
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo trabalho, em cada uma das etapas, será submetido às ferramentas de varredura 
para a detecção de plágio. Assim caso seja detectado percentual acima do tolerado, 
seu trabalho será invalidado em qualquer uma das atividades. Antes de começar o 
trabalho, leia o Manual do Aluno e Manual do Plágio para compreender todos 
itens obrigatórios e os critérios utilizados na correção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

DJENANE BRAVO MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO: 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO 

 



 
 

NITERÓI 

2019 

 
Ano 

 

 

 

 

 

Cidade 
Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO: 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Instituição Anhanguera, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Enfermagem.   

Orientador: Ana Amorim 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

 

DJENANE BRAVO MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DJENANE BRAVO MOREIRA 

 

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO: 

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUIDADO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Instituição Anhanguera, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Enfermagem. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof (a). Dnd. Ana Laura Biral  

 

 

Prof (a). Ms. Luiz Carlos 

 

 

 

Niterói, 17 de Junho de 2019 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a 

Deus e todos que acreditaram em mim e 

no meu esforço, além das pessoas que 

passaram por mim nesse percurso me 

dando força e vontade de prosseguir. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

            Meu agradecimento maior sempre é para Deus, pois só ele sabe o quanto foi 

difícil chegar até aqui e as dificuldades que passei para estar concluindo essa etapa 

da minha vida. Quero agradecer aos meus amigos que me acompanharam durante 

essa jornada onde cada um me ajudou de uma forma diferente e estiveram do meu 

lado nos momentos mais difíceis. Quero agradecer também meus amigos de trabalho 

onde pude conciliar o estudo com o trabalho e ao meu irmão que sempre esteve do 

meu lado me dando força e me estimulando a prosseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qualidade do vencedor é nunca desistir e acreditar naquilo que ninguém acredita. 

Bp.Gerson Vieira 

https://www.pensador.com/autor/bp_gerson_vieira/


 
 

MOREIRA, Djenane Bravo. O papel do enfermeiro no centro cirúrgico: 

Contribuição para o cuidado. 2019. 30 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Enfermagem) – Centro Institucional Anhanguera de Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

 

            Este estudo é uma realização de uma pesquisa a respeito do papel do 

enfermeiro no centro cirúrgico e a contribuição para o cuidado garantindo a segurança 

e redução de riscos ao paciente que tem como objetivo geral a atuação do enfermeiro 

no centro cirúrgico com a contribuição do cuidado ao paciente. Deu-se como problema 

de pesquisa: Qual a atuação do enfermeiro na sua pratica no centro cirúrgico? Tendo 

como objeto de estudo a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico em relação ao 

cuidado ao paciente e apresentar as necessidades do paciente durante o processo 

cirúrgico na sua segurança e apontar as condições para que o enfermeiro possa 

planejar as necessidades dos pacientes antes, durante e após a cirurgia e entender 

os processos no meio hospitalar que garantem a segurança do paciente no centro 

cirúrgico. A organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente, com o desenvolvimento de “Soluções para a Segurança do 

Paciente” onde lançou também a campanha “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, com 

o programa embasado no sistema de checklist em salas cirúrgicas para proporcionar 

maior segurança ao paciente no período cirúrgico. Estabelecendo uma cirurgia segura 

onde consiste em treinar a equipe para organizar a sala antes de a cirurgia ser 

realizada, assim como preparo de material a ser usado nos procedimentos cirúrgicos 

e seguir as etapas de segurança para minimizar os riscos evitáveis que colocam a 

vida do paciente em risco e o bem-estar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Centros cirúrgicos; Cuidados de enfermagem. 
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SUMMARY 

 
 

 
            This study is an accomplishment of a research about the role of the nurse in 

the surgical center and the contribution to the care guaranteeing the safety and 

reduction of risks to the patient, whose general objective is the nurses' performance in 

the surgical center with the contribution of the care to the patient. It turned out to be a 

research problem: What is the nurse's role in the practice in the surgical center? The 

purpose of this study is to study the nurses 'performance in the surgical center in 

relation to patient care and to present the patient's needs during the surgical process 

in their safety and to indicate the conditions so that the nurse can plan the patients' 

needs before, during and after the surgery and understand the processes in the 

hospital environment that guarantee the safety of the patient in the surgical center. The 

