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1 Antecedents 

La infecció de localització quirúrgica (ILQ) és actualment la infecció relacionada amb 

l’assistència sanitària més prevalent (1). La ILQ té un impacte molt important en els pacients, 

comporta una prolongació de l’estada hospitalària variable en funció del procediment quirúrgic 

i de la gravetat de la infecció, és una causa freqüent de reingrés hospitalari i s’associa a una 

mortalitat atribuïble significativa (2,3). A més, ocasiona en els pacients i familiars un sofriment 

notable i una pèrdua de confiança en l’equip quirúrgic i en el sistema sanitari. Les 

conseqüències per al sistema sanitari són també molt rellevants; la ILQ té un elevadíssim cost 

econòmic directament relacionat amb l’assistència dels pacients i comporta un cost indirecte 

relacionat amb la pèrdua de productivitat i de qualitat i d’anys de vida que pateixen els pacients 

amb infecció quirúrgica (4).  

 

És difícil d’establir el nombre d’infeccions quirúrgiques que es poden prevenir; alguns treballs 

han demostrat que existeix un ampli marge de millora en la prevenció de les infeccions 

quirúrgiques, fet que és de notable rellevància (5). L’estudi The efficacy of infection surveillance 

and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals (SENIC) va establir 

l’eficiència dels programes de vigilància en la prevenció de la infecció nosocomial (6). Els 

programes de vigilància han demostrat de manera reiterada que són les eines centrals per 

establir estratègies de prevenció (7,8). Permeten determinar les taxes d’ILQ i fer comparacions 

de les taxes al llarg de diferents períodes en el mateix centre i amb altres centres de 

característiques similars; és el que anomenem benchmarking o comparació per millorar (9,10). 

 

En el nostre entorn, la majoria de països europeus disposen de programes específics de 

vigilància i prevenció de la ILQ (11-13). Aquests programes estan basats en l’experiència prèvia 

de CDC’s National Healthcare Safety Network (NHNS) (14). L’NHNS estableix una metodologia 

estandarditzada de vigilància de la ILQ que permet d’una manera consistent establir les taxes 

d’infecció quirúrgica per procediments. Conèixer les taxes d’infecció quirúrgica i establir un 

feedback amb els equips quirúrgics és l’estratègia més important per implementar les 

actuacions de prevenció que es considerin necessàries (15).  

 

El programa VINCat, del Departament de Salut, va ser creat el 2006 per a la vigilància de les 

infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (16). La vigilància de la ILQ n’és un objectiu 

rellevant. El programa estableix una vigilància prospectiva, continuada i estandarditzada de 

diferents procediments quirúrgics que es consideren, per la freqüència i gravetat de les 

infeccions, de gran impacte per als pacients i que alhora comporten un elevat cost per al sistema 

sanitari.   
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La vigilància epidemiològica de la ILQ als hospitals de Catalunya des del 2007 fins avui, 

mitjançant el programa VINCat, mostra una gran variabilitat en les taxes d’ILQ entre centres i 

suggereix que hi ha un ampli marge de reducció de les taxes d’infecció en molts centres (17). 

Fins ara no s’havia establert un programa comú de prevenció de la infecció quirúrgica als 

hospitals de Catalunya. El nivell d’implantació als hospitals de les diferents mesures de 

prevenció de la infecció quirúrgica és molt variable, i hi ha molt marge de millora. En aquest 

sentit, la iniciativa de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques 

i del programa VINCat per implementar el programa PREVINQ-CAT dona resposta a una 

necessitat dels nostres hospitals. 

 

Les mesures de prevenció recomanades en el PREVINQ-CAT estan basades en les guies de 

prevenció de la infecció quirúrgica d’aparició recent, consensuades per grups d’experts de 

diferents àmbits (18-27). Aquestes mesures es presenten en forma de bundles o paquets de 

mesures de prevenció. La introducció dels bundles en la prevenció de la ILQ és més aviat 

recent. Un bundle consisteix en un conjunt limitat de mesures, per exemple 4-6, relativament 

fàcils d’implementar i amb efecte additiu, que té com a objectiu disminuir la taxa d’ILQ. 

L’aplicació de paquets de mesures en diferents procediments quirúrgics ha demostrat que és 

un mètode molt eficaç per reduir la ILQ (28). Per exemple, l’aplicació d’un paquet de 6 mesures 

preventives va reduir significativament la infecció colorectal en 24 hospitals participants en 

l’estudi multicèntric del Michigan Surgical Quality Collaborative, dels Estats Units (29). A 

Catalunya, el 2016 es va difondre un paquet de mesures de prevenció de la ILQ en cirurgia 

colorectal. En el primer any d’implantació d’aquest bundle específic, s’ha aconseguit reduir un 

25 % la ILQ en cirurgia colorectal electiva. El model del PREVINQ-CAT es vol basar en aquesta 

metodologia de treball, que s’ha demostrat altament eficaç i assolible. 
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2 Objectius 

Objectiu principal 

Reduir les taxes d’infecció quirúrgica mitjançant la implementació d’un programa específic de 

prevenció de les infeccions quirúrgiques als hospitals de Catalunya en la població adulta. 

Objectius secundaris 

1. Implementar un paquet de mesures generals de prevenció d’infeccions quirúrgiques 

aplicable a tots els procediments quirúrgics. 

2. Implementar paquets de mesures específics pera grups de procediments quirúrgics: 

cirurgia colorectal, cirurgia cardíaca i cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesis de 

maluc i de genoll. 

3. Avaluar l’aplicació de les mesures de prevenció. 

4. Establir quines són les mesures de més impacte en la reducció de les infeccions 

quirúrgiques. 
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3 Mesures de prevenció de la infecció quirúrgica 

El grup de treball del PREVINQ-CAT ha revisat les guies de prevenció de les infeccions 

quirúrgiques més rellevants publicades els darrers 10 anys per les següents entitats: 

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de 2017 (18). 

2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), de 2008, actualitzada a 2013 (19). 

3. SHEA/IDSA, actualitzada a 2014 (20).  

4. OMS (WHO Guidelines Development Group), de 2016 (21-24). 

5. Guía de pràctica clínica para la Seguridad del paciente quirúrgico del Ministerio de Sanidad 

de España, de 2010 (25). 

6. Canadian Patient Safety Institute, de 2014 (26). 

7. National Health Service Scotland Guideline, de 2015 (27). 

 

Les recomanacions de les diverses guies s’han analitzat i comparat. S’ha recorregut a altres 

fonts primàries d’informació, com ara estudis aleatoritzats, revisions sistemàtiques o 

metaanàlisis, quan ha estat necessari. En els apartats amb baix nivell d’evidència, el grup de 

treball ha pres les decisions basant-se en opinions d’experts, guies de bona pràctica quirúrgica, 

normatives hospitalàries i recomanacions d’altres institucions. 

 

A partir de la revisió de mesures, s’ha consensuat:  

1. Un paquet de mesures generals de prevenció de la ILQ aplicable a la major part de 

procediments quirúrgics.  

2. Uns paquets de mesures específiques per als procediments de cirurgia colorectal, cardíaca 

i ortopèdica. 

3. Una sèrie de mesures desaconsellades o de valor incert. 

 

3.1 Paquet de mesures generals PREVINQ-CAT 

El paquet de mesures generals és aplicable en tots els procediments quirúrgics. A la taula 1 

s’enumeren les diferents mesures incloses en aquest paquet. En apartats posteriors es fa una 

descripció de les diferents mesures incloses en el paquet. 
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Taula 1. Paquet de mesures generals PREVINQ-CAT 

# Mesura 

1 Dutxa preoperatòria amb sabó no farmacològic o sabó antisèptic 

2 Profilaxi antibiòtica sistèmica adequada: 

— àmbit de l'administració: a l’àrea quirúrgica 

— tipus d’antibiòtic: segons les guies de profilaxi antibiòtica del centre 

— dosis:  ajustades a les característiques dels pacients 

— temps de l'administració: finalitzar la perfusió dins dels 60 minuts abans de la incisió 

— redosificació intraoperatòria: repetició de dosis quan estigui indicat d’acord amb la vida mitjana 

de l’antibiòtic, la durada de la cirurgia i les pèrdues sanguínies 

— durada: dosis única preoperatòria, redosificació si cal, i no repetir dosis mes enllà de 24 h de 

la finalització de la cirurgia (llevat dels casos de cirurgia cardíaca) fins i tot en presència de 

drenatges.  

3 Maneig del pèl cutani: 

— no eliminar el pèl cutani, o bé 

— utilitzar una maquineta elèctrica de capçal d’un sol ús 

4 Descontaminació de la pell íntegra del camp quirúrgic amb clorhexidina alcohòlica al 2 % en alcohol 

isopropílic al 70 %. Els aplicadors estèrils d’un sol ús poden augmentar la seguretat.  

