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RESUMO 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo mundo, sendo estas 

apontadas como grande problema de saúde pública. O tratamento das doenças cardiovasculares pode ser 

clínico ou cirúrgico, sendo a cirurgia cardíaca classificada como de grande porte e complexa. Dentre as 

complicações existentes, pode-se destacar a infecção de sítio cirúrgico, que implica diretamente na 

recuperação do paciente e nos gastos relacionado ao cuidado. Descrição do caso: avaliar o perfil 

epidemiológico dos pacientes que evoluíram com infecção de sítio cirúrgico após realização de cirurgia 

cardíaca em um hospital filantrópico acreditado do interior de Minas Gerais no período de janeiro a 

dezembro de 2019. A faixa etária dos pacientes que evoluíram com infecção de sítio cirúrgico variou de 

50 a 83 anos (média 63 anos), prevalecendo o gênero masculino (53%), 50% dos pacientes necessitou 

de reinternação hospitalar para implementação de tratamento clínico da infecção. Quanto à cirurgia 

prévia realizada, 75% dos pacientes submeteram-se a revascularização do miocárdio. Referente aos 

cuidados pré-operatórios, 75% tiveram administração do antibiótico profilático entre 30 a 60 minutos 

antes do início da cirurgia, apenas 25% tiveram registro do controle glicêmico. Quanto à classificação 

da infecção de sítio cirúrgico, 75% foram classificados com infecção de sítio cirúrgico superficial, 

62,5% tiveram identificação microbiológica em culturas coletadas, prevalecendo a ocorrência de 

Klebsiella pneumoniae (40%). Comentários: A implementação de cuidados prestados com rigor e 

baseado em protocolos de prevenção, possibilitará a diminuição da probabilidade de pacientes 

submetidos a cirurgias cardíacas de evoluírem com infecção de sítio cirúrgico.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 


