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RESUMO 

O estudo tem como objetivo identificar a taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico pós-cesariana 

nas pacientes puérperas atendidas em uma Unidade de Referência no período de maio de 

2021 a dezembro de 2021 e verificar a associação entre a infecção e os riscos relacionados à 

assistência em saúde dentro das normas e rotinas técnicas de procedimentos e normas 

operacionais de prevenção e controle de infecção, bem como elaborar capacitação 

tecnológica de práticas seguras e produzir uma vídeo cartilha para puérperas de 

implementação de educação em saúde e orientações para prevenção e controle de Infecção 

de Sítio Cirúrgico. A capacitação aos profissionais de saúde, será aplicada utilizando-se de 

metodologias tecnológicas, por vídeos aulas, o que possibilitará que os treinamentos sejam 

realizados in loco, proporcionando uma maior participação por parte dos profissionais, 

promovendo atualizações no controle de Infecção de sítio cirúrgico promovendo 

atualizações no controle de Infecção de sítio cirúrgico (ISC) e conhecimento atualizado. E a 

produção de uma        vídeo cartilha de cuidados, uma estratégia que visa a promoção, proteção, 

prevenção de agravos como ISC e melhorar o processo de saúde da puérpera evitando as 

complicações puerperais. Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, transversal, 

documental, com abordagem quantitativa. Será realizada revisão de literatura integrativa 

sobre Infecção de Sítio Cirúrgico pós- cesariana, em bases de dados de pesquisas 

disponíveis on-line, referentes a trabalhos em Língua Portuguesa e Inglesa com acesso 

gratuito da publicação na íntegra, publicados nos últimos dez anos, com indexação em 

periódicos disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde Pública (BVS)/Bireme/OPAS/OMS 

(http://bases. bvs.br), Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Base 

de dados de Enfermagem (BDENF). A obtenção dos dados será realizada após submissão e 

aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa - CEP/FEPECS/SES, conforme 

resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional CNS_MS no 001/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde. Será realizada mediante a análise do livro de admissão da Unidade do 

Centro Obstétrico, revisão do prontuário eletrônico Trackcare da Unidade de Ginecologiae 

Obstetrícia e dos dados coletados dos relatórios de fichas de investigação e notificação de 

vigilância ativa diária realizada através de contato telefônico do Núcleo de Controle de 

Infecção Hospitalar do hospital em questão, com a utilização de instrumento previamente 

elaborado pela pesquisadora para organizar as informações obtidas. A população prevista 

para análise do estudo está estimada em amostra de conveniência do quantitativo de 

http://bases/
http://bases/


 

puérperas submetidas a parto cesáreas e que tiveram ISC pós-cesariana, levando-se em 

conta por média 60 pacientes objeto da pesquisa entre o período de maio 2021 a dezembro 

de 2021.  

O processo terá início com a criação de um banco de dados onde serão dispostas as variáveis 

quantitativas referentes aos dados mensurados. A análise dos dados coletados acontecerá a partir 

de métodos estatísticos descritivos e inferenciais, através dos Softwares do programa Microsoft 

Excell 2013 Office e as análises serão tabuladas e analisadas através do programa de estatística do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0, apresentados na forma 

descritiva com frequências e percentuais. Espera-se com este estudo analisar as Infecções de Sítio 

Cirúrgico pós-cesárea, e através dos produtos deste estudo contribuir para a melhoria da qualidade 

da assistência à mulher no pós-parto de cesariana, promover capacitação para profissionais de 

saúde e informações pertinentes às puérperas com vistas a diminuir os índices de infecção para 

esta população.  

Descritores: Cesárea, Infecção puerperal, Infecção de sítio cirúrgico. 

1. INTRODUÇÃO 

As Infeções Relacionadas à Atenção à Saúde (IRAS), em serviços de saúde, constituem 

sério problema de saúde pública mundial (WHO, 2004). Dentre as IRAS, as infecções de sítio 

cirúrgico (ISC) estão entre as mais frequentes e são responsáveis pelo aumento de internação, 

custos, morbidade e mortalidade. As ISCs são responsáveis por 38% de todas as infecções 

hospitalares em pacientes cirúrgicos e 16% de todas as infecções hospitalares no geral 

(Romanelli, 2012; Petter, 2015). 