5 Control de la glicèmia perioperatòria.  Es recomana controls de glicèmia en cirurgia major tant en 

pacients diabètics com no diabètics.  L’objectiu és tractar les hiperglicèmies  amb insulina ràpida per 

tal d’assolir nivells al voltant 150-200 mg/dl (8,3 mmol/l - 11,1 mmol/l. 

6 Aplicació de mesures per mantenir la normotèrmia amb l’objectiu d’assolir ≥ 36 °C de temperatura 

central en tot el període perioperatori 

 

Mesura 1.Dutxa o bany preoperatori 

 Una dutxa integral abans de la intervenció és més eficaç que rentar parcialment la zona que 

s’ha d’intervenir.  

 La dutxa amb sabó antisèptic no disminueix la ILQ quan es compara amb la dutxa amb un 

sabó no farmacològic.  

 No hi ha estudis en què s’analitzi el nombre de banys o dutxes, el moment òptim, la utilitat 

d’esponges impregnades d’antisèptic o el nombre d’aplicacions de les diverses solucions.  

 Es recomana que els pacients es dutxin prèviament a la intervenció quirúrgica. Els pacients 

amb mobilitat reduïda i dificultat per la higiene domiciliaria, cal que rebin una dutxa assistida.  

 

  

Es recomana que els pacients es dutxin o es banyin la vigília o el mateix dia de la cirurgia.  

La dutxa pot ser amb sabó no farmacològic o amb sabó antisèptic. 
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Mesura 2. Profilaxi antibiòtica sistèmica 

 Amb la profilaxi antibiòtica intravenosa s’aconsegueix reduir la ILQ en cirurgia neta-

contaminada i certs tipus de cirurgia neta.  

 Es recomana administrar antibiòtics profilàctics només en les indicacions de les guies de 

profilaxi antibiòtica en cirurgia. Cada centre ha de disposar d’un document normalitzat on 

s’estandarditzi la profilaxi antibiòtica quirúrgica, segons el procediment quirúrgic. Aquest 

document ha d’estar actualitzat i fonamentat en l’evidència científica i en la legislació 

aplicable. 

 L’antibiòtic ha d’estar present als teixits en concentracions bactericides abans de la incisió. 

S’ha de finalitzar l’administració de la profilaxi antibiòtica sistèmica durant els 60 minuts 

previs a l’inici de la incisió.  

 La infusió de la profilaxi s’ha d’iniciar a l’àrea quirúrgica, fet que assegura el millor 

compliment d’aquest interval, la detecció o tractament de possibles al·lèrgies i el registre de 

la seva administració.  

 En els procediments de traumatologia i ortopèdia que requereixen exanguinació i torniquet 

hemostàtic, s’ha de finalitzar l’administració de l’antibiòtic abans d’aplicar el torniquet. 

 En cesàries s’ha d’administrar l’antibiòtic igualment, abans de la incisió,  

 S’han d’utilitzar dosis màximes dels antibiòtics profilàctics (taula 2). L’obesitat mòrbida 

obliga a modificar la dosificació. En cas d’insuficiència renal, no s’ha d’ajustar la dosi si 

s’utilitza l’antibiòtic en monodosi.  

 En la majoria de procediments no hi ha evidència per recomanar més d’una dosi única (amb 

la redosificació intraoperatoria quan correspongui). En general, no és recomanable 

prolongar la profilaxi més enllà de la finalització de la cirurgia. Com a excepció, en cirurgia 

ortopèdica protètica s’accepta fer-ho fins a un màxim de 24 hores, i en cirurgia cardíaca, 

fins a un màxim de 48 hores postoperatòries. 

 Quan sigui necessari, cal fer una redosificació intraoperatòria de l’antibiòtic profilàctic. Les 

indicacions de redosificació són pèrdua sanguínia superior a 1.500 ml i prolongació de 

l’operació dues vegades superior a la vida mitjana real de l’antibiòtic des de la finalització 

de la infusió de la primera dosi de l’antibiòtic. En cas de cefalosporines amb una vida mitjana 

curta o amoxicil·lina-clavulànic, és necessari repetir la dosi (aproximadament cada 3-4 

hores) en intervencions perllongades (taula 2). 

 La profilaxi antibiòtica es considera ADEQUADA quan es compleixen els quatre 

requeriments següents: 

1. Selecció de l’antibiòtic: el tipus d’antibiòtic ha de coincidir amb el recomanat per la guia 

de profilaxi antibiòtica quirúrgica del centre. 

2. Final de l’administració: l’administració de l’antibiòtic ha d’haver finalitzat en els 60 

minuts previs a la incisió quirúrgica.  
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3. Repetició intraoperatòria de dosi: la repetició de la dosi està indicada, tal com ja s’ha 

esmentat, quan la intervenció es prolonga més de dues vegades la vida mitjana real de 

l’antibiòtic (des de la finalització de la infusió de la primera dosi de l’antibiòtic) o hi ha 

hemorràgia perioperatòria superior a 1500 ml. 

4. Durada: dosis única preoperatòria, redosificació intraoperatòria si cal. No prolongar 

profilaxis llevat de procediments específics de cirurgia ortopèdica (màxim de 24 hores) 

o cirurgia cardíaca (màxim de 48 h) segons protocol de cada centre.  
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Taula 2. Dosis recomanades, dilució, temps d’infusió, vida mitja i indicacions de redosificació per als 

principals antibiòtics utilitzats en profilaxi. 

Antibiòtic Dosi adult 
Temps 

d'infusió 
Vida mitja 

(h) 

Redosificació 
(des de final 

infusió preop) 
(h)4 

Cefazolina 2 g 30 min1 1,8 3 

Cefuroxima 1,5 g 30 min1 1,5 3 

Ceftriaxona 1-2 g 30 min1 8 NA 

Cefminox 2 g 30 min1 2,2 4 

Amoxicil·lina-
clavulànic 

2 g 30 min1 1,3 3 

Ciprofloxacina 400 mg 60 min 4 8 

Clindamicina 600-900 mg 30 min 2,5 6 

Gentamicina2 3-5 mg/Kg 30-60 min 1,5 NA 

Vancomicina3 15 mg/Kg 
60 min (≤1g)                               
90 min (>1g) 

6 a 8 NA 

Teicoplanina 800 mg 30 min 40 a 70 NA 

Metronidazol 15 mg/Kg 30-60 min 8 NA 

Aztreonam 1-2 g 30 min 2 4 

 

NA = no aplicable (no hi ha necessitat de redosificació si s’usen dosis màximes i la durada de 
l’operació és l’habitual). 

1. En cas de necessitat, es pot infondre en bolus de 3-5  minuts 

2.  En intervencions de més de 5 hores o quan es vol estendre la profilaxi durant 24 hores, es pot 
utilitzar la dosi de 5 mg/kg en monodosi  preoperatòria. El càlcul ha de basar-se en el pes ideal o en 
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el pes de dosificació si el pes real és > 20 % del pes ideal i que es pot calcular de la següent forma:  
PD = PI + 0.4 x (pes actual - PI). Arrodonir les dosis als 20 mg més pròxims. 

3 Dosis basades en pes real, arrodonides als 250 mg més pròxims, amb un màxim de 2 g. 

4 Els antibiòtics amb una vida mitjana curta utilitzats en operacions prolongades, han de redosificar 
en un interval igual a dues vegades la seva vida mitjana en pacients amb funció renal normal. En 
pacients amb insuficiència renal, poden no ser necessàries dosis addicionals. 

 

 

 

Mesura 3. Eliminació del pèl 

 Les erosions cutànies ocasionades per l'ús de maquineta amb fulla d'afaitar, afavoreixen el 

sobrecreixement bacterià. El seu ús s'ha associat a una major taxa de ILQ. 

 La taxa de d’ILQ es similar, quan es compara la no eliminació del pel amb el tall amb 

maquineta elèctrica quirúrgica amb capçal d’un sol ús.  

 Cal recordar que l'ús inadequat de la maquineta elèctrica de capçal d'un sol ús, pot produir 

igualment erosions cutànies i afavorir la infecció quirúrgica. 

 En cap cas s’ha de recomanar que els pacients s’afaitin o es rasurin la pell al propi domicili 

abans de la intervenció, encara que es faci en règim de cirurgia major ambulatòria.    

 No és recomanable emprar crema depilatòria perquè es poden provocar erosions i 

reaccions al·lèrgiques cutànies.  

