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A Série Enfermagem busca facilitar o acesso ao conteú
do do programa de formação do enfermeiro, incorporando 
práticas pedagógicas compatíveis com os recursos de saú
de e educação. Para isso, foram convidados professores e 
profissionais com experiência nas áreas de educação, as
sistência e pesquisa para abordar os processos específicos 
do cuidar em enfermagem. Ao investir dessa maneira na 
divulgação dos conhecimentos da prática da enfermagem, 
esta série certamente produzirá um grande salto qualitativo 
no cenário da saúde.

Esta segunda edição do livro Enfermagem em Centro 
Cirúrgico e Recuperação destaca aspectos assistenciais 
do ser humano em um dos momentos mais críticos do pro
cesso saúdedoença: o procedimento anestésicocirúrgico. 
Aborda, de maneira clara e objetiva, temas como: recursos 
físicos, humanos, materiais, equipamentos e, essencialmente, 
a assistência de enfermagem prestada no período periope
ratório. Espera-se que esta obra contribua para aprofundar 
os conhecimentos específicos nas áreas de Centro Cirúrgico 
e Recuperação PósAnestésica, envolvidos nas esferas de 
assistência, ensino e pesquisa.
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XIX

Apresentação

Com o êxito da primeira edição do livro Enfermagem em Centro Cirúrgico 
e Recuperação e com a responsabilidade que temos no aprofundamento das 
questões relacionadas à Enfermagem Perioperatória, cumprimos o desafio de 
lançar esta segunda edição. 

O conteúdo desta obra está atualizado e outros temas foram englobados 
para oferecer subsídios, apresentar ou aprofundar conhecimentos referentes ao 
Centro Cirúrgico (CC) e à Recuperação Anestésica (RA), facilitando, assim, o 
processo ensino-aprendizagem nestas áreas específicas.

As áreas de CC e RA são locais de assistência especializada e prestada ao 
paciente em um dos momentos mais críticos do processo saúde-doença: a rea-
lização do procedimento anestésico-cirúrgico.

Procuramos englobar aspectos abrangentes, desde conceitos básicos, pla-
nejamento físico, materiais, equipamentos e recursos humanos do CC e da RA, 
incluindo precauções-padrão, terminologia cirúrgica, posicionamento cirúrgi-
co, tipos e riscos anestésicos, tempos cirúrgicos, eletrocirurgia e laser. Destaca-
mos, sobretudo, a assistência de enfermagem prestada nessas áreas específicas, 
em capítulos direcionados à atuação do enfermeiro no período perioperatório, 
como gerente do serviço e da assistência prestada ao paciente, à família e aos 
colaboradores, visando ao sucesso da intervenção cirúrgica, à prestação de as-
sistência com qualidade, competência e segurança do paciente e do colabora-
dor.

Além desses temas, são abordados assuntos primordiais para a enfermagem 
cirúrgica, cujas publicações específicas em CC e RA são incipientes. São eles: 
modelos de assistência perioperatória, repercussões do trauma anestésico-ci-
rúrgico, tecnologia e humanização, riscos do trabalho em CC, ética e legisla-
ção, e processo ensino-aprendizagem.
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Esperamos que esta obra seja mais uma referência na consolidação do im-
portante papel do enfermeiro na liderança de sua equipe, promovendo a assis-
tência perioperatória baseada em conhecimento e humanização.

Para finalizar esta apresentação, agradecemos a todos que direta ou indire-
tamente auxiliaram na realização desta nova edição.

Rachel de Carvalho
Estela Regina Ferraz Bianchi
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Prefácio  

Esta obra, em seu conjunto, atende a uma visão prospectiva da Editora Ma-
nole sobre as necessidades de professores e alunos dos cursos de graduação e 
pós-graduação em Enfermagem no Brasil. 

Esta iniciativa pioneira mostra a preocupação da editora não apenas em 
lançar no mercado obras já consagradas de autores estrangeiros, mas de in-
vestir em uma comunidade acadêmica capaz de contribuir com a melhoria da 
qualidade de ensino, pesquisa e assistência de enfermagem no cenário brasilei-
ro de saúde e quiçá latino-americano, que à semelhança do nosso país, também 
apresenta necessidades nesta área.

Produzir e documentar conhecimentos e experiências em contextos espe-
cíficos de ensino-aprendizagem, respondendo e correspondendo a programas 
avaliados, validados e bem-sucedidos, certamente contribuirá para o desenvol-
vimento de competências docentes-discentes em âmbitos assistenciais indivi-
duais e coletivos nos diferentes espaços de atuação do enfermeiro.

Assim, foram convidados professores e profissionais com expressiva expe-
riência em organização, planejamento e ensino em Centro Cirúrgico e Recu-
peração, visando à inserção precoce das “boas práticas” no conjunto das ativi-
dades e ações de enfermagem nestas áreas do conhecimento.

Construindo os significados, desenvolvendo conceitos, abordando os fun-
damentos da assistência de enfermagem em uma das mais importantes áreas 
hospitalares, apresentando e avaliando situações, as organizadoras e os autores 
convidados oferecem aos professores e alunos condições para a implementação 
de um programa curricular dinâmico e direcionado para a qualidade pedagó-
gica capaz de atender à realidade das necessidades das instituições brasileiras. 
A meta é facilitar o acesso a todo o conteúdo do programa de formação do en-
fermeiro, aprovado em instâncias governamentais, incorporando práticas pe-
dagógicas compatíveis com os recursos e equipamentos de saúde e de educação 
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disponíveis nas regiões onde se situam as escolas e faculdades de enfermagem, 
de modo a fortalecer e subsidiar os docentes nas suas atividades acadêmicas.

Assim, o delineamento prático, agradável e de fácil leitura dos capítulos 
deste livro inclui espaços específicos em que o aluno e o professor podem de-
senvolver atividades complementares orientadas para a incorporação e sedi-
mentação dos conhecimentos necessários para a formação do enfermeiro.

A experiência acadêmica dos autores, associada à iniciativa da Editora Ma-
nole em investir na sedimentação e divulgação dos conhecimentos específicos 
dos processos de cuidar, por meio deste conjunto de trinta livros específicos 
para os cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem, certamente 
produzirá um grande salto qualitativo no cenário da saúde.

Esta segunda edição de Enfermagem no Centro Cirúrgico e Recuperação 
constitui mais um volume da Série Enfermagem a ser oferecido aos professores 
e aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem.

O conteúdo primoroso em sua essência, abrangência e atualização, incluin-
do uma nova abordagem referente aos “riscos ergonômicos e psicossociais”, 
propicia aos leitores, alunos, professores e estudiosos da área uma oportuni-
dade de identificar os principais aspectos relacionados à importância do Cen-
tro Cirúrgico e da Recuperação no cenário hospitalar, do planejamento, da 
organização, do gerenciamento de recursos físicos e humanos, das dimensões 
diferenciadas da assistência de enfermagem em diferentes períodos, incluindo 
a análise de riscos e enfatizando a questão da humanização e do ensino especí-
fico desenvolvido nesta área do conhecimento em enfermagem.

Há que se destacar ainda a preocupação das organizadoras em oferecer um 
amplo material em anexo, com um glossário cuidadosamente elaborado e um 
conjunto de bibliografias indicadas para leitura.

A abordagem atual e inovadora caracteriza-se para além da “humanização” 
na atenção ao paciente no Centro Cirúrgico e na Recuperação, reforçando as 
competências necessárias para uma “equipe de enfermagem” comprometida 
com a qualidade assistencial. Resultado de mais de dois anos de trabalho dos 
mais renomados professores do cenário brasileiro, inclui a participação de pro-
fissionais com expressiva e competente atuação na área. Esta obra com certeza 
irá orientar os estudos dos graduandos e dos alunos dos cursos de especializa-
ção das diferentes regiões brasileiras, constituindo a “base” das “boas práticas” 
dos enfermeiros no Centro Cirúrgico e na Recuperação.

A todos os parceiros desta grande realização, o nosso muito obrigado!

Profa. Dra. Tamara Iwanow Cianciarullo
Editora da Série
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Inserção do Centro Cirúrgico no contexto 
hospitalar

Rachel de Carvalho

Márcia Wanderley de Moraes

PONTOS A APRENDER

1. Definir Centro Cirúrgico (CC).
2. Reconhecer os aspectos históricos dos procedimentos anestésico- 

-cirúrgicos.
3. Descrever as finalidades, os objetivos e as metas do CC.
4. Definir os períodos pré, trans e pós-operatório, que estão inseridos no 

período perioperatório.
5. Descrever as fases da assistência perioperatória.
6. Conceituar e exemplificar as áreas do CC.
7. Identificar os tipos de cirurgias, classificadas quanto ao momento 

operatório, à finalidade do procedimento, ao risco cardiológico, à 
duração e ao potencial de contaminação.

8. Reconhecer a inserção do CC ambulatorial no contexto da saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Centro cirúrgico hospitalar; centros de cirurgia; assistência perioperatória; 
cuidados de enfermagem.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Aspectos históricos. Unidade de Centro Cirúrgico. 
Classificação do tratamento cirúrgico. Percepção da cirurgia. Centro 
Cirúrgico Ambulatorial. Considerações finais. Propostas para estudo. 
Referências.

RESUMO

A Unidade de Centro Cirúrgico (UCC) é definida como um conjunto de 
elementos destinados à atividade cirúrgica e à recuperação anestésica. É com-
posta pelo Centro Cirúrgico (CC), pela Recuperação Anestésica (RA) e pelo 
Centro de Material e Esterilização (CME). Tal unidade é caracterizada como 
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um sistema sociotécnico estruturado, administrativo e psicossocial, localizado 
dentro de uma estrutura hospitalar. É composta por cinco subsistemas: metas 
e valores; tecnológico; estrutural; psicossocial; administrativo. O CC é um dos 
sistemas mais importantes dentro do sistema hospitalar. No entanto, além de 
infraestrutura, recursos materiais e humanos, é necessário haver integração 
entre todas as outras áreas do hospital para que seu funcionamento seja efi-
ciente e eficaz. A implementação de normas de qualidade e a individualização 
do cuidado prestado ao paciente determinarão o resultado final. 

INTRODUÇÃO

O hospital constitui-se, atualmente, em um dos tipos mais complexos de 
organização. O termo deriva do latim hospe, que significa “aquele que recebe”, 
e define o estabelecimento próprio para internação e tratamento de doentes e 
feridos1.

Essa instituição surgiu no período medieval, quando os doentes passaram 
a buscar os conventos, em vez de médicos, para sanar seus problemas. Tinha 
como finalidade dar hospedagem ou refúgio a idosos, incapacitados e desabri-
gados, os quais recebiam cuidados de aspecto religioso2,3.

Hoje, o hospital é considerado uma empresa, cuja característica principal é 
a prestação de serviços e, como tal, todos os princípios de administração, como 
previsão, organização, comando, coordenação e controle, também são aplicá-
veis a essa instituição. Muito mais do que qualquer outra empresa, o hospital 
abrange um conjunto de elementos interligados e apresenta alta complexidade4.

Nesses ambientes, são encontradas estruturas de alta tecnologia, tanto em 
relação aos recursos materiais, como aos recursos humanos. Esses elementos 
formam um sistema organizacional capaz de prestar atendimento de qualida-
de. Entre eles, o foco desta publicação é a Unidade de Centro Cirúrgico (UCC).

ASPECTOS HISTÓRICOS

O homem realiza práticas cirúrgicas desde a Antiguidade. O termo cirur-
gia, do grego kheirourgia, que significa “trabalho manual”, pode ser definido 
como a especialidade que se destina ao tratamento de doenças e traumatismos 
por meio de processos operativos manuais e instrumentais1.

Na Idade Média, as cirurgias eram realizadas nos campos de batalha, nas 
casas dos cirurgiões ou sob os convés dos navios de guerra. As operações res-
tringiam-se a amputações de membros, drenagem de abscessos e retirada de 
tumores, e eram realizadas no corpo humano apenas com o uso das mãos ou o 
auxílio de instrumentos2,5.
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Os pacientes submetidos a tratamentos cirúrgicos tinham de superar a 
dor, a hemorragia e a infecção geradas pelos procedimentos sem anestesia. 
A hemorragia era estancada utilizando-se cauterização com óleo fervente ou 
ferro em brasa. A infecção passou a ser mais estudada somente após o adven-
to dos antibióticos3,5,6.

Muitas descobertas contribuíram para a prevenção da infecção em pa-
cientes cirúrgicos, como o uso de máscaras e de avental cirúrgico e a padro-
nização da degermação das mãos. Curiosamente, o uso de luvas nas salas de 
operação foi introduzido em 1890, por William Halsted, não para proteção 
do paciente, mas para proteger a enfermeira, sua noiva, que era alérgica a 
antissépticos2,5.

A cirurgia teve importante evolução a partir de 1846, quando se descobriu 
a anestesia e a narcose passou a ser realizada pela inalação de éter. Tornava-
-se real a possibilidade de realizar um procedimento cirúrgico indolor7. Os 
esforços para alcançar essa meta iniciaram-se ainda na Antiguidade, com o 
uso do ópio, da mandrágora, da cânfora e de técnicas de hipnose, empregados 
pelos povos do Oriente Médio. Porém, nesse período, os resultados não foram 
satisfatórios8.

Os anos que se seguiram após a realização das primeiras cirurgias foram 
marcados por vários obstáculos: instrumentos inadequados, inexistência de 
antibióticos e de anestesia endotraqueal,  além da incapacidade para transfu-
sões sanguíneas. Somente no século XX, com o desenvolvimento científico, é 
que houve a evolução das técnicas cirúrgicas e da ligadura vascular, a criação 
de instrumentos próprios para melhor acesso às áreas operadas e a introdução 
da anestesia geral e de técnicas assépticas para a realização de intervenções 
cirúrgicas. Tais procedimentos passaram a ser realizados em hospitais, porém 
ainda em recintos não específicos5.

Com o atual avanço tecnológico, as mais diversas especialidades de assis-
tência à saúde passaram a utilizar a robótica e computadores de última geração 
nas cirurgias. Durante toda a história da cirurgia, a enfermagem perioperatória 
esteve presente, desde as primeiras amputações, realizadas pelos “cirurgiões-
-barbeiros”, até as cirurgias robóticas9.

A história da realização das cirurgias mostra o desenvolvimento do tra-
balho do enfermeiro de Centro Cirúrgico (CC) que, desde os primórdios, era 
responsável pelo ambiente seguro, confortável e limpo para o transcorrer do 
procedimento9. As atividades, que antes se resumiam ao auxílio na restrição do 
paciente e à limpeza e manutenção do ambiente, hoje são focadas na compe-
tência técnico-científica de profissionais envolvidos na previsão e provisão de 
recursos materiais e humanos, no relacionamento multi e interdisciplinar e na 
interação com o paciente e sua família.
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UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO

Os primeiros CC surgiram na Antiguidade, com a finalidade de facilitar 
o trabalho da equipe médica. Somente na era moderna houve a centralização 
das salas de cirurgia e de áreas comuns do CC, como lavabos, vestiários e la-
boratórios5.

A UCC também se responsabilizava pelo processamento e pela esteriliza-
ção dos materiais necessários à prestação da assistência a todos os pacientes 
hospitalizados ou em tratamento ambulatorial9.

Com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e a crescente demanda de 
materiais, houve a necessidade de centralizar as atividades de preparo, esterili-
zação, armazenamento e distribuição em um único local. Surgiu, então, a uni-
dade de centro de material ou o Centro de Material e Esterilização (CME)9,10.

Consideramos que a UCC é composta pelo CC propriamente dito, pela Re-
cuperação Anestésica (RA) e pelo CME.

O CC e a RA são o nosso foco neste livro, enquanto o CME é destacado em 
uma publicação específica desta coleção10. A tendência atual é desvincular o 
CME do ambiente físico do CC, pois ele processa materiais para todas as uni-
dades da instituição. Essa tendência vem sendo refletida no processo ensino-
-aprendizagem da especialidade em cursos de graduação e de pós-graduação 
em enfermagem.

Atualmente, o CC é caracterizado como um sistema sociotécnico-estrutu-
rado, administrativo e psicossocial, que está localizado dentro de uma estru-
tura hospitalar11,12. Esse local é considerado uma das unidades mais complexas 
do hospital, seja pela sua especificidade, seja pela presença constante de estres-
se e a possibilidade de riscos à saúde inerentes a essa modalidade terapêutica13.

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) define o CC como um “conjunto de 
elementos destinados às atividades cirúrgicas, bem como à recuperação anes-
tésica”, e pode ser considerado uma organização complexa, em virtude de suas 
características e da assistência especializada11,12,14.

Assim, o CC é composto por um conjunto de áreas, dependências inter-
ligadas e instalações, de modo a permitir que os procedimentos anestésico-
-cirúrgicos sejam realizados em condições assépticas ideais, a fim de promover 
segurança para o paciente e conforto para a equipe que o assiste5.

Sistema organizacional do Centro Cirúrgico

Com base em uma concepção sistêmica, o CC pode ser considerado um 
sistema sociotécnico-estruturado, composto por cinco subsistemas: metas e 
valores; tecnológico; estrutural; psicossocial; e administrativo11,12:
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 � Metas e valores: compreende a filosofia da instituição e permeia todos os 
subsistemas, influenciando as ligações e as interações que ocorrem.

 � Tecnológico: baseia-se nas tarefas e é determinado pelos requisitos para sua 
execução, sendo representado pelos aspectos físicos (equipamentos, ins-
trumentos, maquinários e dispositivos) e pelos conhecimentos específicos 
(conjunto de técnicas de operações utilizadas no CC).

 � Estrutural: engloba a divisão das tarefas em unidades operacionais e a coor-
denação entre estas unidades; utiliza-se de organogramas, fluxogramas, 
descrição de cargos e serviços, normas, regras, regulamentos e regimentos.

 � Psicossocial: é constituído de interações, expectativas, aspirações, opiniões e 
valores das pessoas que fazem parte do sistema.

 � Administrativo: compreende a coordenação de esforços de um grupo de 
pessoas que, por meio de técnicas específicas, almeja atingir objetivos pre-
fixados. Engloba os processos de tomada de decisão e controle, em uma 
estrutura de padrões, valores e critérios relevantes.

Assim, o CC é um sistema formado pela inter-relação entre os subsistemas 
destacados na Figura 1.1. Ele tem a responsabilidade funcional para a execução 
de programas de atividades específicas, com extensa divisão de trabalho, que se 
baseia em uma complexa estrutura organizacional11,12.

Hospital
(macrossistema)

Centro Cirúrgico
(sistema)

Subsistemas

Metas e
valores

Filosofia

Tecnológico

Programas
Atividades

Tarefas
Ambiente
Materiais

Equipamentos

Estrutural

Organograma
Regimento

Normas
Descrição

Desempenho

Psicossocial

Interações
Expectativas
Aspirações
Opiniões

Administrativo

Financeiro
Controle
Decisões

Figura 1.1 O Centro Cirúrgico como sistema sociotécnico-estruturado.  
Fonte: adaptada de Avelar e Jouclas, 198911.
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Para que essa estrutura funcione adequadamente e atinja as metas a que se 
propõe, é vital a integração com as unidades que atuem como serviços de apoio 
ou de suporte à unidade de CC. Entre esses serviços, destacam-se banco de 
sangue, laboratório, serviço de anatomia patológica, radiologia, farmácia, su-
primentos/almoxarifado, transporte, fornecedores, e engenharia/manutenção; 
além de serviços terceirizados, como esterilização por métodos específicos, 
limpeza e lavanderia, entre outros15.

Considerando o CC como um sistema organizacional, tendo em mente as 
finalidades a que se destina, bem como a complexidade da assistência prestada 
ao paciente cirúrgico, é, sem dúvida, uma unidade que ocupa lugar de destaque 
pela sua importância no contexto hospitalar2.

Finalidades, objetivos e meta do Centro Cirúrgico

O procedimento cirúrgico é hoje uma das modalidades terapêuticas mais 
utilizadas para diagnóstico e tratamento de inúmeras patologias. O ambiente 
do CC deve possuir finalidades e objetivos claramente definidos dentro da es-
trutura hospitalar, a fim de gerar atendimento diferenciado, segurança e satis-
fação ao paciente atendido.

Assim, as finalidades e os objetivos da UCC são2,15,16:

 � Prestar assistência integral ao paciente cirúrgico em todo o período perio-
peratório.

 � Realizar intervenções cirúrgicas e encaminhar o paciente à unidade, na me-
lhor condição possível de integridade.

 � Proporcionar recursos humanos e materiais para que o procedimento anesté-
sico-cirúrgico seja realizado em condições técnicas e assépticas ideais.

 � Favorecer o ensino e servir como campo de estágio para a formação e o 
aprimoramento de recursos humanos.

 � Desenvolver programas e projetos de pesquisa voltados para o progresso 
científico e tecnológico.

A meta do CC é fazer com que o paciente operado, dentro de um ambiente 
terapêutico, conte com todos os recursos humanos e materiais necessários para 
minimizar as ocorrências de situações que possam colocar sua integridade fí-
sica e psicológica em risco11,12.

Ao serem prestados cuidados a pacientes cirúrgicos, os enfermeiros se en-
contram diante de problemas peculiares a cada paciente, e é necessária a elabo-
ração de um plano de cuidados que contemple intervenções em todas as fases 
do tratamento cirúrgico17, visto que a enfermagem perioperatória assiste os pa-
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cientes antes, durante e imediatamente após a cirurgia18. A enfermagem em CC 
compreende procedimentos técnico-científicos que englobam intervenções as-
sistenciais e educativas, e podem ser realizadas pela equipe de enfermagem ou 
pelo próprio paciente.

O período perioperatório é formado pelos períodos pré-operatório, transo-
peratório e pós-operatório (Figura 1.2). Vários autores definem esses períodos 
e suas subdivisões, com algumas diferenças conceituais2,15,17,19,20. Dessa manei-
ra, considera-se:

 � Período pré-operatório mediato: desde o momento que o paciente recebe a 
notícia de que será submetido ao tratamento cirúrgico até as 24 horas que 
antecedem a cirurgia.

 � Período pré-operatório imediato: compreende as 24 horas imediatamente 
anteriores à cirurgia.

 � Período transoperatório: desde o momento em que o paciente é recebido no 
CC até sua saída da Sala de Operações (SO).

 � Período intraoperatório: do início ao término do procedimento anestésico-
-cirúrgico, compreendido no período transoperatório.

 � Período pós-operatório imediato: compreende as primeiras 24 horas após o pro-
cedimento anestésico-cirúrgico, incluindo o tempo de permanência na Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica (SRPA); comumente designado pela sigla POI.

 � Período pós-operatório mediato: envolve o período após as 24 horas iniciais 
e é comumente descrito como primeiro, segundo, terceiro etc. dias de pós-
-operatório (1o PO, 2o PO, 3o PO etc.).

 � Período pós-operatório tardio: varia de acordo com o tipo e a complexidade 
da cirurgia, podendo compreender desde 15 dias até cerca de um ano após 
o procedimento anestésico-cirúrgico.

Período perioperatório

Pré-operatório Transoperatório Pós-operatório

IntraoperatórioMediato Imediato MediatoImediato

Figura 1.2 Tempos cirúrgicos que envolvem a experiência operatória do paciente.
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Além de considerar os períodos nos quais a assistência ao paciente cirúrgi-
co deve ser prestada, as intervenções de enfermagem devem contemplar ações 
preventivas, assistenciais e educativas, as quais estão descritas na Classificação 
das Intervenções de Enfermagem (NIC)21, sugeridas pela Associação America-
na de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (Association of periOperative Registe-
red Nurses – AORN)22.

Áreas do Centro Cirúrgico

O CC é dividido em áreas específicas por ser um local crítico, com maior 
risco de transmissão de infecções, em virtude dos procedimentos ali realiza-
dos. As técnicas assépticas padronizadas têm o objetivo de proporcionar maior 
controle do ambiente operatório, diminuindo os riscos de contaminação do 
paciente5,23-25.

As áreas irrestritas ou não restritas são aquelas cuja circulação de pessoas é 
livre, de modo que não exigem cuidados especiais nem uso de uniforme priva-
tivo. Por exemplo: elevadores, corredores externos que levam ao CC, vestiários, 
local de transferência de macas.

As áreas semirrestritas permitem a circulação de pessoal e de equipamen-
tos, de modo que não interfira no controle e na manutenção da assepsia ci-
rúrgica. Nesses locais, é necessário o uso de uniforme privativo e de propés 
ou calçados adequados. Por exemplo: secretaria, copa, salas de conforto e de 
guarda de equipamentos.

As áreas restritas são as que têm limites definidos para a circulação de pes-
soal e de equipamentos, onde se deve empregar rotinas próprias para controlar 
e manter a assepsia local. Além do uniforme privativo, é necessário o uso de 
máscaras que cubram a boca e o nariz. Por exemplo: salas cirúrgicas, antessa-
las, lavabos e corredores internos.

CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO

O tratamento cirúrgico pode ser classificado de acordo com o momento 
operatório, a finalidade da cirurgia, o risco cardiológico ao qual o paciente é 
submetido, a duração da cirurgia e o potencial de contaminação. O Quadro 1.1 
mostra como as cirurgias podem ser denominadas, de acordo com cada tipo 
de classificação.
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Quadro 1.1 Classificação de cirurgias, segundo momento operatório, finalidade, risco cardiológico, 
duração e potencial de contaminação.

Classificação Tipo de cirurgia

Momento operatório - Cirurgia de emergência
- Cirurgia de urgência
- Cirurgia eletiva

Finalidade da cirurgia - Cirurgia paliativa
- Cirurgia radical
- Cirurgia plástica/estética
- Cirurgia diagnóstica

Risco cardiológico - Cirurgia de pequeno porte
- Cirurgia de médio porte
- Cirurgia de grande porte

Duração da cirurgia - Cirurgia de porte I
- Cirurgia de porte II
- Cirurgia de porte III
- Cirurgia de porte IV

Potencial de contaminação - Cirurgia limpa
- Cirurgia potencialmente contaminada
- Cirurgia contaminada
- Cirurgia infectada

Momento operatório

A determinação do momento propício à realização da cirurgia depende da 
evolução do quadro clínico e da avaliação das vantagens e desvantagens da 
espera em relação às condições do paciente. Classificam-se em cirurgias de 
emergência, de urgência e eletivas2,13,17.

As cirurgias de emergência são aquelas que, em virtude da gravidade do 
quadro clínico do paciente, exigem intervenção imediata. Por exemplo: he-
morragias, perfuração de vísceras por trauma, ferimento por arma branca ou 
arma de fogo.

Já as cirurgias de urgência necessitam de intervenção mediata, podendo 
aguardar algumas horas, nas quais o paciente é mantido sob avaliação e obser-
vação clínica e laboratorial. Por exemplo: cirurgias de abdome agudo inflama-
tório e exérese de tumores.
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As cirurgias eletivas compreendem os procedimentos cirúrgicos que, mes-
mo sendo indicados para tratar a condição clínica do paciente, podem ser rea-
lizados em data pré-agendada. Por exemplo: cirurgias de varizes de membros 
inferiores e de adenoide.

Alguns autores13,17 classificam certos tipos de tratamentos cirúrgicos eleti-
vos como optativos, ou seja, a cirurgia é feita por solicitação do paciente, como 
nos casos de cirurgias plásticas com fins estéticos.

Finalidade da cirurgia

Dependendo da finalidade à qual se destina, o tratamento pode ser classifi-
cado em paliativo, radical, estético ou com finalidade diagnóstica2,17.

Entende-se por cirurgia paliativa aquela que visa a melhorar as condições 
clínicas do paciente, contribuindo para a qualidade de vida, ou, ainda, aliviar 
a dor, como a gastrojejunoanastomose sem remoção do tumor de estômago e 
algumas simpatectomias.

As cirurgias radicais são aquelas em que ocorre a retirada parcial ou total de 
um órgão ou segmento corporal, como nos casos de apendicectomia, gastrec-
tomia e mastectomia.

Já as cirurgias plásticas são tratamentos realizados com finalidade estética 
ou corretiva, como a blefaroplastia e a ritidoplastia, entre outras.

Em relação às cirurgias diagnósticas, pode-se citar algumas laparoscopias 
e as biópsias, que se caracterizam pela extração de fragmentos de tecidos para 
exame microscópico com fins diagnósticos.

Risco cardiológico

Diante do risco que o paciente tem de perder fluido e sangue durante a ci-
rurgia e, portanto, de apresentar complicações cardiológicas, os procedimentos 
cirúrgicos são classificados, quanto ao risco, como de pequeno, médio e grande 
porte5,26.

As cirurgias de pequeno porte são aquelas em que o paciente tem probabili-
dade reduzida de perda de fluidos e sangue. Por exemplo: cirurgias oftálmicas 
e otorrinolaringológicas.

As cirurgias de médio porte são os procedimentos em que o paciente tem 
probabilidade mediana de perda de fluidos e sangue. Por exemplo: prostatec-
tomia, histerectomia, correções de fraturas.

As cirurgias de grande porte são aquelas em que há maior probabilidade de 
perda sanguínea e de fluidos. Por exemplo: correção de aneurismas, cirurgias 
cardíacas e transplantes.
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Duração da cirurgia

De acordo com a duração do ato cirúrgico, as cirurgias são classificadas em 
porte I, porte II, porte III e porte IV5,27. Geralmente, quanto maior a duração 
do procedimento, maior é o porte da cirurgia e maior o risco de o paciente 
apresentar complicações no período pós-operatório.

As cirurgias de porte I têm até 2 horas de duração. Por exemplo: hemorroi-
dectomia, amigdalectomia, curetagem uterina.

As cirurgias de porte II duram, em média, de 2 a 4 horas. Por exemplo: his-
terectomia, colecistectomia convencional, prostatectomia radical.

As cirurgias de porte III têm duração de 4 a 6 horas. Por exemplo: revas-
cularização do miocárdio, colocação de prótese total de quadril, craniotomia.

As cirurgias de porte IV são aquelas cuja duração ultrapassa 6 horas. Por 
exemplo, transplantes, aneurismectomia, gastroduodenopancreatectomia.

Potencial de contaminação

As cirurgias podem ser classificadas segundo o potencial de contaminação, 
ou seja, de acordo com o risco de infecção ao qual o paciente é exposto2,3,24,28.

As cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis 
de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local; 
cirurgias eletivas atraumáticas; cirurgias em que não ocorre penetração nos 
tratos digestório, respiratório e urinário. Nesses procedimentos, o risco de in-
fecção gira entre 1,5 e 5,1%. Por exemplo: cirurgias cardíacas, neurocirurgias, 
vasculares, artroplastia de quadril.

As cirurgias potencialmente contaminadas são realizadas em tecidos coloni-
zados por flora microbiana residente pouco numerosa ou em tecidos de difícil 
descontaminação, ou, ainda, quando ocorre penetração nos tratos digestório, 
respiratório ou geniturinário, sem contaminação significativa. O índice de in-
fecção é de 7,7 a 10,8%. Por exemplo: histerectomia abdominal, colecistecto-
mia, gastrectomia, prostatectomia.

As cirurgias contaminadas são realizadas em tecidos traumatizados recen-
temente e abertos ou em tecidos colonizados por flora bacteriana abundante, 
cuja descontaminação é difícil ou impossível. Entram nesta categoria também 
as cirurgias em que ocorreram falhas na técnica operatória, na antissepsia e/
ou na degermação. O risco de infecção fica entre 15,2 e 16,3%. Por exemplo: 
colectomias, cirurgias dentárias, amigdalectomia, apendicectomia.

As cirurgias infectadas, como o próprio nome sugere, são realizadas em 
qualquer tecido ou órgão, na presença de processo infeccioso com supuração 
local, tecido necrótico ou corpo estranho. O índice de infecção é de 28 a 40%. 
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Por exemplo: cirurgias de reto e ânus com fezes ou pus, debridamento de esca-
ras, amputação de pé diabético, nefrectomia com infecção.

PERCEPÇÃO DA CIRURGIA

Ao analisarem o ambiente de CC, Silva e colaboradores2 mostraram uma 
interessante perspectiva do significado do tratamento cirúrgico nas visões do 
paciente, do cirurgião e do enfermeiro.

Para o paciente, a modalidade terapêutica a qual será submetido exige um 
ato de extrema confiança à equipe que o assiste. A cirurgia invade sua inti-
midade nas esferas física, emocional e psicológica, sendo um fator causal de 
múltiplos medos: anestesia, dor, morte, desconhecido, destruição da imagem 
corporal, bem como separação da família e impossibilidade de desenvolver ati-
vidades rotineiras.

Sob o ponto de vista do profissional que realiza o procedimento, a cirurgia 
significa arte e ciência, pois exige contínuo aprimoramento dos conhecimentos 
técnico-científicos, tornando-se um tratamento imprescindível, apesar de ser 
um fator de risco de morte ao qual o paciente é submetido, por menor que seja 
a intervenção.

O enfermeiro atribui diversos significados à cirurgia, considerando suas 
repercussões nas esferas fisiológica, psicológica, emocional, social e religiosa. 
Para prestar assistência individualizada ao paciente cirúrgico, o profissional de 
enfermagem deve considerá-lo um indivíduo com maior vulnerabilidade dian-
te dos riscos inerentes à cirurgia. Além disso, deve levar em conta a percepção 
do próprio paciente quanto à sua doença, ao tratamento que lhe é empregado 
e ao prognóstico que a doença pode lhe impor.

CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL

O CC ambulatorial é a unidade responsável por proporcionar condições 
materiais e humanas para a realização de procedimentos anestésico-cirúrgicos 
em pacientes externos, ou seja, aqueles que, na maioria das vezes, vieram dire-
tamente de casa e que, portanto, não estão internados na instituição hospitalar.

