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RESUMO 

A atuação do enfermeiro como gerente no centro cirúrgico, constitui-se tarefa 

de suma importância devido sua relevância diante da equipe multidisciplinar que atua 

no período perioperatório. O estudo objetiva descrever a atuação do enfermeiro no 

período perioperatório no centro cirúrgico. Trata-se de revisão bibliográfica de 

natureza qualitativa descritiva, com análise de 19 artigos de língua portuguesa 

publicados no período de 2002 a 2018. As bases de dados para pesquisas foram: 

LILACS(literatura latino-americana e do caribe em ciências da saúde), SciELO 

(scientific electronic library online) e BVS (biblioteca virtual em saúde). Utilizou-se os 

descritores: enfermeiro, centro cirúrgico, perioperatório e autonomia profissional. 

Evidenciou-se que o enfermeiro dispõe de autonomia para gerenciar a equipe 

multidisciplinar no centro cirúrgico, devendo empoderar-se para exercer seu papel de 

gerente na enfermagem e em conjunto à ela exercer cuidados humanizados de 

qualidade ao paciente. O enfermeiro de acordo com a sua formação acadêmica, 

possui total liberdade para gerenciar a assistência prestada no centro cirúrgico. 

 

Palavras-chave: Enfermeiro; Centro cirúrgico; Perioperatório; Autonomia profissional. 
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ABSTRACT 

 

 
The role of the nurse as manager in the surgical center is a task of great 

importance due to its relevance to the multidisciplinary team that operates in the 

perioperative period. This study aims to describe the nurses performance period in the 

Surgical Center. This is a literature review of a qualitative descriptive nature, with an 

analysis of 19 Portuguese-language articles published in the period from 2002 to 2018. 

The databases for research were: LILACS (Latin American and Caribbean Literature 

in Health Sciences), SciELO (Scientific Electronic Library Online) and VHL (Virtual 

Health Library). The following descriptors were used: Nurse, Surgical Center, 

Perioperative and Professional Autonomy. It was endorsed that nurses have autonomy 

to manage the multidisciplinary team in the Surgical Center, therefore they should 

make use of it in order to play their role as manager in nursing and in conjunction 

perform quality humanized patient care. The Nurse according to his academic 

background has complete freedom to manage the care provided in the Surgical Center. 

 

Keywords: Nurse; Surgery center; Perioperative; Professional autonomy. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Unidade de Centro Cirúrgico (CC) constitui-se o setor de mais alta 

complexidade no ambiente hospitalar. Trata-se de um setor que possui objetivo de 

realizar procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade, sendo os 

mesmos de caráter eletivo, urgente ou emergencial. A principal finalidade deste setor 

é realizar atendimentos cirúrgicos ao paciente com propósitos curativos, paliativos ou 

estéticos visando a recuperação do próprio e posteriormente possibilitando sua 

integridade à saúde.  

O Enfermeiro no CC possui como primordial função organizar os 

agendamentos cirúrgicos, coordenar a equipe de enfermagem, controlar os fluxos de 

materiais, prestar assistência direta ao paciente grave e delegar funções à equipe para 

melhor direcionamento aos serviços. É de suma importância a presença do 

Enfermeiro como líder da equipe no Centro Cirúrgico, pois o mesmo possui 

capacidade de avaliar o cenário e tomar providências cabíveis para resolutividade dos 

problemas levantados. 

Visto que a atuação deste profissional no CC, no período perioperatório 

constitui-se cada vez mais uma tarefa de suma importância, nota-se a necessidade 

em expor o assunto, pois abrange temas específicos da função do Enfermeiro frente 

aos cuidados prestados, suas atividades gerenciais realizada frente as equipes 

atuantes e os principais obstáculos vivenciados no ambiente cirúrgico. 