 

 

 

Mesura 4. Descontaminació de la pell del camp quirúrgic 

L’equip quirúrgic (infermers, anestesistes i cirurgians) s’ha de reunir breument per valorar la 

durada de la preparació quirúrgica del procediment que s’inicia (catèter vascular, sonda 

urinària, anestèsia, asèpsia, etc.) per adequar i finalitzar l’administració de l’antibiòtic durant 

els 60 minuts previs a la incisió quirúrgica. 

Es recomana profilaxi antibiòtica sistèmica, en general en monodosi. 

S’han de fer redosificacions que proporcionin nivells terapèutics durant tota la intervenció. 

Es recomana no prolongar la profilaxi antibiòtica més enllà del tancament de la ferida 

quirúrgica  

Recomanació: no eliminar el pèl del camp quirúrgic. 

Si és necessari eliminar-lo, es recomana emprar una maquineta elèctrica quirúrgica amb 

capçal d’un sol ús, fora del quiròfan, si és possible just abans de l’inici de la intervenció 

quirúrgica i sempre vigilant de no lesionar la pell. 
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 Els alcohols són els agents microbiològicament més actius per desinfectar la pell, però 

tenen un efecte antimicrobià que dura pocs minuts, són inflamables i estan contraindicats 

en les mucoses. El gluconat de clorhexidina i la povidona iodada són menys actius, però 

tenen més efecte residual. Tots dos es poden trobar en solucions aquoses o alcohòliques. 

Els preparats de base alcohòlica són superiors als de base aquosa, i la clorhexidina 

alcohòlica sembla més eficaç per disminuir la ILQ que la povidona alcohòlica.  

 Els preparats de base alcohòlica no poden utilitzar-se en mucoses o teixit nerviós, en pell 

no indemne i en nounats. Els alcohols suposen un problema de seguretat a quiròfan 

(accidents per cremada). S’ha d’evitar que les solucions de base alcohòlica s’acumulin en 

zones de pendent evitant que impregnin les talles quirúrgiques, els llençols i els materials 

absorbents de sota el pacient o les zones amb molt pèl. S’ha d’esperar l’evaporació 

espontània de la solució, per disminuir el risc d’incendi (3 minuts). Quan s'utilitzin les 

solucions alcohòliques per l'antisèpsia en zones amb pel abundant es recomanable el tall 

previ del pel amb maquineta, donat que el temps d'assecat de les solucions alcohòliques 

en aquestes circumstàncies, es mes llarg.  

 Es recomana descontaminar la pell del camp quirúrgic amb clorhexidina alcohòlica al 2 % 

en alcohol isopropílic al 70 %, en quantitat i extensió adequades. Existeixen  aplicadors 

estèrils d’un sol ús, que minimitzen l’excés d’aplicació del producte i incrementen la 

seguretat. En cas de no utilitzar un aplicador monodosi, es recomana emprar un envàs de 

dosi individual (50-100 ml).  

 Qualsevol antisèptic s’ha de deixar assecar a l’aire abans de col·locar la cobertura 

quirúrgica, ja que totes les formulacions han d’actuar durant 2-3 minuts. Per aquest motiu, 

s’aconsella aplicar l’antisèptic abans de la higiene quirúrgica de l’equip, sempre que el 

procediment ho permeti. 

 En l’antisèpsia quirúrgica de mucoses, es recomana utilitzar solucions aquoses de 

clorhexidina o povidona. 

 

En pell indemne es recomana descontaminar la pell del camp quirúrgic amb clorhexidina 

alcohòlica al 2 %  en alcohol isopropílic al 70% en quantitat i extensió adequades, deixant que 

actuï sobre la pell almenys durant 3 minuts i deixant que s’assequi a l’aire abans de col·locar 

la cobertura quirúrgica.  

Quan s’utilitzin solucions alcohòliques de clorhexidina a quiròfan, es recomana extremar les 

mesures de seguretat per evitar el risc d’incendis i cremades. Els aplicadors estèrils d’un sol 

ús poden augmentar la seguretat. 

En mucoses o pell amb ferides obertes, es recomana un antisèptic de base aquosa amb 

clorhexidina al 2 % o amb povidona iodada al 10 %, que actuï sobre la pell almenys durant 3 

minuts, deixant-lo assecar a l’aire abans de col·locar la cobertura quirúrgica. 
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Mesura 5. Control de la glicèmia perioperatòria 

La identificació preoperatòria dels pacients amb diabetis mellitus, o els que presentin 

alteracions de la glicèmia durant el període intra o postoperatori representa una mesura 

important per reduir la morbilitat i mortalitat postoperatòria. 

La glicèmia ha de ser controlada durant els períodes pre-intra i postoperatori en pacients 

diabètics.  

En pacients no diabètics es recomana controlar la glicèmia en cas de cirurgia d’elevada 

complexitat (exemples: durada > 2 hores, cirurgia oncològica, ortopèdica amb implantació de 

pròtesi, cirurgia cardíaca). 

Durant la fase intraoperatòria i en el postoperatori immediat, l’objectiu és tractar les 

hiperglicèmies amb insulina ràpida per tal d’assolir nivells al voltant 150-200 mg/dl (8,3 mmol/l 

-11,1 mmol/l.  

 

 

 

 
 

Mesura 6. Normotèrmia 

 La hipotèrmia perioperatòria és la temperatura central inferior als 36 °C durant el període 

perioperatori. Contribueix a la morbimortalitat preoperatòria, augmenta el risc de 

complicacions cardíaques, coagulopatia i ILQ.  

 L’escalfament passiu de la pell mitjançant mantes només redueix la pèrdua de calor en un 

30%. El mètode d’escalfament actiu mes efectiu per la conservació de la normotèrmia 

preoperatòria es el sistema del llençol inflat amb aire calent a pressió. Altres mètodes com 

l ’infusió de líquids calents o els matalassos tèrmics, afegits al sistema d’aire calent a 

pressió, poden contribuir  a la preservació de la normotèrmia intraoperatòria.  

 L’escalfament perioperatori actiu dels pacients redueix la ILQ en la majoria de tipus de 

cirurgia estudiats. Estenent el període d’escalfament fins a 2 hores després de la cirurgia, 

el percentatge d’infecció de la ferida es pot reduir encara més.  

 

 

En pacients diabètics es recomana controlar sempre la glicèmia perioperatòria. 

En pacients no diabètics es recomana el control en cirurgia complexa. 

L’objectiu és mantenir nivells al voltant de 150-200 mg/dl (8,3 mmol/l - 11,1) mmol/l). 

 

 

Es recomana mantenir la temperatura central dels pacients ≥ 36 °C en els períodes 

preoperatori i intraoperatori i en la sala de reanimació en tots els procediments > 30 minuts 

de durada. 
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3.2 Altres mesures 

Hi ha una sèrie de mesures genèriques de prevenció de la ILQ, algunes amb un grau d’evidència 

més baix, que s’han d’aplicar igualment en tots els procediments quirúrgics (taula 3).  

 

Taula 3.Altres mesures generals. 

# Mesura 

7 Higiene quirúrgica de mans  

8 Cirurgia endoscòpica quan estigui indicada 

9 Normovolèmia 

10 
Canvi de materials al final de la intervenció:  

— guants  

— talles  

— material quirúrgic (incloent-hi aspirador, mànecs de làmpades, bisturí elèctric, etc.) 

11 Protectors plàstics dels marges de la ferida  

12 Irrigacions de la ferida quirúrgica amb sèrum fisiològic al final de la intervenció 

 

Mesura 7. Higiene quirúrgica de les mans  

 Els microorganismes transitoris superficials de la pell són fàcilment eliminats amb aigua i 

sabó, mentre que per eliminar la flora resident dels fol·licles pilosos i els plecs cutanis es 

requereixen solucions sabonoses de povidona iodada o clorhexidina, o solucions 

alcohòliques. La rentada ha d’incloure les mans, els avantbraços i els colzes.  

 Per no lesionar la pell i no afavorir el sobrecreixement bacterià, l ’ús de raspalls només es 

recomana per a les ungles en la primera rentada quirúrgica del dia.  

 Si les mans no estan visiblement brutes, no hi ha diferències en ILQ entre la rentada 

quirúrgica amb solucions sabonoses antisèptiques de povidona al 7,5 % - 10 % o 

clorhexidina al 4 % o l’aplicació d’una solució alcohòlica.  

 És recomanable que la primera rentada del dia es faci amb un raspall per a les ungles i una 

solució sabonosa antisèptica. Després, les rentades entre intervencions es poden dur a 

terme de la mateixa manera amb sabó antisèptic o amb l’aplicació de solucions 

alcohòliques, deixant que el producte s’evapori de la pell. 