World Health Organization launched the Global Patient Safety Alliance with the 

development of "Solutions for Patient Safety" where it also launched the "Safe 

Surgeries Saves Lives" campaign, with the program based on the surgical checklist 

system to provide greater safety to the patient during the surgical period. Establishing 

a safe surgery where it consists of training the staff to organize the room before the 

surgery is performed, as well as preparation of material to be used in the surgical 

procedures and follow the safety steps to minimize the avoidable risks that put the life 

of the patient in risk and well-being. 

 
Keywords: Nursing; Surgical centers; Nursing care. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
CC – Centro Cirúrgico 

CME – Central de Material Esterilizado 

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 

 

 
 

 

 



 

 

13 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 14 

2. O ENFERMEIRO DO CENTRO CIRÚRGICOCOM SUAS ATRIBUIÇÕES E 
ORDEM DE GESTÃO ............................................................................................... 16 

3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NAS FASES PRÉ-OPERATÓRIA, 
INTRAOPERATÓRIA E PÓS OPERATÓRIA ........................................................... 19 

4. SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRURGICO ............................... 23 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 26 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 27 

 

 



 

 

14 

1. INTRODUÇÃO 

 

           Este estudo é uma realização de uma pesquisa a respeito do papel do 

enfermeiro no centro cirúrgico e a contribuição para o cuidado, onde desempenha todo 

o processo no meio hospitalar, garantindo a segurança e a eficácia dos processos 

para reduzir riscos e prestar a melhor assistência ao paciente no pré-operatório, na 

admissão no centro cirúrgico e após a cirurgia. 

          A atuação do enfermeiro no centro cirúrgico atua no processo de fiscalização 

nos processos de higienização, desinfecção e esterilização para que ocorra de forma 

efetiva, a fim de favorecer a qualidade e a segurança do paciente e de sua equipe, 

além de outras atividades como planejamento, organização, orientação e supervisão 

da equipe e dando toda a sua assistência e estabelecendo ações de cuidados de 

acordo com a especificidade da cirurgia. 

 Essa pesquisa justifica- se pelo fato de como o enfermeiro deve aplicar as 

formas mais eficientes para uma assistência eficaz no processo do cuidado, 

segurança e o controle dos riscos de contaminação e proteção dos profissionais e 

pacientes no centro cirúrgico para que o processo de higienização, desinfecção e 

esterilização ocorra de forma efetiva, a fim de favorecer a qualidade e a segurança do 

paciente e de sua equipe. 

 Esse estudo apresenta como problema de pesquisa qual o papel do enfermeiro 

no centro cirúrgico? e a contribuição para o cuidado ao paciente dando uma 

assistência humanizada para que reduza a sua ansiedade, medo e dúvidas em 

relação ao procedimento que será feito e facilitando todo o processo e possibilitando 

o sucesso e um bom resultado sem complicações na cirurgia e a pós cirurgia. 

          Desse modo, o estudo tem como o objetivo geral compreender a atuação do 

enfermeiro no centro cirúrgico, com o foco na assistência e gestão do cuidado, tendo 

como objetivos específicos descrever a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e 

suas atribuições, ordem de gestão e organização; apontar as condições para que o 

enfermeiro possa planejar as necessidades dos pacientes antes, durante e após a 

cirurgia e entender os processos no meio hospitalar que garantem a segurança do 

paciente no centro cirúrgico. 
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 Nesse sentido o estudo tendo como metodologia descritiva e qualitativa dentro 

da revisão bibliográfica, sendo executado nas seguintes bases de dados: biblioteca 

virtual em saúde (BVS), Medical Literatura Analysis and Retrival System Online 

(MEDLINE), como centro latino-americano e do caribe de informações em ciências da 

saúde (LILACS) e base de dados de enfermagem (BDENF), além do Google 

acadêmico, no período de 2006 a 2019. Utilizando os seguintes descritores: 

enfermagem; centros cirúrgicos; cuidados de enfermagem perante a aplicação dos 

seguintes critérios de inclusão e exclusão. 
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2. O ENFERMEIRO DO CENTRO CIRÚRGICO COM SUAS ATRIBUIÇÕES E 

