvolvimento de 

Infecção relacionada com cirurgias de DCEI:

 -Tempo de internação Pre-operatória

 -Antissepsia do sitio cirúrgico

 -Duração do procedimento

 -Técnica cirúrgica

 -Infecção de sítios remotos

 -Fatores ligados ao paciente



Patogênese da Infecção Cirúrgica de DCEI

 Patógenos mais comuns: -Stafilococo aureus; Stafilococo Coagulase negativo

-Bacilos Gram Negativos; Streptococos; Enterococos; 

Fungos

 Mecanismos de contaminação: -Endógena

-Exógena:  Pessoal; Ambiente; Ar    

 Risco de Contaminação: -Dose de contaminação Bacteriana

-Virulência do micro-organismo

-Resistencia do Hospedeiro



Qual o lugar ideal para Cirurgias de Dispositivos 

Implantáveis ?

O lugar ideal é uma sala de cirurgia ou procedimentos com as seguintes características:

a) A troca de ar deve realizar-se de 15 a 25 vezes por hora.

b) As salas devem manter ventilação com pressão positiva em relação ao corredor.

c) Uso de filtros de ar de alta eficiência ( HEPA).

d) Descontaminação regular dos equipamentos fixos da sala 

e) Descontaminação (antes de cada procedimento) de todos os aparelhos que terão contato 

com o paciente (aparelhos de PA, cabos do monitorização, oximetro, etc).

f) Limpeza Terminal mecânica do piso após a ultima cirurgia do dia.
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Quais as medidas de controle de infecção a ser 

tomadas antes dos procedimentos de DCEI ? 

-Banho com antisséptico (clorexidina 2%) em todo o corpo 2 horas antes do procedimento.

-Paciente deverá usar camisola limpa, protetor de pés e toca na entrada na sala de cirurgia.

-Toda a equipe cirúrgica deverá usar roupa apropriada, tocas, protetor de pés e máscaras.

-Deve-se reduzir ao mínimo o numero de pessoas na sala de cirurgia, restringindo os movimentos

e a fala entre os participantes ao mínimo possível.

-A limpeza das mãos pode ser realizada com antisséptico degermante (3-5 minutos) ou

com produtos a base de álcool (PBA)

E recomendável o uso de escovas ou espátulas para limpeza das unhas antes do primeiro 

procedimento do dia.
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Como realizar o preparo da pele do paciente antes 

do procedimento?

-A tricotomia deve ser realizada imediatamente antes de entrar na sala de cirurgia.

A recomendação é utilizar tricotomizadores elétricos evitando o uso de láminas simples.

-A limpeza da pele deve ser feita com solução de clorexidina alcoólica ao 2% mantendo 

até secar.

O tempo de contato mínimo da solução com a pele deve ser de 30 segundos.

-Campo cirúrgico:

A recomendação é o uso de um único campo (fenestrado) que permita cobrir 

o paciente em forma integral.
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A experiência do operador esta relacionada com as 

taxas de infecção ?

-As infecções são mais comuns em centros com menor volume de procedimentos.

-Em centros de ensino médico é recomendável que o medico em formação seja 

acompanhado pelo profissional responsável.

-As cirurgias de troca de gerador tem maior risco de infecção.
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O uso do marca-passo provisório aumenta o risco de 

Infecção ?

- Os pacientes com marca-passo provisório tem risco de sepse entre 2 e 18%.

- A recomendação atual e que o implante de marca-passo provisório seja realizada apenas

em casos de dependência a estimulação.

- Os implantes de dispositivos nunca deverão ser realizados na vigência de qualquer 

processo infeccioso sistêmico.
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Como conduzir a Anticoagulação e Antiagregação

para pacientes com indicação de cirurgia de DCEI ?

-Hematomas são uma das complicações mais frequentes após cirurgias de DCEI e um importante

fator de risco para infecção de dispositivos

-A dupla antiagregação aumenta 3-4 vezes o risco de sangramento

-A terapia de anticoagulação com ponte de heparina aumenta o risco de sangramento em 

forma muito significativa

-Quando possível os antiagregantes deverão ser suspensos 5 dias antes do procedimento.

-Os pacientes sem condições de suspender a anticoagulação (valvulares, risco anual de 

eventos tromboembólicos maior a 5% ano) podem fazer os procedimentos sob uso de 

varfarina com INR entre 2-2,5 ou mantendo o uso dos novos anticoagulantes.

Jonathan A T Sandoe, Guidelines for the diagnosis, prevention and management of implantable cardiac electronic device infection.

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Volume 70, Issue 2, February 2015, Pages 325–359



Como conduzir a Anticoagulação e Antiagregação

para pacientes com indicação de cirurgia de DCEI ?

-A técnica cirúrgica deverá focar em hemostasia rigorosa.

-O uso de bisturi elétrico e permitido a traves de pulsos curtos e sem contato direto

com os eletrodos.

-A presença de hematomas determina duas possíveis condutas:

a) Compressão / Imobilização do MS / Frio local

b) Evacuação/Reoperação : Aumento de 15 vezes no risco de Infecção
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PROFILAXIA ANTIBIÓTICA:

- A profilaxia antibiótica deve ser administrada em dose única 1 hora antes do procedimento.

Nos casos de infusão lenta como vancomicina ou fluorquinolonas recomenda-se que a infusão

termine 20 minutos antes da incisão.

- Droga de eleição : 2 gr de Cefazolina IV.

Alternativas : Vancomicina ou Teicoplanina associado com gentamicina quando necessário.

- Doses repetidas de antibióticos:  Não necessárias após o fechamento da incisão

- Envelopes com antibióticos: Indicados em casos específicos.
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Para os males extremos, só são eficazes os 

remédios intensos.

Hipócrates
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Existe indicação para screening e descolonização de 

portadores de estafilococos nos pacientes com 

indicação de implante de dispositivos ?

-Não existem estudos randomizados em pacientes com cirurgias de dispositivos

implantáveis que justifiquem esta indicação.

-Estudos em outros grupos de pacientes tem mostrado que o uso de muciprocina intranasal em

pacientes colonizados com estafilococos aureus se relaciona com redução das infecções após 

procedimentos cirúrgicos.

-Atualmente se recomenda que os pacientes sabidamente portadores de S aureus a nível nasal

sejam tratados com muciprocina ou clorexidina (durante 5 dias) antes da cirurgia de dispositivos.
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