 Temps d’higiene quirúrgica de mans: en la primera rentada del dia amb solució sabonosa 

antisèptica, es recomana una durada de 5 minuts. En els procediments següents, n’hi ha 

prou amb una durada de 2 minuts amb la solució sabonosa antisèptica o amb una solució 

alcohòlica (dues tandes de 60 segons deixant assecar completament al final del 

procediment). 
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Mesura 8. Cirurgia endoscòpica 

 La cirurgia endoscòpica comporta un grau d’agressió quirúrgica més baix i preserva millor 

la funció immunitària, la qual cosa va acompanyada d’una disminució d’ILQ incisional en 

pràcticament tots els procediments. 

 

 

Mesura 9. Normovolèmia 

 El concepte de la restricció de volum durant la cirurgia es substitueix per l’administració de 

volum en funció d’objectius hemodinàmics. Els objectius hemodinàmics no estan, però, 

clarament determinats. De manera genèrica, es recomana evitar la hipotensió 

perioperatòria i l’excés de volum que produeixi edema dels teixits i una expansió 

significativa del volum extracel·lular, situacions que poden interferir tant en la cicatrització 

correcta de les anastomosis i sutures com en la biodisponibilitat correcta dels antibiòtics 

profilàctics.  

 

 

Mesura 10. Canvi de materials al final de la intervenció  

 Guants i bata: no hi ha evidència específica en relació amb el tipus, la quantitat, el temps 

i/o la tècnica del recanvi del guant quirúrgic.  

 Cal assegurar la formació adequada sobre com s’han de posar i treure els guants i la 

bata en l’entorn del quiròfan.    

 Es recomana utilitzar doble guant per augmentar la protecció de la contaminació per 

productes biològics dels pacients a l’equip quirúrgic i a l’inrevés.  

 S’aconsella canviar-se els guants sempre que es sospiti o es confirmi que s’han contaminat 

i/o perforat i sempre que, en acabar el temps contaminat de la cirurgia, s’iniciï un temps 

Es recomana que la primera higiene quirúrgica de mans del dia sigui amb solució sabonosa 

antisèptica, de 5 minuts de durada i que inclogui mans, avantbraços i colzes. Les ulteriors 

higienes quirúrgiques de mans poden ser amb sabó antisèptic o amb solució alcohòlica, 

deixant que s’evapori de la pell. 

Es recomana l’accés endoscòpic (laparoscòpic, toracoscòpic, artroscòpic...) en els 

procediments en què estigui indicat. 

 

Es recomana una perfusió intraoperatòria suficient per mantenir l’hemodinàmia i aconseguir 

una saturació de O2> 95 %, evitant l’excés de volum que produeixi una expansió significativa 

del volum extracel·lular. 
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quirúrgic teòricament net. Quan es decideixi canviar els guants per sospita o confirmació 

que estan contaminats o perforats, s’han de canviar tots dos parells.  

 Cal fer un canvi rutinari de guants en les cirurgies de més de 2-3 hores i amb risc de 

perforació de guants (per exemple, cirurgia ortopèdica). 

 

 

 Canvi de talles quirúrgiques. En el cas de que s'utilitzin les talles quirúrgiques de roba, 

aquestes deixen de ser una barrera bacteriològica eficaç quan es mullen. No hi ha cap 

estudi amb evidència científica que aconselli o desaconselli canviar les talles quirúrgiques 

abans de tancar una ferida com a mesura profilàctica per evitar infeccions d’espai quirúrgic. 

 

 

 Canvi de material quirúrgic: l’instrumental quirúrgic es pot contaminar durant la cirurgia (per 

contacte amb la microbiota cutània o amb bacteris del tracte digestiu) i afavorir la 

disseminació de bacteris. Hi ha pocs estudis que hagin avaluat la contaminació 

intraoperatòria de l’instrumental quirúrgic i la rellevància d’aquest fet en la ILQ. Quant a 

l’eficàcia en la prevenció de la infecció del canvi d’instrumental en el tancament de les 

ferides, no hi ha cap estudi aleatoritzat que la ratifiqui. Tot i així, sembla raonable canviar el 

material que s’ha pogut contaminar durant l’operació. Es recomana canviar l’instrumental 

quirúrgic i el material auxiliar, per exemple terminals d’aspirador i bisturí elèctric o els 

mànecs de les làmpades quirúrgiques.  

 

 

  

No és necessari el canvi rutinari de bata al final de la intervenció. 

Es recomana canviar de bata si està macroscòpicament tacada. 

Es recomana canviar de guants quan es sospita que estan perforats o contaminats, quan 

es finalitza un temps quirúrgic contaminat i al final de la intervenció abans de tancar la 

ferida. 

 

Es recomana canviar o sobreposar talles quirúrgiques netes quan aquestes estiguin 

visiblement brutes. 

 

 

Es recomana canviar el material quirúrgic i auxiliar sempre que es passi de la fase 

contaminada a la fase neta del procediment i/o abans de tancar la ferida. 
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Mesura 11. Protectors plàstics dels marges de la ferida 

 L’inòcul bacterià a les ferides es redueix amb l’ús de barreres físiques, encara que, segons 

el tipus de protector utilitzat, això no sempre es correlaciona amb una disminució de la ILQ. 

Les compreses o talles de cotó mullades són permeables als bacteris al cap de pocs minuts; 

per tant, es recomanen les barreres plàstiques per protegir el camp quirúrgic.  

 Es suggereix l’ús de protectors plàstics (amb anell simple o doble) per prevenir la 

contaminació de la ferida quirúrgica sempre que sigui possible. El seu efecte és més gran 

a mesura que augmenta el grau de contaminació de la cirurgia. En cirurgia abdominal, 

l’efecte és més evident amb els protectors de doble anell.  

 Els gèrmens poden arribar al marge de la ferida al retirar el dispositiu plàstic si no s’ha tingut 

la precaució de canviar guants, instrumental i talles abans de retirar-lo. Si es decideix 

emprar protectors de ferida en cirurgia bruta (peritonitis, per exemple), cal procurar que la 

ferida no es contamini prèviament a la col·locació del protector.  

 

 

Mesura 12. Irrigacions de la ferida quirúrgica 

 La irrigació de la ferida amb sèrum salí fisiològic redueix l’inòcul bacterià en condicions 

experimentals. Les solucions d’antisèptics o antibiòtics locals podrien actuar només pel 

mateix efecte d’arrossegament mecànic (que elimina coàguls i restes necròtiques) i no per 

les seves propietats antibacterianes. 

 

 

3.3 Paquet de mesures en cirurgia colorectal 

En cirurgia colorectal electiva és aplicable el paquet de mesures generals més algunes mesures 

específiques (taula 4).  

  

Es recomana utilitzar sistemes de barrera plàstica per protegir els marges de la ferida 

quirúrgica, preferentment de doble anell.  

 

Se suggereix rentar la ferida quirúrgica amb sèrum fisiològic a pressió al final de la 

intervenció.  

 

 

 



 

 

 

19 de 39 

Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya: PREVINQ-CAT  

Taula 4. Mesures específiques aplicables en la cirurgia colorectal (bundle colorectal). 

# Mesures específiques 

13 Profilaxi antibiòtica oral 

— neomicina 1 g + metronidazole 500 mg (en 3 dosis preoperatòries la vigília de la cirurgia) 

14 Preparació mecànica del còlon 

15 Laparoscòpia 

16 Protectors de ferida de plàstic de doble anell 

 

Mesura 13. Profilaxi antibiòtica oral 

 De l’administració d’antibiòtics orals n’hi ha evidència de primer ordre, amb un alt grau de 

recomanació. Diversos metaanàlisis mostren que la combinació de profilaxi antibiòtica 

intravenosa i oral redueix significativament el risc d’ILQ quan es compara amb la profilaxi 

intravenosa aïllada. No obstant això, tota l’evidència prové d’estudis que combinen 

antibiòtics orals amb preparació mecànica del còlon (PMC). No hi ha estudis sobre l’efecte 

de l’antibioteràpia oral en absència de PMC.  

 Les combinacions orals més utilitzades són neomicina o kanamicina més metronidazole o 

eritromicina base. La profilaxi oral s’ha d’administrar en un interval suficient després de la 

PMC, repartida en tres dosis ingerides 19, 18 i 9 hores abans de l’inici del procediment 

quirúrgic. 

 

 

Mesura 14. Preparació mecànica del còlon 

 En el metaanàlisi del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) britànic del 

2008 i una revisió de Cochrane del 2011 no es troben diferències en la taxa d’ILQ o 

dehiscències de sutura amb la PMC, de manera que no pot ser recomanada només com a 

estratègia per prevenir la ILQ.  