Diante de várias demandas direcionadas ao Enfermeiro no CC, o mesmo é 

exposto a diversas situações problemas as quais necessitam de uma liderança sábia 

para que apresente determinadas resoluções. Diante disso, surgiu a seguinte questão 

norteadora do estudo: Quais as condutas adotadas pelo Enfermeiro frente aos 

problemas vivenciados no período perioperatório do Centro Cirúrgico e como são as 

estratégias utilizadas? 

Para responder a tal problemática o objetivo geral foi descrever a atuação do 

Enfermeiro no período perioperatório no CC. Já como objetivos específicos foram: 

conhecer os principais desafios que o enfermeiro enfrenta diante da prestação da 

assistência a pacientes no período perioperatório; entender a importância da atuação 

gerencial do Enfermeiro no CC, e por fim, discutir sobre a autonomia do Enfermeiro 

diante da equipe médica e de enfermagem. 
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Como metodologia, foi realizado um estudo de revisão bibliográfica de natureza 

qualitativa descritiva. Para este estudo foram utilizados artigos, publicados no período 

de 2002 a 2018. As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: SciELO 

– Scientific Eletronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS (Literatura 

latino-americana e do caribe em ciências da saúde) e BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde). E utilizados os seguintes descritores: Enfermeiro, Centro Cirúrgico, 

Perioperatório, Autonomia profissional. 
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2. EVOLUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO  

 

Em 1889, nos Estados Unidos da América (EUA), a enfermagem tornou-se a 

primeira especialidade em sala de cirurgia. Em meados do século XX era encargo do 

enfermeiro realizar o preparo do ambiente cirúrgico, admitir o paciente, circular salas 

de operação e auxiliar à equipe médica. No Brasil, as práticas de enfermagem em 

centro cirúrgico surgiram com intuito de realizar uma melhor assistência à equipe 

médica, considerando que havia carência de pessoal treinado tanto para preparo da 

sala cirúrgica quanto no manuseio dos artigos médico-hospitalares (GALVÃO; 

SAWADA; ROSSI, 2002) 

Em 1933, a National League for Nurses (EUA), incluiu como importante 

disciplina no currículo de enfermagem as Teorias de Sala de Operação associadas às 

experiências clínicas. Desta forma, com o propósito de melhorias nas práticas 

realizadas na sala de cirurgia, o ensino teórico foi sendo direcionado correlacionando 

o conhecimento em ambientes cirúrgicos com outras disciplinas embasadas no 

cuidado desenvolvido frente ao paciente no centro cirúrgico. De acordo com os 

avanços dos procedimentos cirúrgicos que se tornavam cada vez mais complexos, 

observou-se que era necessário atribuir a alguém a responsabilidade dos manuseios, 

manutenção, e provisão dos materiais e equipamentos da sala de cirurgia. Através 

disso, atribuiu-se ao enfermeiro a função de coordenar recursos materiais e humanos 

(SOUSA et al., 2013) 

Meados do século XX, com o aprimoramento do enfermeiro no CC, além das 

responsabilidades já exercidas anteriormente, o mesmo passou a incluir-se no 

planejamento, coordenação, e gerenciamento do paciente cirúrgico. As atividades 

realizadas como previsão e provisão dos equipamentos continuaram, porém em 

associação com a Central de Material Esterilizado (CME). O processo de enfermagem 

foi inserido para preparar o paciente para o momento cirúrgico, diante disso o 

enfermeiro adquiriu autonomia sobre este propósito, o que consistiu em uma 

progressão na construção da sua carreira. O Enfermeiro com o transcorrer do tempo, 

adquiriu ascensão quanto às suas práticas direcionadas às atividades desenvolvidas 

no ambiente cirúrgico e adquiriu soberania para realizar a gestão de pessoas, que se 

tornou cada vez mais direcionada. A atribuição gerencial do Enfermeiro evoluiu e 
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conquistou lugar frente à coordenação da equipe de enfermagem (SOUSA et al., 

2013) 

2.1. A UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO 

 A unidade de Centro Cirúrgico no ambiente hospitalar institui-se um setor 

fechado, altamente complexo e de circulação restrita por possuir riscos elevados 

decorrentes da realização de procedimentos invasivos anestésico-cirúrgicos.  