A ISC é a mais comum em usuárias hospitalizadas superando apenas as Infecções do 

Trato Urinário (ITU). Quando uma mulher desenvolve ISC pós-cesariana tem cinco vezes mais 

probabilidade de retornar ao serviço de saúde em pelo menos 30 dias pós-cirurgia; duas vezes 

mais chances de morrer e exigem em média um adicional de insumos na instituição de três 

milhões de reais para seu cuidado e tratamento (Araújo, 2019). Atualmente, mesmo com os 

avanços na ciência e tecnologia das mais distintas áreas do conhecimento, a infecção puerperal 

ainda se configura como grande problema de saúde pública comprovado pela prevalência 

elevada no que se refere à morbidade e letalidade (Duarte, 2014). 

O Brasil é o segundo país com a maior taxa de cesáreas do mundo, ultrapassando 55% 

dos partos e perdendo apenas para República Dominicana. Este dado contraria a 



 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que preconiza uma taxa de 10-15% 

de cesarianas, este aumento nas taxas de cesariana preocupa cada vez mais pesquisadores, 

formuladores de políticas, profissionais de saúde e a sociedade civil, uma vez que a cirurgia 

está relacionada a desfechos negativos de curto e longo prazo, tanto para as mulheres quanto 

para os recém-nascidos, e como consequência o aumento da morbidade e mortalidade 

materna e neonatal, com riscos aumentados em até 1,5 vez a mais em relação ao parto vaginal 

para a maioria dos problemas (Romanelli, 2014), sendo um deles a infecção puerperal com taxa 

de 5,18%, referenciada como uma das principais causas de óbitos maternos no Brasil nos anos 

de 2000 a 2009. 

O aumento das cesarianas sem indicação médica pode elevar o risco de 

complicações maternas (Souza, 2010), muitas delas inerentes a qualquer procedimento 

cirúrgico, sendo a Infecção de Sítio Cirúrgico pós-cesariana uma importante causa. Esta infecção 

ocorre no período do pós-parto devido a causas genitais (infecções no útero, anexos e ferida 

operatória) e extragenitais. Entretanto, a maioria dos processos infecciosos no puerpério é 

motivada por infecções no trato genital ou na ferida operatória da cesariana (Ferraz e Araújo, 

2012). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017), a infecção puerperal é 

uma das principais causas de morbimortalidade materna, constituindo um importante problema 

de saúde pública que demanda medidas de prevenção desses eventos nos serviços de saúde. 

Educação em saúde nestes serviços que realizam assistência pré-natal, parto e pós-parto, se torna 

imprescindível para auxiliar na atualização, capacitação e na maior adesão às boas práticas   pelos 

profissionais e podem apresentar resultados positivos no controle de infecção hospitalar , 

contribuindo para a redução de riscos para a gestante ou puérpera.

O Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve possuir manual de normas e rotinas 

técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização, quando aplicável, das superfícies, instalações, 

equipamentos e produtos para a saúde. O manual de normas e rotinas técnicas dos 

procedimentos deve estar atualizado e disponível em local de fácil acesso (ANVISA, 2017). 

Levando-se em conta as observações da ANVISA e o aumento nas taxas de ISC em pós- 

cesariana acompanhada da observação diária na vigilância do serviço da NCIH surgiu a iniciativa 

da realização desta pesquisa elaborando uma capacitação aos profissionais de saúde, que será 

aplicada utilizando-se de metodologias tecnológicas tendo em vista que hoje nos serviços de 

saúde o déficit de profissionais é elevado e com esta metodologia possibilita que os treinamentos 



 

sejam realizados in loco, proporcionando uma maior participação por parte dos profissionais de 

saúde, promovendo atualizações e conhecimento constantes e de fácil acesso. 

Os recursos de comunicação, como os materiais educativos podem proporcionar 

melhores resultados para os programas de educação para a saúde, pois possuem potencial de 

dinamizar a educação em saúde, facilitar o trabalho da equipe de saúde na orientação dos 

pacientes e familiares, bem como auxiliar os indivíduos a compreenderem melhor o processo 

saúde-doença (Echer, 2005), diante deste contexto surgiu também a ideia de elaboração de 

uma vídeo cartilha de cuidados, como uma estratégia para contribuir e reforçar as medidas 

preventivas para evitar os eventos adversos de ISC nos usuários do SUS. 