 D’altra banda, com s’ha comentat en l’apartat anterior, és indubtable l’efecte beneficiós de 

la profilaxi antibiòtica oral, la qual s’associa en tots els estudis a la PMC. Actualment, el pes 

de l’evidència a favor dels antibiòtics orals sembla més important per al grup de treball que 

el de l’evidència en contra d’utilitzar la PMC.  

 Donat que es recomana l’ús dels antibiòtics orals i no hi ha evidència per fer-ho sense PMC, 

la recomanació d’antibiòtics orals s’associa inevitablement a la de PMC.  

 

Es recomana associar profilaxi amb antibiòtics orals (neomicina + metronidazole) a la 

profilaxi sistèmica intravenosa per disminuir la taxa d’ILQ. 
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 Els antibiòtics orals s’han de combinar amb PMC; per això la recomanació és aplicar 

ambdues mesures. 

 

 

3.4 Paquet de mesures en cirurgia cardíaca 

En cirurgia cardíaca és aplicable el paquet general de mesures de prevenció més algunes 

mesures específiques (taula 5).  

 

Taula 5. Mesures específiques per a la cirurgia cardíaca. 

# Mesura 

17 Es permet prolongar la profilaxi fins a 48 hores 

18 Control estricte de la glucèmia perioperatòria: 

—  Objectiu:< 150 mg/dl (150 mg/dl = 8,32 mmol/l) 

19 Descolonització de portadors de Staphylococcus aureus 

 

Mesura 17. Prolongació de la profilaxi fins a 48 hores 

 La recomanació de no prolongar la profilaxi més enllà de 24 hores és clara per a tot tipus 

de cirurgia, menys pel que fa a la cirurgia cardíaca. En aquesta cirurgia, els resultats són 

discordants, ja que hi ha estudis que indiquen que amb la profilaxi administrada fins a 48 

hores millora la taxa d’ILQ. En aquestes situacions, i davant la rellevància de les infeccions, 

cal deixar la decisió en mans dels equips quirúrgics, sense una recomanació expressa. 

 En cap cas s’ha de superar el límit de 48 hores postoperatòries. 

 

 

Mesura 18. Control estricte de la glucèmia perioperatòria 

 En cirurgia cardíaca, un control estricte de la glicèmia redueix les taxes d’ILQ. L’objectiu en 

aquest cas és, quan el pacient rebi tractament amb insulina, assolir xifres inferiors a 150 

mg/dl (150 mg/dl = 8,32 mmol/l). 

Es recomana la preparació mecànica del còlon associada a l’administració d’antibiòtics orals.  

Com a excepció, en cirurgia cardíaca és possible la prolongació de la profilaxi antibiòtica 

fins a les 48 hores postoperatòries. 
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Mesura 19. Descolonització de portadors nasals de S.aureus 

 S’ha demostrat que la detecció de portadors de S.aureus i la posterior descolonització 

redueixen les taxes d’ILQ en procediments de cirurgia cardíaca. Es recomana mupirocina 

nasal i dutxa amb sabó de clorhexidina durant 5 dies, preferiblement la setmana prèvia al 

procediment quirúrgic.  

 No obstant això, es reconeix que hi ha dificultats per establir un circuit adequat de cribratge 

i descolonització dels portadors de S.aureus prèviament a la cirurgia. Aquesta mesura es 

considera opcional. 

 

3.5 Paquet de mesures en cirurgia ortopèdica 

En la cirurgia ortopèdica és aplicable el paquet general de mesures de prevenció més una 

mesura específica (taula 6).  

 

Taula 6. Mesura específica en la cirurgia ortopèdica. 

# Mesura 

20 Descolonització de portadors de S.aureus 

 

Mesura 20. Descolonització de portadors nasals de S.aureus 

 S’ha demostrat que la detecció de portadors de S.aureus i la posterior descolonització 

redueixen les taxes d’ILQ en procediments de cirurgia cardíaca. Es recomana mupirocina 

nasal i dutxa amb sabó de clorhexidina durant 5 dies, preferiblement la setmana prèvia al 

procediment quirúrgic.  

 No obstant això, es reconeix que hi ha dificultats per establir un circuit adequat de cribratge 

i descolonització dels portadors de S.aureus prèviament a la cirurgia. Aquesta mesura es 

considera opcional. 

 

Es recomana un control estricte de la glicèmia amb l’objectiu d’assolir nivells de glucèmia 

inferiors a 150 mg/dl (8,32 mmol/l). 

 

Es suggereix de manera opcional el cribratge i descolonització dels portadors nasals de 

S.aureus prèviament a la cirurgia. 

Es suggereix de manera opcional el cribratge i descolonització dels portadors nasals de 

S.aureus prèviament a la cirurgia. 
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3.6 Mesures desaconsellades o de valor incert 

Diverses guies desaconsellen explícitament algunes mesures que s’han aplicat de manera 

rutinària i en clarifica d’altres que s’han emprat sense una evidència consistent (taula 7), entre 

les quals destaquen la hiperòxia perioperatòria, l’ús de les talles adhesives plàstiques, els 

segelladors cutanis amb una base de cianoacrilat i la instal·lació de flux laminar dins els 

quiròfans. A més, es desaconsella la retirada dels tractaments immunosupressors prèviament 

a la cirurgia. 

 

Taula 7. Mesures desaconsellades o de valor incert. 

# Mesura 

21 Hiperòxia perioperatòria 

22 Plàstics transparents adhesius per al camp quirúrgic 

23 Segelladors cutanis amb una base de cianoacrilat 

24 Flux laminar dins els quiròfans 

 

Es comenten a continuació les mesures 21 i 22 

Mesura 21. Hiperòxia perioperatòria 

 Hi ha discordança en les recomanacions sobre la hiperòxia (FiO2, 80 %) durant els 

procediments quirúrgics amb anestèsia general. No hi ha prou evidència del risc benefici 

de les altes concentracions d’oxigen perioperatori.  

 

 

Mesura 22. Plàstics transparents adhesius per al camp quirúrgic 

 Amb els plàstics adhesius i les talles del camp quirúrgic col·locats sobre la pell dels 

pacients, s’intenta minimitzar la contaminació de la ferida o de la cavitat intervinguda, amb 

gèrmens procedents de la pell. Les revisions sistemàtiques mostren una incidència més 

alta d’ILQ si se’n fan servir. Els plàstics impregnats de iodòfor no redueixen ni augmenten 

la ILQ.  

 No hi ha evidència a favor que els plàstics adhesius redueixin la ILQ, i fins i tot hi ha 

evidència que la incrementen.  

 

  

No s’aconsella la hiperòxia durant el període perioperatori. 

No es recomana  l'ús de plàstics adhesius per cobrir la pell del camp quirúrgic. 
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4 Metodologia del programa PREVINQ-CAT 

Implantació als hospitals 

El programa PREVINQ-CAT té com a objectiu reduir les taxes d’infecció quirúrgica als hospitals 

de Catalunya. Aquest objectiu s’ha d’assolir amb la implementació del programa que es 

proposa, que inclou els següents aspectes destacats: 

a) implantar un paquet de mesures generals de prevenció d’ILQ, aplicable a qualsevol 

procediment quirúrgic, i diferents paquets de mesures específiques per a grups de 

procediments d’especial rellevància; 

b) formar específicament en prevenció de la infecció quirúrgica el personal sanitari que 

intervé en el procés assistencial dels pacients quirúrgics; 

c) verificar que s’apliquen les mesures de prevenció de la infecció quirúrgica mitjançant una 

llista de verificació; 

d) establir un feedback periòdic amb els equips quirúrgics dels resultats del compliment de 

les mesures de prevenció i dels resultats corresponents a les taxes d’infecció dels diferents 

procediments quirúrgics. 

 

La implantació del PREVINQ-CAT als hospitals comprèn els següents punts seqüencials. 

 

4.1 Execució 

La implementació del PREVINQ-CAT a cada centre és complexa i requereix el suport ferm de 

la direcció assistencial, que ha de facilitar els recursos personals i estructurals necessaris per 

al desenvolupament del programa. El PREVINQ-CAT involucra una part molt important del 

personal sanitari: tot el bloc quirúrgic —coordinadors, cirurgians, anestesistes, infermers 

quirúrgics—, però també altres col·lectius de l’hospital que intervenen directament en 

l’assistència dels pacients quirúrgics, com ara els membres de la infermeria quirúrgica de planta 

i els de serveis més transversals com farmàcia hospitalària, microbiologia, control d’infecció i 

informàtica. Cadascun té el seu rol específic, bé en la implementació del programa, bé en 

l’aplicació de mesures de prevenció. 