ORDEM DE GESTÂO 

 

           Segundo SANTOS (P.28, 2013). “A prática de enfermagem em centro cirúrgico 

no Brasil surgiu devido à ausência de pessoal capacitado para atender às 

necessidades da equipe médica, para o preparo das salas de operação e dos artigos 

médicos hospitalares e equipamentos’’. Com isso de acordo com a RDC 15, de 15 de 

março de 2012, que regulamenta algumas atribuições para o enfermeiro do centro 

cirúrgico tem como definir a qualificação dos profissionais, organização do ambiente, 

providenciar os materiais necessários ao funcionamento da unidade hospitalar e 

fiscalizar todo o processo dos artigos que passam pela Central de Materiais de 

Esterilização onde serão utilizados no paciente. 

           No dia a dia podem acontecer certos conflitos entre a equipe, como insatisfação 

e estresse devido muita demanda de trabalho e enfrentamento de relacionamento com 

os familiares do paciente. O papel do enfermeiro nesse momento além de 

conhecimento científico, responsabilidade, habilidade técnica, deve haver uma 

estabilidade emocional, aliados ao conhecimento de relações humanas, favorecendo 

a administração de conflitos. (STUMM; RUBIA; ROSANE, 2006).  

          Uma das ações do gerenciamento de enfermagem está em estruturar as 

unidades quanto às questões burocráticas, definição do quadro de pessoal, materiais, 

equipamentos e processos, como forma de qualificar a assistência, estas se 

particularizam em razão da diferenciação das unidades decorrentes de suas 

especificidades. Portanto, a ação gerencial varia, de acordo com a unidade de 

internação, pois alguns requerem maior atenção das ações gerenciais e outras 

possibilitam ao enfermeiro prestar uma assistência direta ao usuário. (GIORDANI; 

SILVANA; LUIZ, 2012, p.513). 

           A educação permanente em saúde é uma proposta essencial para mudança 

nos processos de trabalho e suas relações no setor, oferecendo melhorias e buscando 

o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos profissionais. Com uma cirurgia segura 

consiste em treinar a equipe para organizar a sala antes de a cirurgia ser realizada, 

assim como preparo de material a ser usado nos procedimentos cirúrgicos e seguir as 

etapas de segurança para minimizar os riscos evitáveis que colocam a vida do 

paciente em risco e o bem-estar. (OURIQUES; MARIA, 2013)  



 

 

17 

 O enfermeiro, enquanto responsável pelo gerenciamento do período 

transoperatório do paciente, tem ciência de que as intercorrências com instrumentais 

e demais equipamentos incorrem diretamente na qualidade e na segurança 

assistencial, também produzindo impacto na rotina de todos os profissionais 

envolvidos. Inseridos no contexto institucional, os profissionais do CC tornam-se 

dependentes da adequada provisão e disponibilidade de insumos necessários para a 

realização de uma assistência livre de riscos aos pacientes. (MARTINS; CLARICE, 

2017). 

 De acordo com STUMM (P.468, 2006),a Sociedade Brasileira de Enfermeiros 

de Centro Cirúrgico devem lidar com o crescimento tecnológico atual na área de 

equipamentos e artigos médico-hospitalares, onde possibilita ao enfermeiro a 

atualização do seu fazer com qualidade, para o paciente e à equipe de saúde na 

realização de procedimentos como coordenar e supervisionar todas as etapas dos 

processos e a segurança no reprocessamento de materiais dando a menor 

possibilidade de riscos e de complicações.  

           Uma das ações do enfermeiro é qualificar a assistência e aprimorar a execução 

do trabalho, contribuindo para o controle de infecção hospitalar e assegurar a melhoria 

da assistência ao paciente, desenvolvendo também um treinamento de pessoal 

apontando algumas importâncias para o sucesso no centro cirúrgico como o uso de 

IPIS, prevenção de acidentes biológicos, medidas de prevenção e controle de infecção 

hospitalar, limpeza da sala de operação e assim educando os funcionários para que 

sejam capazes de executar adequadamente o seu trabalho. O gerenciamento em 

centro cirúrgico requer do enfermeiro uma ação diferenciada, pelo motivo das formas 

de organização, estruturação e definição dos processos nestes setores, serem 

primordiais na qualificação da equipe para que se possa dar uma boa assistência aos 

usuários. (GIORDANI; SILVANA; LUIZ, 2012, p.513). 