Através da prática de vigilância sanitária e acompanhamento de aumento dos 

indicadores em IRAS no Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar da unidade de referência, 

surgiu o desafio para implementar ações com propósito de prevenir danos aos usuários dos 

serviços de saúde e tentar minimizar prejuízos associados aos cuidados decorrentes de 

processos ou das estruturas da assistência, portanto, se faz necessária a atualização dos 

profissionais de saúde através de capacitação, bem como a elaboração de protocolos ou 

cartilhas específicos e medidas de prevenção para a redução das Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde – IRAS, que impactam diretamente no atendimento prestado pelos 

profissionais de saúde. E diante disso surgiu a motivação para realização desta pesquisa e a 

necessidade de elaborar capacitação para esse público profissional, bem como para o 

usuário que dispões dos serviços de saúde, pois o uso de práticas seguras contribuem para a 

prestação de uma assistência qualificada e mais segura a estes usuários de saúde do SUS/DF 

a fim de promover redução de danos. 

2. HIPÓTESE 

 

As ISC continuam sendo ainda hoje uma causa substancial de morbidade e 

mortalidade entre os pacientes cirúrgicos. A ISC é a mais comum em usuárias 

hospitalizadas superando apenas as Infecções do Trato Urinário (ITU). Quando uma 

mulher desenvolve ISC pós-cesariana tem cinco vezes mais probabilidade de retornar 

ao serviço de saúde em pelo menos 30 dias pós-cirurgia; duas vezes mais chances de 

morrer e exigem em média um adicional de insumos na instituição de três milhões de 

reais para seu cuidado e tratamento (Araújo, 2019). 



 

Puérperas que foram submetidas a parto cesariana tornam-se mais vulneráveis e 

suscetíveis a adquirir as IRAS e desenvolver ISC, levando ao agravo de seu prognóstico 

trazendo complicações durante o puerpério, devido a este aspecto é essencial implementar 

medidas de controle e prevenção de ISC. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

 

• Investigar a ocorrência de infecção de sítio cirúrgico pós-cesariana em pacientes 

puérperas assistidas em uma unidade de referência no período de maio de 2021 

a dezembro de 2021, verificar a associação entre a infecção e os riscos 

relacionados à assistência em saúde dentro das normas e rotinas técnicas de 

procedimentos e normas operacionais de prevenção e controle de infecção, que 

podem ter contribuído para ocorrências de infecção de cesáreas, e desenvolver 

um produto de capacitação tecnológica para profissionais de saúde que prestam 

assistência a estes usuários. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar a taxa de infecção de sítio cirúrgico pós-cesariana em pacientes 

puérperas assistidas em uma unidade de referência do Distrito Federal no 

período de maio de 2021 a dezembro de 2021. 

• Verificar os riscos assistenciais e ambientais dentro das normas e rotinas 

técnicas de procedimentos e normas operacionais de prevenção e controle de 

infecção que contribuíram para a ocorrência de infecção de cesáreas em 

pacientes puérperas. 

• Elaborar capacitação tecnológica para os profissionais de saúde médicos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem voltado à paciente puérpera 

para o uso de práticas seguras que contribuam para a prevenção de infecção 

pós-operatória no serviço de saúde e garantir a prestação de uma assistência 

qualificada a fim de evitar comorbidades. 

• Produzir uma vídeo cartilha de condutas e implementação de práticas seguras 

para prevenção e controle de ISC em puérperas. 



 

4. RELEVÂNCIA SOCIAL 

A pesquisa é importante pois evidencia o perfil epidemiológico e clínico da ocorrência 

de ISC pós-cesariana das pacientes puérperas assistidas em uma unidade de referência, tem o 

objetivo de realizar a investigação e elaboração de indicadores epidemiológicos de eventos de 

ISC e determinação de seus fatores de riscos, buscando reconhecer as condições em que as 

práticas assistenciais são realizadas e qualificá-las através de capacitação em conformidade com 

as orientações, abordagens conceituais e desenvolvimento de novas práticas. Os resultados da 

pesquisa podem ser utilizados para propor mudanças no cenário a fim de diminuir as taxas de 

infecção, reinternação e   mortalidade, bem como ser fonte de dados para embasar ações para 

qualificação da assistência através de capacitação da equipeprofissional, e ainda servir como 

possibilidade de viabilizar informações e produtos técnicos aplicáveis à instituição da pesquisa e 

ao SUS. 