Quando surgiu o CC ambulatorial, na década de 1960, nos Estados Unidos, 
o objetivo original era realizar procedimentos que não requeriam hospitaliza-
ção do paciente, mas que não poderiam ser feitos nos consultórios médicos. 
No CC ambulatorial eram realizados pequenos procedimentos que foram sen-
do expandidos, inclusive para algumas cirurgias em determinadas especialida-
des e com certo grau de complexidade28.
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As cirurgias ambulatoriais, ou realizadas no mesmo dia (day clinic), tor-
naram-se populares a partir da década de 1970, em razão dos avanços tecno-
lógicos e científicos dos procedimentos anestésico-cirúrgicos, permitindo ao 
paciente retornar para casa no mesmo dia em que foi operado2,13,17. O desen-
volvimento desse tipo de cirurgia foi impulsionado pelo aperfeiçoamento dos 
conhecimentos dos profissionais de saúde, pelo alto custo da hospitalização, 
pela deficiência do número de leitos hospitalares e pelo risco de infecções 
cruzadas29.

Pode-se citar como possíveis vantagens desse tipo de procedimento: redu-
ção de custos cirúrgicos, em virtude do menor uso dos serviços hospitalares; 
redução do tempo de afastamento do ambiente familiar, da escola e do traba-
lho; menor interferência na rotina diária do paciente e menor índice de Infec-
ções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), anteriormente chamadas de 
Infecções Hospitalares2,13,15,17.

A crescente demanda de pessoas portadoras de afecções cirúrgicas passí-
veis de tratamento em nível ambulatorial, a facilidade relacionada ao reem-
bolso pelos seguros-saúde e a redução da ocupação de leitos hospitalares são 
fatores relacionados por estudiosos do assunto, ao considerarem o hospital-dia 
como “a opção que deu certo”30.

Em relação às desvantagens, alguns autores consideram: redução do tempo 
para o estabelecimento da relação enfermeiro-paciente; redução da oportuni-
dade para o ensino de cuidados pré-operatórios adequados; possibilidade de 
que os cuidados após a alta sejam realizados por pessoas despreparadas, além 
do fato de que a antecipação do processo de alta pode proporcionar ônus maio-
res para os pacientes com os medicamentos e procedimentos prescritos para o 
período pós-operatório15,17,29.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução n. 
1.886/200831, que revogou a Resolução n. 1.409/199432, classifica os estabeleci-
mentos de saúde que realizam procedimentos de curta permanência, com ou 
sem necessidade de internação do paciente, em quatro categorias:

 � Unidade tipo I: consultório médico independente de hospital, onde podem 
ser realizados procedimentos clínicos ou diagnósticos sob anestesia local, 
sem sedação e sem necessidade de internação.

 � Unidade tipo II: estabelecimento de saúde independente de hospital, des-
tinado à realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos de pequeno e 
médio porte, com condições para internação de curta permanência em sa-
las cirúrgicas adequadas; deve ter sala de recuperação ou de observação; 
realiza procedimentos sob anestesia locorregional (exceto bloqueios suba-
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racnóideo e peridural); deve ter um hospital de apoio como referência, no 
caso de necessidade de pernoite do paciente.

 � Unidade tipo III: estabelecimento de saúde independente de hospital, desti-
nado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos, com internação de 
curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas; deve conter equipamen-
tos de apoio e infraestrutura adequada para atender os pacientes; realiza 
cirurgias sob anestesia locorregional, com ou sem sedação, e anestesia geral 
com agentes de eliminação rápida; previsão de internação por, no máximo, 
24 horas; deve ter um hospital de apoio como referência, quando for neces-
sária internação prolongada. 

 � Unidade tipo IV: unidade anexada a um hospital, que realiza procedimen-
tos clínico-cirúrgicos, em salas cirúrgicas da unidade ambulatorial ou do 
CC do hospital com internação de curta permanência; utiliza infraestru-
tura e serviços de apoio do hospital; realiza cirurgias com anestesia locor-
regional, com ou sem sedação, e anestesia geral com agentes de eliminação 
rápida; tem internação prevista de até 24 horas, havendo possibilidade de 
aumento da permanência do paciente no próprio hospital, na vigência de 
complicações.

Desta maneira, percebe-se que, nos hospitais, os CC ambulatoriais perten-
cem à categoria Unidade tipo IV.

A mesma legislação31 estabelece como critérios de seleção de pacientes a 
procedimentos cirúrgicos com internação de curta permanência: pacientes 
classificados nas categoarias ASA I e ASA II, segundo classificação da Ameri-
can Society of Anesthesiologists (ASA); pacientes cuja extensão e localização 
do procedimento a ser realizado permitem tratamento de curta permanência; 
quando não há necessidade de procedimentos especializados no pós-operató-
rio; exigência de acompanhante adulto, lúcido e responsável; aceitação, pelo 
paciente, do tratamento proposto31.

Desse modo, entre as cirurgias que podem ser realizadas em nível ambula-
torial, destacam-se: exérese de cistos, facectomia, blefaroplastia, amigdalecto-
mia, postectomia, orquidopexia, herniorrafia, curetagem uterina, vasectomia, 
cistoscopia, hemorroidectomia e fissurectomia32.

As semelhanças entre a enfermagem hospitalar e a ambulatorial incluem 
padrões perioperatórios que orientam a prática de cuidados, a utilização de 
técnica asséptica e a ênfase na segurança do paciente. As diferenças incluem 
avaliação do paciente pelo telefone, orientação sobre o ambiente cirúrgico e 
técnicas de planejamento de alta13,17.
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O relacionamento de troca, a individualização do cuidado, o envolvimen-
to e a sensibilidade do enfermeiro são as bases para a assistência ao paciente 
cirúrgico ambulatorial, de modo que a educação para o autocuidado e o es-
clarecimento de dúvidas possam promover uma recuperação mais tranquila e 
rápida. Acredita-se que a atividade educativa do enfermeiro visa a diminuição 
dos riscos e das complicações no período pós-operatório, sendo considerada 
uma importante atividade preventiva29.

Assim, a assistência de enfermagem no CC ambulatorial deve ser focada 
na busca de estratégias que possibilitem um melhor preparo pré-operatório, 
iniciado pelo próprio paciente, com a ajuda da família, em seu domicílio, e no 
auxílio ao planejamento dos cuidados pós-operatórios.

Acredita-se que o estabelecimento de uma comunicação eficaz, seja verbal 
ou escrita, inclusive por meio de folhetos explicativos e com a utilização dos 
recursos eletrônicos como websites e e-mails, auxilie o paciente a desfrutar de 
um processo de recuperação mais seguro e eficaz, em que possa contar com o 
apoio dos profissionais envolvidos no processo cirúrgico e com a cooperação 
de seus próprios familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CC é um complexo sistema dentro do macrossistema hospitalar, cons-
tituído por elementos, materiais e equipamentos específicos, destinados a 
atender o cliente cirúrgico no período transoperatório. Seu conjunto de áreas, 
dependências e instalações deve permitir a realização dos mais diversos proce-
dimentos anestésico-cirurgicos em condições assépticas ideiais, de modo que 
o paciente seja assistido com segurança e a equipe cirúrgica tenha condições 
próprias para trabalhar.

Sua meta é fazer com que os pacientes sejam operados em um ambiente te-
rapêutico ideal, de modo que possa contar com recursos materiais e humanos 
suficientes para minimizar a ocorrência de riscos evitáveis. 

Para atuar de maneira eficiente e eficaz nesta estrutura específica, a equipe 
cirúrgica, na qual se incluem o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, deve 
ter preparo especial para que possam lidar com situações em que os erros po-
dem custar a vida de alguém ou um grave dano à integridade física e psicosso-
cial do paciente.
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PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Quais foram os principais fatores que impulsionaram o desenvolvimento 
da cirurgia?

2. Quais eram as tarefas do enfermeiro nos primórdios da cirurgia?
3. Defina Unidade de Centro Cirúrgico (UCC).
4. O Centro Cirúrgico (CC) é considerado um sistema sociotécnico 

estruturado formado por subsistemas. Quais são os subsistemas e 
como são constituídos?

5. Cite algumas unidades de apoio imprescindíveis para o funcionamento 
do CC.

6. Quais são as finalidades e os objetivos da UCC?
7. Descreva a meta do CC.
8. Defina os períodos que envolvem a experiência cirúrgica do paciente, 

antes, durante e depois do procedimento anestésico-cirúrgico.
9. Conceitue e dê exemplos de áreas restritas, semirrestritas e irrestritas 

do CC.
10. Classifique o tratamento cirúrgico segundo o momento operatório, 

a finalidade do procedimento, o risco cardiológico, a duração e o 
potencial de contaminação. Explique e exemplifique cada tipo de 
cirurgia.

11. Na sua opinião, qual é o ponto de maior importância no que se refere à 
visão do paciente, do médico e do enfermeiro diante da cirurgia?

12. Defina CC ambulatorial e cirurgia ambulatorial.
13. Cite as vantagens e as desvantagens da cirurgia ambulatorial.
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RESUMO

O Centro Cirúrgico (CC) é um setor complexo e de grande importância no 
contexto hospitalar. Composto por várias áreas interdependentes para propor-
cionar ótimas condições à realização do ato anestésico-cirúrgico, em circuns-
tâncias assépticas ideais, o CC tem a finalidade de promover segurança para o 
paciente e conforto para a equipe que o assiste.

É de suma importância que o enfermeiro de CC conheça a finalidade de 
cada elemento que compõe essas áreas, bem como das características arquite-
tônicas e de bioengenharia pertinentes a elas, as quais são previstas na legis-
lação vigente (RDC n. 50/2002 e RDC n. 307/2002), no sentido de embasar a 
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assistência perioperatória e proporcionar um ambiente seguro para pacientes e 
profissionais que atuam nesse setor.

INTRODUÇÃO

O ambiente físico de uma unidade é motivo de preocupação desde os pri-
mórdios da prestação de assistência à saúde. No decorrer da história, na época 
de Florence Nightingale, a assistência prestada era voltada para atividades de 
limpeza, o cuidado com a higiene, a dieta do paciente e a ventilação do am-
biente. Os cirurgiões “barbeiros” realizavam suas intervenções em locais onde 
havia uma pessoa responsável pela limpeza dos instrumentos e pela manuten-
ção da área limpa. Essa prática deu início às atividades do enfermeiro de CC 
voltadas para as condições do ambiente1.

A instalação de Salas de Operações (SO) nos hospitais data de fins do sécu-
lo XIX, depois das pesquisas de Pasteur (1822-1895) sobre os microrganismos 
do ar, da adição da antissepsia ou da desinfecção das mãos do cirurgião e dos 
instrumentos preconizadas por Lister (1827-1912) e da descoberta dos micró-
bios contaminadores de feridas operatórias.

A padronização e a legislação a respeito do acabamento das áreas e uni-
dades que compõem um hospital estão amplamente estudadas e podem ser 
acessadas nas resoluções do Ministério da Saúde (MS) e de outros órgãos deli-
berativos e de associações profissionais.

Para o planejamento do CC também é necessário considerar a filosofia do 
hospital e o nível de atenção à saúde que se propõe a oferecer (secundário ou 
terciário), as especialidades oferecidas, o número de leitos destinados aos pa-
cientes cirúrgicos, bem como a média de casos cirúrgicos atendidos no servi-
ço de emergência. Essas informações subsidiarão a previsão de duração das 
cirurgias, o cálculo de SO necessárias para atender à demanda em cirurgia e, 
consequentemente, o tipo e o volume de materiais e equipamentos necessários 
à realização das cirurgias. Em se tratando de um hospital-escola, pode ser pre-
ciso considerar a necessidade de salas maiores para o conforto e a segurança da 
equipe cirúrgica, dos estudantes estagiários e do próprio paciente. Como o CC 
depende do reprocessamento de materiais pelo Centro de Material e Esteriliza-
ção (CME), a comunicação e o planejamento conjunto entre esses dois setores 
são vital importância para garantir o atendimento da programação cirúrgica.

Com base na revisão dos componentes da unidade de CC e na legislação vi-
gente, isto é, na RDC n. 50/20022 do MS, neste capítulo são discutidos a relação 
de componentes, o acabamento e a bioengenharia. Toda instituição hospitalar 
deve ter a aprovação de funcionamento junto à vigilância sanitária local, com 
a declaração das atividades, das instalações, dos recursos e dos equipamentos 
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em acordo com as normas estabelecidas. Deve-se ressaltar que, nesse contexto, 
toda modificação ou alteração na planta física do hospital – e em especial do 
CC – também deve ser comunicada à vigilância sanitária local3.

É de responsabilidade do enfermeiro do CC conhecer essa legislação e par-
ticipar da discussão sobre a funcionalidade da planta física, com a finalidade 
de implementar uma assistência adequada para o paciente e proporcionar um 
ambiente seguro para pacientes e profissionais atuantes nesse setor.

CONFIGURAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

Definido como um conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgi-
cas, bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata4,5, o CC 
ocupa lugar de destaque pela sua importância no contexto hospitalar6,7.

Quanto à sua localização dentro do Estabelecimento Assistencial de Saúde 
(EAS), o CC está alocado no zoneamento assistencial e deve ter relações de 
contiguidade com a internação clínica-cirúrgica, as Unidades de Internação 
(UI) e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como com as unidades de 
suporte, como almoxarifado, banco de sangue, laboratório, setor de imagens 
e Centro de Material e Esterilização (CME), entre outras, para garantir uma 
assistência de qualidade ao cliente cirúrgico5,8,9.

É patente que o CC é o coração do hospital, cuja base de atuação é o aten-
dimento ao paciente cirúrgico, tanto em cirurgias eletivas como nas de ur-
gência e emergência. Portanto, mesmo que dentro do CC não haja áreas es-
pecíficas, como laboratório, banco de sangue, anatomia patológica e revelação 
de radiografias, é importante e imprescindível a fácil comunicação entre essas 
dependências. Considerando os avanços tecnológicos na área da robótica e o 
aumento na realização de cirurgias minimamente invasivas que utilizem equi-
pamentos de radiodiagnóstico, as SO devem possuir dimensões adequadas 
para acomodar tais equipamentos, bem como todo um sistema de segurança 
para o paciente e para a equipe cirúrgica. Independentemente do tipo de ci-
rurgia ou de anestesia a ser administrada, em grande área ou em área mínima, 
esses componentes devem ser observados. 

Em relação à sua configuração, existem diversas formas de planta física que 
um CC pode conceber. De acordo com as práticas recomendadas da Asso-
ciation of periOperative Registered Nurses (AORN), tais práticas devem pro-
porcionar barreiras que reduzam a entrada de microrganismos no ambiente10, 
visto que o próprio ambiente é considerado, per se, uma fonte de transmissão 
de infecção ao paciente11,12.

Neste sentido, são considerados adequados os seguintes padrões arquitetô-
nicos para o CC:
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 � CC em corredor único: possui corredor único, com dois acessos – um para 
funcionários e outro para pacientes. O acesso de funcionários é feito por 
um hall que se conecta com os vestiários (masculino e feminino) e conduz 
a uma área de estar separada da parte interna do setor por uma barreira físi-
ca, que pode ser um banco, para a colocação de propés ou dos sapatos pró-
prios. O acesso dos pacientes é feito por um extremo do corredor onde está 
situado um posto de serviço de apoio. Neste modelo, as salas de cirurgia 
se encontram em uma área restrita, e as salas maiores possuem ambientes 
próprios de apoio, tendo a área de escovação situada entre as SO.

 � CC em corredor duplo: existe um corredor de serviço contíguo às SO, que 
forma uma zona de descarte e limpeza. Este corredor não possui ligação 
com as zonas de acesso ao CC e faz contato com as SO por meio de guichês.

 � CC com corredor periférico: os fluxos também aparecem separadamente, 
porém há uma comunicação dos corredores com o corredor de serviços, 
mas na parte interna, e o corredor de acessos de pacientes contornando as 
SO. Entre as SO existe um hall interno de serviços para o acesso por meio 
de portas.

Independentemente da configuração do CC, com base na legislação vigen-
te, deve ser seguida a sua recomendação para os componentes, acabamento e 
biossegurança deste setor, e é de responsabilidade do enfermeiro do CC conhe-
cer essa legislação e participar da discussão sobre a funcionalidade da planta 
física, com vistas à prestação de uma assistência adequada para o paciente em 
um ambiente seguro.

COMPONENTES DO CENTRO CIRÚRGICO

Considerado uma área complexa e de acesso restrito, o CC é composto por uma 
série de dependências interligadas, que objetivam proporcionar ótimas condições 
à realização do ato anestésico-cirúrgico em circunstâncias assépticas ideais, a fim 
de promover segurança para o paciente e conforto para a equipe que o assiste11.

Segundo o controle asséptico no CC, pode-se dividi-lo em: área irrestrita 
ou zona de proteção; área semirrestrita ou zona limpa; e área restrita ou zona 
estéril. As características de cada área de zoneamento do CC, bem como os 
seus componentes na planta física do setor são descritas a seguir5,11,13:

Área irrestrita ou zona de proteção

Permite a circulação livre de pessoal; não é necessária a utilização de uni-
forme privativo. É composta por:
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 � Vestiários: locais exclusivos com lavatórios, chuveiros e vasos sanitários, di-
vididos em masculino e feminino, destinados à troca de toda a vestimenta 
pessoal pelo uniforme privativo (Figura 2.1).

 � Conforto de profissionais com copa em anexo: destinado à equipe cirúrgica e à 
equipe de enfermagem (juntas ou separadas) no período de descanso ou espera 
pela liberação de SO, acoplada a uma copa com lanches e bebidas destinadas aos 
profissionais já vestidos com roupa privativa, cuja circulação pelas dependências 
do hospital ou fora dele está restrita. É importante salientar que a classificação 
desta área em irrestrita ou semirrestrita depende da planta física do CC.

 � Sala de espera: destinada a familiares e/ou acompanhantes, quando em es-
pera por informações sobre o andamento do procedimento e pela devoluti-
va médica após o término da cirurgia.

Figura 2.1 Vestiário do Bloco Cirúrgico do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Fonte: arquivo pessoal 
da organizadora (Rachel de Carvalho).

Área semirrestrita ou zona limpa

É constituída por elementos do CC, e não é permitido o trânsito livre de 
pessoal. Os colaboradores devem circular devidamente vestidos com a roupa 
privativa, além de gorro e propés. É composta por:

 � Recepção e transferência de pacientes: trata-se de uma área física que per-
mite a transferência do paciente vindo da unidade de internação, pronto-
-socorro ou UTI para o CC ou vice-versa; pode conter instalação de oxi-
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gênio (O2), tomadas, armários para roupa de cama e cobertores, além dos 
impressos para os registros cabíveis à recepção do paciente.

 � Secretaria e área de prescrição médica: destinada à comunicação dentro e 
fora do CC, inclusive com os familiares; possui mesas e computadores para 
facilitar a elaboração de relatórios e pedidos.

 � Área de enfermagem: destinada à comunicação rápida e eficiente entre en-
fermeiros e seus colaboradores em SO e com outros setores de apoio, ava-
liação do mapa cirúrgico e passagem de plantão entre turnos.

 � Sala administrativa: para realização de trabalhos administrativos pelo coor-
denador da unidade, bem como reuniões e avaliações de desempenho dos 
colaboradores.

 � Farmácia: concentra os insumos descartáveis utilizados nos procedimentos 
anestésico-cirúrgicos, os quais geralmente são montados em forma de kits, 
preparados segundo o mapa cirúrgico, de modo a facilitar a cobrança dos 
materiais, bem como evitar a circulação desnecessária dos colaboradores 
de enfermagem.

 � Corredores: devem ter largura suficiente para a passagem de macas, com 
espaço de 0,5 m de vão livre; devem estar livres de equipamentos e de ou-
tros empecilhos à passagem das macas. 

 � Sala de procedimentos pré-anestésicos: não se observa o uso contínuo desta 
área nos hospitais que a possuem. É utilizada para procedimentos pré-anes-
tésicos em pacientes infantis ou em condição crítica ou instável. Em alguns 
casos, é usada para espera do paciente até o seu encaminhamento à SO.

 � Sala de guarda e preparo de anestésicos: destina-se à guarda de equipamen-
tos de anestesia e de materiais e equipamentos utilizados no controle he-
modinâmico do paciente. Há instituições hospitalares onde os anestésicos 
e outros fármacos controlados ficam sob a supervisão do enfermeiro, que 
deve realizar o mapa de uso e a devolução dos frascos. O papel do enfermei-
ro em anestesia ainda está sendo desenvolvido e, em muitas instituições, 
esse profissional fica no comando dessa área do CC, prestando assistência 
direta nas SO, principalmente no início da anestesia.

 � Sala de utilidades e expurgo: deve ser equipada com sistema de drenagem 
para o desprezo de fluidos corpóreos e dejetos, bem como pia própria para 
lavagem dos frascos onde essas substâncias estavam contidas.

 � Sala de guarda de equipamentos: destinada à guarda de equipamentos que 
não estão sendo utilizados nas SO, com tomadas para recarga. Também 
podem ser guardados materiais destinados ao conforto e à segurança do 
paciente, como recursos de proteção para posicionamento e acessórios das 
mesas de operações.
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 � Sala de depósito de cilindros de gases: onde serão guardados os cilindros 
de gases independentemente da rede, a exemplo do oxigênio usado para 
o transporte de pacientes até a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 
e à UI.

 � Salas de apoio às cirurgias especializadas: espaço destinado à colocação de 
materiais e equipamentos de apoio a cirurgias, como na cirurgia cardíaca 
para o uso de circulação extracorpórea e pesagem de compressas; em trans-
plantes para o uso de irrigação e preparo de órgãos; em cirurgias ortopédi-
cas e neurológicas, entre outras, a finalidade é diminuir a quantidade desses 
insumos dentro da SO. Dependendo da planta física do CC, esta sala pode 
ser classificada como área restrita.

 � Laboratório para revelação de radiografias: caso não haja uma sala especí-
fica para este fim dentro do CC, deve haver fácil comunicação com o setor 
de radiologia da instituição.

 � Área de laboratório e anatomia patológica: destinada à realização de exa-
mes de anatomia patológica específicos e rápidos, ou apenas para entrega 
das peças e materiais para exame, quando feitos em local externo ao CC, ou 
para encaminhamento a serviço de patologia terceirizado.

 � Depósito de material de limpeza (DML): destinado à armazenagem de ma-
teriais e soluções de limpeza utilizadas no setor.

Área restrita ou zona estéril

É composta pelas salas cirúrgicas propriamente ditas e pelas áreas onde se 
encontram os lavabos, com circulação restrita de pessoal, ou seja, apenas aque-
les profissionais diretamente envolvidos no procedimento anestésico-cirúr-
gico, vestidos com a roupa privativa, gorro, propé e máscara.

 � Lavabos: devem se situar o mais próximo possível às SO e ser exclusivos 
para a lavagem das mãos e eliminação de germes de mãos e antebraços, com 
pia de profundidade suficiente para permitir a realização do procedimento 
sem contato com as torneiras e as bordas. Quanto às dimensões, quando 
com torneira única deve ter 50 cm de largura, 100 cm de comprimento e 
50 cm de profundidade. A cada torneira inserida é necessário acrescentar 
80 cm ao comprimento do espaço. Os lavabos devem conter torneiras e dis-
pensadores de sabão líquido com comando que dispensem o contato com 
as mãos. O ideal é a presença de, no mínimo, duas torneiras para cada SO. 
Na maioria dos CC, os lavabos se situam no corredor interno e, por isso, 
este corredor também é classificado como área restrita (Figuras 2.2 e 2.3).
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Figura 2.2 Corredor interno do Centro Cirúrgico (CC) do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).  
Fonte: arquivo pessoal da organizadora (Rachel de Carvalho).

Figura 2.3 Lavabos situados no corredor interno do Centro Cirúrgico (CC) do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE). Fonte: arquivo pessoal da organizadora (Rachel de Carvalho).

 � Salas de Operações (SO): locais destinados à realização do procedimento anes-
tésico-cirúrgico propriamente dito; têm dimensões variadas, dependendo das 
especialidades às quais se destinam. Com os avanços tecnológicos na área da 
robótica e das cirurgias minimamente invasivas que utilizam equipamentos 
radiodiagnósticos, as SO devem possuir dimensões adequadas para acomodar 
tais equipamentos. São, portanto, classificadas quanto ao tamanho em2,9: 
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 – sala de operações de pequeno porte (SO pequena): deve ter, no míni-
mo, 20 m2 de tamanho, com dimensão mínima de 3,45 m; é destinada 
a cirurgias de pequeno porte, como oftálmicas, otorrinolaringológicas 
e endoscópicas; 

 – sala de operações de médio porte (SO média): deve ter pelo menos 25 m2, 
com dimensão mínima de 4,65 m; é destinada à realização de cirurgias 
gerais, ginecológicas, do sistema digestório, respiratório, infantis e ou-
tras; 

 – sala de operações de grande porte (SO grande): deve ter pelo menos 
36 m2, com dimensão mínima de 5 m; é destinada às cirurgias de gran-
de porte ou àquelas nas quais se devem utilizar muitos equipamentos, 
como ortopédicas, neurológicas, cardiológicas, laparoscópicas, robóti-
cas e transplantes (Figura 2.4).

Figura 2.4 Sala de Operações (SO) do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) montada para cirurgia 
ortopédica. Fonte: arquivo pessoal da organizadora (Rachel de Carvalho).

Em relação à quantidade de SO em um CC, é recomendado que haja duas 
salas de cirurgia para cada 50 leitos não especializados ou duas SO para cada 
15 leitos cirúrgicos5. Cada SO deve contar com equipamentos fixos, como apa-
relho de anestesia com monitor, mesa de Mayo, mesa cirúrgica, que pode ser 
acionada com mecanismo mecânico ou elétrico e seus complementos, como 
extensor de comprimento, perneiras, braçadeiras e apoio de cabeça, negatos-
cópio, focos de luz, mesa de instrumental e computadores para a anotação em 
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prontuário eletrônico. Também deve conter equipamentos móveis, cuja neces-
sidade varia segundo a especialidade (bisturi elétrico e outros tipos de bisturis, 
máquina de circulação extracorpórea, equipamento para videolaparoscopia, 
aspiradores, entre outros), que devem permanecer na sala de guarda de mate-
riais, sendo deslocados para SO de acordo com a necessidade. Não há mais in-
dicação de armários ou prateleiras para a distribuição e colocação de materiais 
à disposição. Geralmente se faz uso de carros de materiais específicos para cada 
cirurgia, que são montados no próprio CC, ou no CME. Após o uso, os mate-
riais contaminados retornam para o expurgo e os descartáveis são desprezados.

A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) deve ser uma área anexa ao 
CC, localizada no mesmo piso, e que favoreça a rápida transferência do cliente 
anestesiado da SO à SRPA, de modo a não proporcionar alterações hemodi-
nâmicas no transporte do paciente crítico no período pós-anestésico, ou o seu 
rápido retorno à SO, em caso de necessidade de reintervenção cirúrgica. As 
especificações para essa área são discutidas no capítulo “Aspectos organizacio-
nais da recuperação pós-anestésica”.

Cabe ressaltar que os componentes do CC podem sofrer variações de acor-
do com o porte do hospital e suas necessidades específicas, sendo que os CC 
exclusivamente ambulatoriais podem ter planta física simplificada, ou seja, 
com menor número de ambientes, em relação ao CC convencional.

Durante várias décadas, o CME se localizava dentro do CC, e ainda é assim 
em hospitais mais antigos. Atualmente, tem-se notado a tendência de o CME 
estar localizado fora do CC, com fácil comunicação entre os dois setores, que 
pode ser feita por profissionais ou por elevadores monta-carga e acondiciona-
mento dos materiais destinados aos procedimentos cirúrgicos do dia em um 
arsenal levado às SO por meio de carros de transporte.

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS 

Como todos os componentes do CC são submetidos à limpeza terminal, 
há necessidade de os materiais usados no acabamento suportarem esse tipo de 
limpeza, realizada com máquinas de lavagem e aspiração14.

O piso deve ser de material resistente, não poroso e livre de frestas. Como 
preconiza o MS15, os materiais para revestimento de parede, teto e piso de áreas 
críticas e semicríticas devem ser resistentes à lavagem e ao uso de produtos 
químicos, como desinfetantes.

Era recomendado o uso exclusivo de granilite16 para o acabamento de pisos. 
Entretanto, as tintas à base de epóxi, PVC e poliuterano podem ser usadas no 
acabamento de paredes e tetos e até em pisos5.
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As paredes devem ter cor neutra, suave e fosca para evitar a emissão de 
reflexos luminosos, a fadiga visual, o cansaço e os estímulos nervosos2.

O formato do CC foi alvo de amplas discussões, e chegou-se à viabilida-
de maior do formato retangular, por proporcionar funcionalidade das áreas, 
sem perdas de cantos arredondados, como era usado na junção de piso e 
parede. Para a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 
Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC)5, o 
canto deve proporcionar a limpeza adequada e completa. Ralos são proibidos 
no CC2.

O teto não deve ter exposição de fios e tubulações, mas deve permitir faci-
lidade de manutenção, se necessário. Se possuir forro deve ser contínuo (não 
removível), para evitar acúmulo de sujidade.

A existência de janelas no CC é um tema controverso. Há alguns anos, 
acreditava-se que o CC deveria ser hermeticamente isolado das demais áreas 
e, para tanto, até as janelas eram proibidas. Atualmente, verificou-se que as 
janelas, em algumas áreas do CC, e não especificamente nas SO, possibilitam 
a conexão da equipe cirúrgica com o mundo exterior, e podem ser uma estra-
tégia de relaxamento. Neste caso, são usados vidros duplos e de fácil limpeza e 
janelas lacradas e com persianas, o que possibilita a limpeza e o escurecimento 
da SO para cirurgias como as laparoscópicas.

As portas devem ser de correr e, nas SO, devem possibilitar a visão externa 
do ambiente interno da sala, diminuindo a necessidade de entrada de pessoal. 
As portas de vai-e-vem aumentam o risco de contaminação com as mãos de 
pessoas que a utilizam, além de movimentar o ar ambiente sem necessidade17.

BIOENGENHARIA

A iluminação geral do CC é fornecida pelas lâmpadas localizadas no teto, 
que devem ser embutidas e de fácil acesso para manutenção. As lâmpadas de-
vem ser fluorescentes e incandescentes. Para minimizar fadiga visual, a razão 
da intensidade de luz deve ser de 1:3 e não exceder 1:5. Esse contraste deve 
ser mantido nos corredores, nos lavabos e na própria SO; assim, a equipe 
cirúrgica fica acostumada à intensidade de luz antes de entrar no campo ci-
rúrgico17.

O foco central deve oferecer uma iluminação que facilite o diagnóstico de 
anormalidades, principalmente nas estruturas anatômicas. A intensidade da 
luz deve ser dosada à medida em que houver necessidade de maior iluminação 
no campo operatório. Deve-se proporcionar uma iluminação que crie pouca 
sombra, produza luz semelhante à luz solar, seja ajustável (tanto em posição 
vertical como horizontal), e produza aquecimento mínimo no campo17.
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A ventilação conta com a utilização do sistema de ar-condicionado, cujas 
finalidades são a remoção dos gases anestésicos, o controle da temperatura e 
da umidade, a promoção da troca de ar adequada, a remoção de partículas em 
suspensão e o impedimento da entrada de partículas de áreas subjacentes5.

O ar-condicionado deve ser centralizado, com o uso de filtros tipo HEPA 
(do inglês High Efficiency Particulate Air), com pressão positiva em SO, e a ma-
nutenção das tubulações e filtros é de extrema importância2. As entradas de ar 
devem estar localizadas afastadas do chão e as saídas, nas partes inferiores das 
paredes, para permitir o fluxo unidirecional18.

O sistema centralizado deve controlar a umidade relativa do ar entre 50 e 
60% e a temperatura em SO entre 20ºC e 24ºC, e, de preferência, somente o 
serviço de manutenção poderá ter acesso ao controle, para não se considerar 
apenas a temperatura para conforto da equipe cirúrgica, mas, também, para 
que se tenha em mente a normotemperatura para o paciente17.

Os circuitos elétricos devem ser separados para possibilitar diferentes usos, 
sem sobrecarga da rede elétrica. As instalações devem prover uma descarga de 
energia estática suficiente para diminuir a possibilidade de choques elétricos e 
faíscas, que podem resultar em princípio de incêndio e até destruição do CC17.

As tomadas elétricas devem estar situadas a 1,5 m do chão, a fim de evitar 
riscos de explosão e acidentes por quedas5.

Em relação às instalações fluido-mecânicas, cada SO deve conter vácuo 
(cor cinza), oxigênio (cor verde), ar comprimido (cor amarela) e óxido nitro-
so (cor azul), instalados em régua ou coluna de gases suspensa no teto, que 
possibilita maior circulação da equipe cirúrgica e de enfermagem. Trancas de 
emergência para tubulações de gases medicinais devem estar claramente iden-
tificadas e disponíveis.

Ainda segundo a RDC n. 50/20022, que teve alguns itens modificados pela 
RDC n. 307/200219, as instalações mínimas para esse tipo de ambiente são: 
água fria (HF), água quente (HQ), vapor (FV), gás combustível (FG), oxigê-
nio canalizado ou portátil (FO), óxido nitroso (FN), vácuo clínico canalizado 
ou portátil (FVC), ar comprimido medicinal canalizado ou portátil (FAM), 
ar comprimido industrial (FAI), ar-condicionado (AC), coleta e afastamento 
de efluentes direcionados com tratamento especial (CD), sistema elétrico de 
emergência (EE), sistema elétrico diferenciado das demais áreas (ED) e exaus-
tão 0,9% (E). Nas áreas restritas e semirrestritas não deve haver tubulações 
aparentes nas paredes e no teto.