(STUMM; MAÇALAI; KIRCHNER, 2006) 

 De acordo com a RDC Nº 50 a unidade de Centro Cirúrgico deve localizar-se 

em área independente, livre da circulação de fluxo de pessoas e materiais. Deve ser 

de acesso fácil para pacientes provenientes das Unidades de Internação, Clínicas, 

Pronto Socorro, Unidades de Terapia Intensiva bem como demais unidades. É 

considerado uma área crítica por possui risco aumentado de transmissibilidade de 

infecções pois realiza-se neste ambiente procedimentos invasivos. (NETO, 2002) 

 A atribuição do Enfermeiro no Centro Cirúrgico consiste em realizar práticas 

específicas de grande importância que favoreça o desenvolvimento da equipe de 

enfermagem, para isso ele desenvolve tarefas de gerenciamento e assistência ao 

paciente no período perioperatório. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós Anestésica e Central de Material 

e Esterilização (SOBECC), o Enfermeiro que atua no Centro Cirúrgico deve 

proporcionar ao paciente apoio psicológico, segurança da assistência prestada e 

qualidade no atendimento realizado pela equipe. Para tanto é imprescindível que o 

Enfermeiro atue como modelo da equipe, demonstrando aptidões práticas e 

conhecimentos teórico-científicos com propósito de capacitar e incitar a equipe a 

exercer cuidados humanizados (CAMPOS et al., 2015) 

 Diante disso, é importante ressaltar que o Enfermeiro possui grande 

relevância em seu desempenho, por se tratar de ser o exemplo da equipe e em 

conjunto à ela progredir nos cuidados de qualidade ao paciente. A assistência ao 

paciente deve visar a segurança do mesmo, pautado em diretrizes de cirurgia segura 

para respaldo de toda à equipe de enfermagem. Sendo assim, o Ministério da Saúde 

aprovou o Protocolo de Segurança do paciente, por meio da Portaria Nº 1377, de 9 de 

Julho de 2013. Tal protocolo foi elaborado pela Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária (ANVISA) e o mesmo refere sobre os princípios e diretrizes da Cirurgia 

Segura voltados à segurança do paciente nos serviços de saúde (PADILHA, 2013). 

A atribuição do enfermeiro frente ao paciente no período perioperatório, requer 

conhecimentos científicos, habilidades práticas e técnicas de cuidados específicos. 

Para o gerenciamento das equipes é imprescindível que ele possua entendimento das 

relações humanas para que se desenvolva uma liderança de forma a impulsionar a 

equipe a desenvolver uma assistência de qualidade. (STUMM; MAÇALAI; 

KIRCHNER, 2006) 

2.1.1. Assistência ao paciente no período perioperatório 

O período perioperatório inclui os períodos de pré, trans, e pós-operatório. O 

período pré-operatório compreende o momento que antecede a cirurgia e finaliza-se 

quando o paciente entra no Centro Cirúrgico. O pré-operatório possui grande 

importância para o paciente pois é nesse momento que o mesmo necessita de ser 

bem acolhido e o Enfermeiro atua de forma a avaliar as condições físicas e 

psicológicas do paciente para melhor conduzi-lo (JORGETTO; NORONHA; ARAÚJO, 

2005) 

O período intra-operatório é definido desde o momento que o paciente entra no 

Centro Cirúrgico e termina após a sua saída da sala de cirurgia sendo ele 

encaminhado à Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA). O período pós-

operatório se inicia após a saída do paciente da SRPA até o momento de sua alta 

hospitalar (JORGETTO; NORONHA; ARAÚJO, 2005) 