5. MÉTODO 

5.1 Desenho do Estudo 

                 Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, transversal, documental, com 

abordagem quantitativa, de gestantes atendidas na emergência obstétrica do Hospital 

Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa (HMIB), com diagnóstico confirmado para 

infecção em sítio cirúrgico (ISC) pós-cesariana e seus desfechos clínicos no período de maio 

de 2021 a dezembro de 2021. 

5.2 Participantes da pesquisa 

                 A população a ser estudada envolverá gestantes que foram atendidas no centro 

obstétrico do Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa (HMIB) para realização 

de parto cesáreo e que posteriormente receberam diagnóstico confirmado para infecção em 

sítio cirúrgico pós-cesariana no período de maio de 2021 a dezembro de 2021. Sendo 

utilizado como critério de delimitação do estudo, pacientes com diagnóstico confirmado de 

infecção em sítio cirúrgico (ISC) pós-cesariana baseados em achados clínicos. 

                  Será utilizado como critérios de exclusão da pesquisa: Puérperas com outro tipo de 

infecções que não relacionadas a sítio cirúrgico pós-cesárea; Puérperas com registro de 

infecções fornecidas pela NCIH que realizaram a cesariana em outra unidade de referência, 



 

e/ou realizaram parto normal e as que não receberam diagnóstico de infecção em sítio 

cirúrgico pós-cesariana.  

5.3 Número de participantes da pesquisa  

                  A população prevista para análise do estudo está estimada em amostra de 

conveniência do quantitativo de puérperas submetidas a parto cesáreas e que tiveram ISC 

pós-cesariana, levando-se em conta por média 60 pacientes objeto da pesquisa entre o 

período de maio 2021 a dezembro de 2021.  

5.4 Local de realização da pesquisa: 

                  O estudo será realizado na unidade de Centro Obstétrico (CO) de uma Unidade de 

referência Distrital (URD) Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa, vinculada 

à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e na unidade de Núcleo de Controle de Infecção 

Hospitalar sendo utilizados os registros das fichas de investigação e notificação de vigilância 

ativa de Infecção. 

5.5 Critérios de inclusão e exclusão 

                  Serão selecionadas na pesquisa todas as gestantes atendidas na emergência 

obstétrica do Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa, que foram submetidas 

a parto cesáreo no hospital de referência da pesquisa e com registros nas fichas de 

investigação e notificação de vigilância ativa de infecção fornecidas pelo NCIH no período de 

maio de 2021 a dezembro de 2021, que apresentaram diagnóstico confirmado de infecção 

de sítio cirúrgico (ISC) e seus desfechos propedêuticos (uso de antibióticos); Gestantes que 

foram submetidas à cesariana no Hospital Materno Infantil de Brasília Dr. Antônio Lisboa, na 

sequência da paciente de ISC identificada.  

                  Serão excluídas do estudo: Puérperas com dados faltosos ou dados não 

estruturados; puérperas com outro tipo de infecções que não relacionadas a sítio cirúrgico 

pós-cesárea; Puérperas com registro de infecções fornecidas pela NCIH que realizaram a 

cesariana em outra unidade de referência, e/ou realizaram parto normal e as que não 

receberam diagnóstico de infecção em sítio cirúrgico pós-cesariana.  

 



 

5.6 Etapas da pesquisa 

                 O presente estudo se desenvolverá obedecendo as seguintes etapas após 

aprovação do CEP: 1. Coleta de dados através do preenchimento do Quadro 1. Protocolo de 

coleta de dados apresentado (APÊNDICE C), que irá compreender análise quantitativa das 

características sociodemográficas e clínicas, utilizando as seguintes variáveis: identificação  

da gestante (será utilizado estatística numérica para preservar a identidade), Idade, 

Raça/Cor, Escolaridade, Data do Parto, Indicação da Cesárea, Tempo cirúrgico, Profilaxia no 

parto, Data da infecção, Sinais e sintomas apresentados na detecção da infecção, 

Classificação da infecção, Qual antibiótico utilizado  para tratamento da infecção.  