O CC deve ter sistema de emergência com gerador próprio, capaz de assumir 
automaticamente o suprimento de energia em, no máximo, 0,5 segundo e man-
tê-lo por, no mínimo, 1 hora. A rota de fuga para emergências deve ser de conhe-
cimento dos profissionais e precisa estar sinalizada nas dependências do setor.
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A comunicação entre os setores também é vital para a dinâmica efetiva das 
atividades no CC. Por isso deve existir um sistema de interfones, de luminosos 
para chamadas ou para sinalização em cada SO.

Há indicação de uso de circuito interno de televisão no sentido de propor-
cionar o monitoramento das salas. Também se destacam as possibilidades de 
ministrar aulas com esse recurso, da documentação legal das condições de sala, 
da criação de um sistema de comunicação com laboratórios, de consultas via 
vídeo e com discussão de casos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O CC é um setor complexo e de grande importância no contexto hospita-
lar. É composto por várias áreas interdependentes para proporcionar ótimas 
condições à realização do ato anestésico-cirúrgico, promove segurança para 
o paciente e para a equipe, cujo acesso é restrito e de zoneamento asséptico 
definido. 

A arquitetura hospitalar está em fase crescente e com pesquisas que levam 
ao aprimoramento do acabamento e da bioengenharia. Entretanto, é o enfer-
meiro quem fará uso dessas instalações, de modo que deve conhecer os requi-
sitos mínimos para esse ambiente e setor. É de responsabilidade do enfermeiro 
de CC conhecer a legislação vigente e participar da discussão sobre a funcio-
nalidade da planta física, com a finalidade de implementar uma assistência 
adequada para o paciente e proporcionar um ambiente seguro para pacientes e 
profissionais que atuam nesse setor.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Segundo o controle asséptico, quais são as áreas ou o zoneamento 
existentes no CC? Qual é a importância e a relação dessa divisão no 
que se refere à contaminação por microrganismos?

2. Quais são os elementos ou as áreas essenciais para um CC?
3. Relacione cada uma dessas áreas à sua localização dentro do 

zoneamento do CC.
4. Quais são as características arquitetônicas da planta física do CC?
5. Reflita sobre o papel do enfermeiro no planejamento físico de um CC e 

sua correta utilização para o sucesso do procedimento anestésico- 
-cirúrgico.



32 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

REFERÊNCIAS

1. Gruendeman BJ, Fernsebner B. Comprehensive perioperative nursing. Boston: Jones and Barlett Learning; 
1995. p. 3-17.

2. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada 
RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, pro-
gramação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília; 
2002. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/res0050_21_02_2002.
html. Acessado em: 23 ago 2014.

3. São Paulo. Secretaria da Saúde. Lei n.10.083 de 23/9/1998. Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado. 
Disponível em: http://www.mp.sp.gov.br/SaudePublica/legisla/Estadual. Acesso 26 jun 2014.

4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 400, de 6 de dezembro de 1977. Dispõe sobre critérios de cons-
trução e acabamento de serviços de saúde. Brasília: DOU; 1977.

5. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material 
e Esterilização. Práticas recomendadas: centro de material e esterilização, centro cirúrgico e recuperação 
pós-anestésica. 6.ed. São Paulo: Sobecc; 2013. Parte II – Centro cirúrgico. p. 114-255.

6. Silva MAA, Rodrigues AL, Cesaretti IRU. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. 2.ed. São Paulo: 
EPU; 1997.

7. Stumm EMF, Maçalai RT, Kirchner RM. Dificuldades enfrentadas por enfermeiros em um centro cirúrgico. 
Texto Contexto Enferm. Florianópolis .2006;15(3):464-71.

8. Moraes MW, Carvalho R. A inserção do centro cirúrgico na assistência à saúde. In: Carvalho R, Bianchi ERF 
(orgs.). Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. Barueri: Manole; 2010. p. 1-21.

9. Botelho ACMA, Zioni EC. Visão arquitetônica do centro cirúrgico para enfermagem. In: Malagutti W, Bonfim 
IM. Enfermagem em centro cirúrgico: atualidades e perspectivas no ambiente cirúrgico. São Paulo: Marti-
nari; 2008. p. 31-54. 

10. Association of periOperative Registered Nurses (AORN). Perioperative standards and recommended prac-
tices. Denver: Aorn; 2012.

11. Possari JF. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 4.ed. São Paulo: Iátria; 2009.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Curso básico de controle de infecção hospitalar. Caderno B: Principais síndro-

mes infecciosas hospitalares. Brasília; 2000. p. 7-62.
13. Jardim DP. Planejamento físico, recursos materiais e equipamentos do Centro Cirúrgico. In: Carvalho R, 

coordenadora. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação anestésica. Barueri: Manole; 2015, p.72-
87. Capítulo 5. 

14. Lacerda RA. Ambiente da sala de operações: fontes de contaminação e relação com infecção em centro 
cirúrgico. In: Lacerda RA (org.). Controle de infecção em centro cirúrgico: fatos, mitos e controvérsias. São 
Paulo: Atheneu; 2003. p. 325-60.

15. Brasil. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de asúde: limpeza e 
desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA; 2010.

16. Margarido NF. Ambiente cirúrgico. Sala cirúrgica. In: Goffi FS. Técnica cirúrgica: bases anatômicas e fisio-
patológicas e técnicas de cirurgia. 4.ed. São Paulo: Atheneu; 2001.

17. Phillips N. Berry Kohn’s: Operating room technique. 12.ed. StLouis: Elsevier; 2012.
18. Nichols RL. The operating room. In: Bennett JV, Brachmann PS. Hospital infections. Philadelphia: Lippincott-

-Raven; 1998. p. 421-30.
19. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC 

n. 307, de 14 de novembro de 2002. Altera a Resolução RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 que 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília; 2002.



33

3

Modelos de assistência de enfermagem 
perioperatória 

Estela Regina Ferraz Bianchi

Rita Catalina Aquino Caregnato

Rita de Cássia Burgos de Oliveira

PONTOS A APRENDER

1. Definir a importância do modelo de assistência para a enfermagem 
perioperatória.

2. Descrever as etapas da elaboração de um modelo de assistência.
3. Citar os modelos de assistência existentes na enfermagem 

perioperatória.
4. Discutir o papel do enfermeiro na implementação de um modelo de 

assistência perioperatória.

PALAVRAS-CHAVE

Enfermagem perioperatória; cuidados de enfermagem; modelos teóricos; 
modelos de enfermagem.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Componentes de um modelo de assistência. 
Modelos de assistência de enfermagem perioperatória. Considerações 
finais. Propostas para estudo. Referências.

RESUMO

A assistência de enfermagem perioperatória é considerada vital para a reali-
zação e o sucesso de um ato anestésico-cirúrgico, tanto com relação às necessida-
des e expectativas do paciente e da família como com relação à equipe de saúde. 

Neste capítulo, vários modelos são apresentados e discutidos, e parte-se 
da descrição de um modelo como a base científica para atuação em qualquer 
etapa da experiência perioperatória. Embora no Brasil o modelo Sistema de 
Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) seja o mais difundido, cabe 
à equipe de enfermeiros conhecer os modelos existentes e definir aquele a ser 
adotado, conforme a realidade dos recursos oferecidos na instituição e das ne-
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cessidades efetivas, permitindo uma atuação eficaz e competente no período 
perioperatório.

INTRODUÇÃO

Desde meados de 1860, Florence Nightingale destacava a importância de a 
enfermagem possuir um corpo de conhecimento próprio, seguindo a utiliza-
ção de métodos científicos. Entretanto, a enfermagem científica nos moldes co-
nhecidos atualmente propagou-se somente a partir de 1952, com a publicação 
do periódico Nursing Research. O incremento nas pesquisas realizadas gerou a 
necessidade de desenvolver um corpo de conhecimento que abarcasse a atua-
ção científica do enfermeiro. Assim, foram desenvolvidos diversos paradigmas 
e teorias de enfermagem que deram um arcabouço teórico à profissão.

A enfermagem perioperatória começou informalmente, com a atuação do 
profissional junto aos “cirurgiões-barbeiros”, na limpeza de material e na con-
tenção de pacientes. A consolidação da atuação do enfermeiro cirúrgico foi 
fortemente influenciada pela criação da Association of periOperative Regis-
tered Nurses (AORN), cuja missão consiste em unificar os enfermeiros pe-
rioperatórios, proporcionar educação e recomendar padrões para o cuidado 
do paciente cirúrgico, nas esferas física e mental, em relação ao período pré-
-cirúrgico, ao momento anestésico-cirúrgico e na recuperação pós-cirúrgica. 
Além disso, a AORN busca promover a excelência na prática de enfermagem 
perioperatória1. Com o avanço da atuação da associação, alguns conceitos fo-
ram desenvolvidos, como a filosofia de assistência, os padrões de atuação em 
diversos momentos e as competências do enfermeiro, nos aspectos adminis-
trativos e assistenciais, bem como a preocupação com a atuação científica da 
enfermagem perioperatória.

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Re-
cuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC) nasceu 
em setembro de 1991, com a missão de “colaborar com o desenvolvimento 
técnico-científico e divulgar as melhores práticas para atuação da enfermagem 
perioperatória, além de propor recomendações referentes às áreas de Centro 
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização”2. As 
publicações trimestral da Revista da SOBECC e a publicação das Práticas Reco-
mendadas da SOBECC, periodicamente revisadas, atualizadas e reeditadas, são 
meios que ajudam a atingir essa missão.

Apesar das recomendações da AORN e da SOBECC em relação à adoção 
de um modelo de assistência para nortear as ações dos enfermeiros no Centro 
Cirúrgico (CC), a grande maioria dos CC dos hospitais brasileiros ainda não 
adota um modelo formal, portanto a assistência prestada não segue um mo-
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delo preestabelecido. Geralmente, a assistência de enfermagem perioperatória 
é prestada de maneira organizada pelos enfermeiros, embora, na maioria das 
vezes, não exista um registro ou uma documentação que norteie as suas etapas 
e que também garanta a sua continuidade. Nesse sentido, a assistência acaba 
sendo uma atividade profissional individual. O paciente e a família têm papel 
essencial na formulação dos objetivos e na implementação da assistência a ser 
prestada. Entretanto, é a instituição que define a filosofia da assistência e, por-
tanto, nesse aspecto, define, também, a maneira como a dimensão do cuidar no 
binômio equipe de saúde-paciente estará inserida em um contexto com valores 
e crenças de ordem mais ampla.

São realizadas cada vez mais cirurgias complexas, de longa duração e com 
a participação de diversas especialidades; cabe ao enfermeiro perioperatório a 
coordenação da assistência prestada, direcionada ao sucesso da cirurgia para 
o paciente e para sua família, gerando satisfação no trabalho produzido pela 
equipe de saúde.

As cirurgias podem ser realizadas em instituições hospitalares, consultó-
rios, clínicas ou ambulatórios. O planejamento da assistência independe do 
local onde a cirurgia se realizará, pois o cumprimento dos princípios de técnica 
asséptica, a implementação e a avaliação da assistência devem ser observados 
em todas as instâncias.

A busca por uma assistência com qualidade, direcionada às reais necessi-
dades de cada cliente e deve ser um processo planejado, sistemático e contínuo 
que identifica, resolve, monitora e avalia a assistência de enfermagem, com 
vistas ao atendimento das expectativas e das necessidades dos clientes. Faz-se 
necessária a adoção de um modelo de assistência para subsidiar a enferma-
gem perioperatória. Cabe aos enfermeiros, docentes e alunos de graduação e 
de pós-graduação em enfermagem somarem esforços para que a atuação do 
enfermeiro perioperatório seja progressivamente embasada em modelos con-
ceituais e práticos de atuação.

COMPONENTES DE UM MODELO DE ASSISTÊNCIA

Entende-se como modelo um conjunto de conceitos e proposições que se 
direciona à prática, à educação e à pesquisa.

A escolha de um modelo de atuação do enfermeiro depende da inserção do 
CC no contexto de saúde e, em particular, na instituição hospitalar. Quando a 
organização tem definida a filosofia de assistência e seus objetivos, o CC deve 
ser equiparado com esses valores e pressupostos definidos. Entretanto, se a cul-
tura organizacional não é explicitada, podem-se encontrar dificuldades sutis 
ou declaradas que impeçam a atuação desejada do enfermeiro perioperatório. 
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Entretanto, nada impede que esse processo seja invertido, ou seja, que o CC co-
mece a discutir premissas de assistência e que isso seja incorporado e definido 
para toda a organização.

Todo enfermeiro perioperatório deveria atuar com base em um modelo, 
entretanto as características apresentadas nos cenários da prática assistencial 
brasileira têm dificultado seu emprego e, como consequência, na maioria das 
instituições, o modelo não está explícito nem formalmente documentado.

No CC, as crenças e os valores em relação ao foco de intervenção devem ser 
claramente definidos. Nesse aspecto, um questionamento é essencial: quem é 
o alvo da assistência? Geralmente no discurso (e deveria ser também na rea-
lidade) o paciente e sua família são os focos da assistência. Contudo, muitas 
vezes, é a equipe cirúrgica quem tem prioridade no planejamento para que haja 
condições de sucesso do ato anestésico-cirúrgico. Esse é um exemplo de que a 
filosofia da assistência a ser prestada em uma instituição deve ser clara.

Outra definição necessária para a escolha de um modelo é quanto ao papel 
dos profissionais de saúde. Qual será a abrangência de atuação? Como será im-
plementada a assistência? Quais são os resultados esperados? Essas definições 
colocam em pauta o modelo a ser adotado.

Também é importante esclarecer as questões concernentes aos custos, uma 
vez que há necessidade de se verificar o custeio da formalização do modelo e da 
educação continuada dos profissionais envolvidos. Entretanto, os valores gas-
tos são justificáveis em decorrência da repercussão na qualidade da assistência 
que o modelo impõe, revertendo para o paciente, a família, a equipe interpro-
fissional e a própria instituição.

Os elementos a serem considerados para adotar um modelo que permita 
alcançar a qualidade da assitência devem abranger três dimensões3,4:

 � Estrutura: características estáveis das instituições, como área física, re-
cursos humanos, financeiros, materiais e modelo organizacional. Deve-se 
levar em conta a qualificação do pessoal, os benefícios e os custos dessa 
implementação.

 � Processo: conjunto de atividades desenvolvidas pelo enfermeiro perio-
peratório, nível e modos de intervenção e as relações estabelecidas entre 
profissionais e clientes. Alguns modelos apresentados a seguir preconizam 
a atuação do enfermeiro no período pré-operatório imediato, com a reali-
zação da visita pré-operatória de enfermagem, o que demanda o desloca-
mento do enfermeiro perioperatório e a internação do paciente com ante-
cedência mínima.

 � Resultados: obtenção das respostas desejáveis dos produtos e/ou serviços. 
Considerando-se como produto a cirurgia e os serviços prestados de en-
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fermagem, espera-se que os sistemas orgânicos do paciente e as alterações 
fisiológicas e comportamentais retornem à normalidade o mais rápido pos-
sível, para que o paciente possa regressar à sociedade.

O modelo de assistência perioperatória é a aplicação do método científico. 
O Quadro 3.1 apresenta a comparação entre as etapas.

Quadro 3.1 Comparação entre as etapas do método científico e do modelo de assistência.

Método científico Modelo de assistência 

1. Definição do problema de pesquisa, 
formulação de hipóteses e escolha do 
método de investigação

- Definição da assistência perioperatória
- Formulação de objetivos
- Escolha do modelo

2. Coleta de dados - Levantamento dos dados do paciente a ser 
operado

3. Análise dos dados e teste de hipóteses - Análise dos dados (diagnóstico de enfermagem) 
- Planejamento da assistência a ser 
implementada
- Testagem e avaliação do planejamento realizado

4. Resultados - Avaliação de alterações orgânicas do paciente
- Avaliação dos resultados esperados

5. Conclusões - Realização da cirurgia sem ocorrência de 
eventos adversos e com retorno mais rápido para 
a vida normal

Na descrição das etapas de um modelo, pode-se perceber que o enfermeiro 
perioperatório realiza algumas delas. Mesmo sem a intenção, desenvolve-se 
aqui um modelo de assistência. Esse modelo informal deve ser substituído por 
modelos formais. Constata-se que a assistência de enfermagem respaldada por 
modelos informais falha em muitos aspectos essenciais da assistência, como 
em relação às características particulares do paciente e às necessidades espe-
cíficas, o que pode aumentar a exposição a riscos e a ocorrência de eventos 
adversos. Por outro lado, requisitos importantes e imprescindíveis em relação 
ao material, ao equipamento e à distribuição de pessoal são realizados, muitas 
vezes de modo bastante eficiente.

A seguir, são apresentados o SAEP, mais utilizado na realidade brasileira e 
indicado nas Práticas Recomendadas da SOBECC2, e outros modelos de assis-
tência na área da saúde e da enfermagem perioperatória existentes.
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MODELOS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA

Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) 

O modelo SAEP é o mais difundido no Brasil; tem como base o atendimen-
to das necessidades humanas básicas e o Processo de Enfermagem (PE), estru-
turados por Wanda de Aguiar Horta. Desde 1978 há trabalhos que divulgam e 
definem a importância de o enfermeiro conhecer as necessidades do paciente e 
de sua família antes de entrar no ambiente desconhecido do CC, de manter um 
vínculo de confiança entre enfermeiro e paciente e satisfazer as expectativas de 
cuidado do paciente5.

Em 2009, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a Re-
solução n. 358, que determina a utilização do Sistema de Assistência de En-
fermagem (SAE) em todas as instituições de saúde (públicas e privadas), em 
que ocorre cuidado profissional de enfermagem6. Essa resolução estimula a 
implantação do SAEP pelos enfermeiros que atuam em CC.

São cinco as etapas do SAEP, a saber2,7,8:

 � Visita pré-operatória de enfermagem.
 � Planejamento de assistência perioperatória.
 � Implementação da assistência.
 � Avaliação da assistência – visita pós-operatória de enfermagem.
 � Reformulação da assistência a ser planejada, de acordo com os resultados 

obtidos, procurando resolver situações indesejáveis e previnir ocorrência 
de eventos adversos.

Esse cuidado sistematizado é um instrumento teórico que a enfermagem 
lança mão para tentar se apropriar do objeto de trabalho como um todo, pelo 
planejamento e controle de cada fase do processo da assistência operatória. O 
Saep tem como premissa básica operacionalizar os conceitos de assistência de 
enfermagem integral, individualizada, continuada, sistematizada, participati-
va, documentada e avaliada, além de adequar normas, rotinas e condutas para 
a prestação da assistência de enfermagem7,8.

Entende-se a assistência integral ou holística ao paciente como uma ex-
periência de bem-estar, resultante do equilíbrio dinâmico do organismo, en-
volvendo os aspectos físico, psicológico, social, mental e espiritual, portanto, 
relacionando mente e corpo, mente e meio ambiente. Na assistência individua-
lizada, o paciente é único e tem direito à assistência integral.

A sistematização promove a continuidade da assistência, vinculando a in-
tervenção conjunta e contínua dos enfermeiros que trabalham nas unidades de 
internação, CC e Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).
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O conceito de assistência participativa preconiza que o paciente participe 
de maneira ativa de todo o processo cirúrgico, inclusive avaliando a assistência 
recebida. Nesse conceito, a família também tem direito à participação.

O conceito da assistência documentada valoriza registros das evoluções e 
dos dados coletados, que devem ser pertinentes e concisos, presentes em todas 
as fases do processo cirúrgico.

O último conceito definido em relação à filosofia do SAEP é o da avaliação 
da assistência, que proporciona subsídios para a melhoria da qualidade da as-
sistência de enfermagem e para o desenvolvimento da profissão.

A avaliação da assistência de enfermagem perioperatória deverá ser realiza-
da no final de cada fase do processo cirúrgico. É importante avaliar a satisfação 
do paciente, o desempenho do trabalho em equipe e as atividades realizadas 
pelo enfermeiro, de acordo com o modelo assistencial estabelecido pela equipe 
de enfermagem e pela instituição8,9.

Para operacionalizar os conceitos descritos, a enfermagem perioperatória 
lança mão de estratégias e ferramentas contempladas nos três períodos da ex-
periência cirúrgica: período pré-operatório imediato; período transoperatório; 
e período pós-operatório imediato (POI). O SAEP é o alicerce que sustenta as 
ações de enfermagem no CC, promovendo a interação da assistência nos pe-
ríodos pré, trans e pós-operatório10.

Cada um dos períodos tem seu início e término caracterizados por uma 
sequência de eventos e atividades que constituem a experiência cirúrgica.

O período pré-operatório imediato tem início 24 horas antes da cirurgia e 
vai até o momento em que o paciente é recebido no CC. O período transope-
ratório começa quando o paciente é recebido no CC e dura até o momento em 
que é encaminhado para a SRPA. O POI inicia-se na admissão do paciente na 
SRPA e se estende até as primeiras 24 horas do pós-operatório1,2.

Para entender melhor o SAEP, apresenta-se na Figura 3.1 um fluxo opera-
cional com as etapas que o compõem.

No período pré-operatório, a visita pré-operatória de enfermagem ao pacien-
te é uma das ferramentas mais importantes para operacionalizar as premissas 
no SAEP, e seu objetivo é promover maior interação entre o enfermeiro do CC 
e o paciente. Nessa visita, o enfermeiro deverá obter importantes informações 
a respeito do paciente cirúrgico, por meio do prontuário, do próprio paciente, 
da família e do enfermeiro da unidade de internação. Os dados coletados e o 
exame físico realizado no paciente permitirão ao enfermeiro elaborar o histó-
rico de enfermagem, identificando os problemas e formulando diagnósticos de 
enfermagem que servirão para conduzir o planejamento da assistência de enfer-
magem individualizada para o transoperatório e pós-operatório, o que criará um 
elo de continuidade na assistência em todos os períodos perioperatórios2,8,9,11,12. 
O enfermeiro deverá aproveitar esta visita para orientar o paciente e seus fami-
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Fluxo operacional do SAEP

Prontuário do  
paciente/enfermeiro 

da unidade de
 internação 

Fonte de
dados

Entrevista com
paciente e

família

Avaliação
pré-operatória

Identificação
de problemas

Planejamento
de cuidados

Implantação
da assistência

Avaliação
da assistência

Histórico

Diagnóstico de
enfermagem

Planejamento da
assistência de
enfermagem

Avaliação dos
resultados

Enfermeiro da SRPA, 
UI ou UTV equipe de 

enfermagem

Figura 3.1 Fluxo operacional do Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP).

liares sobre os cuidados do preparo pré-operatório, do procedimento anestésico-
-cirúrgico, da recuperação anestésica e do POI. Deve-se explicar ao paciente que 
deverá ter um papel ativo no pós-operatório, para a rápida recuperação, realizan-
do exercícios respiratórios, movimentação no leito e deambulação precoce, a fim 
de prevenir complicações respiratórias, cardiovasculares e úlceras por pressão2.

No período transoperatório são desenvolvidas várias atividades relaciona-
das à assistência de enfermagem, como:
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 � Receber o paciente no CC e checar sua identificação, verificar a ficha pré-
-operatória (preenchida pelo enfermeiro da unidade cirúrgica), analisar a 
evolução e a prescrição de enfermagem.

 � Realizar a interação enfermeiro-paciente, avaliando o estado emocional e fí-
sico, analisando o encaminhamento do prontuário e dos exames do paciente.

 � Preparar a Sala de Operações (SO) com todos materiais e equipamentos ne-
cessários conforme a especialidade cirúrgica, as características do paciente 
e as solicitações especiais realizadas pela equipe anestésico-cirúrgica, rela-
tivas a equipamentos, materiais e medicações.

 � Checar se o sangue para transfusão encontra-se no CC e se os demais ma-
teriais solicitados estão na SO, para o caso de necessidade.

 � Transportar o paciente e realizar sua transferência para a mesa cirúrgica.
 � Realizar cuidados de enfermagem durante o ato anestésico-cirúrgico, como 

auxiliar a equipe anestésica na indução do paciente; realizar sondagens di-
versas, conforme solicitação da equipe e necessidade do paciente; auxiliar 
no posicionamento cirúrgico do paciente; colocar placa de eletrocautério 
no local adequado, conforme características cirúrgicas e do paciente; fazer 
preparo do campo operatório, com tricotomia e degermação/antissepsia; 
realizar controle das perdas sanguíneas; abastecer a equipe anestésica e ci-
rúrgica com materiais necessários durante o transoperatório; preparar e 
encaminhar peças anatômicas e exames; e realizar o curativo ao término 
da cirurgia.

 � Auxiliar na retirada do paciente da mesa cirúrgica, no final da cirurgia, e 
transportá-lo até a SRPA ou fazer seu encaminhamento à Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), quando for o caso8,9,13.

Cada um desses itens envolve importantes atividades, que devem ser de-
sempenhadas pelo enfermeiro do CC e pela sua equipe, constituindo-se na fase 
de implementação da assistência.

Em relação às atividades do enfermeiro anteriormente citadas, destaca-se 
a importância do recebimento do paciente no CC, assunto também aborda-
do no capítulo de assistência transoperatória (“Assistência de enfermagem no 
período transoperatório”). Estudos na área perioperatória demonstram que a 
recepção no CC ainda não é realizada pelo enfermeiro em muitas instituições 
do país. Entre as diversas justificativas, a mais citada é o fato de que o enfermei-
ro de CC permanece envolvido com problemas técnico-administrativos que o 
impedem de conhecer os pacientes que permanecerão sob seus cuidados e da 
sua equipe7,8. Em pesquisa realizada, 83,33% dos enfermeiros de CC que cons-
tituíram a amostra informaram que o recebimento e a admissão do paciente 
são realizados pelo auxiliar de enfermagem8. A recepção do paciente no CC 
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tem outro significado quando é realizada pelo enfermeiro, pois permite maior 
segurança na avaliação do preparo para o ato anestésico-cirúrgico e melhor 
interação, favorecida pela relação de ajuda.

Deve-se ter o cuidado de não permitir que o paciente encontre ao chegar 
no CC uma equipe automatizada nas suas atividades, que o trate como mais 
um na sua programação cirúrgica. É importante que o paciente interaja com 
o ambiente e com as pessoas do CC de maneira positiva, pois, dependendo da 
interação e de sua percepção, esse momento poderá ser mais difícil.

A fase conclusiva do processo cirúrgico é o período pós-operatório ime-
diato. A recuperação pós-anestésica exige do enfermeiro uma observação ri-
gorosa, competente e qualificada, pois os pacientes admitidos nesse local se 
encontram em um período crítico e com possíveis riscos de complicações.

Para completar o PE no CC, deve ser realizada a visita pós-operatória de 
enfermagem, momento em que devem ser avaliados o sucesso e as falhas dos 
cuidados prestados nos períodos pré e transoperatório. A visita pós-operatória 
se destaca como uma estratégia de avaliação da assistência prestada, procuran-
do atender os requisitos de qualidade segundo o paciente, ou seja, satisfação da 
assistência transoperatória ou segundo objetivos técnicos previamente estabe-
lecidos, como erros e falhas na assistência.

Embora o modelo SAEP preconize as visitas pré e pós-operatória como es-
tratégia de continuidade e avaliação da assistência de enfermagem periopera-
tória, nas instituições brasileiras e nos CC que adotaram o SAEP, essa estratégia 
não tem sido fácil de ser implementada e mantida, o que acontece muitas vezes  
pelo número reduzido de recursos humanos.

Muitas vezes, o enfermeiro lança mão de estratégias disponíveis na instituição, 
como o uso de comunicação via telefone e rede computadorizada de informação, 
tanto para a obtenção de dados individualizados para o planejamento da assis-
tência no período transoperatório como para a avaliação da assistência prestada.

Planejamento baseado na programação cirúrgica

O planejamento baseado na programação cirúrgica não é especificamente um 
modelo, mas um planejamento muito utilizado na maioria dos hospitais brasi-
leiros. O enfermeiro tem como principal função gerenciar os recursos materiais 
e humanos para a previsão e a provisão em relação ao ato anestésico- cirúrgico. 
Esse planejamento demanda conhecimento e participação do enfermeiro em 
relação à duração cirúrgica, disponibilidade e necessidade de materiais e equi-
pamentos. No planejamento deve ser incluída a avaliação do paciente. Deve-se 
ressaltar que a participação efetiva do enfermeiro nessa avaliação depende da 
filosofia de assistência preconizada e aceita na instituição hospitalar.
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A maior crítica em relação a este modelo de assistência é a falta de registros 
realizados pelo enfermeiro do CC quanto às condições prévias do paciente. 
Isso prejudica o planejamento da assistência individualizada e a adequação de 
recursos materiais e humanos específicos para o ato anestésico-cirúrgico. A 
falta de registros, além de não dar a visibilidade ao trabalho realizado pela 
equipe de enfermagem no CC, também não ampara legalmente o enfermeiro 
em casos de ocorrências jurídicas.  

Modelo baseado no enfoque de risco

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 7, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), publicada em 2010, define risco como “combi-
nação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano”14. 

Neste milênio, os serviços de saúde vêm procurando novos modelos de ges-
tão fundamentados em princípios de qualidade total, buscando o erro zero, 
de modo que há a necessidade de monitoramento dos riscos nos processos de 
trabalho e na prestação de serviços15. 

Ao promover a cultura da segurança, a Anvisa publicou, em 26 de julho 
de 2013, a RDC n. 36, que institui ações para a segurança do paciente em ser-
viços de saúde e dá outras providências16. Nesta resolução, a gestão de risco é 
definida como a “aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, 
condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e con-
trole de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a 
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional”16. 

Nessa perspectiva, a aplicação do modelo baseado no enfoque de risco na 
assistência de enfermagem perioperatória está pautada na identificação dos 
fatores de risco, o que possibilita uma prática assistencial individualizada, 
considerando a complexidade do ambiente, do ato anestésico-cirúrgico e do 
paciente. Tem como base a identificação dos riscos inerentes à realização da 
cirurgia e à individualidade do paciente. Por meio de ações de enfermagem, 
situações de risco podem ser minimizadas, controladas e, por vezes, elimi-
nadas17.

O modelo baseado no enfoque de risco aplicado ao CC pode ser dividido, 
didaticamente, em riscos relacionados a seguir.

Ambiente

Análise dos fatores que possam interferir na assistência, em decorrência 
de alterações do ambiente quanto aos riscos físicos da SO. Por exemplo, ris-
cos mecânicos, como o transporte do paciente da mesa cirúrgica para a maca; 
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riscos biológicos, como a obtenção de material devidamente processado e em 
condições de uso imediato.

Materiais e equipamentos 

Foco na quantidade e qualidade de materiais e de equipamentos adequados 
para a realização do ato anestésico-cirúrgico sem intercorrências.

Recursos humanos

Determinação da quantidade e da qualidade de pessoal, seja em relação 
aos circulantes de sala, seja em relação aos instrumentadores cirúrgicos e aos 
serviços de apoio, entre outros.

Paciente

Considerar a individualidade do “ser paciente”, conhecendo-se os riscos a 
que possa estar exposto, condições físicas do paciente (idade), doenças associa-
das (hipertensão, diabetes mellitus), preparo pré-operatório a que foi submeti-
do. Esses dados podem ser obtidos com o enfermeiro da unidade de internação 
ou mesmo com a equipe médica.

Riscos comuns a outras áreas

Além desses riscos relacionados ao procedimento anestésico-cirúrgico, 
outros riscos comuns a outras áreas também devem ser identificados, como 
erros de prescrição de medicamentos, infecções relacionadas à assistência à 
saúde (Iras) e falhas na comunicação18. A partir da identificação dos riscos, a 
assitência de enfermagem será planejada para ser implementada no período 
transoperatório.

Prática baseada em evidências

Na essência, “qualquer profissão” baseada em evidência significa “o uso de 
informações válidas e relevantes na tomada de decisão” 19. Portanto, define-se a 
prática baseada em evidências como “o uso consciente, explícito e judicioso da 
melhor evidência atual para a tomada de decisão sobre o cuidar individual do 
paciente”20. Compreende um processo integralizador da competência clínica 
individual, com os achados clínicos gerados pelas pesquisas sistemáticas exis-
tentes e nos princípios da epidemiologia clínica20,21.
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Os elementos da prática baseada em evidências são constituídos pelas téc-
nicas de tomada de decisão clínica, pelo acesso às informações científicas e pela 
análise da validade dessas informações, principalmente averiguando os graus de 
eficiência e efetividade que possuem22. Tal modelo de assistência busca alcançar 
a tomada de decisão clínica, considerando quatro componentes, a saber: 

 � Preferências e circunstâncias do paciente. 
 � Recursos disponíveis. 
 � Evidência de pesquisa válida e relevante. 
 � Discernimento e especialização do enfermeiro19. 

São sugeridos cinco passos para a aplicação da prática baseada em evidên-
cias23:

 � Transformar a dúvida em questão clínica.
 � Buscar a melhor evidência para respondê-la.
 � Avaliar a validade, o impacto e a aplicabilidade da informação.
 � Integrar a evidência com a experiência clínica e as características do paciente.
 � Realizar autoavaliação do desempenho dos passos anteriores.