O Enfermeiro dispõe de responsabilidades inerentes à supervisão da 

assistência de qualidade no período perioperatório. Ressalta-se a sua importância nos 

momentos cirúrgicos devido sua ampla influência para amparar à equipe de 

enfermagem e estar frente à ela nos períodos cirúrgicos e diante de uma equipe 

multidisciplinar o Enfermeiro possui atribuições de supervisionar a qualidade da 

assistência de enfermagem perioperatória. Para a realização dessa assistência com 

qualidade, perdura-se o instrumento de Sistematização da Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP) que de acordo com a Lei N° 7498 do código de 

ética dos profissionais de enfermagem, o Art.4 refere que a realização da SAEP se 

constitui tarefa privativa do Enfermeiro. Tal instrumento auxilia na prevenção de 

intercorrências do procedimento anestésico-cirúrgico e atua na programação de um 
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atendimento individualizado e integral ao paciente (SARAGIOTTO; TRAMONTINI, 

2009) 

A SAEP é um instrumento de cuidados que objetiva a atenção ao paciente de 

maneira detalhada, observando suas individualidades, identificando dados baseados 

em anamnese, exame físico e cuidados que geram diagnósticos de enfermagem e 

proporciona intervenções e por fim avaliação de todo o cuidado realizado. A SAEP 

garante a assistência ao paciente de maneira organizada possibilitando o 

planejamento de todas as ações de cuidados em todos os períodos operatórios, tanto 

para a equipe médica como para a equipe de enfermagem visando uma assistência 

livre de imperícias, imprudências e negligências (MONTEIRO et al., 2014)  

Durante a permanência do paciente no CC o mesmo se sente frágil, e receoso 

por estar em um ambiente que lhe gera ansiedades. Para isso, é importante que o 

Enfermeiro realize uma admissão acolhedora, sendo gentil para proporcionar ao 

paciente sentimentos de confiança e segurança. Porém, um dos desafios que ele 

enfrenta é o contato e vínculo com o paciente durante o período perioperatório, pois 

está responsável por diversas atividades gerenciais e burocráticas, se preocupando 

com os gastos de materiais e serviços administrativos. Diante disso, o Enfermeiro se 

vê em uma situação que não lhe permite muita proximidade ao paciente, o que 

prejudica sua relação interpessoal e humanizada (AQUINO; CAREGNATO, 2005) 
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3. A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA ENFERMAGEM 

 

A administração sempre esteve presente na vida dos seres humanos. Pode-se 

afirmar que desde as mais antigas sociedades já havia organização para os meios de 

viver, a fim de melhor distribuir tarefas e deveres. As ferramentas administrativas são 

indispensáveis no cotidiano humano, e se utilizadas corretamente geram sucesso 

tanto em vida pessoal como profissional, porém observa-se que a falta de 

administração acarreta fracassos em empreendimentos pessoais e profissionais. Para 

os processos administrativos definem-se como funções básicas da administração o 

planejamento, organização, coordenação e avaliação (BARTMANN; TÚLIO; 

KRAUSER, 2009) 

O planejamento consiste na definição dos objetivos que se deseja alcançar e 

planejar estratégias para atingir o que foi programado. O planejamento antecede a 

ação e se baseia em prever ocorrências futuras, podendo estar sujei to a mudanças 

quando houver necessidade. A organização compreende a possibilidade de 

realização de atividades sendo conduzidas e coordenadas previamente com divisão 

de responsabilidades e trabalhos. A coordenação se refere a liderança de recursos 

humanos para direcionamento das atividades a fim de obter desempenho das 

funções. A avaliação integra a verificação do plano adotado e inspeção dos resultados 

obtidos no qual foram pré-estabelecidos (BARTMANN; TÚLIO; KRAUSER, 2009) 

De acordo com Bartmann, Túlio, Krauser (2009, p. 6) “Na enfermagem, 

planejam-se os meios para oferecer os melhores cuidados aos pacientes, a 

distribuição de tarefas entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, a escala de plantão 

etc.” 