                  Serão utilizadas fontes secundárias de registros de fichas de investigação e 

notificação de vigilância ativa do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NCIH) do HMIB 

para identificar as gestantes que tiveram o diagnóstico confirmado para infecção em sítio 

cirúrgico (ISC) pós-cesariana, essas fichas de investigação e notificação serão checadas 

juntamente com os registros do livro de admissão do bloco cirúrgico do Centro Obstétrico e 

prontuário eletrônico TrackCare do HMIB e por último será realizado tabulação dos dados, 

análise, discussão e conclusão dos resultados.  

                   2. Será elaborada uma capacitação tecnológica para os profissionais de saúde 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da unidade envolvidos no atendimento às 

gestantes para o uso de práticas seguras que contribuam para a prevenção de infecção pós-

operatória no serviço de saúde e garantir a prestação de uma assistência qualificada a fim de 

evitar comorbidades. Na capacitação aos profissionais de saúde, será utilizado o 

Instructional System Design (ISD), também conhecido como ADDIE, a sigla ADDIE refere-se às 

fases de acordo com a língua inglesa: Analysis, Design, Development, Implementation e 

Evaluation, será aplicada utilizando-se de metodologias tecnológicas, por vídeos aulas, em 

módulo EAD o que possibilitará que os treinamentos sejam realizados in loco, 

proporcionando uma maior participação por parte dos profissionais envolvidos, promovendo 

atualizações no controle de Infecção de sítio cirúrgico (ISC) e conhecimento atualizado. A 

capacitação será disponibilizada por meio eletrônico (computadores) no centro obstétrico da 

unidade de referência da pesquisa para que todos que desejem participar da capacitação 



 

tenham acesso. Será preenchido um TCLE por todos os profissionais que aceitarem participar 

da capacitação.  

                  3. Será elaborada um vídeo cartilha para puérperas com objetivo de apresentar 

orientações e condutas de práticas seguras para prevenção e controle de ISC pós-cesariana. 

Será utilizado a ferramenta do Guide to Creating and Evaluating Patient Materials (2010), se 

trata de um instrumento que permite a construção de materiais educativos baseadas na 

preocupação de atingir, adequadamente, o público-alvo. Serão levados em conta os 

seguintes aspectos no momento da elaboração da capacitação e do vídeo cartilha: 

linguagem, ilustração, layout, design e adaptação cultural. Os produtos serão elaborados 

com auxílio de um designer gráfico por meio da formatação, configuração e diagramação das 

páginas. O designer desenvolverá o material baseado na descrição dos temas apontados, no 

contexto da pesquisadora e objetivos da pesquisa. A capacitação e a vídeo cartilha serão 

ilustrativas, com áudio explicativo.  

5.7 Análise dos dados  

                  A análise dos dados coletados acontecerá a partir de métodos estatísticos 

descritivos e inferenciais, através dos Softwares do programa Microsoft Excell 2013 Office e 

as análises serão tabuladas e analisadas através do programa de estatística do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 24.0, apresentados na forma 

descritiva com frequências e percentuais. A coleta de dados selecionada provenientes de 

fontes secundárias dos registros das fichas de investigação e notificação de vigilância ativa 

do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NCIH) do HMIB, do livro de registro de 

admissão do Centro obstétrico e do prontuário eletrônico Trakcare®.  

                   Serão consideradas as seguintes variáveis: identificação da gestante (será utilizado 

estatística numérica para preservar a identidade), Idade, Raça/Cor, Escolaridade, Data do 

Parto, Indicação da Cesárea, Tempo cirúrgico, Profilaxia no parto, Data da infecção, Sinais e 

sintomas apresentados na detecção da infecção, Classificação da infecção, qual antibiótico 

utilizado para tratamento da infecção. A amostra da pesquisa será analisada por amostra de 

conveniência do quantitativo de puérperas submetidas a parto cesáreas no HMIB e que 

tiveram ISC pós-cesariana, levando-se em conta por média 60 pacientes objeto da pesquisa 

entre o período de maio 2021 a dezembro de 2021. A coleta de dados será realizada após 



 

liberação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em 

Ciências da Saúde – FEPECS com solicitação de dispensa de Termo de consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), e por último será realizada uma análise para identificação 

de erros de digitação, de classificação, fazendo correções se necessário. 