A prática baseada em evidências não conta com intuição, observações não 
sistematizadas ou princípios patológicos. Ela enfatiza o uso de pesquisas para 
guiar a tomada de decisão clínica. Essa prática combina a pesquisa com a ex-
periência clínica e as preferências do paciente para realizar uma decisão sobre 
um problema específico24.

A força da evidência pode ser categorizada em cinco níveis25:

 � Nível 1: evidência forte de pelo menos uma revisão sistemática de múltiplos 
estudos randomizados, controlados, bem delineados.

 � Nível 2: evidência forte de pelo menos um estudo randomizado, controla-
do, de delineamento apropriado e tamanho adequado.

 � Nível 3: evidência de estudos bem delineados, sem randomização, grupo 
único pré e pós-coorte, séries temporais ou caso-controle pareado.

 � Nível 4: evidência de estudos bem delineados, não experimentais, realiza-
dos em mais de um centro ou grupo de pesquisas.

 � Nível 5: opiniões de autoridades respeitadas, baseadas em evidências clíni-
cas, estudos descritivos ou relatórios de comitês de especialistas.

A evidência é caracterizada como algo que fornece provas para a tomada de 
decisão. Abrange resultados de pesquisas, bem como consenso de especialistas 
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reconhecidos; dentro de uma organização, devem ser incluídos fatos ou dados 
oriundos do trabalho desenvolvido26.

A prática baseada em evidências não se restringe, exclusivamente, à evidên-
cia como único fator no atendimento, uma vez que pretende realizar a integra-
ção entre a melhor evidência disponível, a experiência clínica do profissional e 
as características individuais do cliente27,28.

O planejamento da assistência de enfermagem no período perioperatório 
proporcionará uma assistência integral e individualizada para o paciente cirúr-
gico e sua família, possibilitando a implementação de intervenções que aten-
dam às reais necessidades do paciente, minimizando sua ansiedade e os riscos 
inerentes ao procedimento anestésico-cirúrgico24.

Entende-se que a prática baseada em evidências seja uma abordagem que 
incentiva o enfermeiro a buscar conhecimento científico, por meio do desen-
volvimento de pesquisas ou pela aplicação, na sua prática profissional, dos re-
sultados encontrados na literatura24.

Diagnóstico de Enfermagem

Realizou-se, em 1973, a primeira conferência sobre diagnósticos de enfer-
magem, com o intuito de identificar o conhecimento de enfermagem e esta-
belecer um sistema de comunicação adequado. Dessa conferência nasceu o 
National Group for the Classification of Nursing Diagnosis, composto por en-
fermeiros dos Estados Unidos e do Canadá atuantes na prática, na educação e 
na pesquisa29.

Esse grupo determinou uma força-tarefa para reunir e disseminar informa-
ções sobre o diagnóstico de enfermagem; encorajar as atividades educacionais 
para a implementação dos diagnósticos, incluindo a realização de conferên-
cias e outros; promover e organizar as atividades com o objetivo de continuar 
o desenvolvimento, a classificação e a testagem científica dos diagnósticos de 
enfermagem, incluindo conferências nacionais, identificação de critérios para 
aceitação dos diagnósticos, levantamento de atividades de pesquisa e explora-
ção de métodos de classificação. Uma proposta de força-tarefa mais formal foi 
aprovada na 5a conferência nacional e o grupo passou a ser chamado North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA), que possui representan-
tes eleitos para direção e comitês fixos.

Em 1987, a American Nurses Association (ANA) sancionou oficialmente a 
NANDA como a organização encarregada do sistema de classificação de diag-
nósticos de enfermagem29.

Em março de 1990, durante a 9a Conferência da NANDA, a assembleia 
aprovou a seguinte definição oficial de diagnóstico de enfermagem: “Um 
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julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, família ou comunidade 
aos problemas de saúde, processos vitais reais ou potenciais”29. O diagnós-
tico de enfermagem proporciona a base para a seleção das intervenções de 
enfermagem, visando ao alcance de resultados pelos quais o enfermeiro é 
responsável.

Os diagnósticos de enfermagem derivam de avaliações e consideram que o 
paciente está interagindo com o ambiente a todo momento. O diagnóstico não 
pode ser retirado do contexto do processo de enfermagem, pois resultaria em 
mau uso do conceito e rotulação prematura a estereótipos, tendo como conse-
quência a assistência inapropriada29.

A elaboração de um diagnóstico de enfermagem exige conhecimento e prá-
tica e, se for usado de maneira sistemática, a exatidão será aumentada, uma vez 
que o ser humano é complexo, exclusivo e está em constante mudança30.

O diagnóstico de enfermagem da NANDA tem sido utilizado no Brasil em 
pesquisas de graduação e pós-graduação. Enfermeiros de instituições hospita-
lares têm utilizado o diagnóstico como subsídio para o planejamento de cuida-
dos e a intervenção de enfermagem específica.

No período perioperatório, geralmente se observam os diagnósticos de 
riscos para infecção e para lesões, como queimadura por uso concomitante 
de equipamentos, posição cirúrgica inadequada, hemorragia e queda; e risco 
emocional, como ansiedade pré-operatória.

O diagnóstico da NANDA é empregado em várias áreas da enfermagem e, 
portanto, não é de uso exclusivo da enfermagem perioperatória.

Modelo perioperatório focado no paciente 

O corpo diretor da AORN, em 1993, reconheceu a necessidade de desen-
volver uma base de dados nacional específica para o campo de enfermagem 
perioperatória. O objetivo foi demonstrar aos administradores, gestores finan-
ceiros e formadores de políticas de saúde os problemas que os enfermeiros 
perioperatórios efetivamente enfrentam. Esse foi o início de um programa de 
seis anos para criar uma linguagem e uma base de dados sobre enfermagem 
perioperatória.

Formou-se um grupo de membros da AORN, especialistas no tema, para 
assumir a enorme tarefa de desenvolver uma linguagem padronizada de enfer-
magem, que se tornou conhecida como Perioperative Nursing Data Set (PNDS 
– Conjunto de Dados de Enfermagem Perioperatória). A força-tarefa forma-
da incluía enfermeiros clínicos perioperatórios, educadores, administradores, 
pesquisadores e consultores para representar o grupo de desenvolvimento da 
AORN.
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Para a AORN, os benefícios do PNDS são estrutura de documentação e 
avaliação do cuidado de enfermagem; análise precisa e completa de dados; ati-
vidades de benchmarking (avaliação frente às melhores referências) entre orga-
nizações provedoras de saúde e custeio com base em atividade.

O modelo perioperatório focado no paciente28 é a estrutura conceitual para 
o PNDS, modelo para a prática de enfermagem perioperatória. O paciente e 
sua família são o cerne deste modelo e, portanto, determinam o foco do cuida-
do de enfermagem perioperatória.

No modelo, círculos concêntricos expandem-se em torno do paciente e da 
família, representando os domínios e os elementos da enfermagem periopera-
tória.

O PNDS consiste em domínios de preocupação de enfermagem, como 
diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados do pa-
ciente. Esses domínios estão em contínua interação com o sistema de saúde, 
cercando o foco da prática de enfermagem perioperatória: o paciente.

Três desses domínios – respostas comportamentais, segurança do paciente 
e respostas fisiológicas – refletem fenômenos de preocupação dos enfermeiros 
perioperatórios e consistem em diagnósticos de enfermagem, intervenções e 
resultados que pacientes cirúrgicos ou suas famílias experimentam. O quarto 
domínio, o sistema de saúde, consiste em elementos de informação estrutural 
e concentra-se nos processos e nos resultados clínicos.

O modelo como um todo ilustra a natureza da experiência de um paciente 
perioperatório e a presença da enfermagem durante todo o processo. Traba-
lhando colaborativamente com os outros membros do tratamento de saúde 
e com o paciente, o enfermeiro estabelece resultados, identifica diagnósticos 
e promove assistência de enfermagem. O enfermeiro intervém dentro de um 
contexto do sistema de tratamento de saúde para ajudar o paciente a alcançar 
o melhor desempenho possível (psicológico, comportamental e de segurança), 
durante a experiência perioperatória.

No Brasil, grupos de estudos têm discutido sua aplicação prática, e as pes-
quisas estão sendo iniciadas20. Nas instituições hospitalares ainda não há co-
nhecimento da adoção desse modelo de assistência.

Gerenciamento de caso (case management) 

Por mais de uma década, o modelo de gerenciamento de caso tem sido parte 
integral da prática psiquiátrica nos Estados Unidos, gerando um grande volume 
de literatura. A aplicação dos princípios do gerenciamento de caso no cuidado 
de pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos está se tornando cada vez 
mais popular no Reino Unido e na Europa, e a literatura sobre o tema passou 
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a ser publicada. No entanto, conceitos definitivos sobre a eficácia desse modelo 
não foram elaborados em razão de um leque de problemas conceituais e meto-
dológicos. Resultados reportados são revistos no contexto de projeto de estudos 
e características de serviços. Os autores concluíram que a prática do gerencia-
mento de caso pode ter ao menos algum impacto sobre o uso de serviços pelo 
paciente, incluindo: redução expressiva nos dias de internação; satisfação com 
os serviços; engajamento com os serviços e a rede social e de relacionamentos, 
quando prestado como serviço clínico direto e com elevada relação equipe-
-paciente. Um conjunto de recomendações é sugerido para a prática futura e 
apresentação de pesquisas envolvendo o modelo de gerenciamento de caso31.

A definição desse modelo é dada pela Sociedade Americana de Geren-
ciamento de Casos como um “processo colaborativo e multidisciplinar, cuja 
finalidade consiste em planejar, implementar, coordenar, monitorar e avaliar 
as opções e os serviços para atender às necessidades individuais de saúde, de 
modo a otimizar a comunicação e a disponibilidade de recursos, tendo como 
meta a melhoria da qualidade da assistência prestada” 32.

Nesse modelo, o grupo de profissionais envolvido deve trabalhar em co-
mum acordo e habitualmente elege um enfermeiro para realizar o acompa-
nhamento da trajetória do paciente, desde a pré-admissão até a alta hospitalar. 
Geralmente, está indicado para pacientes submetidos a cirurgias de alto risco, 
cronicamente doentes e grupos de pacientes com diagnósticos relacionados. 
Tem como objetivos a diminuição do período de hospitalização, a assistência 
prestada com segurança e o baixo custo hospitalar. O grupo envolvido com 
o Case Management deve ter três características: conhecimento para embasar 
suas decisões; especialização na área de atuação; avaliação constante, realizada 
por membros do grupo, por clientes e pela organização como um todo33. 

No Brasil, a adoção desse modelo na área de enfermagem perioperatória 
não é conhecida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sugere-se aos enfermeiros de CC que desenvolvam a assistência sistemati-
zada de enfermagem ao paciente no período perioperatório. Acredita-se que a 
assistência assim desenvolvida reverterá em benefícios para o paciente, indi-
vidualizando-o e promovendo o atendimento de suas necessidades básicas; ao 
enfermeiro, tal prática conferirá conhecimentos sobre o paciente, o que possi-
bilitará um planejamento qualificado da assistência a ser prestada.

É importante refletir sobre a atuação do enfermeiro no período perioperató-
rio, como também é fundamental a escolha de um modelo de assistência de en-
fermagem, bem como a adequada documentação de toda a assistência prestada.
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Não adianta ter apenas um modelo descrito no papel, uma obrigação de 
preenchimento, se não houver a conscientização da importância das informa-
ções e da atuação pautada na individualidade do paciente e nas expectativas de 
cuidado do paciente, da família e da equipe de saúde.

O enfermeiro é o coordenador da assistência de enfermagem prestada no 
CC e, como tal, deve ser o líder na implementação e avaliação da assistência.

O trabalho envolve não somente a satisfação do paciente e da família, mas 
também da própria equipe cirúrgica. Como uma cirurgia pode ter sucesso se 
houver estresse provocado pela falta de substrato mínimo de trabalho, como 
materiais e equipamentos em adequado funcionamento?

Fica evidente a missão do enfermeiro perioperatório, tanto na implementa-
ção dos modelos de assistência como na avaliação dos resultados e nas modi-
ficações do planejamento, para alcançar a meta proposta: sucesso da cirurgia e 
satisfação do paciente, da família e da equipe de saúde.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Analise os modelos de assistência de enfermagem apresentados.
2. Discuta com seus colegas porque muitas equipes de enfermagem não 

adotam formalmente modelos de assistência no período perioperatório.
3. Defina SAEP e cite as etapas inseridas nesse modelo de assistência.
4. Identifique os modelos mais implantados nas instituições em que o 

enfermeiro pode atuar.
5. Aponte as dificuldades e as facilidades para a implementação de um 

modelo de assistência perioperatória na área hospitalar.
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PONTOS A APRENDER

1. Descrever os recursos humanos que atuam no Centro Cirúrgico (CC).
2. Enumerar as atribuições dos profissionais de saúde que atuam no CC: 

cirurgiões, anestesiologistas, auxiliar de anestesia, instrumentador, 
auxiliar administrativo.

3. Destacar as atividades do enfermeiro coordenador e do enfermeiro 
assistencial que atuam no CC.

4. Reconhecer as atribuições do técnico e/ou do auxiliar de enfermagem 
atuando como circulante de sala.

5. Discutir os aspectos referentes ao dimensionamento de pessoal e à 
capacitação da equipe cirúrgica.

PALAVRAS-CHAVE

Recursos humanos; equipe de assistência ao paciente; equipe de 
enfermagem; enfermagem de centro cirúrgico.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Atribuições dos profissionais que atuam no Centro 
Cirúrgico. Considerações finais. Propostas para estudo. Referências.

RESUMO

O presente capítulo apresenta as atribuições da equipe de saúde que atua 
no transoperatório, prestando assistência especializada ao paciente duran-
te o procedimento anestésico-cirúrgico. São listadas as atividades de res-
ponsabilidade da equipe médica, composta por cirurgião titular, cirurgião 
assistente e anestesiologista, com inclusão do auxiliar de anestesia e do ins-
trumentador cirúrgico, que, em muitos hospitais brasileiros, estão ligados 
à equipe médica. Compondo a equipe de enfermagem, destacam-se as fun-
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ções do enfermeiro coordenador, do enfermeiro assistencial, do circulante 
de sala de operações (geralmente técnico ou auxiliar de enfermagem) e do 
auxiliar administrativo.

INTRODUÇÃO

Para que o Centro Cirúrgico (CC) seja organizado, é necessário que nele 
atuem pessoas cujos esforços sejam canalizados para alcançar objetivos co-
muns por meio do trabalho em equipe. O objetivo primordial deve ser prestar 
a melhor assistência possível a todo e qualquer paciente que precise ser subme-
tido a um ato anestésico-cirúrgico. O trabalho em equipe deve ser harmonioso, 
embasado no respeito de cada um dos seus membros entre si e com todos 
os pacientes, visando a segurança do paciente e a eficácia do ato anestésico-
-cirúrgico.

São três as equipes que mais atuam no CC: equipe de médicos cirurgiões, 
equipe de médicos anestesiologistas e equipe de enfermagem. Além desses 
profissionais, em algumas instituições também atuam na unidade técnicos em 
raio X e em laboratório, perfusionistas, biomédicos e todos aqueles que reali-
zam atividades de apoio. Porém, neste capítulo, serão descritas as atribuições 
das três equipes já destacadas.

As equipes médicas são compostas basicamente pelos médicos cirurgiões e 
seus assistentes ou auxiliares (equipe de cirurgiões) e a equipe de anestesiolo-
gistas é composta pelos médicos anestesistas e, em algumas instituições, pelo 
auxiliar de anestesia. A equipe de enfermagem é composta pelo enfermeiro 
(gerente/coordenador e assistencial), pelo técnico de enfermagem (circulante 
de sala de operações) e pelo instrumentador cirúrgico.

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO 
CIRÚRGICO

As atividades desenvolvidas pelos integrantes das equipes estão de acordo 
com as competências que lhe são exigidas e estão embasadas nos respectivos 
códigos de Lei do Exercício Profissional.

Equipe médica 

É importante enfatizar que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde 
do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o 
melhor de sua capacidade profissional.
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As relações do médico com os demais profissionais em exercício na área de 
saúde devem, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente, ser basea-
das no respeito mútuo, na liberdade e na independência profissional de cada um.

Cirurgião titular

A composição da equipe cirúrgica é da responsabilidade direta do cirurgião 
titular e deve ser composta exclusivamente por profissionais de saúde devida-
mente qualificados, de modo a dispor de recursos humanos e técnicos mini-
mamente satisfatórios para a segurança e a eficácia do procedimento.

As principais atribuições do cirurgião titular são1-5:

 � Compor a equipe cirúrgica com outros médicos, como assistentes ou ins-
trumentadores cirúrgicos, ou, ainda, com acadêmicos de medicina.

 � Observar a qualificação do médico assistente, para o caso de um eventual 
impedimento do titular durante o ato cirúrgico.

 � Avaliar previamente as situações de segurança do ambiente hospitalar, so-
mente praticando o ato cirúrgico se estiverem asseguradas as condições 
mínimas para sua realização, cabendo ao diretor técnico da instituição ga-
rantir tais condições.

 � Participar da realização do checklist cirúrgico, nos seguintes momentos: an-
tes do início da cirurgia/incisão na pele (timeout) e ao término da cirurgia/
antes de o paciente sair da Sala de Operatória (SO) (sign out)5.

 � Responsabilizar-se integralmente pelo ato operatório.
 � Responsabilizar-se diretamente por todas as consequências decorrentes do 

ato cirúrgico.
 � Responsabilizar-se pelo planejamento, pela execução e pelo comando da 

cirurgia, mantendo a ordem no campo operatório.
 � Conduzir a intervenção cirúrgica e realizar as manobras básicas da cirur-

gia: seccionar as estruturas, fazer a hemostasia e a síntese dos tecidos, do 
início ao término do ato operatório.

 � Manter a ordem, a disciplina e a harmonia durante o ato operatório.

Cirurgião assistente

O cirurgião assistente ou auxiliar é um médico profissional capacitado para 
o procedimento cirúrgico, tendo a função precípua de prestar auxílio ao cirur-
gião durante o procedimento, bem como de colher dados junto ao paciente e 
sanar as dúvidas dele e de sua família, no período perioperatório. Dependendo 
do porte da cirurgia e das necessidades individuais dos pacientes, pode ser 
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necessária a presença de um segundo médico assistente, ou mesmo de um ter-
ceiro, no caso de cirurgias de grande porte.

Entre as atribuições do cirurgião assistente, destacam-se1-5:

 � Providenciar para que cheguem à SO, juntamente com o paciente, o pron-
tuário e os exames pré-operatórios.

 � Realizar técnicas no pré-operatório imediato, como sondagem vesical, son-
dagem nasogástrica ou nasoentérica, dissecção venosa, posicionamento 
cirúrgico.

 � Colaborar com o instrumentador na montagem da mesa e no pedido de 
materiais ao circulante de sala.

 � Participar da realização do checklist cirúrgico, nos seguintes momentos: an-
tes do início da cirurgia/incisão na pele (timeout) e ao término da cirurgia/
antes de o paciente sair da SO (sign out)5.

 � Fazer a antissepsia da pele do paciente, de acordo com a solicitação do ci-
rurgião.

 � Auxiliar o cirurgião responsável no desenvolvimento do ato cirúrgico, exer-
cendo atividades delegadas.

 � Substituir o cirurgião responsável, em caso de necessidade.
 � Abrir o campo e expor as vísceras da melhor maneira, de modo a per-

mitir que o cirurgião realize as manobras cirúrgicas com a mínima di-
ficuldade.

 � Permanecer junto ao paciente após a cirurgia, até sua colocação no leito.

Anestesiologista 

As principais atribuições do médico anestesista no CC são5:

 � Realizar a visita pré-anestésica, por meio de entrevista com o paciente e sua 
família e do exame físico.

 � Conhecer, com a devida antecedência, as condições clínicas do paciente 
a ser submetido a qualquer tipo de anestesia, cabendo a ele decidir sobre 
a conveniência ou não da prática do ato anestésico, de modo soberano e 
intransferível.

 � Conferir a disponibilidade e o funcionamento de materiais e equipamentos 
necessários à anestesia, antes do início do procedimento.

 � Manter a vigilância permanente ao paciente anestesiado durante o ato ope-
ratório para conduzir as anestesias gerais ou regionais com segurança, as-
sim como estar sempre junto de seu paciente.
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 � Verificar e registrar os sinais vitais do paciente em ficha própria durante o 
ato anestésico, bem como avaliar ventilação, oxigenação e circulação in-
termitentemente. Cabe ressaltar que é considerado ato atentatório à ética 
médica a realização simultânea de anestesias em pacientes distintos pelo 
mesmo profissional, ainda que seja no mesmo ambiente cirúrgico6.

 � Responsabilizar-se diretamente por todas as consequências decorrentes do 
ato anestésico.

 � Avaliar previamente as situações de segurança do ambiente hospitalar, pra-
ticando o ato anestésico apenas se estiverem asseguradas as condições mí-
nimas para sua realização.

 � Participar da realização do checklist cirúrgico, no primeiro momento, ou 
seja, antes da indução anestésica (sign in)5.

 � Monitorar os pacientes continuamente com Pressão Arterial (PA) não in-
vasiva, Eletrocardiograma (ECG), controle de temperatura, além de outros 
equipamentos que possam ser necessários, de acordo com a complexidade 
do procedimento e a necessidade do paciente.

 � Controlar o dióxido de carbono (CO2) expirado, com capnógrafo, e a satura-
ção de oxigênio (O2), com oxímetro, nas situações tecnicamente indicadas.

 � Verificar a disponibilidade de equipamentos, gases e fármacos que permi-
tam a realização de qualquer ato anestésico com segurança, como: desfi-
brilador, cardioscópio, sistema ventilatório e medicações essenciais para 
utilização imediata, caso haja necessidade de procedimento de manobras 
de recuperação cardiorrespiratória.

 � Manusear o equipamento básico para administração de anestesia, que de-
verá ser constituído por fluxo contínuo de gases, sistema ventilatório com-
pleto, tubos traqueais, guia e pinça condutora de tubos traqueais, laringos-
cópio, cânulas orofaríngeas, aspirador, agulhas e material para bloqueios 
anestésicos.

 � Encaminhar todos os pacientes, após a cirurgia, para a Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (SRPA), cuja capacidade operativa deve guardar relação di-
reta com a programação do CC.

 � Permanecer com o paciente na sala de cirurgia até a liberação da SRPA, 
caso não esteja disponível o leito.

 � Responsabilizar-se pelos critérios de alta do paciente durante sua perma-
nência na SRPA, juntamente com o enfermeiro da recuperação.

 � Realizar anestesia em procedimentos anestésico-cirúrgicos ambulato-
riais/de curta permanência, de acordo com os critérios da Resolução n. 

1.886/2008, do Conselho Federal de Medicina (CFM)7.
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Auxiliar de anestesia

Pode-se dizer que as principais finalidades da atuação do auxiliar de anes-
tesia são relativas à promoção de um atendimento de qualidade à equipe de 
anestesia, além de assegurar o cumprimento das rotinas estabelecidas.

Entre as atribuições desse profissional, destacam-se5:
 � Preparar o carro de anestesia: verificar a conexão correta das válvulas regu-

ladoras de pressão (O2, ar comprimido, N2O); verificar a pressão indicada 
nos manômetros; verificar conexão da rede elétrica do carrinho e monito-
res; ligar os monitores e carrinhos se houver parte elétrica; checar o siste-
ma ventilatório do carrinho (traqueias e válvulas unidirecionais); verificar 
canister de cal sodada; trocar a cal sodada quando estiver de cor violeta, 
anotando a data da troca; verificar os vaporizadores e mantê-los abasteci-
dos com o halogenado adequado a cada tipo de vaporizador. Atenção aos 
vaporizadores calibrados, que devem ser abastecidos ao máximo para au-
mentar sua eficiência.

 � Verificar os itens obrigatórios na gaveta das medicações do carrinho de 
anestesia.

 � Verificar demais itens do carrinho de anestesia: cuba-rim, recipiente plástico 
para cortantes, recipiente de gazes dobradas, recipiente de algodão embebi-
do em álcool, arco de narcose da mesa, garrote, dispositivos intravenosos de 
vários calibres, sondas nasogástricas de vários calibres, eletrodos, esfigmo-
manômetro, estetoscópio, jogo completo de laringoscópio, unidade ventila-
tória (bolsa, fluxo adicional e válvula unidirecional), mangueira de silicone 
conectada ao fluxômetro (acessório de O2), tampão de gaze para nasofaringe, 
cânulas orofaríngeas adultas e infantis de vários calibres, máscaras adultos e 
infantis, lidocaína em gel e em spray, rolos de fita adesiva, cortador de soro, 
gel para eletrodos, pomada oftálmica e outros.

 � Conferir a correta ligação na rede de energia do monitor de ECG, oxímetro 
de pulso, capnógrafo, PA não invasiva, bomba de infusão e de analgesia.

 � Montar as infusões venosas.
 � Posicionar as braçadeiras de tecido ou almofadadas.
 � Auxiliar na venopunção e na fixação do acesso venoso.
 � Em caso de bloqueio, auxiliar no posicionamento e no procedimento pro-

priamente dito.
 � Manter o aspirador montado e ligado.
 � Repor as medicações ou trazer aquelas que forem solicitadas pelo aneste-

siologista.
 � Encaminhar ao Centro de Material e Esterilização (CME) os materiais re-

processáveis usados na SO.



594 Recursos humanos em Centro Cirúrgico

 � Auxiliar o circulante de sala na limpeza e desinfecção dos equipamentos 
após seu uso.

 � Agendar manutenção preventiva dos equipamentos.

Instrumentador cirúrgico

A instrumentação cirúrgica não é reconhecida no Brasil como uma profis-
são, sendo, portanto, caracterizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
como uma especialidade/qualificação a ser desenvolvida por profissionais com 
formação básica na área da saúde.

Ademais, o instrumentador cirúrgico pode fazer parte da equipe cirúrgica, 
quando contratado pelo cirurgião responsável, estando subordinado a ele, ou 
como funcionário da instituição hospitalar, fazendo parte da equipe de enfer-
magem e, portanto, subordinado ao enfermeiro responsável pelo CC8. Outra 
modalidade de instrumentador é o terceirizado, ou seja, funcionário de uma 
empresa fornecedora de material que, por ocasião da venda e da utilização de 
seu produto, atua como instrumentador. No Brasil, essa prática é bastante co-
mum em se tratando de empresas fornecedoras de material ortopédico5.

O CFM, por meio da Lei n. 3.268/1998, decidiu, entre outros aspectos, que a 
equipe cirúrgica deve ser composta exclusivamente por profissionais de saúde 
altamente qualificados e que é lícito o concurso de acadêmico de medicina na 
qualidade de auxiliar e de instrumentador cirúrgico de unidades devidamen-
te credenciadas pelo seu aparelho formador e de profissional de enfermagem 
regularmente inscrito no Conselho de origem na condição de instrumentador, 
e este concurso pode ser estendido também aos estudantes de enfermagem9.

A Resolução n. 214/1998 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
considera que, apesar de a instrumentação ser matéria regularmente minis-
trada na grade curricular dos cursos de graduação em Enfermagem, inexiste 
lei que regulamente tal atividade como ação privativa de qualquer profissão da 
área da saúde. O COFEN resolveu que “a instrumentação cirúrgica é uma ati-
vidade de enfermagem, não sendo, entretanto, ato privativo da enfermagem” 
e que “o profissional de enfermagem atuando como instrumentador cirúrgi-
co, por força de lei, subordina-se exclusivamente ao responsável técnico pela 
unidade”10.

A atuação do enfermeiro e do técnico de enfermagem como instrumenta-
dor cirúrgico, contratado pela insituição, é uma prática em alguns hospitais, 
principalmente em instituições governamentais e em hospitais especializados. 
Exemplo é o trabalho exercido na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 
onde a atividade de instrumentação cirúrgica é exercida exclusivamente por 
enfemeiros desde 1997. Nessa instituição, realizam-se procedimentos cirúrgi-
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cos de alta complexidade e considera-se que o enfermeiro é o profissional mais 
bem capacitado para realizar essa função. Tal atuação cria um ambiente de 
interação mútua entre as equipes médica e de enfermagem, onde ambas de-
senvolvem conhecimentos que contribuem para a melhoria da assistência aos 
pacientes e para a realização de cirurgias mais seguras11.

Está tramitando no Congresso Nacional, o Projeto de Lei n. 642/200712, 
que dispõe sobre a Regulamentação da Profissão de Instrumentador. Em abril 
de 2010, tal projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, porém aguarda 
deliberação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e posterior votação 
no Senado, para que possa ter força de lei.

O Projeto estabelece que o exercício da profissão seja privativo aos que te-
nham concluído curso de instrumentação cirúrgica ministrado no Brasil, por 
escola reconhecida pelo Governo Federal, ou no exterior, desde que o diploma 
seja revalidado no Brasil; podem também exercer a instrumentação aqueles 
que atuam na profissão há pelo menos dois anos, contados da data em que a lei 
entrar em vigor12.

Feitas as considerações legais acerca do exercício da instrumentação cirúr-
gica no Brasil, destacam-se como principais atribuições do instrumentador1-5,13:

 � Conferir os materiais e equipamentos necessários ao ato cirúrgico.
 � Paramentar-se, de acordo com técnica asséptica, cerca de 15 minutos antes 

do início da cirurgia.
 � Reconhecer os instrumentos cirúrgicos por seus nomes e acomodá-los so-

bre a mesa, de acordo com sua utilização nos tempos cirúrgicos.
 � Preparar agulhas e fios de sutura adequados a cada tempo operatório.
 � Auxiliar o cirurgião principal e os assistentes na paramentação cirúrgica.
 � Auxiliar na colocação dos campos operatórios estéreis sobre o paciente.
 � Prever e solicitar material complementar ao circulante de sala antes e du-

rante o procedimento cirúrgico.
 � Responsabilizar-se pela assepsia, limpeza e acomodação ordenada e metó-

dica do instrumental, desde o início até o fim da operação.
 � Entregar o instrumento com presteza, de acordo com sinal manual ou pe-

dido verbal do cirurgião e do assistente.
 � Sincronizar tempos e ações manuais com o cirurgião e o assistente.
 � Desprezar o material contaminado.
 � Separar, em local apropriado e protegido, o material perfurocortante.
 � Observar e controlar para que nenhum material permaneça no campo ope-

ratório.
 � Conferir gazes, compressas e agulhas que permanecem em campo, junta-

mente com o circulante de sala, quando do pedido do cirurgião, antes do 
fechamento da ferida operatória.
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 � Auxiliar no curativo e no encaminhamento do paciente à devida unidade.
 � Conferir o material e o instrumental após o uso.
 � Retirar o material da SO e encaminhá-lo ao CME, quando pertinente e de 

acordo com a rotina institucional.

Equipe de enfermagem

A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros (coordenador e assis-
tencial), técnicos e auxiliares de enfermagem e, em algumas instituições, pelo 
auxiliar administrativo, que está sob a responsabilidade do enfermeiro do CC.

O enfermeiro é o profissional capacitado para exercer tanto a função de 
coordenador como a função assistencial, que envolve o ato anestésico-cirúr-
gico. Em algumas instituições de saúde, a organização das atividades do en-
fermeiro tem suas funções bem definidas conforme a descrição de cargos que 
assume, seja ela voltada para as ações de coordenação, seja para as ações as-
sistenciais. Em outras, o enfermeiro assume a responsabilidade por ambos os 
papéis, fato que exige maior organização para a priorização de suas tarefas.

A Associação Norte Americana de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (As-
sociation of periOperative Registered Nurses – AORN)14 define a prática de 
administração de enfermagem do CC, como “a coordenação de todas as fun-
ções relacionadas com o cuidado de enfermagem aos pacientes submetidos à 
intervenção cirúrgica”. O enfermeiro deve ser o responsável pela administração 
do CC e, para tanto, deve ter experiência e especialização na área. Além disso, 
deve reconhecer o equilíbrio entre a execução do serviço e o atendimento às 
necessidades humanas básicas, por meio do relacionamento interpessoal.

O enfermeiro, de maneira ampla, tem suas ações voltadas para a coordena-
ção, o ensino, a assistência e a pesquisa. Assim, as ações a seguir serão descritas 
conforme o cargo que o enfermeiro ocupa e seguem as Recomendações Práti-
cas da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC)13.

Enfermeiro coordenador 

Segundo a AORN14, as habilidades necessárias para que o enfermeiro geren-
cie a unidade de CC incluem: planejar (determinar com antecedência o que deve 
ser feito), organizar (determinar quando e em que sequência o trabalho deve ser 
feito), dirigir ou executar o plano (aplicar força humana ao trabalho), controlar 
(determinar se o trabalho foi feito) e avaliar (verificar o cuidado prestado).

Dependendo do plano de carreira institucional, o cargo de enfermeiro coor-
denador tem uma denominação diferente, de modo que pode ser: sênior, master, 
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gestor, gerente, chefe, entre outros. Porém, todos os níveis têm em comum a res-
ponsabilidade de exercer atividades de gestão do Bloco Cirúrgico e da assistência 
ali prestada aos pacientes admitidos para uma intervenção anestésico-cirúrgica.

A SOBECC divide as atribuições do enfermeiro coordenador em: ativida-
des relacionadas ao funcionamento da unidade, atividades técnico-adminis-
trativas, atividades assistenciais e atividades administrativas de pessoal13. 

De modo geral, pode-se destacar como principais atribuições do enfermei-
ro coordenador do CC13:

 � Participar da elaboração de instrumentos administrativos, como normas, 
rotinas e procedimentos do setor.