Sabendo disso, é importante destacar que a enfermagem nas suas diversas 

áreas de atuação, exige que o enfermeiro administrador necessita de conduzir a 

equipe de maneira racional, estando preparado para realizar suas funções atendendo 

à necessidades apresentadas em sua unidade de trabalho, sendo elas vindas do 

paciente, familiares, e às demais equipes atuantes. Além disso deve desenvolver 

habilidades para atuar na promoção, prevenção e proteção à saúde em âmbitos 

individuais e coletivos, assegurando que as práticas exercidas estejam dentro dos 

padrões de qualidade sendo éticos visando responsabilidade e resolutividade com o 

problemas de saúde levantados (PERES; CIAMPONE, 2006)  
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3.1. A LIDERANÇA DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO 

O termo “liderar” significa ser preparado para estar em posição de líder diante 

de uma equipe multiprofissional. Deve ter como primordial objetivo a responsabilidade 

e comprometimento com o exercício de sua função, além disso necessita possuir 

habilidades para tomar decisões, realizar comunicação efetiva entre pessoas e 

capacidade de desenvoltura perante toda equipe possuindo estratégias de 

convencimento sobre determinada situação apresentada (LANZONI; MEIRELLES, 

2011) 

De acordo com Peres e Ciampone (2006, p. 495) “A liderança é tida como uma 

das principais competências a serem adquiridas pelo profissional de saúde. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada 

de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz” 

Diante disso, é importante destacar sobre a real importância do enfermeiro 

como líder do Centro Cirúrgico, pois o mesmo deve exercer uma liderança eficiente e 

entender o seu principal papel em todo o processo de gerenciamento. É 

imprescindível que o enfermeiro identifique dentre a equipe a qual lidera os diversos 

perfis de profissionais, entendendo suas qualidades e personalidades e até mesmo 

as dificuldades apresentadas por cada um e ter desenvoltura em cada situação 

vivenciada. É importante ressaltar que deve se tratar de um profissional altamente 

qualificado tanto para o conhecimento em saúde como para entendimento em liderar 

a equipe (SILVA; GALVÃO, 2006) 

No ambiente cirúrgico, para o melhor desempenho dos serviços o enfermeiro 

deve possuir as competências para organizar a assistência que vai ser prestada ao 

paciente durante todo o período perioperatório pela equipe multiprofissional. Neste 

momento, o trabalho em equipe é importante para as diversas situações que 

necessitam de conhecimento, experiência e um conjunto de profissionais atuando com 

suas competências. O enfermeiro neste momento se depara com a necessidade de 

exercer a liderança, sendo de fundamental importância atuar com sabedoria 

organizando todo o fluxo cirúrgico, proporcionando ordem e divisão das tarefas 

(SILVA; GALVÃO, 2006). 
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3.1.1. A relevância do protocolo de cirurgia segura e checklist no período 

perioperatório  

A responsabilidade relacionada à segurança do paciente no momento 

operatório é algo que vem sendo trabalhado há milhares de anos. Hipócrates, 

considerado como o pai da medicina ocidental, destacou como incontestável 

importância o pensamento “primeiramente, não cause danos”. De acordo com este 

pensamento, entende-se que antes de tocar em um corpo humano, o profissional deve 

ser dotado de conhecimento para desenvolver tal cuidado sobre o ser humano. No 

entanto, é perceptível que nenhum profissional está isento de cometer falhas 

(CORONA; PENICHE, 2015) 

Com a evolução das tecnologias em saúde, o aumento de procedimentos 

cirúrgicos cresceu significativamente, possibilitando desenvolvimento das técnicas 

cirúrgicas, refletindo de maneira positiva no tratamento realizado no paciente. A 

tecnologia representa amplo crescimento na área da saúde, entretanto quando usada 

em condições inseguras por profissionais desqualificados, interferem no processo de 

sucesso da operação e recuperação do paciente, desencadeando até mesmo 

prejuízos à sua saúde (GRIOLETO; GIMENES; AVELAR, 2011) 