5.8 DELINEAMENTO DO ESTUDO: Etapa CAPACITAÇÃO 

                   A elaboração e execução de protocolos e normas operacionais de prevenção, a 

utilização de medidas de precaução e isolamento, a utilização de protocolos de limpeza e 

desinfecção de superfícies aliados à higienização das mãos são consideradas ações de 

prevenção e controle de infecção. Esse conjunto de ações deve ser aplicado para promover a 

segurança do paciente, aliado a capacitação permanente em saúde para orientar o 

estabelecimento individual e coletivo de medidas para prevenir e intervir na ocorrência de 

eventos adversos infecciosos e sobre o risco ao paciente. Espera-se que com a capacitação, o 

conhecimento adquirido e o uso de práticas seguras contribuam para a prevenção de infecção 

pós-operatória no serviço de saúde e com isso possa garantir a prestação de uma assistência 

qualificada a fim de evitar comorbidades. 

                  O delineamento da capacitação é oferecer através da modalidade online 

treinamento para equipe multiprofissional de saúde envolvendo médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, residentes e outros servidores do Centro Obstétrico do 

HMIB em boas práticas assistenciais e seguras para prevenção de infecção em sítio cirúrgico 

(ISC) pós-cesariana. 

5.9 CLIENTELA: 

                 Equipe multiprofissional de saúde e servidores do Centro Obstétrico do HMIB que 

aceitarem participar da capacitação. 

5.10 METODOLOGIA DA CAPACITAÇÃO: 

                  Para elaboração da capacitação será utilizada a metodologia de abordagem 

sistêmica do Desenho Instrucional (DSI), este modelo na educação em seu sentido mais 

amplo ou na capacitação profissional é um recurso de planejamento destinado a garantir o 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem de forma sistemática e coerente, permite a 



 

visão geral do processo de aprendizagem e além de se adequar particularmente às 

intervenções realizadas nos ambientes de trabalho. Portanto será utilizado na capacitação o 

Instructional System Design (ISD), também conhecido como ADDIE, a sigla ADDIE refere-se às 

fases de acordo com a língua inglesa: Analysis, Design, Development, Implementation e 

Evaluation.  

                  A capacitação será ministrada através de vídeo aulas gratuitas, divididas em 6 

módulos de aproximadamente 20 minutos, e serão disponibilizadas para a equipe por meio 

eletrônico; ficando disponível durante o período da pesquisa entre janeiro de 2023 e agosto 

de 2023 e posteriormente poderá ser mantido arquivado em pasta compartilhada nos 

computadores do serviço. A capacitação terá início após a aprovação do comitê de Ética da 

FEPECS/ESCS/SES,   e após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE 

(APÊNDICE B) por parte dos interessados em participar da capacitação.   

5.11 LOCAL/PERÍODO/HORÁRIO DA CAPACITAÇÃO 

Local: Modalidade a distância – AD, aulas gravadas. 

Período: janeiro de 2023 a agosto de 2023 

Horário: Não se aplica, uma vez que as vídeo aulas serão disponibilizadas e o 

profissional/servidor que aceitar participar assistirá de acordo com a sua disponibilidade 

dentro do período estabelecido no projeto.  

5.12 RECURSOS E FONTE DE FINANCIAMENTO DA CAPACITAÇÃO: Sem financiamento, será 

com recursos próprios da pesquisadora. 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

O presente trabalho foi elaborado de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos e a Norma Operacional 

CNS_MS no 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre o uso de dados de prontuários 

para fins de pesquisa, determina o cumprimento do sigilo e da confidencialidade, além de exigir 

que toda pesquisa envolvendo seres humanos trate os mesmos em sua dignidade, respeite-os 

em sua autonomia e defenda- os em sua vulnerabilidade e será encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa - CEP da   Secretaria do Estado de Saúde (SES) do Distrito Federal (DF). Será 



 

solicitada a liberação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), tendo em vista ser uma pesquisa realizada em base de dados provenientes de 

fontes secundárias dos registros das fichas de investigação e notificação de vigilância ativa do 

Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NCIH) do HMIB, do livro de registro de admissão do 

Centro obstétrico e do prontuário eletrônico Trakcare®, e ainda pelo fato de que a coleta 

ocorrerá em período retrospectivo referente ao período de maio de 2021 e dezembro de 2021 e 

o acesso aos participantes é inviável pelo fato das mesmas já terem obtido alta hospitalar e 

assim dificultar o contato e o acesso às mesmas, e ainda pelo fato de que o estudo oferece baixo 

risco aos participantes da pesquisa. 

