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A infecção puerperal, consiste um processo infeccioso que se instala nos dois primeiros 

dias do puerpério, excluindo as 24 horas iniciais, podendo atingir até o décimo dia pós-

parto. Os locais de infecção incluem a incisão da cicatriz da cesariana, incisão do local 

da episiotomia, endometrite, parametrite, pelviperitonite e peritonite. Dentre os germes 

causadores da infecção puerperal, destacam-se os Estreptococos Beta-hemolíticos do 

grupo A B e D, E.coli, C. Perfringens e C. Trachomatis. O quadro clínico apresentado 

pela puérpera inclui dor abdominal, febre, calafrios, pulso rápido, lóquios de odor fétido 

e distensão abdominal. Diante do número elevado de partos cesáreos realizados no 

hospital,  por este ser o maior do Norte-Nordeste, referência para gestação e parto de 

alto risco, este trabalho foi realizado com o objetivo de demonstrar a incidência de 

infecção na incisão da cicatriz cesariana. Torna-se relevante, na medida em que 

evidencia a ocorrência de infecção nas usuárias do serviço, possibilitando a correção 

e/ou fortalecimento de práticas que reflitam esse indicador de qualidade. Trata-se de um 

estudo quantitativo, descritivo, realizado na unidade ginecológica-obstétrica do hospital, 

onde utilizou-se dados secundários colhidos do consolidado mensal de atendimentos do 

centro obstétrico, no período de março a junho de 2007. Para a realização dos cálculos 

estatísticos foi utilizada a totalidade dos partos cesáreos ocorridos entre os meses de 

março a junho de 2007 (534) e o número de infecções na incisão da cicatriz cesariana 

ocorridas no mesmo período. A pesquisa evidenciou incidência de 2,6% de infecção na 

incisão da cicatriz cesariana, nas puérperas submetidas a partos cesáreos no período do 

estudado. O mês de março apresentou incidência de 1,1%, contra 0%, 0,9% e 0,6%, nos 

meses de abril, maio e junho, respectivamente. Apesar do elevado número de partos 

cesáreos realizados no período (534 partos), a taxa de infecção na incisão cirúrgica foi 

menor que 1% na maioria dos meses estudados. 
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