 � Realizar o planejamento estratégico de atuação da equipe de enfermagem.
 � Participar de reuniões de gerenciamento de enfermagem, das equipes mul-

tiprofissionais e da própria equipe de enfermagem do CC.
 � Participar do planejamento, do treinamento e das atividades de educação 

continuada da equipe de enfermagem, conforme as normas da instituição.
 � Cumprir e fazer com que as equipes cumpram as normas e os regulamentos 

estabelecidos na unidade de CC e na instituição.
 � Colaborar com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo 

parte integrante e atuante na prevenção de infecção do paciente e da equipe.
 � Realizar a previsão e a provisão de materiais, de equipamentos e de recursos 

humanos para a realização do ato anestésico-cirúrgico com segurança para 
o paciente e para as equipes que atuam no CC.

 � Participar do processo de seleção, integração e treinamento admissional de 
novos funcionários.

 � Realizar a avaliação de desempenho dos integrantes da equipe de enferma-
gem, conforme as normas estabelecidas pela instituição.

 � Atualizar-se quanto às normas de alvará de funcionamento dos Estabeleci-
mentos de Assistência à Saúde (EAS) da Vigilância Sanitária.

 � Elaborar escalas mensais e diárias das atividades dos funcionários.
 � Implementar programas de melhoria da qualidade do serviço aos pacientes 

internos e externos.
 � Desenvolver e implementar o Sistema de Assistência de Enfermagem perio-

peratória (SAEP) junto ao paciente e sua família no período perioperatório.
 � Realizar e implementar pesquisas, proporcionando base científica para a 

atuação do enfermeiro de CC.
 � Incentivar e oferecer condições para a equipe de enfermagem participar de 

eventos e de atividades científicas.
 � Elaborar relatórios mensais de produção e de indicadores (estrutura, pro-

cesso e resultados) e apresentá-los quando solicitado.
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 � Zelar pelas condições ambientais de segurança, visando o bem-estar do 
paciente e da equipe multidisciplinar, assim como atuar nas situações de 
emergência.

 � Controlar a dinâmica da equipe de enfermagem quanto à presença, faltas, 
atrasos e licenças.

 � Manter o controle administrativo, técnico-operacional e ético sobre as di-
versas atividades desenvolvidas no CC.

 � Notificar as ocorrências adversas ao paciente e à equipe, controlar as inter-
corrências administrativas e propor soluções para as situações.

 � Orientar quanto à importância do preenchimento correto dos impressos 
referentes ao cuidado do paciente.

 � Acompanhar o agendamento cirúrgico diário.
 � Zelar pelo bom relacionamento interpessoal entre a própria equipe de en-

fermagem e as demais equipes multiprofissionais que atuam no setor.
 � Promover assistência segura para o paciente e para os colaboradores, du-

rante todo e qualquer ato anestésico-cirúrgico.
 � Participar da elaboração e implementação do Programa de Cirurgia Segu-

ra e supervisionar a realização do timeout cirúrgico em todos os procedi-
mentos.

 � Participar no planejamento de reformas e/ou na construção da planta física 
do setor.

 � Participar do processo de aquisição, teste e utilização de novos materiais e 
equipamentos.

 � Tomar decisões administrativas e assistenciais, baseadas em evidências 
científicas.

Enfermeiro assistencial

Entre as atribuições do enfermeiro assistencial, pode-se destacar13:

 � Supervisionar as ações dos profissionais da equipe de enfermagem.
 � Elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperató-

rio e supervisionar sua implementação.
 � Prever e prover o CC de recursos humanos necessários para o atendimento 

das SO.
 � Conferir previamente a programação cirúrgica e providenciar os materiais 

necessários, incluindo materiais especiais e consignados.
 � Realizar as escalas de atividades diárias ou semanais para os funcioná-

rios.
 � Orientar a montagem e a distribuição dos materiais e equipamentos em SO.
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 � Orientar a desmontagem da SO e o encaminhamento dos materiais (re-
síduos e sujidade, material contaminado, material estéril, equipamentos e 
outros) para os locais adequados.

 � Conferir os materiais implantáveis providenciados para cada procedimento 
cirúrgico, quando necessário.

 � Priorizar o atendimento aos pacientes, conforme o grau de dependência e a 
complexidade clínica e cirúrgica.

 � Manter ambiente seguro, tanto para o paciente como para a equipe multi-
profissional, observando os fatores de risco de contaminação.

 � Aplicar o SAEP na íntegra, incluindo as visitas pré e pós-operatórias ou, 
quando a instituição não oferecer condições para isto, recepcionar o pa-
ciente no CC e checar o preenchimento dos impressos próprios contidos 
no prontuário, a pulseira de identificação do paciente e os exames pré-ope-
ratórios.

 � Receber o paciente no CC e acompanhá-lo até a SO.
 � Auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, com 

os devidos cuidados próprios desse momento.
 � Realizar o checklist cirúrgico, nos três momentos: antes da indução anes-

tésica (sign in), antes do início da cirurgia/incisão na pele (timeout) e ao 
término da cirurgia/antes de o paciente sair da SO (sign out)5.

 � Auxiliar o anestesiologista durante o início do ato anestésico, caso a insti-
tuição não disponha de auxiliar de anestesia.

 � Auxiliar no posicionamento do paciente para a realização do ato anestési-
co-cirúrgico e utilizar as proteções adequadas.

 � Realizar procedimentos como sondagem vesical, punção venosa, passagem 
de sonda gástrica, curativos ao término do procedimento cirúrgico, quando 
solicitado.

 � Certificar-se do posicionamento correto de dispositivos como sondas, dre-
nos, cateteres, placa dispersiva do bisturi elétrico e outros específicos.

 � Prestar assistência ao paciente e à equipe durante o ato anestésico-cirúrgico.
 � Checar resultados de exames laboratoriais, quando realizados no período 

transoperatório.
 � Prestar assistência ao término da cirurgia e da anestesia.
 � Conferir, junto com o circulante de sala, o acondicionamento da peça ci-

rúrgica e seu registro para encaminhamento ao laboratório de anatomia 
patológica.

 � Auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca e reali-
zar inspeção física para detectar possíveis eventos adversos.

 � Posicionar adequadamente drenos, infusões e sondas para posterior enca-
minhamento do paciente à unidade correta.
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 � Realizar os registros de anotações e evolução de enfermagem no prontuário 
do paciente.

 � Auxiliar no encaminhamento do paciente para a Sala de Recuperação Pós-
-Anestésica (SRPA) ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de 
Internação (UI) ou, ainda, outra unidade específica, conforme necessário.

 � Informar as condições do paciente ao enfermeiro responsável pela unidade, 
por meio da passagem de plantão.

 � Cumprir e fazer cumprir as normas e as rotinas institucionais.

Circulante de sala de operações

Atualmente, os hospitais estão trabalhando com os técnicos de enferma-
gem em áreas onde há pacientes em condições críticas, como é o caso do CC. 
Conforme a Lei n. 7.498, Decreto n. 94.406/1987,11 que regulamenta o exer-
cício profissional, as atividades desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem 
são consideradas de maior complexidade. Porém, em SO, estas podem ser de-
senvolvidas pelos auxiliares de enfermagem, pois são comuns para ambos. O 
técnico/auxiliar de enfermagem trabalha em colaboração com o enfermeiro 
assistencial, e suas atividades no CC propriamente dito geralmente são as que 
ele desempenha como circulante de SO.

A SOBECC recomenda que “atividades específicas e que envolvam procedi-
mentos anestésico-cirúrgicos complexos sejam realizadas, preferencialmente, 
pelo enfermeiro assistencial ou, na falta deste, pelo técnico de enfermagem, 
com conhecimentos técnico-científicos especializados para tais”13.

Assim, dentre as atribuições do técnico/auxiliar de enfermagem, como cir-
culante de sala, destacam-se13:

 � Estar ciente das cirurgias marcadas no mapa cirúrgico na SO sob sua res-
ponsabilidade.

 � Seguir as orientações descritas no plano assistencial do enfermeiro e pro-
videnciar os materiais e equipamentos para serem utilizados durante o ato 
anestésico-cirúrgico.

 � Assumir o plantão, conforme a regra institucional, e assumir a circulação 
da SO sob sua responsabilidade.

 � Prover a SO com recursos adequados às necessidades do paciente e segun-
do as especificidades de cada intervenção anestésico-cirúrgica.

 � Fazer a verificação de temperatura e iluminação da SO.
 � Testar o funcionamento do sistema de gases, equipamentos e materiais a 

serem utilizados nos procedimentos anestésico-cirúrgicos sob sua respon-
sabilidade.
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 � Montar a SO, segundo o agendamento cirúrgico e a programação feita pelo 
enfermeiro.

 � Receber o paciente na entrada da SO, quando essa atividade não puder ser 
realizada pelo enfermeiro assistencial, bem como verificar os exames e im-
pressos do prontuário.

 � Auxiliar no encaminhamento seguro do paciente para a SO.
 � Auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, assim 

como no posicionamento, procurando manter a privacidade e a permeabi-
lidade de cateteres e sondas.

 � Desenvolver procedimentos técnicos, como sondagem vesical, punção ve-
nosa e outros, conforme orientação do enfermeiro e na ausência deste.

 � Solicitar a manutenção de temperatura ideal em SO, considerando as ne-
cessidades individuais do paciente e da equipe cirúrgica.

 � Auxiliar no posicionamento correto do paciente na mesa cirúrgica e estar 
atento para a colocação da placa dispersiva do bisturi elétrico.

 � Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica e utilizar corretamente as 
técnicas assépticas para abertura dos materiais estéreis.

 � Participar da realização do checklist cirúrgico, nos três momentos: antes 
da indução anestésica (sign in), antes do início da cirurgia/incisão na pele 
(timeout) e ao término da cirurgia/antes de o paciente sair da SO (sign 
out)5.

 � Na ausência do enfermeiro assistencial, auxiliar o anestesiologista na indu-
ção e na reversão do procedimento anestésico.

 � Solicitar a presença do enfermeiro assistencial responsável pela SO, quando 
em situações imprevistas ou emergenciais.

 � Prestar assistência ao paciente e à equipe durante todo o ato anestésico-
-cirúrgico.

 � Não se ausentar da SO, a não ser que seja estritamente necessário.
 � Fazer o controle dos pacotes de gazes e compressas, e, quando necessário, 

realizar a pesagem destes, como medida de segurança e para infusão de 
volume de líquido adequado.

 � Realizar o controle de débito dos materiais utilizados em SO.
 � Identificar e encaminhar devidamente espécimes e materiais para análise 

no transcorrer da cirurgia.
 � Auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca.
 � Encaminhar o paciente para a devida unidade, com privacidade e seguran-

ça, tomando cuidados pertinentes com drenos, sondas e cateteres, manten-
do as grades de proteção elevadas e o paciente aquecido.

 � Realizar registro de todas as informações pertinentes no prontuário do pa-
ciente, de acordo com os impressos institucionais.
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 � Ao término do procedimento cirúrgico, proceder à desmontagem da SO e 
encaminhar os materiais contaminados ao CME, conforme a rotina insti-
tucional.

 � Providenciar para que a limpeza da SO seja realizada, em conjunto com a 
equipe de higiene.

 � Manter a ordem no ambiente de trabalho e realizar as limpezas específicas 
da SO (preparatória, operatória, concorrente e terminal), segundo rotina ins-
titucional e normas do Serviço de Controle de Infecção hospitalar (SCIH).

 � Colaborar para manter as boas relações no trabalho e com a equipe multi-
profissional.

 � Colaborar para manter as condições de segurança ambiental para o pacien-
te e para a equipe multiprofissional.

 � Manusear corretamente os equipamentos e zelar pelo seu devido uso.
 � Comunicar ao enfermeiro a necessidade de manutenção de equipamentos 

ou de reparos na área física da SO.
 � Auxiliar o enfermeiro na prevenção e no controle de danos físicos que pos-

sam ocorrer aos pacientes no CC.
 � Participar de treinamentos e programas de aprimoramento oferecidos pela 

instituição.
 � Cumprir as normas e rotinas institucionais.

Auxiliar administrativo

Em algumas instituições, o auxiliar administrativo fica sob a responsabi-
lidade do enfermeiro. Sua função é executar procedimentos administrativos 
específicos da área de atuação, sendo também denominado de escriturário ou 
secretário da unidade5.

Destacam-se como atribuições do auxiliar administrativo5,13:

 � Prestar apoio no atendimento ao paciente e aos seus familiares.
 � Colaborar para manter a organização da unidade.
 � Realizar atendimento telefônico.
 � Digitar escalas e comunicados.
 � Fazer requisições de materiais de consumo.
 � Protocolar as peças enviadas à anatomia patológica, segundo rotina insti-

tucional.
 � Atender solicitações das equipes médica e de enfermagem, de acordo com 

suas atribuições.
 � Fazer agendamento cirúrgico por telefone ou informatizado e auxiliar o 

enfermeiro a organizar o mapa cirúrgico.
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 � Alimentar bancos de dados com as informações para realização de relató-
rios, treinamentos e pesquisas.

 � Cumprir as normas e rotinas da instituição e da unidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais que mais atuam no CC compõem três principais equipes: 
médicos-cirurgiões (titular e assistente), médicos anestesiologistas e equipe de 
enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem). O instrumenta-
dor cirúrgico pode fazer parte da equipe médica, da equipe de enfermagem 
ou, ainda, ser contratado por uma empresa fornecedora de materiais. Nas ins-
tituições onde há o auxiliar de anestesia, este pode fazer parte da equipe de 
anestesia ou da equipe de enfermagem. O auxiliar administrativo geralmente 
é subordinado ao enfermeiro coordenador do setor. De qualquer modo, todas 
as atividades atribuídas a cada membro da equipe multiprofissional devem ga-
rantir ao paciente um ambiente seguro, confortável e asséptico, minimizando 
os riscos de intercorrências. Essa meta pode ser alcançada com maior afinco 
se houver confiança, respeito e harmonia no relacionamento interpessoal na 
unidade de CC.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Descreva os profissionais que compõem as equipes que assistem o 
paciente no Centro Cirúrgico (CC).

2. Quais são as principais atribuições do cirurgião titular e do cirurgião 
assistente?

3. Descreva as atividades mais relevantes do médico anestesiologista.
4. Descreva as atribuições do auxiliar de anestesia junto ao paciente na 

Sala de Operações (SO).
5. Discuta o papel do instrumentador na equipe cirúrgica e cite suas 

principais atribuições.
6. Enumere as principais atividades do enfermeiro coordenador no CC.
7. Enumere as principais atividades do enfermeiro assistencial no CC.
8. Quais são as atribuições do circulante de sala e quais profissionais 

geralmente exercem esta função?
9. Cite os aspectos relevantes do dimensionamento de pessoal no CC.
10. Descreva a importância da capacitação da equipe de enfermagem para 

o atendimento ao paciente cirúrgico.
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RESUMO

Neste capítulo são estabelecidos os fatores-chave do perfil profissional do 
enfermeiro de Centro Cirúrgico (CC), com ênfase ao enfermeiro como gestor/
coordenador do serviço e da assistência perioperatória. Destaca-se como se deve 
utilizar as ferramentas administrativas para uma gestão adequada do ambien-
te, enfatizando os aspectos relativos a liderança, mudança, trabalho sob pressão, 
conflito e negociação. Também são estabelecidas regras norteadoras para a ela-
boração da documentação do CC (regimentos e manuais), apresentadas as áreas 
de atuação do enfermeiro, a importância do papel desse profissional no Bloco Ci-
rúrgico (BC) e as perspectivas futuras para sua atuação, assim como os requisitos 
mínimos para o dimensionamento e a capacitação de pessoal na unidade de CC.

INTRODUÇÃO

O trabalho em saúde e de enfermagem, seja qual for sua área específica de 
execução, não produz bens a serem comercializados ou estocados, e sim servi-
ços que são consumidos no ato de sua produção, isto é, no momento em que a 
assistência é prestada, seja ela coletiva, grupal ou individual. Portanto, trata-se 
de um processo complexo, que envolve diferentes elementos que necessitam 
ser adequadamente gerenciados.

Na administração de unidades de alta complexidade e especificidade, o en-
fermeiro deve estar atento a todos os movimentos do mercado econômico e 
financeiro para alcançar altos níveis de qualidade de seu serviço, buscando, no 
desempenho geral e administrativo, ser eficiente.

A Unidade de Centro Cirúrgico (CC), além de seu alto nível de comple-
xidade, agrega fatores causadores de estresse no trabalho, principalmente nas 
inter-relações setoriais e profissionais. Além disso, há que se lembrar que o CC 
expõe funcionários do serviço, usuários e pacientes a uma infinidade de fatores 
que aumentam a probabilidade de riscos à saúde, como os gases inalatórios 
residuais liberados no ambiente.

Assim, torna-se responsabilidade do enfermeiro que gerencia o CC providen-
ciar condições ideais referentes à estrutura física, adequação de recursos huma-
nos, materiais, de informação e financeiros, necessários ao processo de trabalho 
(cuidar, gerenciar, ensinar e pesquisar). Para os diversos parceiros que utilizam 
a unidade, busca-se alcançar diferentes objetos, cuja meta é prestar assistência 
perioperatória integral e multidisciplinar com excelência de qualidade, propor-
cionando segurança ao paciente e livrando-o da exposição a erros evitáveis.

Ao enfermeiro é atribuída “a responsabilidade de gerenciar a unidade com 
competência técnico-administrativa, estabelecer condutas éticas a toda equi-
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pe do CC, manter um ambiente seguro e educar o paciente a respeito de sua 
doença, tratamento, promoção à saúde e autocuidado, provendo o cuidado ao 
paciente cirúrgico com qualidade”1.

PERFIL PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO DE CENTRO CIRÚRGICO

O enfermeiro como gestor do serviço de enfermagem perioperatória 

No desempenho de suas atividades, o enfermeiro gestor ou coordenador 
do CC se destaca como responsável pela administração, exercendo papel no 
planejamento, na organização, na direção e no controle junto à equipe multi-
disciplinar, bem como no gerenciamento da assistência ao paciente e da equipe 
de enfermagem. Para tanto, é fundamental que o enfermeiro adquira conhe-
cimentos administrativos e gerenciais, a fim de que possa operacionalizar e 
avaliar o processo de assistência, com a perspectiva de criar um padrão de 
atendimento competitivo, eficiente e eficaz2.

A Association of periOperative Registered Nurses (AORN)1 destaca em 
seus documentos os padrões administrativos da assistência perioperatória 
em que o enfermeiro gestor, para assumir as atividades de coordenação dos 
serviços de enfermagem perioperatória, deve: estar qualificado com formação 
específica, educação avançada e experiência administrativa; responsabilizar-se 
pelo planejamento da assistência nos serviços de enfermagem perioperatória; 
responder pela prestação dos serviços da equipe de enfermagem, assim como 
ser responsável pela identificação e utilização de princípios éticos para garantir 
resultados positivos ao paciente.

Esses padrões direcionam a função gerencial e oferecem meios para que se 
possa avaliar o processo de trabalho, a fundamentação para a organização, a 
coordenação e a avaliação dos serviços e da assistência perioperatória.

No Brasil, diferentes autores3-5 concordam que as principais habilidades exi-
gidas para compor o perfil do enfermeiro gestor do CC compreendem:

 � Manter adequada estrutura física, recursos humanos, materiais, financeiros 
e de suporte para que a assistência de enfermagem seja integral e o processo 
anestésico-cirúrgico seja realizado em condições ideais.

 � Proporcionar serviço de qualidade, confiável, acessível e rápido, atendendo, 
em tempo hábil, às necessidades dos pacientes.

 � Fazer previsão e provisão de equipamentos e materiais indispensáveis ao 
ato anestésico-cirúrgico e à recuperação pós-anestésica.

 � Planejar as ações assistenciais e administrativas do CC, norteando-se pelo 
regimento interno.
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 � Obedecer os princípios científicos da administração (organização, planeja-
mento, implementação das intervenções; controle e avaliação qualitativa e 
quantitativa dos cuidados e dos serviços prestados pela enfermagem e por 
diferentes equipes).

 � Ser competente no manuseio de materiais e equipamentos e ter domínio da 
operação das tecnologias de comunicação e informação.

 � Planejar, prever, prover, controlar e supervisionar materiais permanentes, 
de consumo, consignados e medicamentos.

 � Planejar o atendimento da equipe, racionalizando o tempo e minimizando 
o desgaste físico e mental.

 � Controlar os custos por procedimento.
 � Elaborar e atualizar o orçamento geral da unidade.
 � Promover um ambiente seguro e adequado para a realização do ato anes-

tésico-cirúrgico.
 � Opinar sobre a qualidade, a quantidade e a padronização de recursos em geral.
 � Planejar, efetuar e avaliar programas de educação permanente aos compo-

nentes da equipe de enfermagem.
 � Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem.
 � Elaborar escalas mensais, diárias, férias e folgas dos componentes da equipe 

de enfermagem, de modo que atenda às suas solicitações.
 � Cultivar e manter um bom relacionamento com toda a equipe cirúrgica, de 

anestesia e outros profissionais.
 � Manter integração com os enfermeiros das diferentes áreas do sistema pe-

rioperatório, das unidades de internação, das chefias dos departamentos e 
setores do hospital e de outros serviços extra-hospitalares.

 � Colaborar para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa dentro da uni-
dade e da continuidade assistencial no hospital.

 � Elaborar e atualizar o regimento interno e o manual de normas, rotinas e 
procedimentos.

 � Elaborar e apresentar relatórios mensal e anual sobre as atividades realiza-
das no CC.

 � Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem (CEPE)6.

Neste rol de habilidades e atividades específicas, a Associação Brasileira de 
Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Ma-
terial e Esterilização (SOBECC) recomenda que o enfermeiro do Bloco Ci-
rúrgico seja especialista na sua área de atuação, reconhecendo especialistas de 
instituições de ensino superior e conferindo o título de especialista enquanto 
associação de classe5.
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Ao consultar diferentes currículos elaborados para a formação do enfer-
meiro, pode-se constatar que esse profissional incorpora o saber de diferentes 
ciências (humanas, sociais, biológicas, administrativas) e um saber próprio da 
profissão, que se encontra em constante transformação e atualização. Sob o 
foco do assunto aqui discutido, observa-se que a ciência da administração con-
tribui com uma parcela importante dos conhecimentos necessários ao enfer-
meiro, o que se concretiza principalmente no gerenciamento e na inter-relação 
dos diferentes recursos para prestação da assistência perioperatória.

No entanto, a gerência do CC não pode estar unicamente voltada para a 
organização e o controle dos recursos como parte dos processos de trabalho, 
mas também para apreensão e satisfação dos diferentes clientes envolvidos, 
entre eles o paciente, o que requer uma ampliação da autonomia dos sujeitos 
envolvidos no cuidado, sejam eles usuários ou trabalhadores.

Hoje se vislumbra uma administração com ferramentas de gestão funda-
mentadas na Teoria Contingencial, sendo o CC um grande propulsor no con-
texto hospitalar, da evolução e da ampliação do conhecimento técnico- ético-
profissional e pessoal. Portanto, o gestor do CC precisa se instrumentalizar 
com diferentes conhecimentos para mensurar o desempenho de suas ativida-
des, atingindo excelentes níveis de eficiência (gerenciamento de recursos) e de 
eficácia (alcance de resultados ideais).

O enfermeiro como gestor da assistência perioperatória 

Sabe-se que a gerência é um processo por meio do qual um grupo de pes-
soas, em uma instituição, dirige suas ações e seus recursos para alcançar metas e 
objetivos comuns. Sendo assim, não se trata de um trabalho realizado por uma 
só pessoa, mas por um grupo que beneficia a revelação de liderança em um de-
terminado momento, a depender da especificidade do problema solucionado7.

Para desempenhar com eficácia o seu papel e o desenvolvimento do proces-
so administrativo assistencial, o enfermeiro do CC necessita de competência 
técnica sobre o assunto administrado, o comportamento humano e as técnicas 
de administração. A habilidade técnica compreende conhecimentos, métodos 
e equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão dentro do 
campo de sua especialidade técnica, ao passo que a habilidade humana requer 
o entendimento das pessoas e de suas necessidades, interesses e atitudes. Já as 
habilidades de liderança necessitam, para a realização das tarefas, do envolvi-
mento dos liderados com orientação, treinamento, motivação, uso de autorida-
de, entre outros. Por último, as habilidades para tomar decisões em condições 
de ambiguidade, isto é, situações imprevistas, levam o gerente a diagnosticar o 
que é preciso decidir prioritariamente8.
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A gestão do conhecimento e dos processos de produção dentro do CC, 
reconhecido como um sistema de alta complexidade e especificidade, é um 
processo lento e gradual, porém dinâmico. Sua consecução vem no decorrer 
do tempo, em que cada dia representa uma oportunidade de adquirir e exer-
citar novos conhecimentos, atitudes e valores em relação ao trabalho técnico-
-administrativo. Também fortalece a capacidade de análise de problemas, to-
mada de consciência e de alternativas comportamentais, análise e resolução de 
conflitos, aumento consistente da capacidade de o indivíduo se sobrepor e se 
construir positivamente diante das adversidades do ambiente de trabalho e do 
reconhecimento e captação de novas práticas de estilo gerencial.

GESTÃO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

O trabalho da enfermagem compreende quatro processos: cuidar/assistir, 
administrar/gerenciar, ensinar/educar e investigar/pesquisar9. Para o proces-
so administrar/gerenciar, ênfase deste capítulo, o trabalho do enfermeiro de 
CC abrange as ações de orientar e dirigir a equipe nas atividades assistenciais, 
burocráticas e tecnológicas. No caso do CC, o enfermeiro coordena e lidera 
atividades assistenciais, administrativas, tecnológicas e de informação.

Entendido o contexto em que se encontra o enfermeiro de CC, torna-se 
importante ressaltar que a rápida obsolescência do conhecimento, causada 
pelas contínuas mudanças tecnológicas e mercadológicas, impõe a necessida-
de de transformar o aprendizado em uma prática constante10. Portanto, cabe 
ao enfermeiro a responsabilidade de investir em educação, treinamento e em 
atualização constantes, para que, com o fortalecimento de sua equipe, alcance 
os objetivos setoriais e institucionais.

Liderança e administração do Centro Cirúrgico

A liderança é entendida como uma influência interpessoal exercida em 
uma dada situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana 
para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Todos os líderes pre-
cisam aprender a seguir para liderar com sucesso, uma vez que as contínuas 
mudanças, sejam tecnológicas, demográficas, governamentais ou econômi-
cas, tornam o líder onisciente obsoleto. Por outro lado, as equipes de trabalho 
estão se tornando elementos importantes em organizações bem-sucedidas e 
competitivas11,12.

Nesse universo em mudança, são necessários líderes que saibam conduzir 
seus liderados em busca de resultados positivos, que precisem de qualidades e 
de um estilo de liderança.
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Pode-se afirmar que, em linhas gerais, na enfermagem nada é diferente. Li-
derar em enfermagem é mais do que administrar pessoas, orçamentos e tempo; 
é também saber compreender as pessoas e persuadi-las, em vez de coagi-las, 
tratá-las com respeito e saber se comunicar nas linguagens da enfermagem e 
da administração13. Nesse sentido, liderança não é sinônimo de administração, 
pois o chefe é responsável por funções como planejar, organizar, dirigir e con-
trolar a ação organizacional para alcançar os objetivos.

Entre os diferentes estilos de liderança existentes, cabe ao enfermeiro esco-
lher aquele que melhor se aplica às diversas situações vivenciadas no seu dia 
a dia de trabalho. Os estilos mais comumente discutidos podem, de maneira  
geral, ser assim conceituados13,14:

 � Liderança autocrática autoritária: estilo que possibilita a determinação de 
todo procedimento pelo líder. Os membros do grupo são escolhidos pelo 
líder e este se mantém afastado do grupo e os elogia ou critica de maneira 
pessoal. Nesse tipo de liderança, ocorre aumento de produção, tensão, frus-
tração e agressividade, pois o ambiente de motivação é criado como um 
jogo, estruturado em recompensas e castigos.

 � Liderança democrática: as decisões são tomadas após discussões e as tarefas 
são planejadas após proposição do líder e discussão pelo grupo. Os parti-
cipantes são escolhidos pelo grupo. A produção não é tão alta, porém de 
melhor qualidade, destacando-se a amizade e a integração da equipe.

 � Liderança contingencial/situacional: trata-se de um estilo de liderança em 
que os líderes surgem em diferentes situações e momentos (situacional). 
admite-se o dinamismo da organização e permite-se a escolha de diferen-
tes estilos de liderança em diferentes situações (contingencial). O líder é 
capaz de adaptar seu estilo de comportamento às necessidades dos lidera-
dos e à situação.

 � Liderança carismática: fundamenta-se na suposição de que o carisma é um 
fenômeno atributivo, em que os seguidores atribuem certas qualidades a 
um líder.

 � Liderança coaching: tem relação profissional única e processo personaliza-
do de prestação de informações válidas para o gestor da área em questão. 
Opções independentes e conscientes são alicerçadas nessas informações, 
assim como o comprometimento pessoal.

 � Liderança transformacional e liderança transacional: ambas são carismáti-
cas, porém a maior diferença entre elas reside no fato de que, enquanto 
o líder carismático seduz para que sua visão seja implantada e seguida, o 
líder transformacional estimula seus seguidores para a crítica das situações 
presentes e da visão dele em relação ao futuro da organização. O líder ca-
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rismático pede que seus liderados tenham como referencial de mundo uma 
visão carismática. O líder transformacional estimula seus colaboradores e 
incentiva sua capacidade de questionar não apenas as visões já estabeleci-
das, mas até as colocadas pelo próprio líder.

Desses estilos, acredita-se que as lideranças transformacional e situacional 
sejam importantes ferramentas para o desenvolvimento do trabalho do enfer-
meiro de CC. No cotidiano, é comum o enfrentamento de situações que, a 
princípio, apresentam-se intransponíveis e que, com o passar do tempo, tor-
nam-se, quando bem gerenciadas, apenas mais um obstáculo superado1,10.

Conclui-se que a liderança é uma ferramenta imprescindível para o ge-
renciamento, o planejamento e a coordenação de processos e procedimen-
tos bem-sucedidos, fundamentados na competência e nos relacionamentos e 
inter- relacionamentos locais, setoriais e institucionais. Portanto, as habilidades 
de um líder eficaz são dinâmicas e mudam constantemente, em resposta ao 
mundo em rápida transformação, onde a mudança e a pronta reação são fato-
res indispensáveis à liderança de uma unidade tão complexa como o CC.

Ação e reação: a mudança como fator de crescimento na unidade de 
Centro Cirúrgico

Desde o período pré-socrático, filósofos como Parâmides e Heráclito já 
discutiam sobre a natureza da mudança. O primeiro afirmava que nada mu-
dava e que tudo era uma constante; o segundo defendia a posição oposta, de 
que o mundo estava em constante mudança. Mais tarde, Lavoisier fez a célebre 
afirmação de que, “na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transfor-
ma”15,16. Embora todos estivessem certos, a seus modos, é preciso lembrar de 
que nada pode ser criado a partir do zero. O processo de mudança implica a 
transformação de algo existente, assim como a permanência de alguns aspec-
tos considerados relevantes.

A mudança organizacional é definida como qualquer transformação de na-
tureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou qualquer outro 
componente capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. 
Tem como objetivos mais frequentes a melhoria da qualidade, o aumento da 
produtividade, a reflexão sobre os valores dos novos líderes, a redução dos cus-
tos e a administração de conflitos. Normalmente, esses objetivos são encontra-
dos interagindo entre si, tornando a mudança um processo incessante16.

O CC é uma unidade de trabalho onde as questões relativas à mudança 
organizacional não podem ter como única visão a mudança mecanicista, 
compreendida na racionalidade pura da estrutura e dos processos. Nesse 
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ambiente de trabalho, deve-se, acima de tudo, considerar a diversidade das 
situações existentes e a velocidade em que uma mesma situação se trans-
forma. Assim, as mudanças devem ser vistas como melhoria contínua dos 
processos, com foco voltado para os diversos pacientes e as diferentes ne-
cessidades.

Com esse caráter mais integrador da mudança organizacional, permite-se 
que as estruturas sejam redesenhadas e que pessoas continuem a ser sensibi-
lizadas, como partes ou consequência das mudanças, buscando-se uma inter-
venção em comportamentos e na construção de valores compartilhados, capa-
zes de sustentar o desempenho operacional e institucional.

Gerenciar a implementação da mudança em unidades complexas, como 
o CC, significa desenvolver processos que modifiquem a organização, seja de 
forma estrutural, estratégica, cultural, tecnológica ou humana, com o objetivo 
de torná-las mais competitivas em relação ao mercado e criadoras de um am-
biente proativo para o trabalho.

Quatro fatores são destacados como fundamentais no desenvolvimento de 
comportamentos comprometidos com a mudança7:

 � A disciplina, que deve estabelecer padrões de desempenho claros e objetivos.
 � O suporte, que favorece o acesso aos recursos e às informações.
 � O desafio, entendido como atributo das organizações focadas nas expecta-

tivas das pessoas e da empresa.
 � A confiança, que deve ser fortalecida pela observação dos resultados, da 

evolução do processo de mudança e das posturas da organização que de-
monstrem seriedade de propósitos e ética nos negócios.