 

4.2 Equip de coordinació PREVINQ-CAT 

El primer pas executiu és crear a cada centre un equip de coordinació multidisciplinari acordat 

amb la direcció de l’hospital i la Comissió d’Infeccions. Aquest equip ha de tenir la 

responsabilitat d’implementar el PREVINQ-CAT, i ha d’incloure un coordinador o coordinadora 

del grup i professionals de diferents àmbits amb càrrecs de responsabilitat, comandament i que 
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tinguin capacitat de lideratge i execució en els seus respectius àmbits de treball. La composició 

de l’equip s’ha d’adaptar a les característiques de cada centre; no obstant això, es recomana 

que estigui constituït per: 

 coordinadors de l’àrea quirúrgica (mèdics i d’infermeria) 

 cirurgians (encara que la composició de les diferents especialitats pot ser variable a 

cada centre, es considera preferent que hi hagi membres dels serveis de Cirurgia 

General, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i del Servei de Cirurgia Cardíaca en els 

centres que en disposin) 

 membre(s) del Servei d’Anestèsia i Reanimació 

 membre(s) d’Infermeria Quirúrgica 

 membre(s) d’Infermeria d’Unitats d’Hospitalització Quirúrgiques 

 membre(s) de l’Equip de Control d’Infecció 

 membre(s) d’Higiene Hospitalària 

 membre(s) de Farmàcia Hospitalària 

 membre(s) del Servei de Microbiologia 

 membre(s) de la Comissió d’Infeccions 

 membre(s) del Comitè de Seguretat 

 membre(s) del Servei de Medicina Preventiva 

 

Les funcions concretes de l’equip de coordinació s’elaboren en apartats posteriors i estan 

resumides a la taula 8. 

 

Taula 8. Funcions de l’equip de coordinació. 

Implementació a escala local del programa PREVINQ-CAT  

Formació del programa dirigit als equips quirúrgics  

Seguiment de l’aplicació dels paquets de mesures generals i específiques per procediments 

Avaluació del compliment de mesures  

Anàlisi de dades i feedback de resultats als equips quirúrgics 

 

4.3 Formació i integració dels equips quirúrgics 

La formació dels diferents col·lectius compromesos en la jornada quirúrgica dels pacients es 

considera un aspecte clau en la implantació del PREVINQ-CAT. La jornada quirúrgica dels 

pacients comença amb l’ingrés a planta o a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), 

seguida de la correcta preparació prequirúrgica (que en alguns casos s’ha fet al domicili), 

l’atenció a l’àrea quirúrgica amb la introducció de les mesures de prevenció abans, durant i 

immediatament després de la intervenció i, posteriorment, l’ ingrés a l’àrea de reanimació 
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postquirúrgica, la CMA o la unitat d’hospitalització, on igualment s’han de mantenir les mesures 

de prevenció. En cada una d’aquestes etapes s’han descrit mesures de prevenció que cal 

conèixer i seguir. 

 

La formació del personal sanitari comprèn sessions formatives que faran membres de l’equip 

de coordinació del PREVINQ-CAT de cada centre, dirigides al personal quirúrgic implicat en 

l’aplicació de les mesures de prevenció. Els objectius de la formació són donar reconeixement 

a la prevenció de la infecció quirúrgica, conèixer les implicacions que té per als pacients i per 

al sistema sanitari i donar coneixements detallats de les mesures de prevenció per afavorir 

canvis de conductes i la correcta implantació d’aquestes mesures. Per facilitar l’accés a la 

formació al màxim nombre de membres del personal sanitari, es preveuen uns cursos de 

formació acreditada en línia. 

 

Un aspecte rellevant és que els professionals dels equips quirúrgics (cirurgians, anestesistes, 

infermers quirúrgics) coneguin i hagin pogut discutir les mesures que inclou el programa 

PREVINQ-CAT abans de ser implantat al centre. En aquest sentit, es proposa una prova pilot 

per coordinar l’aplicació dels paquets de mesures i adaptar-les a l’organització, els circuits i els 

protocols específics de cada centre. En aquesta fase pilot, es pot valorar el grau de coneixement 

que tenen els equips quirúrgics dels paquets de mesures de prevenció, les necessitats de 

formació i els recursos per aplicar les mesures proposades. 

 

4.4 Llista de verificació PREVINQ-CAT 

El feedback del compliment de les mesures de prevenció als equips quirúrgics és un altre 

aspecte del programa molt important. Per poder obtenir aquesta informació, s’ha de verificar el 

compliment de les mesures de prevenció descrites en apartats anteriors a través d’una llista de 

verificació.  

 Mesures incloses en la llista de verificació. La llista de verificació inclou les mesures 

que formen part del paquet de mesures generals de prevenció i dels paquets de 

mesures específiques (taula 9). 

 Procediments inclosos en la llista de verificació. La llista de verificació s’ha d’emplenar 

en els procediments quirúrgics considerats prioritaris: cirurgia colorectal, cirurgia 

ortopèdica amb implantació de pròtesis de maluc i genoll i cirurgia cardíaca de l’empelt 

aortocoronari i del recanvi valvular. Opcionalment, cada centre pot registrar la llista de 

verificació per a aquells procediments que de manera voluntària hagi inclòs en el 

programa de vigilància quirúrgica del VINCat. 
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 Emplenament de la llista de verificació. Les mesures de prevenció que recull la llista de 

verificació estan incloses en el protocol de recollida de dades de la vigilància quirúrgica 

del VINCat. La vigilància de la infecció quirúrgica recau normalment en l’equip de control 

d’infecció, per la qual cosa simultàniament emplenarà les dades corresponents al 

procediment i les de la llista de verificació dels procediments descrits a l’apartat anterior. 

Les mesures incloses en la llista de verificació han de quedar ben documentades en els 

diferents apartats de la història clínica de cada pacient i han de poder ser comprovades 

fàcilment pels responsables de la vigilància de la infecció quirúrgica. Si l’aplicació 

d’alguna mesura no queda registrada en la història clínica, es considerarà que aquesta 

mesura no s’ha dut a terme, i quedarà en la llista de verificació com a “No registrat”. 

  

 

Taula 9. Llista de verificació PREVINQ-CAT 

Paquet de mesures generals Sí No No 

Aplicable 

No 

registrat 

A) Eliminació del pèl cutani 
  

 
 

B) Rasura amb maquineta elèctrica quirúrgica amb capçal 

d’un sol ús 

  
 

 

C) Profilaxi antibiòtica sistèmica correcta (antibiòtic, 

finalització administració, redosificació i durada) 

  
 

 

D) Antisèpsia de pell amb clorhexidina alcohòlica al 2 % 
  

 
 

E) Nivell de glicèmia al final de la IQ camp 

numèric 

 
 

 

F) Mesures d’escalfament durant la cirurgia 
  

 
 

G) Temperatura axil·lar al final de la IQ camp 

numèric 

 
 

 

Paquet de mesures específiques de la cirurgia colorectal Sí No  No 

registrat 

H) Profilaxi antibiòtica oral 
  

 
 

I) Preparació mecànica del còlon 
  

 
 

J) Laparoscòpia 
  

 
 

K) Protectors de ferida de plàstic de doble anell 
  

 
 

Paquet de mesures específiques de la cirurgia cardíaca Sí No  No 

registrat 

L) Prolongació de la profilaxi fins a 48h     

M) Control estricte de glicèmia < 150 mg/dl     

N) Cribratge colonització S.aureus      

O) Descolonització de portadors de S.aureus     

Paquet de mesures específiques de la cirurgia ortopèdica Sí No  No 

registrat 
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P) Finalització de la profilaxi antibiòtica abans del 

torniquet 

  
 

 

Q) Cribratge colonització S.aureus     

R) Descolonització de portadors de S.aureus     

 

 

 

Descripció de les variables incloses en la llista de verificació 

 

 Paquet de mesures generals  

A) Eliminació del pèl cutani. És un objectiu prioritari NO eliminar el pèl del camp quirúrgic.  

Variable: “Sí” vs. “No”, o “No registrat”. L’eliminació o la no necessitat d’eliminació del pèl cutani 

han de quedar registrades a l’apartat d’infermeria de preparació prequirúrgica dels pacients. En 

el cas que no hi hagi informació, quedarà anotat com a “No registrat”. 

 

B) Rasura amb maquineta elèctrica quirúrgica amb capçal d’un sol ús .És un objectiu prioritari 

que en CAP SITUACIÓ es rasuri el pèl o el borrissol amb maquineta d’afaitar mecànica. 

Variable: “Sí” vs. “No”, o "No aplicable" o “No registrat”. En el cas que hagi calgut rasurar, el 

mètode d’eliminació del pèl ha de quedar registrat a l’apartat d’infermeria de preparació 

prequirúrgica dels pacients. En el cas que no hagi calgut eliminació del pèl cutani, quedarà 

anotat com a "No aplicable". En el cas que no consti informació relacionada amb el mètode de 

rasura, quedarà anotat com a “No registrat”.     

