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O organismo tem como sua barreira de defesa a pele e a mucosa, quando as mesmas cruzadas 

por microrganismos, ocorre o processo de inflamação. No centro cirúrgico a maioria das 

infecções ocorrem quando os procedimentos de assepsia, lavagem e escovação das mãos, 

processamento dos instrumentos e superfícies são realizados com a técnica incorreta. Infecção 

do Sítio Cirúrgico é um processo infeccioso que acomete tecido, órgãos e cavidade, 

relacionada aos procedimentos realizados pelo cirurgião e toda equipe. As infecções 

relacionadas aos procedimentos ortopédicos, podem levar trinta dias se, perdurar por até um 

ano após cirurgia. As furadeiras elétricas domésticas têm sido empregadas em cirurgias 

ortopédicas nos Hospitais Brasileiros, para a perfuração óssea. Entretanto, trata-se de um 

equipamento elétrico, termossensível, não específico para uso cirúrgico, não avaliado quanto 

à eficácia da esterilização e não investigada a ocorrência de infecções cirúrgicas relacionadas 

ao seu uso. Os materiais críticos têm um contato direto com os tecidos dos pacientes, são 

utilizados em procedimentos invasivos, que adentram os tecidos subepiteliais, órgão e 

cavidade, sendo necessário aplicação adequada de desinfecção e esterilização, assegurando 

aos princípios de assepsia, manuseio e data de validade. Este estudo tem como objetivo, 

revisar na literatura como tem sido abordado o risco de infecção em pacientes frente à 

utilização de instrumentos cirúrgicos nas cirurgias ortopédicas.  Constitui-se de uma revisão 

de literatura integrativa que será realizada nas bases de dados da biblioteca Virtual em Saúde, 

que tem como descritores: riscos de infecção; instrumentos cirúrgicos; cirurgias ortopédicas. 

Como filtro: texto disponível completo, idioma português e espanhol, recorte temporal de 

2010 a 2017.  
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