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Introdução: A taxa das infecções cirúrgicas constitui um importante item de análise da qualidade assistencial, epidemiológica e de 
controle de infecções do serviço de cirurgia. A taxa de infecção em cirurgias limpas é calculada pela fórmula (número de infecções 
notificadas pós-cirurgia limpa no bloco / número de cirurgias limpas realizadas no bloco) x 100. Para controlar a incidência das infecções 
pós-cirurgia limpa é necessário inicialmente poder identificá-las, através de uma notificação adequada, e quantificá-las. Material e 
Método: Foi realizada coleta dos dados sobre o indicador no Sistema de Indicadores de Gestão (IG) do HCPA. Resultados: A taxa de 
infecção no pós-operatório de cirurgia limpa vem aumentando ao longo dos últimos dez anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas 
de janeiro de 2005 até o ano de 2010, a taxa de infecção se mantém com praticamente a mesma média. Em fevereiro e março de 2005 
esta taxa apresentou aumento abrupto em relação aos anos anteriores. Discussão: Possíveis hipóteses para explicar esse aumento são 
mudança na técnica cirúrgica, mudança na notificação, despreparo dos profissionais, descuido por parte de técnicos e pacientes no pós-
operatório. O sistema informatizado para detecção das infecções cirúrgicas após a alta hospitalar foi implantado em 2005, explicando o 
aumento da taxa de infecção, devido à melhora da notificação. Conclusão: Um sistema informatizado que disponibilize dados a respeito 
do funcionamento do hospital é fundamental para um melhor controle e planejamento administrativo, a fim de manejar de forma mais 
eficaz os recursos financeiros e de aprimorar o atendimento à população. A criação do Sistema Indicadores de Gestão permite aos 
serviços fazer uma avaliação crítica dos seus resultados para realizar mudanças em prol de uma melhor gestão.  
  