 

C) Profilaxi antibiòtica sistèmica correcta (antibiòtic, inici, redosificació i durada). L’objectiu és 

que els pacients rebin la profilaxi antibiòtica CORRECTA d’acord amb el protocol de cada 

centre. Es considera correcta quan les quatre condicions que componen aquesta variable (tipus 

d’antibiòtic, final administració, redosificació i durada) són correctes. Si n’hi ha alguna que no 

es compleix, la profilaxi s’ha de considerar incorrecta. 

Variable: “Sí” vs. “No” o “No aplicable” quan no estigui indicada segons protocol de l’hospital. 

La profilaxi antibiòtica queda registrada normalment en el full d’anestèsia o d’infermeria de 

quiròfan. Cal revisar si la profilaxi s’ha perllongat a la planta d’hospitalització i la durada.  En el 

cas que no hi hagi informació, quedarà anotat com a “No registrat”   

 

D) Antisèpsia de pell amb clorhexidina alcohòlica al 2 %. Es considera que la clorhexidina 

alcohòlica al 2 % és el mètode d’antisèpsia de la pell d’elecció. És un objectiu que s’incorpori 

en el màxim nombre de procediments possibles. En la llista de verificació no es valora el mètode 

d’aplicació de la clorhexidina. 
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Variable: “Sí” vs. “No” o en cas de contraindicació de l’ús d’alcohols com “No aplicable”. Si 

s’utilitza un antisèptic que no sigui la clorhexidina al 2 %, cal anotar “No”. El tipus d’antisèpsia 

de la pell ha de quedar anotat en el full d’infermeria de quiròfan. En el cas de pell amb ferides 

obertes, mucoses o teixit nerviós quedarà anotat com a "No aplicable". Si no hi ha informació 

sobre el tipus d’antisèptic, quedarà anotat com a “No registrat”  

 

E) Nivell de glicèmia al final de la IQ. L’objectiu és que es faci un CONTROL de la glicèmia en 

tots els malalts diabètics, i en els no diabètics amb cirurgia complexa durant el període 

perioperatori. Cal ASSOLIR nivells de glicèmia de 150-200 mg/dl (8,3 mmol/l-11,1 mmol/l) en 

els períodes preoperatori, intraoperatori i postoperatori. En el cas de la cirurgia cardíaca, s’ha 

considerat assolir xifres inferiors a 150 mg/dl (150 mg/dl = 8,32 mmol/l). 

Variable numèrica: s’emplena amb el registre de la glicèmia obtingut en el postoperatori 

immediat. En el cas de pacients que no siguin diabètics amb cirurgia no complexa, caldrà anotar 

com a "No aplicable". Si no hi ha registre i està indicat el control, cal posar “No registrat”. 

 

F) Mesures d’escalfament durant la cirurgia. L’objectiu és que s’efectuïn MANIOBRES 

d’escalfament ACTIVES per mantenir la temperatura corporal dels pacients en els períodes 

preoperatori, intraoperatori i postoperatori immediat en tots els procediments > 30 minuts. 

Variable: “Sí” vs. “No” o “No aplicable”. Valora exclusivament si s’han aplicat mesures actives 

d’escalfament (no el resultat de les mesures, que es valora posteriorment): “Sí”, si s’han fet 

mesures; “No”, en el cas que no s’hagin aplicat mesures. Aquesta variable ha de quedar 

anotada en el full d’infermeria de quiròfan o en el full d’anestèsia. En el cas de procediments < 

30 minuts caldrà anotar com a  "No aplicable". En el cas que no hi hagi informació, quedarà 

anotat com a “No registrat”  

 

G) Temperatura axil·lar al final de la IQ. L’objectiu és que s’efectuïn maniobres actives 

d’escalfament per mantenir la temperatura corporal dels pacients per sobre dels 36º C en els 

períodes preoperatori, intraoperatori i a la sala de reanimació en tots els procediments > 30 

minuts. 

Variable numèrica: s’emplena amb el registre de la temperatura obtingut en el postoperatori 

immediat abans de sortir de la sala de reanimació. Aquesta temperatura ha d’estar registrada 

en el full d’infermeria o en la gràfica d’anestèsia. En el cas de procediments < 30 minuts caldrà 

anotar com a  "No aplicable". Si no hi ha registre, cal posar “No registrat”. 

 

 Paquets de mesures específiques per procediments 

 Paquet de mesures específiques de la cirurgia colorectal 
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H) Profilaxi antibiòtica oral. L’objectiu és que s’administri sistemàticament profilaxi antibiòtica 

oral la vigília de la cirurgia colorectal electiva o diferida.  

Variable: “Sí” vs. “No”. Es valora exclusivament si s’ha administrat profilaxi antibiòtica oral. Es 

valora “Sí” quan s’ha administrat i “No” quan no s’ha administrat. No es valora la pauta ni el 

compliment de la profilaxi antibiòtica oral. Aquesta dada ha d’estar registrada en la preparació 

preoperatòria dels pacients. En el cas que no hi hagi informació, quedarà anotat com a “No 

registrat” 

 

I) Preparació mecànica del còlon. L’objectiu és que s’efectuï sistemàticament la preparació 

mecànica del colon abans de la profilaxi antibiòtica oral administrada la vigília de la cirurgia. 

Variable: “Sí” vs. “No”. Es valora exclusivament si s’ha efectuat la preparació mecànica del 

còlon. Es valora “Sí” quan s’ha efectuat la preparació mecànica  i “No” si no s’ha efectuat la 

preparació mecànica. No es valora la pauta ni el compliment de la preparació mecànica. 

Aquesta dada ha d’estar registrada en la preparació preoperatòria dels pacients. En el cas que 

no hi hagi informació, quedarà anotat com a “No registrat” 

 

J) Laparoscòpia. L’objectiu és fer la intervenció quirúrgica amb tècnica laparoscòpica sempre 

que estigui indicat. 

Variable: “Sí” vs. “No”. Sempre està registrada en el full operatori. En el cas de reconversió a 

cirurgia oberta, es considerarà que NO s’ha efectuat per via laparoscòpica.  

 

K) Protectors de ferida de plàstic de doble anell. L’objectiu és fer la intervenció quirúrgica 

utilitzant un protector de la ferida de doble anell. 

Variable: “Sí” vs. “No”, o “No registrat”. Queda registrada en el full operatori. En el cas que no 

hi hagi informació, quedarà anotat com a “No registrat” 

 

 Paquet de mesures específiques de la cirurgia cardíaca 

L) Prolongació de la profilaxi fins a 48hores. L’objectiu és que la profilaxi antibiòtica sistèmica 

no es prolongui més enllà de les 48hores. 

Variable: “Sí” vs. “No”. El registre es pot obtenir a partir de les dades de prescripció de farmàcia 

o del registre d’infermeria. En el cas que no hi hagi informació, quedarà anotat com a “No 

registrat” 

 

M) Control estricte de la glicèmia< 150 mg/dl (150 mg/dl = 8,32 mmol/l). L’objectiu és assolir 

xifres de glicèmia per sota de150 mg/dl (8,32 mmol/l) al final de la IQ. 

Variable: “Sí” vs. “No”, o “No registrat”. El registre de la glicèmia s’ha de trobar en el full 

d’anestèsia. En cas que no estigui anotat, es considera “No registrat”. 
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N) Cribratge de portadors de S.aureus. L’objectiu es identificar els portadors de S. aureus. 

Variable: “Si” vs. “No”, o “No registrat”. Es considera “Sí” sempre que s’hagi practicat un frotis 

nasal de cribratge de portadors de S.aureus (no serveix exclusivament el cribratge de S.aureus 

resistent a la meticil·lina) durant els 30 dies previs a la cirurgia. Es considera “No” quan no 

s’hagi practicat un frotis nasal de cribratge de portadors de S.aureus. Es valorarà com a “No 

registrat” quan no hi hagi dades. 

 

O) Descolonització de portadors de S.aureus. L’objectiu és descolonitzar els portadors de S. 

aureus. 

Variable: “Sí” vs. “No”, o “No registrat”. En el cas de portadors nasals de S. aureus, cal registrar 

“Sí” sempre que s’hagi administrat mupirocina nasal i dutxa amb clorhexidina durant 5 dies, dins 

els 30 dies previs a la cirurgia. Cal registrar “No” quan no s’hagi administrat mupirocina nasal i 

dutxa amb clorhexidina durant 5 dies, dins els 30 dies previs a la cirurgia. Es valorarà com a 

“No registrat” quan no hi hagi dades. 