O Projeto será apresentado à Diretora do Hospital Dra. Marina da Silveira Araújo, e à 

chefia imediata do Centro Obstétrico Dra. Carolina Genaro Pultrin, com confecção de Ata de 

Pactuação realizada em data a ser agendada, com assinatura da pesquisadora, orientadora, 

chefia imediata e da diretora geral. Dessa forma o projeto terá maior visibilidade na Unidade 

que será apresentado e poderá ser aplicado por outros profissionais de saúde em suas 

intervenções de promoção, prevenção e controle das ISC.

 

7. ANÁLISE DOS RISCOS E BENEFÍCIO 

 

        Respeitando as diretrizes e critérios para pesquisas em seres humanos e contemplando as 

Resoluções 466/2012 e Norma Operacional CNS_MS no 001/2013 do Conselho Nacional de 

Saúde, os dados coletados serão registrados de forma agregada, a identificação das pacientes 

serão mantidas em privacidade e sigilo, zelando a legitimidade, privacidade das informações, 

todos os dados coletados serão registrados em variáveis estatísticas, e os dados descritivos 

serão registrados de forma impessoal, são dados coletados de registros e documentos 

secundários de fichas de vigilância ativa de investigação e notificação de infecção advindas do 

Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NCIH) do HMIB, do livro de registro de admissão do 

Centro Obstétrico e complementação de dados do prontuário eletrônico.  

A pesquisa apresenta baixo risco às pacientes em estudo por se tratar de coleta de 

dados secundários sem abordagem direta das pacientes, as atividades propostas para esta 

pesquisa geram riscos mínimos, sobretudo ao se considerar que não será realizada nenhuma 

intervenção de caráter invasivo que provocasse às participantes do estudo algum tipo de dano 

moral, material ou emocional, e os baixos riscos serão minimizados mantendo segurança do 

arquivamento dos dados, mantendo o sigilo preconizado às pesquisas, além do que os dados 

serão armazenados em computador próprio da pesquisadora o mesmo contendo senha para 



 

acesso, com isso será minimizado o risco de exposição de dados pessoais e constrangimento às 

participantes da pesquisa. 

Quanto aos participantes da capacitação foi elaborado um TCLE (APÊNDICE B) para 

assinatura e aceitação em participar da capacitação antes do ingresso à mesma, serão fornecidas 

todas a informações de como ocorrerá a capacitação, os riscos e a liberdade de desistência do 

participante sem qualquer prejuízo financeiro e ou moral. Os riscos levantados podem ser de 

sentimento de constrangimento, stress ou aborrecimento em assistir as aulas.  Sendo apontado 

como redução dos riscos a possibilidade de desistência em participar da capacitação e informar 

seus sentimentos se assim o desejar. O participante poderá se recusar a responder, ou participar 

da capacitação e de qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de 

participar da capacitação em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o mesmo.  

Quanto aos benefícios a pesquisa tem o intuito de dar visibilidade à interpretação dos 

dados relacionados à infecção ISC pós-cesariana em puérperas assistidas no hospital objeto da 

pesquisa assim como, avaliar com maior precisão os índices; ampliando a pesquisa para os 

profissionais de saúde, mas além disso, faz-se necessário a popularização dessas informações 

para alerta e maior adesão às medidas preventivas com intuito de dirimir comorbidades, 

promovendo assim a capacitação dos profissionais para melhoria de uma assistência qualificada 

e segura. 

8. VIABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO 

 
A pesquisa será realizada em unidade com estrutura física adequada ao 

desenvolvimento do estudo, e ainda devido ao fato de que a pesquisadora possui duplo 

engajamento para a realização da pesquisa por ser servidora da Secretaria de Estado de Saúde do 

DF e lotada na instituição onde se dará a pesquisa. Considera-se importante ressaltar queo 

esperado com este mestrado profissional se dá ao fato da compreensão da importância da 

construção de um produto educacional que seja responsivo a prática dos profissionais de saúde, 

aos usuários e ao seu contexto, com o objetivo de aprimorar e enriquecer conhecimentos que 

possam agregar à uma assistência de saúde qualificada que vise minimizar os eventos adversos em 

saúde. 