            O enfermeiro do Centro Cirúrgico é responsável pelo gerenciamento no setor 

do Centro de Material e Esterilização. Nos serviços de saúde, o trabalho parcelar é 

mais facilmente identificado nas atividades de apoio e no exercício da enfermagem, 

sendo que o profissional de nível superior é o que delega tarefas aos de nível técnico 

ou ocupacionais. Sendo assim a qualificação sistemática dos recursos humanos que 

trabalham em CME é fundamental para o desenvolvimento de procedimentos de 

qualidade. (MACHADO; GELBCKE, 2009). 
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           De acordo com a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC), a equipe 

que atua no Centro Cirúrgico deve lidar com vários aspectos, desde competência 

técnica, relacionamento interpessoal e recursos materiais, até a interação com o 

paciente e sua família. Assim, a equipe de enfermagem deve garantir aos pacientes 

apoio psicológico no momento da chegada, promover conforto dentro de um ambiente 

seguro e zelar pela assepsia durante todos os procedimentos invasivos, garantindo 

atendimento de qualidade. Para tanto, é necessário que o enfermeiro esteja 

capacitado e atualizado na área de Centro Cirúrgico. (CAMPOS; et.al.; 2013). 

 Mesmo quando não se encontra presente no cuidado direto o enfermeiro presta 

cuidados indiretos ao cliente, no planejamento e na delegação de ações, na previsão 

e provisão de recursos, na capacitação de sua equipe, visando sempre à 

concretização e melhorias no cuidado. Portanto, ela toma as devidas providências 

para que os profissionais possam exercer suas funções do modo mais eficiente 

possível, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de seu trabalho, 

propiciando, assim, a qualidade da assistência que os clientes necessitam. 

(SILVA; NEIDE, 2010). 

            A prática do enfermeiro em centro cirúrgico está mais centrada nos aspectos 

de gerenciamento e administração do setor, para garantir o funcionamento das 

cirurgias. Entretanto, deve-se ressaltar que o enfermeiro ao focalizar a administração 

do setor, prioriza o controle de recursos ambientais, materiais, equipamentos e 

humanos através da escala de atividades e procedimentos. Dessa forma, equivale 

preterir o planejamento, coordenação a avaliação do gerenciamento do cuidado, 

funções decisivas para uma assistência efetiva e com qualidade ao usuário. Porém, 

na função deve ponderar entre a administração das questões burocráticas que lhe são 

atribuídas e aquelas inerentes ao processo de cuidados ao paciente. (PEREIRA; et.al.; 

2013). 
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3. CUIDADOS DE ENFERMAGEM NAS FASES PRÉ-OPERATÓRIA, 

INTRAOPERATÓRIA E PÓS OPERATÓRIA 

 

           A organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente, com o desenvolvimento de “Soluções para a Segurança do Paciente”. 

Em 2008, essa instituição lançou também a campanha “Cirurgias Seguras Salvam 

Vidas”, com o programa embasado no sistema de checklist em salas cirúrgicas para 

proporcionar maior segurança ao paciente no período cirúrgico. Os cuidados de 

enfermagem já começam desde a fase pré-operatória com a coleta de dados, exame 

físico, investigações de possíveis alergias e até mesmo o emocional do paciente 

aonde os cuidados vão até o momento anestésico tendo continuidade no intra-

operatório que seguem procedimentos para que não haja complicações e que o 

paciente tenha um bom pós-operatório sem intercorrências. (SENA; et.al.; 2017). 