Nesse viés, os estudos sobre a importância da segurança do paciente cresceu 

e desenvolveu-se na área científica e na assistência, visto que a insegurança por parte 

de profissionais, e a incerteza sobre o procedimento a ser realizado no momento 

operatório configura-se um cenário de alto risco que se acentua em instituições 

hospitalares e no que se diz respeito aos procedimentos anestésico-cirúrgicos, 

caracteriza-se em um grave transtorno na saúde (GRIOLETO; GIMENES; AVELAR, 

2011) 

No entanto, com a gravidade do problema apresentado, iniciou-se discussões 

referentes à segurança no momento da assistência ao paciente no período 

perioperatório. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou o Programa 

Cirurgias Salvam Vidas. Tal programa foi desenvolvido com intuito de otimizar a 

assistência cirúrgica no momento que antecede ao ato cirúrgico e no momento intra-

operatório. O Programa inclui dez objetivos fundamentais que são utilizados como 

estratégia para reduzir riscos ou danos ao paciente durante a cirurgia, demonstrado 

no Quadro 1. (AMAYA et al., 2015) 
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Quadro 1: Objetivos do Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Organização 

Mundial da Saúde, 2009 

 

1. A equipe operará o paciente certo e o local cirúrgico certo. 

2. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de 

anestésicos, enquanto protege o paciente da dor. 

3. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para perda de via aérea 

ou de função respiratória que ameacem a vida. 

4. A equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes 

perdas sanguíneas. 

5. A equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica 

sabidamente de risco ao paciente. 

6. A equipe usará de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o 

risco de infecção no sítio cirúrgico. 

7. A equipe impedirá a retenção inadvertida de instrumentais ou compressas nas 

feridas cirúrgicas. 

8. A equipe manterá seguro e identificará, precisamente, todos os espécimes 

cirúrgicos. 

9. A equipe se comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a 

condição segura da operação. 

10. Os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina 

sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos. 

Fonte: ANVISA (2009) 

 

Além dos objetivos, a OMS definiu como modelo um checklist constituído em 3 

fases. A primeira fase compreende o momento que antecede a anestesia, é verificado 

a identificação e confirmação verbal do paciente sobre a cirurgia e o local a ser 

operado, se o termo de consentimento foi assinado. É conferido se os aparelhos estão 

em funcionamento correto, e se o paciente é alérgico a algum fármaco e ainda é 

avaliado o grau de risco do paciente ter perdas sanguíneas. A segunda fase envolve 

o momento antes de realizar da incisão na pele, onde todos os profissionais envolvidos 

se apresentam verbalmente com o nome e função em voz alta, é conferido a 

identidade do paciente, o procedimento a ser realizado e a região do corpo a ser 
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operado, e confirma-se ainda o uso profilático do antibiótico e exames de imagem do 

paciente. Na terceira fase, que compreende o momento antes da saída do paciente 

da sala cirúrgica, realiza-se a contagem de compressas utilizadas e instrumentos, 

identifica-se peças anatômicas, amostras do paciente e checam-se todos os 

equipamentos. Finalmente encaminham o paciente à sala de recuperação anestésica 

(PANCIERI; RACHEL; BRAGA, 2014) 
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4. AUTONOMIA DO ENFERMEIRO DIANTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

 

Segundo Fentanes et al., (2011, p. 530) “a palavra autonomia pode ser definida 

como o direito de um indivíduo tomar decisões livremente; independência moral ou 

intelectual”. 