 

 Paquet de mesures específiques de la cirurgia ortopèdica 

P) Finalització de la profilaxi antibiòtica abans del torniquet. L’objectiu és que la profilaxi 

antibiòtica sistèmica finalitzi abans de la isquèmia pel torniquet en la pròtesi de genoll.  

Variable: “Sí” vs. “No”. Registre en el full d’anestèsia o en el full quirúrgic d’infermeria. Es 

valorarà com a “No registrat” quan no hi hagi dades. 

 

Q) Cribratge de portadors de S.aureus: L’objectiu es identificar els portadors de S. aureus. 

Variable: “Si” vs. “No”, o “No registrat”. Es considera “Sí” sempre que s’hagi practicat un frotis 

nasal de cribratge de portadors de S.aureus (no serveix exclusivament el cribratge de S.aureus 

resistent a la meticil·lina) durant els 30 dies previs a la cirurgia. Es considera “No” quan no 

s’hagi practicat un frotis nasal de cribratge de portadors de S.aureus. Es valorarà com a “No 

registrat” quan no hi hagi dades. 

 

R) Descolonització de portadors de S.aureus: L’objectiu és descolonitzar els portadors de S. 

aureus. 

Variable: “Sí” vs. “No”, o “No registrat”. En el cas de portadors nasals de S. aureus, cal registrar 

“Sí” sempre que s’hagi administrat mupirocina nasal i dutxa amb clorhexidina durant 5 dies, dins 

els 30 dies previs a la cirurgia. Cal registrar “No” quan no s’hagi administrat mupirocina nasal i 

dutxa amb clorhexidina durant 5 dies, dins els 30 dies previs a la cirurgia. Es valorarà com a 

“No registrat” quan no hi hagi dades. 
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El compliment de les mesures de prevenció quedarà registrat en el Protocol de vigilància de la 

infecció quirúrgica, emprat per fer el seguiment de la infecció quirúrgica dels diferents 

procediments quirúrgics inclosos en el programa VINCat:  

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/vincat/documents/manuals/Manual-

2017.pdf. 

 

4.5 Avaluació de resultats 

Indicadors de procés: les mesures incloses en els paquets de mesures de prevenció són 

indicadors de procés. S’ha de fer una avaluació trimestral de la implantació de les diferents 

mesures, que inclogui tant el registre com el resultat de cada mesura. Els resultats s’han de 

comentar amb els responsables de les diferents àrees per millorar en el cas que sigui necessari.  

 

Indicadors de resultats: per als procediments inclosos en el programa de vigilància del VINCat, 

les taxes d’infecció s’han de revisar trimestralment. S’ha de tenir en compte que aquests 

resultats es poden veure modificats lleugerament, ja que alguns procediments, per exemple la 

vigilància de la cirurgia colorectal, comporten un seguiment de 30 dies, mentre que d’altres, 

com ara la cirurgia ortopèdica i el recanvi valvular, comporten un seguiment de 90 dies. Els 

resultats s’han de comentar amb els responsables dels diferents programes quirúrgics per 

reforçar les mesures de prevenció en el cas que fos necessari. 

 

4.6 Recursos 

Tal com s’ha comentat, actualment la infecció quirúrgica és la infecció més freqüent relacionada 

amb l’assistència sanitària i afecta anualment milers de pacients del sistema sanitari de 

Catalunya, però la major part d’aquestes infeccions es poden prevenir amb bones pràctiques 

clíniques. Per implantar un programa de prevenció de llarg abast com el PREVINQ-CAT cal 

destinar-hi els recursos necessaris per garantir tant la implementació de les mesures de 

prevenció com el seguiment/vigilància dels procediments i de les infeccions quirúrgiques. 

Diversos articles recents publicats per experts en revistes d’elevat impacte científic, recullen les 

característiques relatives a l’organització i gestió hospitalàries que són necessàries per prevenir 

les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (30). Els recursos destinats a la 

prevenció de les infeccions quirúrgiques reverteixen en els costos de les estades, les 

reintervencions, els ingressos en unitats de crítics, etc., així com en els anys de qualitat de vida 

dels pacients. 

 

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/vincat/documents/manuals/Manual-2017.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/vincat/documents/manuals/Manual-2017.pdf
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4.7 Dificultats d’implantació 

Les dificultats que comporta implantar un programa d’aquestes característiques poden ser 

considerables. La manca de recursos, la notable càrrega de feina dels professionals sanitaris 

amb ràtios personal/pacient molt ajustades, les dificultats per assolir canvis conductuals entre 

el personal sanitari i captar el compromís dels líders de les diferents àrees, entre d’altres, poden 

comprometre la implantació del PREVINQ-CAT als hospitals. Està previst que el grup 

coordinador de cada centre utilitzi eines com el cicle PDCA (de l’anglès plan-do-check-act: 

planificar-fer-verificar-actuar) per assolir una millora contínua de les intervencions. És necessari 

conèixer les dificultats i els incompliments de la implantació i el seguiment de les mesures 

preventives. Cal establir reunions periòdiques entre el grup coordinador i els equips quirúrgics 

per revisar-ho. Això permet que els equips estiguin informats de la seva adherència al 

programa, analitzin les causes de les dificultats i s’incideixin aquells factors que puguin 

contribuir a millorar-lo. 
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5 Centres participants 

Tots els hospitals públics i privats de Catalunya estan convidats a adoptar les recomanacions 

PREVINQ-CAT. A més, els hospitals que participen en la vigilància de la infecció quirúrgica a 

través del VINCat reportaran l’aplicació de les mesures del programa PREVINQ-CAT. El VINCat 

és el programa de referència de la vigilància de la infecció quirúrgica del Departament de Salut. 

Es mantindrà l’ús de la base de dades del programa VINCat i es seguirà la metodologia de 

vigilància de la infecció quirúrgica que s’ha emprat fins ara, basada en la tasca desenvolupada 

pels equips de control d’infecció hospitalària. S’efectuaran les modificacions oportunes en la 

base de dades de l’indicador quirúrgic del VINCat per incorporar els canvis corresponents als 

paquets de mesures de prevenció generals i específiques dels diferents procediments. Aquests 

canvis permetran analitzar les taxes d’infecció i el compliment i l’eficàcia de les diferents 

mesures instaurades. 
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6 Vigilància dels procediments quirúrgics i recollida de les 

mesures de prevenció 

Les mesures de prevenció descrites en els apartats anteriors són aplicables en tots els 

procediments quirúrgics amb molt poques excepcions (aplicació de clorhexidina alcohòlica a 

mucoses). 

Segons la metodologia del VINCat, la vigilància de la ILQ comprèn procediments de vigilància 

prioritaris definits per la freqüència, la gravetat o el cost de la infecció i que es segueixen en 

tots els hospitals, i d’altres d’optatius segons la decisió de cada centre. Els procediments de 

seguiment prioritari són la cirurgia colorectal, la cirurgia cardíaca i la cirurgia ortopèdica amb 

implantació de pròtesis de maluc i genoll. Un nombre important de centres també fan seguiment 

d’altres procediments com ara cesàries, colecistectomies, herniorràfies o craniotomies. 

La llista de verificació, que inclou les mesures generals i específiques de prevenció de les 

infeccions quirúrgiques, s’ha d’emplenar en els procediments prioritaris. Per a la resta de 

procediments quirúrgics optatius, és cada centre el que decideix, en funció de la situació i els 

recursos disponibles, si verifica les mesures de prevenció. 
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7 Disseminació de resultats 

Es considera especialment rellevant que els resultats obtinguts (tant pel que fa a l’adherència 

del centre a les mesures com a les taxes d’ILQ) es presentin als equips quirúrgics, ja que el 

feedback amb els professionals de l’àrea és una part essencial del programa. Si els resultats 

no es disseminen, coneixen, analitzen i discuteixen, l’eficàcia del programa serà més limitada. 

En aquest sentit, es recomana que cada hospital disposi d’un protocol d’actuació respecte a la 

disseminació de les dades que asseguri que es discuteixen en la comissió d’infeccions i de 

qualitat/seguretat i entre els professionals de l’àrea quirúrgica (sessions clíniques, reunions, 

altres). 

Els responsables del programa enviaran periòdicament informació tècnica sobre la participació 

dels centres i l’evolució dels resultats.   
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8 Informació del programa 

La difusió del programa PREVINQ-CAT es farà per diversos canals. Als webs del Departament 

de Salut i del CatSalut es donarà la informació detallada del programa PREVINQ-CAT: 

document bàsic, document estès, bibliografia rellevant, informació, documentació visual 

(pòster, vídeos, etc.) i enllaços d’interès, com ara l’enllaç del curs en línia acreditat pel Consell 

Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, el qual constarà de contingut 

teòric i visual de les mesures que cal aplicar en els procediments quirúrgics.  
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