 

 

 

 



 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Atividades 

 

Data de início e Data fim 

Revisão da literatura 01/01/22 a 31/09/2023 

Revisão do projeto, pendências e submissão ao                                  Comitê de Ética  

30/07/2022 a 31/08/2022 

Coleta de dados: 

I - Perfil Epidemiológico 

 

II - Construção do instrumento tecnológico de Capacitação 

 

III - Realização da capacitação  

(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, residentes)  

  

 

  01/09/2022 a 04/02/2023 

   

  01/09/2022 a 30/12/2022 

   

  01/01/2023 a 30/08/2023 

 

  Elaborar a vídeo cartilha 

     

  01/10/2022 a 30/12/2022 

 

Tabulação e Análise de dados  

  

  06/03/2023 a 30/09/2023 

 

Elaboração da discussão 

 

  06/03/2023 a 30/09/2023 

 

Redação da dissertação 

 

  06/03/2023 a 30/09/2023 

 

  Revisão da dissertação 

  

  01/10/2023 a 31/10/2023 

  

  Defesa da dissertação 

   

   01/11/2023 a 08/11/2023 



 

 

 Entrega final da dissertação 

 

 13/11/2023 a 13/12/2023 

 Submissão do manuscrito  

 

 15/12/2023 a 30/12/2023 

   

10. ORÇAMENTO 
 

Material R$ unitário Quantidade R$ Total 

Impressões R$ 1,00 100 R$ 100,00 

Resma de papel A4 R$ 23,70 1 R$ 23,70 

Prancheta R$ 13,20 1 R$ 13,20 

Revisor Português livro, álbum, dissertação, artigos 
R$2.500,00 

1 R$ 2.500,00 

Revisor Inglês R$ 1.000,00 
1 

R$ 1.000,00 

Estatístico R$ 1.500,00 
1 

R$ 1.500,00 

Transporte Gasolina R$ 7,50 27,4 km/dia R$ 2.466,00 

Vídeo aula R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00 

Produção da Vídeo Cartilha R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00 



 

Total   R$ 9.602,90 

A fonte de financiamento da pesquisa será com recursos próprios da pesquisadora, não onerando a 

instituição. 
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ANEXO  

Quadro 1.                    PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 

NOME Código 

(para o 

banco de 

dados da 

pesquisa) 

DESCRIÇÃO 

Data da coleta DC Data que foi realizada a coleta dos dados 

Identificação da gestante N-Gest  Para coleta de dados e apresentação dos 

resultados, os dados serão quantificados em 

forma estatística númerica, de forma que não 

seja possível identificar a paciente de acordo 

com os preceitos éticos. 

Idade ID A idade será utilizada para análise da faixa etária 

mais acometida com a infecção. 

Raça/Cor RC Branca, preta; amarela, parda, indígena, não 

consta. 

Escolaridade ES Não alfabetizada, ensino 

fundamental/incompleto/completo, ensino 

médio incompleto/completo, ensino superior 

incompleto/completo, ignorado 

Data do Parto DP Para identificação da realização da cesárea 

 Indicação da Cesárea IC Apresentação fetal, Cardiopatia materna, CIUR, 

Descolamento Prematuro da Placenta (DPP), 

Desporporção cefalopélvica (DCP), DM2 

descompensado, HIV, Iteratividade, 

Gemeralidade, Macrossomia fetal, Placenta 

marginal, Pré-Eclâmpsia (PE), Sofrimento fetal 

agudo (SFA), Não consta 



 

 

 

Tempo cirúrgico TC Tempo de duração da realização da cesárea 

Profilaxia no parto PP Sim/Não. Qual antibiótico utilizado 

Data da infecção DI Data da identificação de infecção de sítio 

cirúrgico-ISC, pós-cesareo  

Sinais e sintomas apresentados na 

detecção da infecção  

SS Febre, Hiperemia,dor em ferida operatória, 

saída de secreção, rotura de pontos.  ( ver tabela 

da NCIH) 

Qual antibiótico utilizado para 

tratamento da infecção  

ATB Dados do esquema terapêutico utilizado para 

tratamento da ISC 
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