Desse modo, uma das dificuldades do gerenciamento do processo de mu-
dança no ambiente do CC se refere à necessidade de tolerância, à ambiguidade 
e ao reconhecimento de que não existe um único caminho e que o ambiente 
deve continuar se transformando. Cabe àqueles que trabalham na unidade a 
opção de ficar à margem do processo, ou coletivamente buscar um melhor po-
sicionamento nesse ambiente de constante modificação. Por isso, se faz neces-
sário integrar diferentes modos de pensar e de fazer no processo de mudança 
e de fortalecimento do trabalho em áreas de alta especialização, como é o caso 
do CC.

Trabalho sob pressão: uma constante nas atividades do cotidiano

Gerir pessoas é um processo amplo e complexo, que permite à empresa 
atingir seus objetivos. Nele estão inseridos elementos básicos, como as decisões 
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ligadas ao aprendizado, ao comprometimento das pessoas e à maneira como 
absorvem e transmitem informações. Os objetivos individuais nem sempre es-
tão aliados aos objetivos institucionais. Na medida em que ambos aumentam, 
a divergência entre eles cresce mais, assim como a dificuldade em atender às 
diferenças decorrentes dos alvos a serem atingidos. Para alcançar resultados 
positivos e fazer com que se consiga manter as competências diante de situa-
ções ameaçadoras e imprevisíveis, é necessária a qualidade de gerenciar flexi-
velmente e de crescer na adversidade, competência que, no ambiente empresa-
rial, é denominada resiliência.

O termo resiliência é utilizado para designar a capacidade que um sistema 
tem de se adaptar e se sobrepor diante de adversidades, embates e traumas com 
o máximo de inteligência, saúde e competência possível. Na Física, o termo de-
signa a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado 
é devolvida, quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica. A 
compreensão da resiliência como parte integrante do perfil dos profissionais 
de enfermagem que trabalham em unidades de CC deve ser entendida como 
o enfrentamento da adversidade com pronta recuperação ao estado anterior17.

As principais características de um profissional resiliente resumem-se em 
ter posicionamento como corresponsável ou peça-chave para o alcance de 
resultados; adaptabilidade às mudanças, às situações de estresse, à baixa an-
siedade, à alta extroversão, à aceitação de desafios; autoconfiança, autoestima 
positiva; criatividade e capacidade de inovação, com capacidade para solução 
de problemas e manutenção de firme propósito.

O intento estratégico da resiliência é conseguir gerar um significado para 
todas as transformações e adversidades que as instituições, inclusive as hospi-
talares, encontram no mercado. Quando se é resiliente aprimoram-se as com-
petências para a capacidade de realização, gestão de conflitos e negociação. 
Os times de CC que desenvolvem essa competência criam profissionais que 
recebem muito bem as mudanças e não têm medo de desafios, pois sabem que 
a cada dia estão aprimorando suas competências.

Conflito e negociação

Desde o início do século XX, os administradores têm se empenhado em 
organizar as instituições de modo que o foco sobre as questões de conflito fosse 
gerenciado e, sempre que possível, minimizado ou silenciado. Nas diferentes 
abordagens do desenvolvimento das teorias administrativas, o assunto sempre 
causou preocupação18,19.

Na literatura, observa-se que, até o advento da teoria das relações humanas, 
o conflito foi algo que deveria ser evitado a todo custo, pois a tônica adminis-
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trativa era sobre a predominância de uma harmonia preservada por uma atitu-
de de compreensão que atendesse, prioritariamente, os interesses dos patrões, 
e, em seguida, os interesses dos empregados.

Com o advento de novos teoristas, encontrava-se entre os estruturalistas 
o pensamento de que, apesar de nem sempre serem desejáveis, os conflitos 
eram geradores de mudanças e de desenvolvimento das organizações. As 
soluções dos conflitos constituíam a base de novos conflitos, que geravam 
novas mudanças, as quais provocavam outras inovações, e assim sucessiva-
mente. A expressão do conflito permitia o aparecimento de diferenças autên-
ticas de interesses e crenças, levando, durante a negociação das diferenças, ao 
conhecimento e à tomada de consciência da situação real, com o consequente 
estabelecimento de paz e de um conjunto de princípios, válidos para aquele 
grupo como verdade19.

Para os teoristas do desenvolvimento organizacional, no entanto, era possí-
vel conciliar os objetivos organizacionais com os objetivos dos trabalhadores, 
encontrando nas organizações um ambiente capaz de autorrealização e de pro-
moção de objetivos de ambas as partes19. Nesse foco, a solução de conflitos era 
realizada por meio da negociação ou da solução de problemas discutidos entre 
os grupos.

Na teoria dos sistemas, os papeis que as pessoas ocupavam eram mais valo-
rizados do que as próprias pessoas, surgindo, assim, o conceito do homem fun-
cional e o conflito que existia era o de papeis. Os indivíduos se relacionavam 
por meio de papeis e cada papel estabelecia um tipo de comportamento e de 
imagem, resultando no tipo de conduta. Essa situação gerava expectativa nas 
pessoas que trabalhavam na organização e, portanto, à medida que a frustração 
existia, aparecia o conflito.

De outro lado, a Teoria Contingencial procurou explicar que não há nada 
de absoluto nos princípios da organização e que, em virtude das constantes 
mutações ambientais, ela devia reagir prontamente aos novos desafios20. O 
pensamento sobre os conflitos era de que a organização podia estabelecer re-
gras e procedimentos para evitar choques de opiniões, administrando os con-
flitos por meio da confrontação11.

A competência na solução de conflitos depende da identificação dos moti-
vos que o geraram20:

 � O conflito é essencialmente de interesses.
 � O conflito é formulado no sistema social presente na dinâmica da socieda-

de atual e traduzido para a organização pelo trabalhador.
 � O conflito aparece sob a forma de desajustes nos incentivos e nos benefícios 

decorrentes dos contratos de trabalho ou de sua precarização.
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O conflito de papéis pode emergir da própria necessidade do gestor de con-
trolar a organização do trabalho. Desse modo, o conflito é parte do sistema 
de controle que, ao monitorar as aspirações por autonomia e independência 
profissional, gera conflitos entre as pessoas que tomam decisões e as que estão 
sujeitas aos impactos dessas decisões unilaterais19.

Na unidade de CC, alguns padrões de conflito são considerados normais, 
uma vez que diferentes grupos com diferentes visões do mesmo mundo se in-
ter-relacionam para atender a um objetivo comum. Para gerir tais conflitos, as 
ferramentas administrativas da comunicação, da negociação e do trabalho em 
equipe são imprescindíveis. Elas auxiliam os gestores do CC a sobreviverem 
em um ambiente com interesses, que vão desde questões corporativas, pas-
sando pela realização e pelo resultado do trabalho na interação dos diferentes 
contextos e complexos organizacionais.

Esses elementos levam o gestor de enfermagem a identificar as situações e a 
praticar os papeis de negociação e de negociador, transformando a situação de 
conflito em solução negociada.

A gestão do conflito deve ocorrer nas unidades de alta complexidade, em 
ambientes ora formais, ora informais, porém de maneira clara e transparente, 
visando a recomposição da harmonia das forças internas.

DOCUMENTAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

Nenhum agrupamento humano pode existir hoje em dia sem ter definidas 
as suas leis, os seus objetivos e as suas obrigações, bem como sem divulgá-los 
entre os membros de seu grupo. Da correta elaboração dessas leis e regulamen-
tos e da eficiente comunicação e controle desses documentos depende, em gran-
de parte, o sucesso da atuação do grupo relativo aos objetivos fixados por ele.

A enfermagem, como um desses agrupamentos de trabalho, vem utilizando 
documentações para organizar os seus serviços. Com a vigência de padrões 
de qualidade incorporados pelos serviços de saúde, norteados principalmen-
te pelos padrões de acreditação hospitalar, as documentações de enfermagem 
passaram a ser ainda mais representativas e os manuais passaram a ter quesitos 
que orientam a organização da prestação de serviços e os parâmetros de de-
sempenho e de melhoria contínua21.

Regimento

O regimento do serviço de enfermagem é um ato normativo, de caráter 
estável, elaborado por enfermeiros e aprovado pela administração superior. 
Dispõe sobre os objetivos, a política de funcionamento, a estruturação e as 
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atribuições gerais, a competência dos órgãos e dos cargos de direção, a hie-
rarquia funcional, as normas técnicas de funcionamento, os direitos e deveres 
e as normas de conduta dos diferentes grupos participantes das atividades da 
organização. Tem como finalidade organizar, disciplinar e hierarquizar o fun-
cionamento das unidades de uma instituição de saúde, inclusive o CC, para 
atendimento da demanda de seus usuários22,23.

Manuais de Enfermagem 

Os manuais são instrumentos administrativos que possibilitam a organiza-
ção e a uniformização das orientações dos serviços de uma instituição de saú-
de, sistematizando as atividades e a execução por diferentes profissionais, além 
de estabelecer pontos de controle de processos e mensuração de resultados21.

Não existe uma única estruturação, e sua elaboração é peculiar a cada insti-
tuição, dependendo dos objetivos em vista. Podem variar quanto ao conteúdo, 
ao grau de detalhamento e mesmo quanto ao formato, sempre de acordo com 
as necessidades de cada departamento ou organização. Vale destacar que são 
flexíveis, ou seja, nunca podem ser considerados completos e terminados. Eles 
crescem e se transformam com a empresa, por meio das diversas maneiras com 
que contribuem para que esta se torne um agrupamento de extrema comple-
xidade. Portanto, requerem constante avaliação e atualização de seu conteúdo.

Tendo isso em vista, pode-se afirmar que um manual só cumpre satisfatoria-
mente a sua finalidade se está constantemente submetido à análise, à crítica e à 
avaliação daqueles que são responsáveis por sua elaboração e dos que o utilizam.

Tipos de manuais

 � Manual de instruções: define as normas e as políticas administrativas em 
vigor e a descrição do processamento de seu trabalho burocrático.

 � Manual de organização: define a estrutura organizacional da empresa e os 
limites de responsabilidade de seus funcionários-chave.

 � Manual de formulários: define a finalidade, o preenchimento, a distribuição 
e a utilização dos formulários em uso na empresa; é um complemento in-
dispensável do manual de instruções.

 � Manual do funcionário: define os direitos e as obrigações de todos os fun-
cionários em decorrência das normas da empresa ou das disposições legais.

 � Manuais de normas e procedimentos: informam as regras ou instruções que 
fixam os procedimentos, os métodos e a organização utilizados no desen-
volvimento das atividades e orientam minuciosamente a execução de ativi-
dades ligadas ao setor, sistematizando a realização das ações.
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 � Manuais de rotinas: descrevem as rotinas, com especificação da sequência 
ordenada de atividades a serem executadas, com seus respectivos agentes e 
que podem estar desdobradas em procedimentos, estabelecendo, assim, a 
finalidade de uma tarefa, quando, por quem e onde deve ser feita.

Na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação de Brasília (DF), foi elabora-
do um modelo para descrição e documentação de rotinas de enfermagem em 
CC, aplicável em situações de assitência direta e indireta ao paciente cirúrgi-
co. Foi utilizado um método de controle de qualidade total, que preconiza a 
padronização como elemento essencial para atingir altos níveis de qualidade 
do serviço e o cumprimento de metas, visando a melhoria da assistência. 
Como resultados da implantação das rotinas, as autoras do trabalho desta-
cam: transferência de informações e tecnologia, educação e treinamento em 
serviço, registro e divulgação de técnicas, padronização de procedimentos, 
redução e controle de custos, maximização dos serviços e recursos para oti-
mização de pesquisas24.

Em CC, os manuais mais comuns são o da própria unidade, o de formulá-
rios e o de procedimentos.

Construção do manual do Centro Cirúrgico

A construção desse manual específico tem como finalidades21,22:

 � Explicar os objetivos e as diretrizes básicas da empresa, sua penetração no 
mercado e na sociedade em geral.

 � Relatar, de maneira reduzida, a história da empresa, desde a sua fundação 
até a atualidade.

 � Demonstrar, de maneira coordenada e organizada, a estrutura organizacional 
da empresa, necessária para conseguir os objetivos e as diretrizes traçadas.

 � Definir no manual a função, a posição hierárquica, as responsabilidades, as 
relações e a autoridade dos cargos decorrentes da estrutura.

Tópicos a serem desenvolvidos no manual do Centro Cirúrgico

 � Introdução: deve conter mensagem ou explicação dos motivos que levam a 
administração a elaborar o manual.

 � Finalidade: pode iniciar-se com o histórico da empresa, culminando com a 
situação do momento atual e a definição de sua missão.

 � Objetivo: nesta parte devem ser expostos os objetivos que se pretende alcan-
çar com a divulgação e o uso do manual.
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 � Organograma: onde devem ser incluídos os gráficos da estrutura organiza-
cional dos diversos setores do serviço perioperatório.

 � Descrições dos cargos: o tópico reservado a esta seção é um dos mais im-
portantes do manual de organizações, pois descreve, minuciosamente e 
sem deixar margem para interpretações errôneas, as funções, os deveres, as 
responsabilidades, as inter-relações, as relações hierárquicas e dos poderes 
dos ocupantes dos cargos descritos. São diversas as maneiras de redigir a 
descrição de cargos, porém a mais comum inclui: cargo, função, requisitos, 
posição hierárquica, deveres e atribuições.

Construção do manual de formulários

O manual de formulários é um instrumento útil na introdução de um 
novo sistema de trabalho administrativo, pois representa um complemento 
indispensável na descrição completa da função dos formulários usados no 
serviço de CC, de modo a não deixar a menor dúvida com respeito ao seu 
uso.

Tópicos necessários ao manual de formulários

 � Finalidade: deve descrever qual é o intuito que se pretende alcançar com 
o uso do formulário, devendo-se tomar o cuidado de incluir todos os seus 
fins diretos, não esquecendo o papel desempenhado pelas eventuais cópias 
do formulário.

 � Apresentação: deve descrever a forma de acondicionamento do formulário, 
mencionar eventual numeração tipográfica e o número de jogos por talão.

 � Frequência: deve indicar com que frequência o formulário é emitido, po-
dendo ser diário, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual, conforme 
ocorrência ou qualquer outra frequência estipulada.

 � Emitente: deve indicar qual é o funcionário, setor ou seção que emite o for-
mulário.

 � Preenchimento: deve indicar a maneira como cada item necessita ser preen-
chido, inclusive local, data e outros.

 � Número e distribuição de vias: descrever isoladamente o fluxo de cada via, 
para qual departamento ela segue, para que é utilizada em cada departa-
mento e onde fica armazenada.

 � Prazo de arquivamento: poucas empresas têm condições de responder por 
quanto tempo guardar os impressos preenchidos, pois não existem estudos 
e análises suficientes para dar essa indicação com segurança.
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 � Substituição: deve ser indicado se o formulário é novo, se substitui outro, 
dando, nesse caso, seu número e mencionando se foi cancelado.

 � Entrada em vigor: deve definir a data em que o formulário passa a ter validade.
 � Fluxograma: pode, eventualmente, ser apresentado um fluxograma simples 

do formulário, mostrando apenas os setores atingidos por ele.
 � Fac-símile: deve apresentar na folha padrão do formulário uma cópia ou um 

conjunto de vias do próprio formulário.

Construção do manual de normas e procedimentos

É o manual descrito para explicar pormenorizadamente as técnicas que os 
funcionários devem empregar no decorrer de seu trabalho no cotidiano nas 
diferentes unidades do CC. Por abranger a descrição de padrões da prática 
de enfermagem, esses documentos são volumosos no corpo de um manual. 
Quando pertinente, agregam-se normas aos procedimentos, com o objetivo de 
fixar parâmetros à sua execução21,22.

Em geral, o manual pode ser confeccionado em forma de livreto ou fichá-
rio. Na primeira proposta, as informações não devem deixar margem para al-
terações. Na vigência de modificações, o novo procedimento deverá ser comu-
nicado e treinado junto aos colaboradores diretamente envolvidos e só depois 
da compreensão efetiva é que deverá ser tido como válido e reeditado.

A documentação de enfermagem é necessária e de grande valia na orga-
nização do CC, além de ser um excelente meio de controle dos processos de 
qualidade. Os manuais de enfermagem no CC são dispositivos que auxiliam 
no planejamento e na organização das áreas interdependentes e das atividades 
executadas pelo pessoal da equipe de enfermagem, cabendo atividades espe-
cíficas a cada membro da equipe, com o propósito de atender o paciente de 
maneira integrada, segura, digna, indispensável pela necessidade e excelente 
pelos resultados obtidos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE CENTRO CIRÚRGICO

A compreensão da atuação do enfermeiro de CC tem como princípio o fato 
de que o exercício profissional concretizado pela prática resume seu significado.

No CC, o impacto da tecnologia avançada tem sido marcante em virtude 
da necessidade de maior especialização do conhecimento de grupos profissio-
nais, bem como de novas e maiores aptidões e experiências, formando equipes 
complexas de especialistas altamente qualificados, gerando agentes transfor-
madores que ajudam esse sistema a utilizar e se adaptar aos novos progressos 
tecnológicos. Apesar de suas limitações, determinadas pelos requisitos tecno-
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lógicos, há propriedades sociais e psicológicas peculiares que integram as inte-
rações, as expectativas, as aspirações e os valores das pessoas que fazem parte 
dele. As pessoas envolvidas nas atividades, profissionais ou não, se encontram 
em vários estágios de vida, possuindo suas próprias opiniões, seus grupos de 
referência e suas ideologias. Posicionam-se em variados graus de prestígio, es-
tima e poder, conferindo ao ambiente de trabalho um significado diferenciado. 
O CC, entendido como um sistema do macrossistema hospitalar, possui uma 
organização de status, poder, papéis e metas25-28.

O modelo de atuação do enfermeiro de CC, adotado nos anos 1980, é re-
presentado pelo quadro referencial, do qual constam três áreas de atuação: área 
específica de atuação independente; área de interdependência ou de colabora-
ção; e área social.

A área específica ou de atuação independente engloba as atividades do en-
fermeiro de CC relacionadas ao seu papel profissional, resgatando a assistência 
de enfermagem, concretizada na operacionalização do Sistema de Assistência 
de Enfermagem Perioperatória (SAEP) 29.

A área de interdependência ou de colaboração, que corresponde às ativi-
dades realizadas em colaboração com os demais profissionais envolvidos no 
procedimento anestésico-cirúrgico, engloba as atividades médico-delegadas, 
as que defendem a segurança do paciente, a instituição e as atividades de inter-
-relacionamento com as equipes cirúrgicas e com o pessoal dos serviços de 
apoio29.

Além de considerar as atividades de colaboração, a área de interdependên-
cia envolve ações relacionadas à previsão e à provisão de recursos humanos, 
materiais e equipamentos; participação no planejamento organizacional e físi-
co do CC; liderança e coordenação de atividades de enfermagem; supervisão 
dos elementos da equipe de enfermagem na execução de atividades delegadas; 
implementação de diretrizes do regimento e dos manuais de normas adminis-
trativas e de procedimentos; manutenção de relacionamento com o serviço de 
educação para o desenvolvimento de programas comuns; promoção da ava-
liação do pessoal, da assistência e do próprio serviço como um todo, além da 
elaboração de relatórios estatísticos e outras29.

Na área social, incluem-se as atividades que correspondem ao desenvolvi-
mento da atuação, relativas à função do enfermeiro, como atividades de ensi-
no, de pesquisa e associativas. As de ensino envolvem pacientes e familiares, 
elementos da equipe de enfermagem, estudantes, estagiários e outros. As de 
pesquisa incluem os estudos autodirigidos, o planejamento, a execução e a co-
laboração em projetos de investigação e pesquisa, e a participação em associa-
ções de classe, sindicatos, sociedades culturais e corporativas de modo geral29.
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A PRÁTICA DO ENFERMEIRO DE CENTRO CIRÚRGICO

As atividades do enfermeiro de CC foram profundamente influenciadas a 
partir de 1976, quando ocorreram importantes mudanças nos modos de inter-
venção de enfermagem no BC, basicamente, com a ampliação da fase transo-
peratória para a fase perioperatória. A definição de assistência de enfermagem 
perioperatória pela AORN, em 1978, foi decorrente da preocupação constante 
dos enfermeiros americanos em melhorar a qualidade da assistência de enfer-
magem prestada ao cliente cirúrgico27.

Apesar dos avanços em relação às atividades de assistência de enfermagem, 
principalmente por serem voltadas aos aspectos emocionais dos pacientes, o 
enfermeiro de CC ainda é visto como um especialista na sua área de atuação, 
cujo trabalho engloba atividades de responsabilidade pelo controle de pessoal, 
material, ambiente e equipamentos e de informações. Essas atividades vêm 
sendo privilegiadas nos hospitais, e as atividades assistenciais ficaram relegadas 
a segundo plano ou delegadas ao pessoal auxiliar da equipe de enfermagem30.

A assistência de enfermagem tem sido tradicionalmente executada com 
base em normas e rotinas, que, quando implantadas, são mantidas, com o ob-
jetivo de evitar erros, principalmente porque essa assistência é delegada ao pes-
soal de menor qualificação técnica, e, portanto, as atividades se tornam mecâ-
nicas e repetitivas, resultando em ações descontínuas e de eficácia duvidosa31.

Na assistência de enfermagem, o método de reflexão favorece a individuali-
zação e a continuidade dos cuidados, diante da complexidade dos problemas e 
das numerosas alternativas de propostas. Considera-se indispensável o estabe-
lecimento de um delineamento filosófico para definir o seu desenvolvimento, 
sem o qual se torna difícil determinar a área de responsabilidade do profis-
sional, cabendo interpretações diferentes diante das mais diversas possibili-
dades de intervenções. Apesar das dificuldades de os enfermeiros pensarem 
em termos de uma linha filosófica na sua atuação profissional, eles possuem 
um referencial a partir do qual desempenham seus papeis, que é determinado 
pelos valores e pelas normas prescritas, levando-os a operarem dentro de ex-
pectativas próprias e do seu grupo31.

No CC, o papel do enfermeiro decorre, basicamente, de sua permanência 
em tempo integral, de sua capacidade de estabelecer relações não formais, de 
sua estreita ligação com as equipes profissionais e não profissionais, os pacientes 
e seus familiares, constituindo um elo entre os diferentes níveis organizacionais.

O enfermeiro, na sua intervenção, desempenha dois papéis terapêuticos 
na assistência prestada ao paciente: o papel expressivo ou básico, que engloba 
atividades do enfermeiro relativas à manutenção do equilíbrio motivacional 
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do paciente, e o papel instrumental ou técnico, que corresponde às atividades 
previstas na organização.

Estudos reforçam a corrente afirmação de que os enfermeiros de CC estão 
mais voltados às atividades técnico-burocráticas e gerenciais, em detrimento 
das demais atividades de sua competência profissional, principalmente a assis-
tência direta aos seus pacientes32.

Em uma pesquisa33 sobre as atividades realizadas pelo enfermeiro de CC 
em hospitais do Rio de Janeiro (RJ), foram constatadas maiores frequências 
nas atividades relacionadas ao ambiente, à equipe e aos insumos nos períodos 
de preparo, realização e após o ato anestésico-cirúrgico. As atividades ligadas 
ao paciente obtiveram alta frequência somente nos hospitais especializados. 
Esse estudo evidencia que o enfermeiro de CC ainda está com a atenção vol-
tada para a realização e o sucesso do ato anestésico-cirúrgico. Há necessidade 
de enfatizar que a atuação do enfermeiro, centrada na assistência ao paciente, 
é essencial e importante para a realização do ato anestésico-cirúrgico. Uma 
equipe composta por elementos voltados para o cuidado do paciente pode ser 
uma forma de atuação na instituição em questão.

Em contrapartida, um estudo de campo realizado em São Paulo (SP), com 
40 enfermeiros atuantes em unidades de internação clínicas e cirúrgicas, iden-
tificou que as atividades assistenciais eram as mais realizadas por este grupo 
de profissionais e foram consideradas mais prazerosas do que as administrati-
vas. Entre as atividades assistenciais mais prazerosas destacaram-se: assistência 
direta ao paciente, avaliação do paciente e implementação da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE). Entre as atividades menos prazerosas 
foram inluídas: rotinas administrativas e burocráticas, justificativa de queixas/
resolução de problemas e realização de escalas de funcionários34.

Entretanto, muitas atividades realizadas pelo enfermeiro de CC são deno-
minadas atividades “bombeiro”, pois somente são feitas com a finalidade de 
obter a realização da cirurgia, ou seja, resolver problemas e “apagar fogo”. No 
estudo do Rio de Janeiro33, os enfermeiros de CC definiram como fatores que 
interferem na descrição das suas atividades: falta de insumos e de equipamen-
tos; questões administrativas voltadas às especialidades médicas; falta de pes-
soal; problemas com convênios e planos de saúde; inexistência de programas 
de educação continuada; autonomia, respeito e credibilidade deficientes.

Cabe destacar a necessidade de modelos de atuação para a enfermagem 
em CC, discutidas neste livro em capítulo específico. Se, por um lado, é re-
quisito que o foco de atenção seja elucidado, tendo como ponto de partida o 
próprio paciente e suas necessidades, por outro lado, pela situação econômica 
e de produtividade em que se encontram as instituições, muitas vezes, chega a 
ser pleiteado o número de cirurgias realizadas, em detrimento da qualidade da 
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assistência prestada. Outro ponto a ser discutido é em relação ao número de 
enfermeiros em cada CC. Em um passado recente, havia um enfermeiro para 
toda a unidade de CC, incluindo o CC propriamente dito, Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (SRPA) e Centro de Material e Esterilização (CME). Atualmen-
te, esse número tem aumentado, chegando ao delineamento de funções entre 
as atividades gerenciais e assistenciais.

Esses fatores podem ser responsáveis pelo desencadeamento de um maior 
nível de estresse, como é apontado no Capítulo 17 – Riscos Ergonômicos e 
Psicossociais. Se o enfermeiro completa seu curso de graduação, tendo como 
perspectiva a atuação direta ao paciente e à sua família no CC, quando exerce 
as atividades gerenciais, esse alvo é alcançado com um trabalho em equipe, que 
deve ser definido, harmônico e engajado.

O enfermeiro, quando ocupa a posição gerencial, exerce a função de su-
pervisor do pessoal de enfermagem, enquanto as atividades diretamente re-
lacionadas ao cuidado são executadas por profissionais que atuam nas Salas 
de Operações (SO), técnicos e auxiliares de enfermagem que desempenham 
as funções de circulantes de sala e que prestam os cuidados de enfermagem 
no transoperatório, sendo, no geral, auxiliados pelos enfermeiros assistenciais, 
quando solicitados.

O trabalho do enfermeiro na prestação da assistência de enfermagem tem 
sido, geralmente, voltado à coordenação da assistência transoperatória no CC, 
pois a maior responsabilidade no desenvolvimento do seu papel se concentra 
na gestão de atividades relativas a recursos humanos, materiais, ambientais, 
equipamentos, informações e outros, contraditoriamente ao seu poder de de-
cisão, ainda restrito, o que vem gerando estresse para o enfermeiro26,35.

São muitas as dificuldades, relatadas por enfermeiros de CC, em conciliar 
as atividades gerenciais e as demais, principalmente as assistenciais. A prática 
da enfermagem é influenciada pelas relações que se estabelecem no contexto 
socioeconômico e político, que, direta ou indiretamente, a determina. A prá-
tica do enfermeiro, prescrita pela universidade, por corporações de classes e 
outras, recebe o impacto do sistema vigente, redimensionando-a para funções 
administrativas.

Em relação à autonomia do enfermeiro de CC, é importante lembrar que, 
geralmente, o profissional está inserido em uma instituição hospitalar, na 
qual o desempenho de suas funções administrativas é limitado às diretrizes 
e às regras estipuladas institucionalmente e, no cuidar do paciente, tem-se o 
confronto com a autoridade médica, que é um elemento hegemônico nesse 
processo36.

Contrapondo-se a essa situação, o enfermeiro de CC deve visualizar possi-
bilidades de alcançar certa autonomia com o poder do conhecimento no pro-
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cesso de cuidar e nas transformações das próprias ações, como prática social 
construída no seu cotidiano e no desenvolvimento de instrumental adequado 
às diferentes formas de atuação. Na administração, as possibilidades de au-
tonomia estão presentes na autoridade e no poder de tomada de decisão que 
o enfermeiro de CC assume diante do seu modo de organizar o trabalho de 
enfermagem, bem como da maneira de desenvolver as condições de realização 
do cuidado para viabilizar o trabalho médico, ou seja, a realização do procedi-
mento anestésico-cirúrgico36.

PERSPECTIVAS NA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DE CENTRO 
CIRÚRGICO

A prática do enfermeiro de CC em seu trabalho diário é pautada por dois 
interesses: o interesse técnico e o interesse prático. O primeiro está voltado para 
a apropriação de meios disponíveis para uso, devendo, de modo simultâneo, 
conduzir o enfermeiro em seu processo de trabalho a libertar-se do poder do-
minador desses mesmos meios. Por outro lado, o interesse prático tem como 
alvo o entendimento dos enfermeiros entre si sobre o sentido da sua própria 
história, visando a sua libertação em relação à força de tradições, impostas 
politicamente ou simplesmente aprendidas e transmitidas de maneira ingênua, 
até mesmo por seus pares36.

É da competência do enfermeiro de CC assumir o comando do processo 
de emancipação, devendo buscá-la em conquistas, sem, entretanto, deixar de 
perceber que essas conquistas devem resultar de atitudes coletivas, e nunca 
isoladas.

Na raiz da consciência crítica e questionadora do profissional está a pesqui-
sa, que brota com força vital. O despertar do questionamento, a inquietação e 
o desejo da descoberta criam e produzem alternativas.

O reconhecimento do trabalho do enfermeiro deve ser iniciado pelos pró-
prios pares. Uma definição de suas atribuições, embasada em conhecimentos 
técnicos e políticos, verterá para uma atuação técnico-científica e de participa-
ção na organização.

A trajetória do saber está pautada na introdução de conhecimentos e na im-
portância da atuação do enfermeiro de CC, desde a graduação, passando pela 
pós-graduação e incentivando o preparo e a abordagem real do enfermeiro 
diante das expectativas do paciente, da família e da equipe.

A aceitação da responsabilidade político-social do enfermeiro de CC e do 
desempenho cotidiano de seu papel trará, com certeza, uma dimensão real 
de seu potencial e de sua força no sucesso da realização do ato anestésico-
-cirúrgico  e de seu próprio reconhecimento dentro da organização.
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DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

A função produção representa o relacionamento entre a quantidade de re-
cursos utilizados e a quantidade de produtos feitos. A produção nos serviços 
de saúde depende de uma grande quantidade de fatores que, direta ou indire-
tamente, afetam a produtividade. Por exemplo, em uma unidade de CC, a pro-
dução de enfermagem estará diretamente relacionada com o tipo de especiali-
dade cirúrgica predominante, assim como com o tipo de cobertura assistencial 
determinado, em grande parte, pelas fontes pagadoras.

De outro lado, a especialização dos profissionais envolvidos, assim como a 
tecnologia disponibilizada pela unidade hospitalar como um todo, influenciará 
nas atividades, na especificidade e na complexidade do atendimento periope-
ratório. Os recursos humanos usam seus conhecimentos e suas habilidades em 
uma inter-relação de diferentes grupos, a fim de gerar o atendimento às neces-
sidades da população.

As várias maneiras de combinar as diferentes capacidades e competências 
humanas com outros recursos produzem o que se pode chamar de tecnologia 
do processo de produção. No entanto, esse processo depende diretamente da 
quantidade de pessoal disponibilizado para a assistência de enfermagem no 
período perioperatório. Quanto mais equilibrada for essa relação, maior a pro-
dutividade em termos qualitativos e quantitativos.

Dessa maneira, a previsão e a provisão de pessoal de enfermagem para o 
atendimento da assistência perioperatória dependem dos fatores já menciona-
dos, assim como de indicadores hospitalares gerais e específicos, do conheci-
mento da carga de trabalho no CC, das necessidades por tipo de atendimento 
(tratamento/paciente), bem como do tipo de atenção de enfermagem que se 
pretende empregar.

Tendo em vista as características do CC, ou seja, uma unidade altamente 
especializada e com tecnologia avançada, onde estão presentes pacientes em 
estado crítico e situações constantes de estresse, seja da equipe, seja do paciente 
ou da família, dois aspectos devem ser considerados: o dimensionamento de 
pessoal e a capacitação contínua da equipe.

Dimensionar profissionais de enfermagem é um processo sistemático, que 
fundamenta o planejamento e a avaliação quantitativa e qualitativa de pessoal 
necessário para prover cuidados de enfermagem, de acordo com a singularidade 
do serviço, e de modo a garantir segurança dos usuários e dos colaboradores22.

Especificamente no CC, o dimensionamento pode ser embasado no cálculo 
proporcional do número de pessoal de enfermagem em relação ao número de 
salas cirúrgicas existentes no setor. Alguns autores37 propõem que o cálculo de 
pessoal tenha como base as horas de assistência de enfermagem ao paciente na 
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fase perioperatória. O dimensionamento de pessoal também pode ser embasa-
do no sistema de classificação de pacientes, ou seja, determinando-se o grau de 
dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem38.

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)39 estabelece parâmetros mí-
nimos e define as horas de assistência de enfermagem de acordo com a comple-
xidade assistencial. Em 2010, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 
(COREN-SP) publicou um livreto sobre dimensionamento de pessoal de enfer-
magem, que tem sido largamente utilizado e traz, inclusive, o Cálculo de Quadro 
de Pessoal para Unidades Especializadas40.