 Na enfermagem, a autonomia é definida como a capacidade do enfermeiro 

utilizar de seus conhecimentos teóricos e práticos para decidir sobre alguma situação 

dentro de sua área de atuação. A autonomia é alcançada pelo próprio profissional 

mediante as circunstâncias que se manifestam no local de trabalho, e o mesmo 

desenvolve capacidade para exercer sua soberania diante das equipes 

multidisciplinares demonstrando competências para intervir e auxiliar nas demandas 

apresentadas (FENTANES et al., 2011) 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), o 

primeiro capítulo refere sobre os direitos das relações profissionais. No Art. 1º é 

mencionado que é direito dos profissionais “exercer a Enfermagem com liberdade, 

autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios éticos e dos direitos 

humanos.” (COREN, 2007) 

Além disso, é estabelecido no Art. 36 que é direito do profissional de 

enfermagem “participar da prática profissional multi e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade.” (COREN, 2007) 

A equipe multidisciplinar do centro cirúrgico, é composta pelo enfermeiro , 

técnicos, auxiliares de enfermagem e os médicos cirurgiões. Cada profissional 

desenvolve sua função voltado à assistência cirúrgica prestada ao paciente de acordo 

com sua capacidade e formação. É necessário haver convivência com harmonia entre 

os profissionais, visto que é algo importante para o sucesso dos procedimentos 

cirúrgicos. Para tanto, a presença do enfermeiro torna-se relevante não somente para 

as funções de trabalho que ele realiza como também para incitar as equipes a 

manterem relações interpessoais de maneira coerente, pois irá refletir positivamente 

na qualidade do serviço prestado (PRZENYCKA et al., 2012) 
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4.1. A GERÊNCIA DO ENFERMEIRO NO CENTRO CIRÚRGICO 

Na gestão do cuidado ao paciente, o enfermeiro realiza funções ligadas às 

atividades gerenciais e assistenciais em seus diversos níveis de atuação. No Centro 

Cirúrgico, o enfermeiro realiza assistência direta e indireta ao paciente. Na assistência 

direta, o enfermeiro presta cuidados diretos ao paciente e na assistência indireta o 

mesmo atua no planejamento de ações, delegação de tarefas, lidera a equipe, realiza 

controle, previsão e provisão de materiais além de monitorar as atividades realizadas 

pela equipe (GUTIERRES, 2018) 

Dentre as diversas atribuições que o enfermeiro possui no Centro Cirúrgico, 

destacam-se as funções assistenciais, administrativas, ensino e pesquisa. No papel 

assistencial, o enfermeiro é responsável por prestar assistência direta ao paciente que 

entra no Centro Cirúrgico em situação grave, ou que no decorrer do procedimento 

anestésico cirúrgico evoluiu com complicações. Na função administrativa o enfermeiro 

deve dispor de qualidades para planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar os 

serviços desenvolvidos no ambiente de trabalho. No papel de ensino e pesquisa o 

enfermeiro deve estar apto a desenvolver papel de educador em saúde e sempre estar 

em busca de atualizações em saúde que venham a agregar no serviço desenvolvido 

(SANTOS et al., 2018) 

Apesar de o enfermeiro estar mais ligado às atividades gerenciais e não estar 

totalmente presente no cuidado direto ao paciente, é importante ressaltar que os 

cuidados indiretos são de suma importância. O enfermeiro atua no planejamento de 

escalas diárias, semanais e mensais da equipe, realiza o planejamento das ações, 

promove capacitação da equipe de enfermagem, treinamentos no uso de certos 

materiais, além de propiciar aos colegas de trabalho um ambiente favorável para o 

sucesso nos serviços realizados. É imprescindível a presença do enfermeiro no 

ambiente cirúrgico, pois o mesmo também promove uma interação entre as equipes 

multidisciplinares estimulando a boa convivência e interação entre profissionais. 