          O procedimento cirúrgico é dividido em três fases distintas: pré-operatório 

quando inicia no momento antes da realização da cirurgia e se estende até sua 

entrada no centro cirúrgico; trans-operatório em que o paciente se submete a 

operação propriamente dita, no centro cirúrgico e o pós-operatório que tem início logo 

após a operação e vai até a recuperação do paciente. O enfermeiro deve manter uma 

relação de empatia, sem críticas ou julgamentos o que muitas vezes ajuda a 

compreender seus medos e inseguranças, possibilitando uma relação interpessoal de 

respeito e tendo também uma comunicação não verbal onde terá maiores condições 

de melhor compreendê-lo. Nessa perspectiva, planejar o cuidado de enfermagem a 

pacientes que serão submetidos à cirurgia, requer do enfermeiro habilidades e 

conhecimentos a respeito das possíveis alterações que o paciente pode apresentar 

frente a esta situação. (BOUWMAN; IVETE; DENISE, 2006). 

          Segundo KÁTIA (P.302, 2012). Na sistematização perioperatória tem por 

objetivos, oferecer uma assistência integral e individualizada, auxiliando o paciente e 

a família conhecer e compreender o procedimento que será realizado a fim de 

tranquilizá-los e tentar diminuir os riscos que um procedimento pode oferecer. 

Preconiza que a visita pré e pós-operatória sejam a melhor ferramenta para manter a 

assistência de forma qualificada dando continuidade à sistematização, fazendo 

também a monitoração e observação do ambiente analisando as necessidades do 
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paciente ao procedimento cirúrgico para que haja uma diminuição de riscos nos 

procedimentos, promovendo a segurança do mesmo. 

          O paciente já vem para o centro cirúrgico fragilizado e o psicológico abalado 

devido ao seu estado de saúde e com a intervenção cirúrgica, faz com que o que ele 

fique ainda mais ansioso o que acaba interferindo no seu processo de recuperação, 

além da falta de informação sobre seu estado e o que ocorrera na cirurgia. Ao 

enfermeiro compete o planejamento da assistência de enfermagem prestada ao 

paciente cirúrgico, o qual diz respeito ás necessidades físicas e emocionais do 

paciente, além da orientação quanto á cirurgia propriamente dita, preparo físico e 

emocional necessário para a intervenção cirúrgica e diminuindo o risco cirúrgico, 

procurando fazer com que o paciente compreenda a assistência de enfermagem a ser 

realizada e qualquer possível desconforto que possa resultar destes cuidados 

prestados, esclarecendo suas dúvidas e buscando respostas as suas perguntas. 

(BOUWMAN; DENISE, 2009). 

         O enfermeiro é o responsável pelo planejamento e pela implementação de 

intervenções de enfermagem que previnam as complicações decorrentes do 

procedimento anestésico cirúrgico, prestando assistência ao paciente juntamente com 

a equipe multiprofissional, ou seja, com o cirurgião, o anestesista e os técnicos de 

enfermagem, decidindo assim o melhor posicionamento para o paciente, facilitando 

as atividades durante o ato anestésico-cirúrgico. O enfermeiro deve analisar os riscos 

sobre o posicionamento cirúrgico onde o paciente permanecera por um longo tempo 

para que não haja nenhum risco relacionado ao posicionamento do paciente como 

lesões de pele, devido à diminuição do fluxo sanguíneo capilar e até mesmo dores 

musculares. (MIRANDA; et.al., 2016). 

          A fase intra-operatorio ou transoperatória se inicia quando o paciente é admitido 

na unidade de centro cirúrgico e termina quando ele é admitido na sala de recuperação 

pós-anestésica, onde ele deve ser assistido de forma individualizada. O enfermeiro 

deve realizar colocação da placa dispersiva para proteção do cliente, onde deve ser 

posicionada sempre após o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica e evitando 

o contato com as partes metálicas da mesa cirúrgica, mantendo a superfície seca e 

prevenindo a área onde será colocada a placa dispersiva evitando choque e 

queimaduras devido ao uso do bisturi elétrico. Realizar assepsia da pele e delimitação 
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do campo cirúrgico, monitorar a presença de sonda vesical, acesso venoso e sinais 

vitais. (SOARES, et. al.; 2013). 