A SOBECC5 propõe o cálculo de pessoal de CC baseado na estrutura do 
serviço e na carga de trabalho. Diante das tantas especializadades/modalidades 
cirúrgicas oferecidas no CC, alguns autores têm trabalhado especificamente 
com cálculo de pessoal em CC específicos, a exemplo do dimensionamento 
em CC especializado em cirurgias oncológicas41 e do dimensionamento em 
CC ortopédico42, ambos baseados no Sítio Funcional (SF). O SF é a unidade 
de medida que tem um significado tridimensional para o trabalho de enferma-
gem, por considerar as atividades desenvolvidas, a área operacional ou local da 
atividade e o perído de trabalho42.

Desse modo, para o dimensionamento de pessoal em CC, existem meto-
dologias fundamentadas na relação de funcionários por postos de trabalho, 
funcionários por hora de assistência, funcionários por sítio funcional e, mais 
recentemente, fórmulas foram especificamente desenvolvidas para o cálculo de 
pessoal em cirurgias eletivas e cirurgias de urgência/emergência23.

Na prática, nos CC brasileiros, o cálculo do número de profissionais de en-
fermagem mais utilizado é feito com base no número de SO e no número de 
leitos de recuperação.

Porém, independentemente do tipo de referência utilizada para o cálculo 
de pessoal, é importante que o enfermeiro, ao realizar essa atividade, esteja 
munido de indicadores como distribuição de cirurgias segundo o porte, com 
série histórica de, no mínimo, 1 ano; média de tempo de espera na recepção 
do CC; intervalo de substituição para a utilização da sala cirúrgica; consenso 
do tempo médio de assistência de enfermagem por porte cirúrgico; tipos mais 
comuns de cirurgias por especialidade; consenso estabelecido para o índice de 
segurança técnico, de jornadas de trabalho, índice médio de rotatividade de 
pessoal e de absenteísmo.

Tais indicadores, quando inter-relacionados, dão a dimensão das neces-
sidades que deverão estar contempladas no quadro de pessoal das diferentes 
áreas que compõem o CC, permitindo bom desempenho e estabelecendo uma 
relação adequada entre custo/benefício, investimento/produtividade, o que 
propicia atendimento à demanda com excelência de qualidade na prestação de 
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cuidados e no atendimento aos diferentes pacientes e promove reflexos signifi-
cativos na redução dos custos operacionais.

De qualquer maneira, é sabido que a aplicação de um modelo de dimensio-
namento assertivo contribui para o planejamento de pessoal de enfermagem, 
permitindo atender melhor o paciente cirúrgico e levando à melhoria na pro-
dutividade43.

Da mesma maneira que o dimensionamento, a capacitação dos profissio-
nais que atuam no BC deve ser valorizada. A necessidade de aperfeiçoamen-
to/aprimoramento/treinamento/atualização da equipe de enfermagem ocorre 
para que os indivíduos possam aprimorar a execução do trabalho; contribuir 
para o controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e, 
consequentemente, das Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC); assegurar a melho-
ria da assistência ao paciente; acompanhar a evolução das técnicas cirúrgicas; 
aumentar a produtividade; desenvolver habilidades técnicas e elevar o padrão 
de qualidade23,44,45.

Em uma área onde interagem, reúnem e se interdependem equipes médi-
cas e de enfermagem, pacientes, sistemas de apoio e uma enorme tecnologia 
aplicada aos procedimentos cirúrgicos, o enfermeiro de CC deve desenvolver 
habilidades para a tomada de decisão de maneira dinâmica e com embasa-
mento técnico-científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inserção do enfermeiro que atua no CC na organização hospitalar deve 
ser pautada por sua atuação consciente do ponto de vista técnico, científico, 
político, social e humanístico. Não há atuação completa se houver desvin-
culação dessas facetas do papel do enfermeiro gestor do CC. Por esse mo-
tivo, destacam-se, no presente capítulo, o perfil profissional do enfermeiro, 
aspectos gerenciais da enfermagem em CC, incluindo considerações acerca 
da documentação administrativa do Bloco Cirúrgico. As áreas de atuação 
independente, interdependente e social do enfermeiro são vinculadas à im-
portância do papel desse profissional para o adequado funcionamento da 
unidade. Atualmente, as perspectivas de atuação têm se elevado no sentido 
de desenvolver competências específicas para atuação nesta área tão espe-
cializada e tecnológica, culminando com o reconhecimento pelos próprios 
enfermeiros, pela equipe cirúrgica e pelos pacientes. Para que todo este con-
texto assistencial e gerencial tenha êxito é necessário adequado dimensiona-
mento de pessoal e incentivo a ações de capacitação, treinamento e atualiza-
ção profissional.
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PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Quais são as habilidades que devem compor o perfil do enfermeiro 
gestor da unidade de Centro Cirúrgico (CC)?

2. Relacione a importância das ferramentas administrativas para o 
gerenciamento de enfermagem em CC.

3. Explique os diferentes tipos e estilos de liderança com os quais o 
enfermeiro pode trabalhar.

4. Discuta, com seus colegas, os aspectos referentes ao trabalho do 
enfermeiro sob pressão e na gestão de conflitos.

5. Conceitue regimentos e manuais de enfermagem e cite os tipos de 
manuais.

6. Quais são as áreas de atuação do enfermeiro de CC?
7. Como você e seus colegas percebem a importância da atuação do 

enfermeiro na unidade de CC?
8. Descreva as perspectivas futuras da atuação do enfermeiro de CC.
9. No que se refere ao dimensionamento de pessoal em CC, considere: 

importância; recomendações de órgãos de classe, como COFEn, 
COREn e SOBECC; tipos de cálculo de pessoal.
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Precauções para controle e prevenção da 
infecção no Centro Cirúrgico e limpeza do 

ambiente
Kazuko Uchikawa Graziano

Rita Catalina Aquino Caregnato

Rúbia Aparecida Lacerda

PONTOS A APRENDER

1. Conhecer as recomendações das precauções-padrão e das 
precauções baseadas na transmissão.

2. Implementar criticamente as recomendações das precauções para o 
controle das infecções relacionadas às práticas de assistência à saúde.

3. Conhecer aspectos relacionados à implementação das precauções- 
-padrão na proteção do paciente e do profissional.

4. Reconhecer a tomada de decisões relacionadas ao controle da 
contaminação ambiental de uma unidade de Centro Cirúrgico (CC).

5. Estabelecer regras a serem observadas na limpeza do ambiente da 
unidade de CC.

PALAVRAS-CHAVE

Centro cirúrgico hospitalar; centros de cirurgia; precauções universais; 
contaminação ambiental; salas de cirurgia.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Precauções-padrão. Precauções baseadas na 
transmissão. Limitações das precauções-padrão no controle das infecções 
de sítio cirúrgico. Limpeza da sala de operações e do Centro Cirúrgico. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências.

RESUMO

O Centro Cirúrgico (CC), considerado uma área crítica, realiza inúmeros 
procedimentos complexos e invasivos para atendimento dos pacientes, motivo 
suficiente para preocupação e mobilização intensa com os riscos e o controle 
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das infecções neste ambiente, tanto em relação aos profissionais como em re-
lação aos pacientes. Este capítulo apresenta as recomendações das precauções-
-padrão, atualizadas do último Guideline for Isolation Precautions, publicado 
em 2007, pelo Center for Diseases Control and Prevention (CDC), entendidas 
como aquelas que devem ser aplicadas a todos os pacientes, particularizando 
para a situação do transoperatório. Discute, também, as precauções baseadas 
na transmissão e as limitações das precauções-padrão no controle das Infec-
ções de Sítio Cirúrgico (ISC), ao considerar os pacientes como fontes de con-
taminação e de infecção na Sala de Operações (SO). Por fim, apresenta os fun-
damentos para direcionar o estabelecimento de rotinas práticas para o cuidado 
do ambiente da unidade de CC e das SO, especialmente para a limpeza.

INTRODUÇÃO

Atualmente as Infecções Relacionadas à Assistencia à Saúde (IRAS) estão 
intimamente relacionadas ao tema segurança do paciente, exercendo forte 
pressão sobre as organizações de assitência à saúde1. São consideradas eventos 
adversos que geram várias consequências deletérias, como elevação dos custos 
da assitência, aumento do tempo de internação, aumento da morbidade e da 
mortalidade2.

Diversas instituições públicas e privadas, internacionais e nacionais, somam 
esforços publicando orientações para a prevenção e o controle das infecções, 
norteando ações básicas a serem adotadas pelos profissionais da saúde. O Cen-
ter for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, referência 
mundial, publica periodicamente Guidelines que indicam medidas preventivas 
para o controle das infecções. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) segue as orientações do CDC, visto que os Guidelines são 
atualizados com embasamento técnico-científico, trazendo recomendações de 
medidas preventivas categorizadas por grau de evidência.

Em 2007, o CDC publicou o Guideline for Isolation Precaution, resultado da 
revisão e atualização do Guideline for Isolation Precautions in Hospitals de 1996, 
mantendo dois níveis de precauções para prevenir a transmissão de agentes in-
fecciosos, a saber: precaucões-padrão e precauções com base em transmissão3.

As precauções-padrão (PP) incluem um conjunto de medidas práticas para 
prevenção da infecção que devem ser aplicadas a todos os pacientes, em to-
dos os contextos de assistência à saúde, independentemente da suspeita ou 
confirmação da presença de um agente infeccioso. A implementação dessas 
precauções é a principal estratégia para prevenção da transmissão dos agentes 
infecciosos, associada aos cuidados de saúde entre pacientes e profissionais. 
Portanto, essas precauções devem ser tomadas quando houver risco de contato 
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com: sangue; todos os fluidos corpóreos, secreções e excreções (exceto suor); 
pele não íntegra; e mucosas3.

Essa diretriz tem sido importante nas atividades relacionadas aos cuidados à 
saúde, especialmente na Unidade de Centro Cirúrgico (UCC), por três motivos:

 � Na UCC, há possibilidades aumentadas de contato dos profissionais com 
material biológico, inerente ao procedimento cirúrgico.

 � A UCC tem como particularidade uma alta rotatividade de pacientes sem 
um diagnóstico definido quanto a doenças de alta transmissibilidade. É 
oportuno lembrar que a rotina do preparo pré-operatório do paciente não 
inclui a investigação de sua sorologia, buscando a condição de portador de 
doenças de alta transmissibilidade. Mesmo se isso acontecesse, as cirurgias 
de emergência ficariam sem essa possibilidade. Adicionalmente, perguntar 
ao paciente a sua condição de portador de doenças de alta transmissibi-
lidade, na maioria das vezes, não oferece segurança, pois ele pode desco-
nhecê-las ou omiti-las. Por exemplo, pode-se afirmar que um indivíduo 
surpreende-se com o fato de ser portador do vírus da hepatite ou mesmo do 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), mediante os exames sorológicos 
por ocasião de doações de sangue.

 � As atividades cirúrgicas caracterizam-se por invasividade ao corpo bioló-
gico do paciente, com quebras de barreiras protetoras importantes contra 
microrganismos, especialmente a pele.

Essas considerações justificam a importância das PP, porém elas não ex-
cluem as precauções baseadas na transmissão a serem implementadas no cui-
dado aos pacientes suspeitos ou confirmados, com infecções por microrganis-
mos conhecidos e epidemiologicamente importantes. 

As categorias das precauções baseadas na transmissão continuam as mes-
mas da diretriz de 1996: contato, gotículas e aerossóis. Elas devem ser somadas 
às PP e podem ser combinadas, caso a doença apresente diversas vias de trans-
missão3.

 
 � Precauções de contato: indicadas em doenças transmitidas pelo contato di-

reto da pele do indivíduo doente ou colonizado com a de um suscetível 
(p. ex., impetigo, pediculose, furunculose e escabiose, microrganismos epi-
demiologicamente importantes para infecção hospitalar) ou então contato 
indireto, por meio de fômites ou objetos de uso comum, como instrumental 
cirúrgico, aparelhos para anestesia e seus acessórios, instrumentos de mo-
nitoração do paciente, como esfigmomanômetro, transdutor de oxímetro 
de pulso, máscara de inalação, entre outros3. 
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 � Precauções com gotículas: indicadas em doenças transmitidas, vias diretas e 
indiretas, por gotículas respiratórias que transportam agentes infecciosos com 
mais de 5 micra. As gotículas respiratórias são geradas quando uma pessoa 
infectada tosse, espirra ou conversa, ou durante certos procedimentos como 
aspiração de secreções das vias aéreas, entubação endotraqueal, ressuscitação 
cardiopulmonar e broncoscopia. Estudos demonstraram que a mucosa na-
sal, conjuntiva e, menos frequente, a boca, são portais suscetíveis de entrada 
para vírus respiratórios. Essas gotículas não permanecem em suspensão por 
tempo prolongado, necessitando, portanto, de um contato mais próximo e 
íntimo da fonte primária de infecção. São exemplos: vírus influenza, Borde-
tella pertussis, adenovírus, rinovírus, Mycoplasma pneumoniae, estreptococo 
do grupo A e Neisseria meningitidi. Embora o vírus sincicial respiratório seja 
transmitido por gotículas, o mais importante determinante da transmissão 
é o contato direto com secreções respiratórias infectadas, portanto deve-se 
associar as precauções de contato para evitar a transmissão nos serviços de 
saúde3. Na UCC, o uso de máscaras tem a finalidade de proteger o sítio ci-
rúrgico, sendo uma precaução embasada nos mecanismos de transmissão, 
além de também se caracterizar como medida de precaução padrão, por ser 
recomendada indistintamente para todos os pacientes.

 � Precauções com patógenos aéreos: indicadas em doenças transmitidas por 
microrganismos com menos de 5 micra (aerossóis), que permanecem em 
suspensão por tempo maior, podendo ser dispersos a longas distâncias por 
correntes de ar e ser inalados por indivíduos suscetíveis que não tiveram 
contato face a face com o indivíduo infeccioso. São exemplos: vírus respon-
sáveis pela varicela, herpes-zóster, tuberculose e sarampo3.

PRECAUÇÕES-PADRÃO

Recomendações das precauções-padrão e respectivos graus de 
evidência 

Para efeitos didáticos, a opção foi apresentar, neste capítulo, o conteúdo das 
precauções-padrão na íntegra, conforme foram elaboradas pelo CDC3, com os 
comentários para a UCC. A escolha desse referencial teórico está justificada 
por ser a fonte mais aceita no Brasil para o direcionamento das práticas de 
controle das IRAS. Existem outras, como as recomendações europeias. Entre-
tanto, no Brasil, não é percebida adesão dessas recomendações por parte dos 
controladores das infecções, contudo, indica-se sua leitura complementar de 
modo a exercitar o senso crítico.

O CDC classifica as recomendações em graus de evidência3,4:
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 � Categoria IA: medidas fortemente recomendadas para todos os hospitais, 
respaldadas por estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos bem de-
senhados.

 � Categoria IB: medidas fortemente recomendadas para implementação em 
todos os hospitais, apoiadas por alguns estudos experimentais, clínicos ou 
epidemiológicos e uma forte fundamentação teórica.

 � Categoria IC: medidas necessárias para a implementação, conforme estipu-
lado por regulamento ou padrão federal e/ou estadual.

 � Categoria II: medidas sugeridas para a implantação e apoiadas por estudos 
clínicos ou epidemiológicos sugestivos ou uma análise teórica.

 � Não recomendado: nenhuma recomendação; questão não resolvida; práti-
cas sem evidência e/ou consenso sobre eficácia. 

O Quadro 6.1 apresenta as evidências relacionadas aos aspectos básicos 
e gerais para o controle e prevenção das IRAS, a saber: a) responsabilidade 
administrativa das instituições de saúde; b) educação e formação; e c) vigi-
lância.

Quadro 6.1. Evidências relacionadas aos aspectos básicos e gerais para o controle e prevenção das 
IRAS nas instituições de saúde, indicadas para as precauções-padrão, pelo Guideline for Isolation Pre-
caution de 20073.

Responsabilidade administrativa das instituições de saúde

Recomendações Categoria

Implementar medidas de controle de infecção nos pacientes com suspeita 
de agentes infecciosos desde o atendimento ambulatorial até a internação 
hospitalar, bem como nas instalações de cuidados a longo prazo
Implementar procedimentos que limitem a visita ao paciente por pessoas com 
sinais ou sintomas de infecção, principalmente em paciente de alto risco
Identificar indicadores da eficácia das medidas específicas da organização 
para prevenir a transmissão de agentes infecciosos, estabelecer processos 
para monitorar a adesão às medidas de desempenho e fornecer feedback aos 
membros da equipe

IB

Incorporar a prevenção da transmissão de agentes infecciosos nos objetivos das 
instituições e nos programas de segurança
Estabelecer a prevenção da transmissão de agentes infecciosos como prioridade, 
oferecendo apoio administrativo, recursos humanos e financeiros para manutenção do 
programa de controle de infecção

IB/IC

Desenvolver e implementar processos de controle de infecção, garantindo sua 
supervisão por profissionais que tenham conhecimento

II

(continua)
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Educação e formação 

Recomendações Categoria

Proporcionar educação e formação sobre a prevenção da transmissão de 
agentes infecciosos associados a cuidados de saúde para os profissionais 
de saúde; atualizar as informações periodicamente durante os programas de 
educação continuada
Incluir nos programas de educação e formação informações sobre o uso de 
vacinas como medida de controle de infecção adjuvante
Melhorar a educação e a formação, usando material com linguagem apropriada 
para o público-alvo, utilizando ferramentas educacionais disponíveis on-line

IB

Fornecer materiais instrucionais para pacientes e visitantes sobre higiene das 
mãos e práticas recomendadas, etiqueta de tosse, precauções respiratórias, 
higiene e aplicação de precauções com base em transmissão

II

Vigilância 

Recomendações Categoria

Monitorar a incidência de organismos epidemiologicamente importantes e as 
intervenções preventivas eficazes disponíveis
Manter a vigilância sobre populações de alto risco, procedimentos, dispositivos 
e agentes infecciosos altamente transmissíveis, para detectar a transmissão de 
doenças infecciosas

IA

Aplicar os princípios epidemiológicos da vigilância: utilizar definições 
padronizadas de infecção; usar dados de laboratório; coletar variáveis 
epidemiologicamente importantes; analisar dados para identificar tendências e 
taxas de transmissão; fornecer informações sobre incidência e prevalência das 
infecções hospitalares, prováveis fatores de risco e estratégias de prevenção 
para os profissionais da assistência, os administradores e as autoridades de 
saúde locais e estaduais
Desenvolver e implementar estratégias para reduzir os riscos de transmissão e 
avaliar a eficácia
Apesar da implementação e adesão documentada para estratégias de prevenção 
e controle de infecção, caso a transmissão de organismos epidemiologicamente 
importantes continuar, obter consulta de profissionais com conhecimento em 
controle de infecção e epidemiologia de saúde para analisar a situação

IB

Rever periodicamente as informações sobre a comunidade ou as tendências 
regionais na incidência e prevalência de organismos epidemiologicamente 
importantes que podem afetar a transmissão de organismos dentro da instituição

II

Quadro 6.1. Evidências relacionadas aos aspectos básicos e gerais para o controle e prevenção das 
IRAS nas instituições de saúde, indicadas para as precauções-padrão, pelo Guideline for Isolation Pre-
caution de 20073. (continuação)
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Precauções-padrão3 

As PP devem ser usadas em todos os pacientes, considerando cada um 
como potencialmente infectado ou colonizado com agentes infecciosos, po-
dendo transmitir infecção. É imprescindível aplicar as práticas durante a assi-
tência à saúde, apresentadas no decorrer deste capítulo (Quadro 6.2).

O uso de sabão comum líquido é suficiente para a higiene rotineira das 
mãos, a não ser em situações especiais, definidas pelas Comissões de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH).

Os equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados nas PP são luvas, 
aventais, máscaras e protetores oculares. Devem-se observar os seguintes prin-
cípios de utilização de EPI3:

 � Usar EPI quando houver previsão de ocorrer contato com sangue ou flui-
dos corporais na interação com o paciente (categoria IB/IC).

 � Evitar a contaminação da roupa e da pele durante o processo de remoção 
dos EPI (categoria II).

 � Antes de sair do quarto ou box do paciente, remover e descartar os EPI 
(categoria IB/IC).

No Quadro 6.3 apresentam-se as recomendações para o uso de EPI3.

Quadro 6.2. Recomendações e categorias de evidências para higiene e cuidados com as mãos dos 
profissionais da saúde indicadas para as Precaucões-padrão, pelo Guideline for Isolation Precaution 
de 20073.

Higiene e cuidados com as mãos 

Recomendações Categoria

Lavar as mãos com sabão ou antimicrobiano e água, quando estiverem 
visivelmente sujas, contaminadas com material proteico, sangue ou fluidos 
corporais
Usar álcool em gel se as mãos não estiverem visivelmente sujas, após contato 
com sangue, fluidos corporais ou excreções, mucosas, pele não intacta ou 
curativos
Não usar unhas artificiais ou extensores quando tiver contato direto com 
pacientes de alto risco de infecção e eventos adversos associados (p. ex., 
aqueles em terapia intensiva ou salas de operação)

IA

Realizar a higiene das mãos com álcool em gel: 
- antes de ter contato direto com o paciente;
- após contato com a pele intacta do paciente;
- após remover as luvas.

IB

(continua)
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Higiene e cuidados com as mãos 

Recomendações Categoria

Realizar a higiene das mãos com álcool em gel: 
- quando as mãos dos profissionais se movem durante o atendimento ao 
paciente de uma parte do corpo contaminado para uma parte limpa;
- após contato com objetos inanimados (equipamentos) nas imediações do paciente.
Lavar as mãos com sabão não antimicrobiano e água ou com sabão 
antimicrobiano e água se ocorreu contato com os esporos (p. ex., C. difficile 
ou Bacillus anthracis), porque álcoois, clorexidina, iodóforos e outros agentes 
antissépticos têm baixa atividade contra esporos

II

Na assistência à saúde, evitar tocar nas superfícies próximas ao paciente para 
evitar a contaminação das mãos limpas e transmissão de patógenos das mãos 
contaminadas para as superfícies

IB/IC

Quadro 6.3. Recomendações e categorias de evidências para uso de equipamentos de proteção indivi-
dual indicadas para as precauções-padrão, pelo Guideline for Isolation Precaution de 20073.

Luvas

Recomendações Categoria

Usar luvas limpas não estéreis quando existir possibilidade de contato com 
sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, membranas mucosas, pele 
não íntegra e quaisquer itens contaminados

IB / IC

Retirar as luvas após o contato com o paciente e/ou o meio ambiente (incluindo 
equipamentos), usando a técnica adequada para evitar a contaminação da mão IB

Mudar de luvas entre duas tarefas e entre um e outro procedimento no mesmo 
paciente, se tocar em uma parte do corpo contaminada (p. ex., períneo) e mudar 
para um local limpo do corpo (p. ex., face)

II

Aventais

Recomendações Categoria

Usar avental limpo não estéril, para proteger as roupas e as superfícies corporais, 
sempre que houver a possibilidade de ocorrer contaminação por líquidos 
corporais e sangue
Escolher o avental apropriado para a atividade e a quantidade de fluido ou 
sangue encontrada
Retirar o avental, com posterior lavagem das mãos

IB / IC

Quadro 6.2. Recomendações e categorias de evidências para higiene e cuidados com as mãos dos 
profissionais da saúde indicadas para as Precaucões-padrão, pelo Guideline for Isolation Precaution de 
20073. (continuação)

(continua)
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Aventais

Não reutilizar aventais, até mesmo para contatos repetidos com o mesmo 
paciente. 

II

Máscara, protetor de olhos e protetor de face

Recomendações Categoria

Usar para a proteção das mucosas dos olhos, nariz e boca durante os 
procedimentos e as atividades no atendimento aos pacientes que tragam riscos 
de contaminação

IB 

A lavagem das mãos após a retirada das luvas e do avental é obrigatória.
Na UCC, a utilização desses artefatos está incorporada pela equipe cirúr-

gica, mais intensamente, o uso das máscaras cirúrgicas, que estão direciona-
das mais para a proteção do paciente contra os microrganismos que possam 
ser veiculados pelos profissionais. Nesse sentido, para todos os procedimentos 
cirúrgicos é exigido o uso de máscaras cirúrgicas adequadas (95% de poder 
de filtração de partículas) por todos os elementos da equipe cirúrgica que se 
posicionarem próximos ao campo operatório (em um diâmetro de 1 m), com 
a principal finalidade de proteger o sítio cirúrgico do paciente das gotículas 
eventualmente eliminadas pela equipe durante a respiração ou, mais intensa-
mente, durante a fala, o espirro ou a tosse. Estudos demonstraram que, nas 
cirurgias de longa duração, as máscaras cirúrgicas devem ser trocadas após 2 
horas de uso, uma vez que, depois desse período de uso contínuo, intercalando 
conversações, ocorre diminuição no poder de filtração5.

O uso do uniforme privativo (jaleco e calça) na UCC tem diferentes fina-
lidades, com vistas à biossegurança e ao controle administrativo: proteger o 
profissional, proporcionar conforto e promover controle do fluxo de pessoas 
na unidade fechada, considerada crítica. Diante das evidências atuais, fica esta-
belecida pouca ou nenhuma relação com a ISC.

A proteção do paciente é conferida pelo avental esterilizado de trama contro-
lada, que servirá de biobarreira ao sítio cirúrgico. Toda UCC deverá monitorar, 
constantemente, se os aventais são biobarreiras eficazes, independentemente do 
tipo de material usado em sua confecção, se de tecido de algodão e, portanto, 
reprocessável, ou de uso único. A Association of periOperative Registered Nur-
ses (AORN)6 recomenda que os aventais tenham reforços impermeáveis na re-
gião frontal e no antebraço, quando houver previsão de manipulação de maiores 
quantidades de sangue ou se o procedimento cirúrgico for de longa duração.

Quadro 6.3. Recomendações e categorias de evidências para uso de equipamentos de proteção individual 
indicadas para as precauções-padrão, pelo Guideline for Isolation Precaution de 20073. (continuação)
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O uso da touca está indicado em todos os procedimentos cirúrgicos, princi-
palmente para conter os produtos de descamação do couro cabeludo da equipe 
cirúrgica, que possam ser transferidos para o campo operatório. Para atender a essa 
finalidade, a touca deve cobrir todo o couro cabeludo, não justificando os modelos 
de gorro, que não conferem essa proteção, para o gênero masculino. O uso de touca 
fora do campo operatório está justificado mais por medidas higiênicas, ao impedir 
quedas de cabelo no ambiente de trabalho, do que visando o risco de ISC.

Quanto ao uso do propé, valem as mesmas considerações feitas ao unifor-
me privativo. Eles não interferem na prevenção da ISC, mas estão indicados 
para a proteção dos calçados dos profissionais que trabalham na UCC e no se-
tor administrativo, pelo controle do fluxo de pessoal. Caso ocorra o contato das 
mãos com os calçados contaminados, a higiene das mãos é obrigatória durante 
a colocação dos propés.

Em relação aos equipamentos utilizados no cuidado do paciente, o Guideli-
ne for Isolation Precaution3 indica recomendações para manipulação, conforme 
apresentado no Quadro 6.4.

Quadro 6.4. Recomendações e categorias de evidências para equipamentos de cuidados do paciente 
indicadas para as precauções-padrão, pelo Guideline for Isolation Precaution de 20073.

Recomendações Categoria

Remover material orgânico dos instrumentos/dispositivos críticos e semicríticos, 
utilizando agentes de limpeza recomendados antes da desinfecção de alto nível e 
da esterilização, para permitir a desinfecção e a esterilização eficazes

IA

Estabelecer políticas e procedimentos para transportar e manipular 
equipamentos de assistência ao paciente e instrumentos que possam estar 
contaminados com sangue ou fluidos corporais
Usar EPI de acordo com o nível de contaminação antecipado, ao manusear 
equipamentos e instrumentos visivelmente sujos ou que tenham estado em 
contato com sangue ou fluidos corporais

IB/IC

Produtos para a saúde devem ser manuseados com cuidado quando sujos 
de sangue ou fluidos corpóreos, secreções e excreções, e a sua reutilização em 
outros pacientes deve ser precedida da limpeza e seguida da desinfecção ou da 
esterilização7.

Os produtos para a saúde usados nos procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos, incluindo os utilizados na UCC, podem ser classificados segundo seu 
potencial de transmissão de infecções. Em 1960, Spaulding propôs uma clas-
sificação dividida em três categorias de artigos: críticos, semicríticos e não crí-
ticos. Esta classificação tem sido utilizada pelo CDC8 e pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
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n.15, publicada pela ANVISA em 2012, substituiu a terminologia “artigos” por 
“produtos para a saúde”, ficando a classifcação de risco para transmissão de 
infecção dividida da seguinte maneira7:

 � Produtos para a saúde críticos: são aqueles utilizados em procedimentos 
invasivos que penetram a pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, 
e sistema vascular, em contato direto com os tecidos humanos não coloni-
zados, portanto considerados estéreis; também são considerados todos os 
produtos para saúde que estejam diretamente conectados com estes. Estes 
produtos devem ser esterilizados7. Por exemplo, agulhas, cateteres intrave-
nosos, instrumentos cirúrgicos, materiais de implante, entre outros.

 � Produtos para a saúde semicríticos: são os que entram em contato com 
pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas7. Esses artigos devem, no 
mínimo, sofrer desinfecção de nível intermediário. A esterilização desses 
artigos não é obrigatória, porém é desejável em diversas circunstâncias. Por 
exemplo, cânulas endotraqueais, equipamentos respiratórios, espéculos va-
ginais, entre outros.

 � Produtos para a saúde não críticos: são aqueles que entram em contato com a 
pele íntegra ou não entram em contato direto com o paciente7. Necessitam de 
limpeza com água e detergente como procedimento mínimo. Por exemplo, 
termômetros, estetoscópios, esfigmomanômetro, transdutor de oxímetro de 
pulso, garrote pneumático, roupas de cama de pacientes, entre outros.

Essa classificação tem sido utilizada como guia na escolha adequada dos 
métodos de proteção anti-infecciosa relacionada aos artigos7-9.

O Quadro 6.5 apresenta outras medidas preventivas indicadas para uso nas 
precauções-padrão.

Quadro 6.5. Outras recomendações e categorias de evidências indicadas para as precauções-padrão, 
pelo Guideline for Isolation Precaution de 20073.

Recomendações Categoria

Local de internação do paciente

Usar quarto privativo quando o paciente não for capaz de manter a sua higiene 
pessoal e a do ambiente. Nas situações em que não for possível o quarto 
privativo, a CCIH deve ser consultada para a avaliação de riscos e soluções 
alternativas

IB

Punção lombar

Usar máscara cirúrgica na colocação de um cateter ou material para injeção 
dentro do canal espinhal ou no espaço subdural

IB

(continua)
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Recomendações Categoria

Roupas

Manusear têxteis e tecidos com agitação mínima para diminuir a dispersão de 
aerossóis de roupas contaminadas, evitar a contaminação do ar, de superfícies e 
pessoas

IB/IC

Higiene respiratória e etiqueta da tosse

Educar os profissionais de saúde sobre a importância das medidas de controle 
de origem para conter secreções respiratórias para prevenir gota e transmissão 
de fômite de patógenos respiratórios, especialmente durante os surtos sazonais 
de infecções virais do trato respiratório
Oferecer máscaras para pessoas sintomáticas quando em áreas de espera 
comuns, nos períodos de aumento da prevalência de infecções respiratórias na 
comunidade
Prover recursos e instruções para realizar a higiene das mãos perto de áreas 
de espera e fornecer dispensadores convenientemente localizados de fricções à 
base de álcool

IB

Colocar, em pontos estratégicos (p. ex., elevadores, lanchonetes, salas de 
espera) do hospital, instruções para os pacientes e profissionais com sintomas 
de infecção respiratória cobrirem a boca/nariz quando tossirem ou espirrarem, 
usarem lenços descartáveis e higienizarem as mãos

II

Práticas de injeção intravenosa

Usar técnica asséptica para evitar a contaminação da seringa de injeção 
esterilizada
Não administrar medicamentos de uma mesma seringa para vários doentes, 
mesmo que a agulha seja trocada. Agulhas, cânulas e seringas são itens estéreis 
e de uso único
Usar frascos de dose única para medicamentos parenterais
Usar agulha e seringa estéreis para acessar o frasco multidose
Não guardar frascos de doses múltiplas na área de tratamento do paciente;
armazenar de acordo com as recomendações do fabricante; descartar caso a 
esterilidade esteja comprometida ou questionável

IA

Usar infusão e administração de conjuntos de fluidos (sacos intravenosos, tubos e 
conexões) para apenas um paciente e descartar de forma adequada após o uso. 
Considerar uma seringa ou agulha contaminada após usar para inserir ou ligar a 
bolsa de infusão intravenosa de um paciente ou de conjunto de administração
Não usar sacos ou garrafas de solução intravenosa como uma fonte comum de 
fornecimento para vários pacientes

IB

Quadro 6.5. Outras recomendações e categorias de evidências indicadas para as precauções-padrão, 
pelo Guideline for Isolation Precaution de 20073. (continuação)
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Controle ambiental

Estabelecer e garantir os procedimentos de rotina adequados para limpeza 
e desinfecção de superfícies ambientais, camas, equipamentos de cabeceira e 
outras superfícies tocadas frequentemente. Esse assunto, aplicado à UCC e à 
SO, será abordado a seguir.

Saúde ocupacional

A segurança do trabalhador deverá atender a legislação federal e estadual 
para a proteção da saúde. No Brasil, atualmente a Norma Regulamentadora – 
NR 32 norteia os trabalhadores da saúde10.