(SILVA; ALVIM, 2010) 

Além disso, o enfermeiro deve ser dotado de qualidades como a criatividade, 

empatia, gentileza e valorização de cada membro da equipe. Tais qualidades 

possibilita que os profissionais das equipes tenham equilíbrio por visualizar no líder 

qualidades tão positivas. O Enfermeiro não deve apenas delegar as atividades aos 

componentes da equipe, mas deve estar sempre apto a escutar cada indivíduo, estar 
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aberto a sugestões e saber lidar com as críticas recebidas para que a gestão esteja 

sempre em progresso. Gerenciar é considerado algo característico de cada líder, e 

por isso deve ser modelado de acordo com o local de trabalho e equipe a qual exerce 

a liderança (OLIVEIRA et al., 2018) 

A probabilidade da ocorrência de conflitos no Centro Cirúrgico é algo que 

acontece constantemente por se tratar de um ambiente que envolve grandes riscos 

ao paciente. Trata se de um setor que exige do profissional um alto grau de 

conhecimentos teóricos e práticos, e muitas vezes o mesmo é submetido a longas 

horas de trabalho e ainda deve lidar com um número excessivo de procedimentos 

agendados para o seu horário de plantão. O enfermeiro deve estar preparado para 

garantir um apoio aos componentes da equipe, pronto a entender as individualidades 

de cada um em cada situação de conflito e negociar uma solução para o problema 

apresentado, além disso deve garantir uma resolutividade eficaz a fim de promover 

soluções adaptadas para cada acontecimento (OLIVEIRA et al., 2018) 

Diante disso, é importante destacar que o enfermeiro dentre suas diversas 

atribuições possui a responsabilidade de exercer um olhar diferenciado para os 

profissionais que cuidam dos pacientes. Cada indivíduo que pratica o cuidado ao 

próximo também necessita de certa atenção e zelo vindo do Enfermeiro por ser o seu 

gestor. E da mesma maneira o Enfermeiro precisa receber de sua equipe o apoio 

necessário para sentir-se acolhido dentro do setor em que trabalha para que haja 

harmonia interpessoal e respeito mútuo. Assim, as atividades realizadas terão maiores 

chances de sucesso e possibilitará crescimento para todos os profissionais envolvidos 

(GARCIA et al., 2017) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização do presente trabalho proporcionou importante aprendizado e 

ampliação de conhecimentos relativos à atuação do enfermeiro no Centro Cirúrgico. 

Discutir sobre o papel do enfermeiro neste setor, proporcionou a ampliação de 

conhecimentos teóricos e práticos que o mesmo deve obter para coordenar uma 

equipe com entendimento e soberania. 

Compreender a assistência do enfermeiro no período perioperatório, torna-se 

relevante pois ao avaliar suas atribuições no passado é possível observar que suas 

atividades eram realizadas com limitações. Comparando a função que o enfermeiro 

exercia no passado com suas atividades no presente, é notório que seu papel passou 

por diversas transformações e sérias mudanças configurando atualmente um amplo 

cenário de possibilidades que o enfermeiro dispõe para trabalhar.  

Ao analisar a importância do enfermeiro como gestor da unidade, verifica-se 

que ele assume o dever de administrador e através disso lidera uma equipe 

multiprofissional atuante no ambiente cirúrgico. Tal liderança é exercida com intuito 

de organizar melhor o fluxo dos serviços dos profissionais envolvidos no cuidado 

prestado ao paciente para que a assistência seja altamente qualificada visando a 

segurança do paciente em todo o procedimento realizado no ato anestésico cirúrgico.  

Entender sobre a autonomia do enfermeiro perante as equipes 

multiprofissionais, demonstra que em seu campo de atuação o enfermeiro é 

respaldado por seu código de ética para atuar com liberdade e gerenciar a assistência 

prestada ao paciente garantindo qualidade nos serviços realizados. Ademais, foi 

verificado que é imprescindível a presença do enfermeiro como gerente do Centro 

Cirúrgico, pois o mesmo de acordo com sua formação acadêmica é dotado e 

capacitado para exercer autonomia diante das equipes. 

Portanto, conclui-se que os objetivos apresentados no presente estudo foram 

alcançados. Os assuntos disponíveis sobre a atuação do enfermeiro no Centro 

Cirúrgico em linhas de pesquisas apresenta-se em quantidade numerosa disponíveis 

em diversas literaturas. Sugere-se ainda o desenvolvimento de pesquisas específicas 

sobre o tema exposto. 
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