          Pode acontecer o risco de infecção, desequilíbrio no volume de líquidos, risco 

de aspiração e risco de temperatura corporal alterada na fase do intra-operatório e é 

por essa razão que o enfermeiro deve planejar o cuidado e as necessidades de cada 

paciente individualmente. O risco de infecção deve-se aos procedimentos invasivos e 

à defesa primária insuficiente provocada pelo trauma cirúrgico. Assim como o estado 

clínico do paciente no pré-operatório, como tempo de internação e estado nutricional, 

a maneira como foi conduzida a cirurgia e os fatores relacionados à circulação 

extracorpórea podem influenciar no aumento da incidência de infecção na ferida 

operatória. (REME, 2015). 

          Durante o intra-operatórios cuidados de enfermagem consistem na prevenção 

e manutenção da temperatura corporal, evitando a hipotermia sendo assim utilizando 

a infusão de solução aquecida endovenosa e o uso de campo cirúrgico de algodão.                   

O aquecimento do paciente antes da indução anestésica é importante para a 

redistribuição da temperatura corporal durante todo o procedimento cirúrgico, uma vez 

que aumenta a temperatura do corpo nas regiões periféricas e também causa 

vasodilatação, entretanto a efetividade do pré-aquecimento pode ser influenciada por 

fatores externos, como a baixa temperatura do ambiente, e os agentes anestésicos 

que podem influenciar o desenvolvimento da hipotermia. (OLIVEIRA; NATÁLIA; ANA, 

2019). 

          O período pós-operatório se inicia no momento que o paciente é admitido na 

sala de recuperação pós anestésicos onde o enfermeiro deve observar e avaliar para 

aplicações de ação permanentes como o efeito dos agentes anestésicos, avaliação 

neurológica, alivio da dor, estar atento à permeabilidade de vias aéreas, realizar 

ausculta pulmonar e cardíaca e aferir possíveis arritmias e intercorrências. A 

assistência de enfermagem à pacientes no período pós-anestésico deve-se garantir 

que haja uma recuperação segura, prevenindo, detectando e atendendo às 

complicações que possam advir do ato anestésico cirúrgico. (ROLIM, et. al.; 2019). 

          O cuidado de enfermagem ao paciente nas primeiras 24 horas após a cirurgia 

compreende a assistência integral e continuada para a recuperação dos efeitos da 

anestesia, a monitorização do estado fisiológico do paciente, quanto as complicações, 

o tratamento da dor e a implementação das medidas designadas para o alcance das 
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metas de curto, médio e longo prazo. O conhecimento do enfermeiro sobre esses 

riscos, bem como o conhecimento das necessidades básicas de cada paciente nas 

etapas da cirúrgica proporcionará um melhor direcionamento da sistematização da 

assistência. (MAIA; PRISCILA; 2012). 

          A assistência de enfermagem durante o período pós-operatório é muito 

importante para que tais intervenções sejam feitas, como prevenir ou tratar 

complicações, evitando infecções hospitalares, amenizar a dor e aumentar a 

sobrevida do paciente, a avaliação permanente do nível de consciência e de dor, 

manutenção da integridade tecidual, prevenção e controle de infecção, administração 

de medicamentos prescritos e escuta do paciente. O enfermeiro deve estar ali para 

que caso ocorra alguma reação adversa, além de sanar as dúvidas do paciente e o 

familiar sobre sua condição. (BARRETTA; et.al.; 2017). 

          O enfermeiro deve estar atento as principais complicações no pós-operatório 

imediato como sonolência, sede, dor, náuseas e vômitos, retenção urinaria, distensão 

abdominal, complicações respiratórias e cardiovasculares, avaliar também os sinais 

vitais. O enfermeiro é o profissional capacitado que precisa estar sempre alerta aos 

fatores de risco e fatores relacionados aos processos infecciosos para que possa 

planejar e programar intervenções específicas e avaliar a evolução de cada caso e 

fazer orientações do cuidado, mas toda a equipe deve ajudar, confortar, zelar, prestar 

segurança e carinho para com o paciente. (CUNHA; LILIANA, 2017). 

          Estar presente no pós-operatório imediato dos pacientes considera-se que a 

atuação da equipe de enfermagem na avaliação e manejo da dor é importante e 

contribui para a satisfação e sensação de segurança do paciente aliada a uma melhor 

recuperação que podem ser importantes na prática clínica de enfermagem, com ações 

e intervenções junto a equipe para programar ações para avaliação, manejo adequado 

da dor e consequentemente, um cuidado qualificado para com o paciente. (MEIER; 

et. al.; 2017). 
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4. SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENTRO CIRURGICO 

 

          A equipe de enfermagem tem muita responsabilidade na prevenção de eventos 

adversos na prática assistencial, o enfermeiro atua no ambiente hospitalar com 

articulação dos profissionais e das diferentes áreas assistenciais para a realização do 

cuidado com qualidade. Porém, a segurança do paciente deve ser uma meta 

institucional e responsabilidade de todos os profissionais de saúde. (GUTIERRES; 

et.al.; 2018). 

          Para que possa ter uma qualidade na assistência prestada de uma cirurgia 

segura tem como objetivo de maneira eficiente as etapas críticas de segurança e, 

assim, minimizem os riscos evitáveis mais comuns, que colocam em risco a vida. A 

OMS desenvolveu a lista de verificação cirúrgica (checklist), que é composto de três 

etapas, sendo elas: Identificação (antes da indução anestésica), Confirmação (antes 

da incisão cirúrgica – pausa cirúrgica, com a presença de todos os membros da equipe 

na sala cirúrgica) e Registro (antes de o paciente sair da sala cirúrgica). (SILVA; et. 

al.;2017). 

          O checklist da cirurgia segura já está sendo aplicado em diversos hospitais no 

Brasil e pelo mundo, por isso é um caminho que deve permanecer. Entretanto para 

que seja realizado de maneira adequada, é necessária a capacitação e orientação 

das equipes de enfermagem e médica, além de reforçar e explicar a importância de 

realizar esse processo de maneira correta, pois além de beneficiar o paciente, os 

profissionais terão maior segurança para realizar seus procedimentos, evitando 

qualquer falha que venha a acarretar dano ao paciente. (JUNIOR, 2015, P.43). 

          O período parar a realização da atividade no centro cirúrgico se inicia no 

momento em que o enfermeiro passa ao circulante de sala as informações referentes 

ao procedimento a ser realizado, bem como o plano de cuidados para o período 

transoperatório, e deve estar concluído antes do ato anestésico, deve ser verificar a 

mobília, verificar o funcionamento dos equipamentos, limpeza da sala e desinfecção 

dos equipamentos, temperatura da sala e checagem dos materiais para a cirurgia 

entre outros. Por ser um local onde há muita circulação da equipe multidisciplinar, 

torna-se um ambiente propício à ocorrência de incidentes, contudo devido ao 

conhecimento da equipe de enfermagem acerca da segurança do paciente, possam 

estar vindo a prevenir eventos adversos no centro cirúrgico contribuindo para a 
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implantação do protocolo de cirurgia segura no centro cirúrgico, os profissionais 

devem munir-se de estratégias sólidas para prestação de cuidados de modo seguro e 

responsável, promovendo a segurança do paciente, para que assim, seja garantida a 

existência de mecanismos para prevenção e minimização de erros. (SANTANA; 

DELCIO; 2017). 

          A equipe de enfermagem percebe a implantação do protocolo e de que forma 

venha se minimizar as imperícias e erros cometidos em relação ao paciente, 

justificando também a necessidade de se dar ênfase as atividades da equipe de 

enfermagem no contexto da saúde e segurança do paciente e em avaliar o 

pensamento dos mesmos em relação ao tema intitulado. Deve-se eliminar ou diminuir 

os riscos à segurança do paciente com ações de educação em saúde, contribuir para 

a redução da mortalidade associada a eventos adversos graves e melhorar a 

qualidade de vida de pacientes e profissionais. (OLIVEIRA. et.al.; 2014). 

          No centro cirúrgico a necessidade de se ter materiais em condições para pronto 

uso bem como evitar a circulação desnecessária de pessoal e equipamentos dentro e 

fora da área do centro cirúrgico, recomenda-se a existência de salas específicas para 

a guarda de medicamentos, materiais descartáveis, esterilizados, de anestesia e de 

limpeza, aparelhos e equipamentos e roupa privativa para prevenir a infecção e 

propiciar conforto e segurança ao cliente e equipe cirúrgica, além de cuidados 

especializados como aqueles relacionados monitorizarão do paciente anestesiado, 

posicionamento correto, além da previsão e provisão de materiais e equipamentos. 

(FONSECA; APARECIDA, 2008). 

          A equipe do centro cirúrgico é composta por diversos profissionais: 

anestesistas, cirurgiões, instrumentador cirúrgico, enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem, podendo ou não integrar a equipe o instrumentador cirúrgico e o auxiliar 

administrativo. Para prevenir a infecção e propiciar conforto e segurança ao cliente e 

equipe cirúrgica a unidade é dividida em áreas: não-restrita, semi-restritas e restrita. 

A enfermeira de centro cirúrgico surgiu para organizar o ambiente cirúrgico, isto é, 

para a provisão, o manuseio e a manutenção de materiais e equipamentos da sala de 

cirurgias com o conhecimento cientifico sobre a assepsia, antissepsia e esterilização 

são “importante para os meios de trabalho da enfermeira" e que é "importante o 

controle rigoroso da esterilização dos materiais e seu manuseio", para a prevenção e 
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controle da infecção e assim "toda a equipe deve paramentar-se e aplicar as técnicas 

corretamente". (FRATES; et.al.; 2015). 

          O enfermeiro do centro cirúrgico tem como função administrar, coordenar, 

educar, pesquisar e principalmente contribuir para a correta funcionalidade dos 

protocolos cirúrgicos. O mesmo deverá ser responsável por todas as questões 

administrativas pertinentes à sua função. Assim tornam-se fundamentais quanto à 

implementação do checklist no centro cirúrgico já que atuam diretamente na 

supervisão da aplicação na segurança do paciente. (VASCONCELOS; MICHELLE; 

ANA, 2018). 

          Na sala do centro cirúrgico a lista de checagem continua antes de o paciente 

sair da sala de cirurgia de modo que o profissional médico ou membro da equipe de 

enfermagem deverá confirmar os registros do procedimento realizado e como foi 

executado, se a contagem de instrumental (compressas, agulhas, instrumentos 

cirúrgicos) está correta; se amostra anatômica de material patológico está identificada 

(caso se aplique) e se há algum problema com equipamento para ser resolvido. 

(SANTANA; DELCIO; 2017). 

          A contribuição da equipe de enfermagem vem com métodos educacionais de 

reeducação para que haja uma cultura de segurança até a identificação de erros, para 

auxiliar no aprimoramento da segurança do paciente. A enfermagem desempenha 

papel fundamental com vistas a uma assistência segura e eficaz, sendo responsável 

por supervisionar e anotar os procedimentos de segurança e expondo aos demais 

profissionais da saúde a importância de proporcionar um ambiente que seja seguro 

para si e para o paciente. (PINHEIRO; et. al.; 2017). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O centro cirúrgico se configura como um setor complexo que exige uma 

organização, gerenciamento e supervisão da equipe onde o enfermeiro exerce tanto 

seu papel profissional na área administrativa como na assistência prestada ao 

paciente, estabelecendo ações de cuidados de acordo com a especialidade da 

cirurgia. 

          Os cuidados de enfermagem começam desde a fase pré-operatória onde o 

enfermeiro cuida do emocional do paciente e investigação de possíveis 

intercorrências, que vai dando continuidade no intra-operatório onde o enfermeiro 

fiscaliza a sala da cirurgia posicionando o paciente proporcionando conforto e 

proteção para evitar problemas futuros, além do cuidado em manter o paciente 

aquecido, devido os agentes anestésicos que influenciam no desenvolvimento da 

hipotermia e o cuidado para prevenir de possíveis lesões, após a cirurgia o enfermeiro 

compreende a assistência continuada para a recuperação dos efeitos da anestesia, 

prevenir ou tratar complicações e o tratamento da dor. 

          Contudo conclui - se que os cuidados de enfermagem visam manter o ambiente 

em condições favoráveis e seguro promovendo o conforto e o bem-estar do paciente, 

onde o enfermeiro de estar atento para detectar e prevenir possíveis alterações que 

possam comprometer a segurança do paciente. 
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