PRECAUÇÕES BASEADAS NA TRANSMISSÃO 

Como princípios gerais para as precauções baseadas na transmissão, o Gui-
deline for Isolation Precaution de 2007 do CDC recomenda3:

 � Além de precauções-padrão, utilize precauções com base na transmissão, nos 
pacientes com infecção ou colonização documentada ou suspeita com patógenos 
altamente transmissíveis ou epidemiologicamente importantes, para os quais são 
necessárias precauções adicionais para evitar a transmissão (categoria IA).

 � Estender a duração das precauções com base na transmissão (categoria IA).

Precauções de contato3 

É recomendado pelo CDC, em acréscimo às PP, aplicar as precauções de con-
tato para os pacientes suspeitos de infecção ou de colonização por microrganis-
mos epidemiologicamente importantes, que são transmitidos por contato direto 
com o paciente (mãos ou pele) e/ou contatos indiretos (contato com superfícies 
ambientais ou itens de uso do paciente). Por exemplo, rotavírus, Clostridium dif-
ficile, diarreia aguda (uso de fralda e/ou incontinente), escabiose, impetigo, mi-
crorganismos multirresistentes, drenagem não contida pelo curativo.

As precauções de contato, segundo o Guideline for Isolation Precaution de 
20073, consistem em:

Internação do paciente

 � Internar o paciente em quarto privativo. Quando não for possível, interná-
-lo em um quarto com outro paciente que apresente infecção pelo mesmo 
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microrganismo. Em caso de dúvida, consultar a CCIH antes da internação 
do paciente (categoria IB).

 � Evitar colocar pacientes em precauções de contato na mesma sala com pa-
cientes que podem facilitar a transmissão (p. ex., aqueles que estão imuno-
comprometidos, têm feridas abertas, ou com prolongado tempo de perma-
nência) (categoria II).

Luvas e lavagem das mãos (categoria IB)

 � Usar luvas limpas e não estéreis ao entrar no quarto e durante o tempo de 
atendimento ao paciente.

 � Trocá-las após o contato com material infectante com alta concentração de 
microrganismos (fezes, secreções de feridas).

 � Retirar as luvas após o uso, antes de deixar o ambiente. Lavar as mãos com 
produto antisséptico.

 � Higienizar as mãos entre o contato com os pacientes no mesmo quarto, 
independentemente de um ou ambos pacientes estarem em precauções de 
contato.

 � Assegurar que as mãos não toquem nas superfícies ambientais ou nos itens 
do quarto do paciente, para evitar a transferência dos microrganismos para 
os outros pacientes e para o ambiente.

Avental

 � Usar avental limpo não estéril ao entrar no quarto, quando for preciso um 
contato direto com o paciente incontinente, diarreico, com ileostomia, co-
lostomia ou drenagem de ferida não contida por curativo, com superfícies 
ambientais ou com os itens do quarto (categoria IB).

 � Retirar o avental antes de deixar o quarto (categoria IB).
 � Após remoção do avental, assegurar-se que as roupas pessoais não entrem 

em contato com as superfícies ambientais potencialmente contaminadas, 
para evitar a transferência dos microrganismos para os outros pacientes ou 
para o ambiente (categoria II).

Transporte do paciente (categoria II)

 � Limitar o transporte do paciente para fora do quarto ao mínimo necessário. 
 � Garantir que as áreas infectadas ou colonizadas do corpo do paciente este-

jam cobertas ao transportar o paciente.
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 � Retirar e descartar os EPI contaminados e higienizar as mãos antes de 
transportar os pacientes em precauções de contato.

 � Assegurar que as precauções sejam mantidas para diminuir o risco de trans-
missão dos microrganismos para os outros pacientes, e a contaminação das 
superfícies ambientais ou equipamentos quando o paciente for levado para 
fora do quarto.

Equipamentos de cuidado ao paciente

 � Sempre que for possível, equipamentos como estetoscópio e termômetro 
devem ser usados para um único paciente. Quando não for possível, esses 
equipamentos devem ser limpos e desinfetados antes de serem usados em 
outro paciente (categoria IB).

 � Colocar os equipamentos sujos reutilizáveis em um saco plástico para o 
transporte da área de serviço para o reprocessamento (categoria II).

Ambiente (categoria IB)

 � Os itens com os quais o paciente tem contato e as superficies ambientais 
devem ser submetidos à limpeza diária.

Precauções com gotículas3 

O CDC3 indica, em adição às PP, as precauções com gotículas em relação 
aos pacientes portadores ou infectados por microrganismos transmitidos nas 
gotículas, com tamanho maior que 5 micra, que podem ser gerados duran-
te tosse, espirro, conversação ou realização de diversos procedimentos. São 
exemplos de doenças por essa forma de transmissão: coqueluche, difteria, 
rubéola, meningite por Haemophilus influenzae e Neisseria meningitidis, me-
ningococcemia.

As precauções com gotículas, segundo Guideline for Isolation Precaution de 
20073, consistem em:

Internação do paciente (categoria IB)

 � Internar o paciente em quarto privativo. Quando não houver disponibili-
dade, interná-lo em um quarto com outro paciente que apresente infecção 
pelo mesmo microrganismo.

 � A distância entre dois pacientes deve ser de, no mínimo, 3 m.
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 � Mudar avental de proteção e higienizar as mãos entre o contato com os 
pacientes no mesmo quarto, independentemente de apenas um paciente ou 
ambos os pacientes estarem em precauções por gotículas.

Máscara (categoria IB)

 � Usar quando entrar no quarto do paciente.

Transporte do paciente (categoria IB)

 � Deve ser limitado ao mínimo possível. O paciente deverá usar máscara ci-
rúrgica e seguir a higiene/etiqueta da tosse.

Precauções com aerossóis3 

O CDC recomeda, em acréscimo às PP, as precauções com aerossóis para 
os pacientes com infecção suspeita ou confirmada por microrganismos trans-
mitidos por aerossóis (partículas de tamanho menores do que 5 micra), que 
permanecem suspensos no ar e podem ser dispersados a longas distâncias. Por 
exemplo, varicela, sarampo, tuberculose e herpes-zóster disseminado.

As precauções com aerossóis, segundo Guideline for Isolation Precaution de 
20073, consistem em:

Local de internação (categoria IB)

 � Quarto privativo com pressão de ar negativa em relação à área em volta;
 � Mínimo de seis trocas de ar por hora.
 � Filtragem do ar do quarto de alta eficiência (filtro High-Efficiency Particu-

late Air – HEPA) antes da circulação do ar para as outras áreas do hospital;
 � Manter as portas do quarto sempre fechadas.

Proteção respiratória (categoria IB)

 � Utilizar máscaras N95, ou superior, com capacidade de filtragem e vedação 
lateral adequadas, quando entrar no quarto.

 � Restringir a entrada de pessoas mais suscetíveis a se contaminarem nos 
quartos dos pacientes com suspeita ou confirmação de sarampo (rubéola), 
varicela (catapora), herpes-zóster disseminado ou varíola, se outros profis-
sionais de saúde do sistema imunológico estão disponíveis.
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Transporte dos pacientes

 � Deve ser limitado ao mínimo necessário, mas, quando indicado, o paciente 
deve utilizar máscara cirúrgica e observar higiene respiratória/etiqueta da 
tosse (categoria II).

 � Pacientes com lesões cutâneas associadas à varicela ou varíola ou lesões de 
pele causadas por drenagem M. tuberculosis, devem cobrir as áreas afetadas 
para evitar aerossóis ou o contato com o agente infeccioso em lesões de pele 
(categoria IB).

 � Profissionais de saúde que transportam pacientes não precisam usar más-
cara durante o transporte, se o paciente estiver usando uma máscara e as 
lesões cutâneas infecciosas estiverem cobertas (categoria II).

Precauções empíricas de casos suspeitos

O CDC3 recomeda instalar precauções para certas síndromes clínicas até a 
confirmação ou o esclarecimento do diagnóstico, conforme relação a seguir:

Precauções de contato

 � Diarreia aguda, provavelmente infecciosa, em paciente incontinente ou que 
faça uso de fralda.

 � Diarreia em adulto com história de uso recente de antimicrobiano.
 � Exantema vesicular.
 � Infecção respiratória em lactentes e crianças pequenas (bronquiolite).
 � Secreções não contidas.
 � História de colonização ou infecção por microrganismo multirresistente.

Precauções para aerossóis

 � Exantema vesicular.
 � Tosse, febre e infiltrado pulmonar nos pacientes portadores do vírus HIV.

Precauções para gotículas

 � Meningite.
 � Exantema petequial e febre.
 � Tosse persistente, paroxística ou intensa durante os períodos de ocorrência 

de coqueluche.
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Embora os impactos positivos dos guias das precauções aqui apresentados 
sejam reconhecidos, existem várias críticas em relação à sua exequibilidade, no 
confronto com a realidade prática e com as diversas variáveis de assistência. 
Justamente, a realidade e as variáveis negam o caráter “universal” e “ideal” das 
medidas de controle que esses guias propõem. Atualmente, “sobram” medidas 
de precaução e tecnologia e “faltam” conhecimentos das manifestações e das 
formas de transmissão das doenças infecciosas. A “massificação” e a “univer-
salização” dessas medidas têm gerado comportamentos ansiosos de proteção e, 
paradoxalmente, não permitem que haja a tranquilidade adequada para realizar 
procedimentos técnicos adequados e seguros e, novamente por inversão da re-
lação meio-fim, criam até outros riscos iatrogênicos, além da contaminação na 
dupla via (trabalhador-paciente e paciente-trabalhador). Como exemplo, mãos 
enluvadas que são perfuradas durante a instrumentação, cirurgia ou punção.

Em nenhum momento deve ser entendido que tais medidas de proteção 
não sejam necessárias. Elas apenas não vêm se mostrando suficientes. O que 
é argumentado, aqui, é se essas medidas de precaução e toda a tecnologia que 
elas engendraram, principalmente na forma de aparatos de barreira microbio-
lógica, já não seriam suficientes e se passassem agora a concentrar esforços 
para estudar e desenvolver técnicas e aparatos para procedimentos mais segu-
ros? Como exemplo, instrumentos cirúrgicos que propiciassem menos contato 
das mãos durante suturas, incisões, entre outros procedimentos.

Não há como negar que a UCC apresenta alta concentração de procedi-
mentos invasivos, assim como de pacientes críticos. Razões mais do que sufi-
cientes para uma preocupação e mobilização intensas com os riscos e com o 
controle das infecções nesse local, tanto do lado dos trabalhadores como dos 
pacientes. Contudo, para serem reconhecidos esses riscos e serem estabeleci-
das as práticas adequadas e coerentes de controle o início será, necessariamen-
te, pelo reconhecimento das formas de transmissão das infecções nesse local4.

LIMITAÇÕES DAS PRECAUÇÕES-PADRÃO NO CONTROLE DAS 
INFECÇÕES DE SÍTIO CIRÚRGICO

É de fundamental importância os profissionais da saúde que atuam na UCC 
terem conhecimentos sobre os fatores de risco que contribuem para desen-
cadear a ISC e aplicar medidas preventivas que possam reduzir as taxas de 
infecção11. Entretanto, inúmeras variáveis interferem no desencadeamento da 
infecção, como o próprio paciente, o pessoal, o ambiente, os materiais e os 
equipamentos. Cada variável deve ser considerada de acordo com sua ordem 
de importância, dependendo das próprias condições do paciente e dos pro-
cedimentos realizados; contudo, é difícil apontar a causa que desencadeou a 
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ISC12. A inoculação direta da microbiota do próprio paciente (da pele e do 
sítio manipulado) é a principal causa; porém, outras variáveis podem interferir, 
como: a equipe cirúrgica, os materiais e equipamentos e o ambiente12.

Estudos demonstraram que a aplicação das melhores práticas pode pre-
venir a ISC, como otimização da administração de profilaxia antimicrobiana 
pré-operatória; escolha do agente antimicrobiano apropriado; momento da ad-
ministração e duração da profilaxia antimicrobiana; práticas perioperatórias, 
como manter o controle da glicemia e evitar tricotomia do sítio operatório13.

As PP não abrangem todas as especificidades da UCC. No caso das ISC, 
causadas principalmente por microrganismos da microbiota endógena, ques-
tiona-se quais formas de transmissão e de precauções deverão ser consideradas. 
Uma vez que as precaucões-padrão e as precauções por contato são definidas 
como insuficientes para a prevenção das ISC, a conclusão é que tais medidas 
de precaução, preconizadas pelo CDC, estão voltadas mais para a proteção do 
trabalhador do que para a proteção dos pacientes. O uso de máscaras, da para-
mentação cirúrgica, do material esterilizado e os cuidados com o ambiente da 
SO controlam os microrganismos exógenos, mas não os endógenos, que são os 
maiores responsáveis pelas ISC.

LIMPEZA DA SALA DE OPERAÇÕES E DO CENTRO CIRÚRGICO 

O ambiente é apontado como reservatório de microrganismos nos serviços 
de saúde, especialmente dos multirresistentes; portanto, processos inadequa-
dos de limpeza e desinfecção de superfícies podem disseminar microrganis-
mos, colocando em risco a segurança dos pacientes e dos profissionais14. Estu-
dos evidenciam que a presença de matéria orgânica favorece a proliferação de 
microrganismos e que vários patógenos, como Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina, enterococos resistentes à vancomicina e outros contaminam su-
perfícies e equipamentos, permanecendo viáveis por um tempo14.

O conteúdo a seguir baseia-se no Guia de Recomendações de Controle de 
Infecção Ambiental do CDC15, na legislação brasileira16,17, no Manual sobre 
Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de su-
perfícies publicados pela ANVISA14 e em outras literaturas que reforçam as 
referências principais11,18.

As legislações brasileiras que complementam este tema e norteiam o uso 
de saneantes para limpeza nos ambientes de saúde são: a Portaria 15, de 23 de 
agosto de 198816 ; a RDC 14, de 28 de fevereiro de 200717; e a RDC 40, de 05 de 
junho de 200818.

Quando referidas pelo CDC, as categorias de evidência são identificadas 
nos princípios apresentados.
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Princípios gerais sobre a limpeza hospitalar 

Finalidades da limpeza

 � Remoção da sujidade visível.
 � Remoção, redução ou destruição de microrganismos.
 � Controle de disseminação de contaminação biológica, química e radioa-

tiva.
 � Remoção de substância pirogênica.
 � Estética11.

Especificidade da higiene hospitalar em relação a outros locais. Ela existe ou 
não?

A resposta favorável baseia-se no argumento de que o serviço de saúde 
é local de alto risco de transmissão de infecção, em virtude da realização de 
procedimentos invasivos e da presença de pacientes imunossuprimidos. Já a 
resposta desfavorável argumenta que o risco de transmissão de infecção pelas 
áreas e superfícies é secundário, pois, embora superfícies contaminadas pos-
sam servir como reservatórios de patógenos potenciais, geralmente, elas não 
estão diretamente associadas à transmissão de infecções, tanto para pacientes 
como para trabalhadores.

Principais fontes de microrganismos relacionados à transmissão das infecções 
hospitalares

Parece haver consenso que tais fontes, em ordem de importância, são:

 � Pacientes.
 � Profissionais.
 � Artigos de assistência à saúde.
 � Ambiente11.

Transmissão de microrganismos de superfícies ambientais, móveis e 
equipamentos

Esse tipo de transmissão ocorre, predominantemente, pelo contato, seja di-
reto ou indireto. Também pode acontecer pela suspensão de microrganismos 
de áreas e superfícies para o ambiente por movimentação do ar11.
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Participação da higiene hospitalar no controle de infecções hospitalares

Essa participação é determinada por:

 � Diminuição da suspensão de partículas e microrganismos de superfícies 
fixas no ar em situação de movimento.

 � Controle de vetores.
 � Diminuição da transmissão por contato.

Note-se, porém, que os princípios de limpeza e desinfecção de superfícies 
ambientais devem considerar a intenção do uso da superfície ou do item no 
cuidado ao paciente11.

Classificação das áreas hospitalares segundo o potencial de contaminação

As áreas do hospital são classificadas em:

 � Áreas críticas: locais onde se realizam alto volume de procedimentos inva-
sivos, há presença de alta contaminação ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos. Por exemplo, SO, salas de parto, unidades de terapia 
intensiva (UTI), pronto-socorro (PS), isolamento, unidade de queimados, 
berçário de risco, hemodiálise, hemodinâmica, laboratório, anatomia pa-
tológica, banco de sangue, necrópsia, cozinha, lactário, lavanderia, entre 
outros.

 � Áreas semicríticas: locais ocupados por pacientes com doenças infec-
ciosas de baixa transmissibilidade e não infecciosas, excluindo as in-
corporadas às áreas críticas. Por exemplo, setores de internação, ambu-
latórios.

 � Áreas não críticas: todas as áreas não ocupadas por pacientes e onde não 
são realizados procedimentos invasivos. Por exemplo, áreas administrativas 
de maneira geral19-21.

Superfícies ambientais

Segundo o CDC15, tais superfícies geralmente não entram em contato di-
reto com pacientes durante o cuidado, e, portanto, apresentam risco mínimo 
de transmissão de doenças, podendo ser seguramente limpas, usando métodos 
menos rigorosos do que os utilizados em artigos e instrumentais. Os tipos de 
superfícies são:
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 � Superfícies de equipamentos. Por exemplo, locais de manuseio de máqui-
nas de hemodiálise, raio X, entre outros.

 � Superfícies fixas de manutenção (housekeeping). Por exemplo, pisos, pare-
des, tetos, janelas, entre outros.

Fatores que influenciam a limpeza das superfícies e dos equipamentos

Tais fatores são:

 � Natureza do item (tipo de acabamento, área, equipamento, móvel).
 � Segurança na manipulação, diluição e uso do produto.
 � Fluxo e volume de atendimento e volume de trânsito.
 � Quantidade de sujidade e de microrganismos.
 � Relação com contato direto com o paciente15.

Tipos de limpeza

Os tipos de limpeza comumente considerados são14,19:

 � Limpeza concorrente: realizada diariamente, inclui pisos, sanitários, super-
fícies horizontais de equipamentos e móveis, esvaziamento e troca de lixo e 
roupas, arrumação em geral. Em condições especiais, pode e deve ser rea-
lizada mais de uma vez ao dia, como na SO e em centro obstétrico, locais 
onde ocorre ao término de cada procedimento.

 � Limpeza imediata: remoção e limpeza local de sujidade acidental após lim-
peza concorrente, em qualquer período. Ela se refere à sujidade orgânica, 
química ou radioativa, com risco de disseminação e contaminação.

 � Limpeza de manutenção: limpeza de piso, banheiros e esvaziamento de lixo 
em locais de alto fluxo de pessoal e de procedimentos; deve ser realizada 
pelo menos uma vez, em todos os turnos, por meio de vistoria contínua. Os 
locais onde essa limpeza ocorre com frequência são PS e ambulatório, em 
virtude da alta rotatividade de atendimentos.

 � Limpeza terminal: limpeza mais completa, que inclui pisos, paredes, equipa-
mentos, móveis (leitos, macas, colchões), janelas, portas, peitoris, varandas, 
grades do ar-condicionado, luminárias, teto, entre outros. A periodicidade 
depende da área onde esses itens se encontram e da ocorrência de sujidade.

Métodos e equipamentos de limpeza de superfícies fixas19

Os métodos de limpeza correspondem a:
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 � Limpeza molhada: método mais eficiente, que pode ser repetido quantas 
vezes for necessário. Pode ser manual (escova, esfregão e rodo com escoa-
mento no ralo) ou mecânica (máquinas com recipiente para detergente com 
dispositivo de autoaplicação, podem conter sistema conjugado de enxágue 
e aspiração, de modo que nem sempre os ralos são necessários). Áreas com 
ralos são justamente aquelas não tão importantes quanto ao risco de disse-
minação de contaminação e infecção.

 � Limpeza úmida: geralmente manual, com uso de baldes, pano, esponja ou 
mop com solução detergente e pano umedecido com água para enxugar. Há 
várias desvantagens nesse tipo de limpeza: ela não é tão eficaz quanto a mo-
lhada, requer várias operações manuais para molhar e torcer, há necessidade 
de lavar rigorosamente os materiais de limpeza reutilizáveis, há maior risco 
de contaminação do operador e possibilidade de transferência de sujidade 
em vez de sua remoção. É uma limpeza realizada justamente nos locais onde 
não há ralos e de maior volume de procedimentos invasivos, como o CC.

 � Limpeza seca: retirada de sujidade, pó ou poeira, por meio de vassoura, 
aspirador, espanador, entre outros. A limpeza com vassoura só é recomen-
dável em áreas não críticas descobertas. Deve-se preferir o uso de aspirador 
em áreas não críticas cobertas.

 � Limpeza com vapor d’água saturado sob pressão: a pressão e a temperatura 
favorecem a retirada de sujidade, mas a limpeza é demorada e o tempo 
de aplicação não garante desinfecção ou esterilização. Porém, este método 
vem ganhando espaço no Brasil atualmente para limpeza terminal em SO, 
mostrando resultados significativos.

Equipamentos e produtos de limpeza e risco de transmissão ou 
contaminação15

As fontes de contaminação são: panos, mops, baldes com água e soluções de-
tergentes e desinfetantes diluídos e estocados por longo período ou preparados 
inadequadamente. Bacilos Gram-negativos foram encontrados em soluções de 
alguns desinfetantes e detergentes. Baldes com soluções tornam-se contamina-
dos quase que imediatamente durante a limpeza e seu uso continuado transfe-
re números crescentes de microrganismos a cada superfície subsequente a ser 
limpa. Substituir mops e panos toda vez que a solução for trocada é um recurso 
de controle de contaminação. Deve-se preferir mops e panos descartáveis ou 
lavá-los em locais específicos; evitar aplicar soluções de limpeza contaminadas, 
principalmente, se estiverem em recipientes que permitem gerar aerossóis, du-
rante cirurgias e em áreas com pacientes de alto risco.
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Higiene hospitalar com desinfecção15

O argumento a favor da desinfecção de áreas, em qualquer circunstância, é 
relativo à especificidade do ambiente e da construção hospitalar. Já o argumen-
to contra é relativo à ecologia ambiental e a não comprovada relação de áreas 
e superfícies com a infecção hospitalar. Para decidir pela desinfecção ou não, é 
preciso considerar, também, o risco de contato direto e indireto com o paciente 
e a confirmação ou suspeita de presença de patógeno altamente transmissível.

Níveis de desinfecção por tipos de microrganismos15

Os níveis de desinfecção internacionalmente reconhecidos são:

 � Desinfecção de alto nível: atua sobre bactérias vegetativas, bacilo da tuber-
culose, esporos, fungos, vírus lipídicos e de tamanho médio, vírus não li-
pídicos e pequenos. São agentes desinfetantes de alto nível: glutaraldeído, 
ácido peracético e peróxido de hidrogênio. No entanto, somente são apro-
priados para artigos (categorias IB, IC).

 � Desinfecção de nível intermediário: não atua sobre esporos e tem atuação 
limitada sobre vírus não lipídicos e de tamanho pequeno. Os desinfetantes 
deste nível são compostos de cloro, álcoois, alguns fenólicos e iodóforos.

 � Desinfecção de baixo nível: não atua sobre o bacilo da tuberculose e age 
com limitação sobre fungos e vírus não lipídicos e de tamanho pequeno. Os 
desinfetantes de baixo nível são quaternários de amônio, alguns fenólicos 
e iodóforos. 

Nota-se que os desinfetantes hospitalares geralmente são de baixo nível, 
com ação testada sobre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Sal-
monella choleraesuis, não tuberculicidas.

Limpeza de áreas e equipamentos de assistência ao paciente em geral15

 � Limpeza de equipamentos, como estetoscópios, máquinas de hemodiálise e 
raio X, manguitos de pressão, ventiladores, entre outros, dependerá da fre-
quência de contato durante a assistência, da contaminação com substâncias 
orgânicas, da compatibilidade com o produto químico, da possibilidade ou 
não de imersão, das instruções do fabricante e do grau de dificuldade para 
limpeza (categoria II). Tal limpeza enseja, de preferência, desinfecção de 
nível intermediário ou baixo, com álcool de 60 a 90%, pois evapora rápido 
e dificulta o uso em superfícies de contato, exceto quando sob imersão (ca-
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tegoria II), uma vez que pode estragar o equipamento; não deve ser usado 
em superfícies amplas (categoria II). Dependendo do grau de contamina-
ção, é possível usar detergente/desinfetante hospitalar, com ou sem ação 
tuberculicida (categoria II) ou desinfetante normatizado e de acordo com 
as instruções do fabricante (categorias IB, IC). O uso de desinfetante de 
alto nível não é recomendado (categorias IB, IC). Outro recurso é o uso de 
coberturas (alumínio, plástico) para isolar o contato em caso de dificuldade 
de limpeza (categoria II).

 � Limpeza de superfícies de manutenção (housekeeping): superfícies secas 
favorecem o crescimento de cocos Gram-positivos na poeira e locais com 
sujidade úmida favorecem bacilos Gram-negativos, já os fungos proliferam 
em ambas as situações. A limpeza, geralmente, deve ser realizada com água 
e sabão ou detergente. A limpeza com detergente/desinfetante depende da 
natureza e do grau de contaminação da superfície. O tipo e a frequência da 
limpeza também dependem dos tipos de superfície de manutenção, sendo 
classificadas quanto a:
 - mínimo contato manual: pisos, tetos, paredes e janelas;
 - alta frequência de contato manual: portas e maçanetas, abajures, mesas 

de cabeceira, entre outros;
 - as superfícies horizontais contaminam-se mais que as verticais15.

Algumas categorias de recomendação quanto à limpeza de superfícies, se-
gundo o CDC15, são apresentadas a seguir. Observa-se que a grande maioria 
delas não corresponde às melhores evidências, apontadas no final de cada item:

 � A desinfecção por aerossol não é recomendada, exceto em situações espe-
ciais (categoria II).

 � A desinfecção de piso não oferece maior vantagem do que a limpeza sim-
ples. Destaca-se que pisos recentemente limpos recontaminam-se rapida-
mente com microrganismos do ambiente e das solas dos sapatos, de rodas e 
substâncias corporais (categoria II).

 � O detergente pode ser usado em áreas visivelmente limpas de pacientes não 
críticos (categoria II).

 � A desinfecção pode ser utilizada em áreas em que não há certeza da natureza 
da sujidade ou há presença de organismos multirresistentes (categoria II).

 � A desinfecção de alto nível deve ser realizada em superficies com alto volu-
me de contato (categoria II).

 � Evitar o uso de equipamentos que respingam ou que produzem aerossóis 
(categoria IB).
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 � Os aspiradores podem disseminar poeira, se não forem operados adequa-
damente (categoria IB).

 � Usar filtros em equipamentos de aspiração, especialmente na exaustão, em 
áreas com pacientes imunocomprometidos (categoria IB).

 � Trocar ou limpar frequentemente os filtros de equipamentos de limpeza 
(categoria IB).

 � Realizar limpeza regular e manutenção de equipamentos que assegurem 
remoção eficiente de partículas (categoria IB).

 � Utilizar soluções e panos novos no início do dia (categoria II).
 � Fechar portas de quartos de pacientes imunocomprometidos, ao limpar as 

áreas vizinhas (categoria IB).
 � Tapetes com desinfetantes têm pouco ou nenhum impacto nas IRAS (cate-

goria IB), com exceção das áreas em construção.
 � Evitar exposição de recém-nascido (RN) a desinfetantes e ventilar o local 

ou retirar o RN (categoria IB e IC).
 � Não usar produto fenólico ou outro germicida em banheiras e incubadoras 

(casos de hiperbilirrubenemia) (categoria IB).
 � Enxaguar e secar superfícies após o uso de germicidas, principalmente fe-

nólicos (categoria IB).
 � Remover imediatamente a sujidade que contém matéria orgânica (categoria 

IB e IC).
 � Grande quantidade de substância orgânica deve ser inicialmente removida 

com pano ou papel absorvente e, em seguida, desprezada. A Occupational 
Safety Health Association (OSHA) exige, também, desinfecção da área (ca-
tegoria IC).

 � Usar desinfetante de nível intermediário para limpeza de superfícies. O 
HIV é rapidamente inativado quando exposto a germicidas comuns em 
baixas concentrações. O HBV é rapidamente inativado por uma variedade 
de germicidas, inclusive quaternários de amônio e hipoclorito. Dar prefe-
rência ao uso do hipoclorito (categoria IC).

 � Utilizar os EPI (categoria IC).
 � Higienizar as mãos e o EPI (categoria IB).
 � Usar precaução de isolamento durante procedimentos de limpeza e desin-

fecção (categoria IB).
 � Obedecer aos protocolos de limpeza e desinfecção para controle de con-

taminação ambiental com cocos Gram-positivos e resistentes à oxacilina 
(categoria IB), para viroses entéricas e respiratórias (categoria IC) e para 
Creutzfeldt (categoria II).

 � Limpar e desinfetar as superfícies de alto contato em áreas de pacientes 
(categoria IB).
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 � Utilizar itens descartáveis em isolamento de contato, sempre que possível 
(categoria IB).

 � Realizar cultura de superfícies para verificar a eficácia dos procedimentos 
de controle em áreas de pacientes com enterococos Gram-positivos resis-
tentes à vancomicina (categoria II).

 � Orientar os familiares (categoria II).
 � Não usar desinfetantes de alto nível para desinfecção de ambiente (catego-

ria IC).
 � Usar hipoclorito para superfícies de manutenção em áreas com presença de 

pacientes com Clostridium difficile (categoria II).
 � Desinfetar as superfícies contaminadas com matéria orgânica (categoria IC).
 � Utilizar barreiras descartáveis para minimizar a contaminação de superfí-

cies (categoria II).

Outras considerações, não categorizadas pelo CDC, são:

 � Evitar contato dos pacientes com produtos de limpeza.
 � Promover controle ambiental de Clostridium difficile.
 � Considerar que o vírus da hepatite B, da hepatite C e HIV não são transmi-

tidos por superfície de manutenção.
 � Ter em mente que estratégias de limpeza incluem o volume da sujidade.

Limpeza em Centro Cirúrgico

Conforme visto no item anterior, os materiais inanimados, como superfí-
cies fixas (teto, paredes, chão) e móveis (equipamentos, carrinhos, mesas) pa-
recem não ser fontes importantes de contaminação microbiana direta do ar 
ambiente e o seu deslocamento para o sítio cirúrgico. A possibilidade da trans-
missão de contaminação e de infecção pelos microrganismos presentes nesses 
locais é essencialmente por meio de contato direto, ou seja, é necessário que 
tais locais entrem em contato com os sítios anatômicos invadidos; ou ela ocor-
re por meio de contaminação cruzada, isto é, quando as pessoas tocam nesses 
locais e, em seguida, no sítio anatômico exposto, sem usar medidas assépticas, 
como lavar as mãos ou usar barreiras. Tratam-se, portanto, de falhas grosseiras 
de assepsia e de antissepsia de pele.

Isso não quer dizer, entretanto, que tais locais não devam receber tratamen-
to adequado de limpeza e não há dúvidas de que esse procedimento reduz sua 
contaminação.

Parece não haver dúvidas de que a desinfecção das superfícies reduz ainda 
mais a contaminação do que a limpeza simples com detergentes ou sabão16,19. 
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Porém, o uso generalizado de desinfetantes em quaisquer superfícies é polêmi-
co, exceto por ocasião de sua contaminação por sangue ou por outro material 
orgânico, conforme recomendações do CDC.

O uso dos desinfetantes é defendido, mesmo nas superfícies não visivel-
mente contaminadas por substâncias orgânicas, em virtude da possibilidade 
de elas estarem contaminadas por microrganismos importantes no ambiente 
hospitalar, como Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, enterococos re-
sistentes à vancomicina e vírus, entre eles, o rotavírus22. Tais microrganismos 
contaminam as superfícies, podendo sobreviver durante semanas. Existem 
evidências da transmissão de infecções pelo meio ambiente por rotavírus e 
Candida spp, cujo período de sobrevivência no meio ambiente do primeiro é 
maior do que 12 dias e do segundo, de horas. O HIV sobrevive até três dias, em 
superfície com matéria orgânica ressequida, e o vírus da hepatite, nas mesmas 
condições, até uma semana23.

Ao que parece, as referências são relacionadas à desinfecção de superfícies 
móveis, que entram em contato estreito com o paciente, como mesa de refei-
ção, criado-mudo, aparelho de raio X, equipamentos de hemodiálise, grades da 
cama, entre outros22.

No CC são poucas as superfícies móveis que entram em contato direto com 
o paciente, entre elas a maca e a mesa operatória, ainda que não diretamente, 
em razão da proteção do lençol. Mesmo assim, sua desinfecção entre um pa-
ciente e outro é desejável. Outras superfícies que não entram em contato dire-
to com o paciente, mas com os objetos utilizados na sua assistência, também 
devem ser submetidas à desinfecção, como mesas de instrumentos e carrinhos 
de anestesia.

Estudos comprovaram que novos desinfetantes, à época das pesquisas, 
apresentavam ação antimicrobiana persistente, como era o caso de um com-
posto de iodeto de prata, insolúvel em água, que impregnava as superfícies, 
mantendo a ação até, pelo menos, três dias22. Já para a desinfecção das superfí-
cies fixas (paredes, teto e chão), não é consenso o uso de desinfetantes. O pró-
prio Ministério da Saúde (MS) concorda que, na ausência de matéria orgânica, 
deve haver apenas limpeza dessas superfícies14.

No entanto, defende-se22 o uso dos desinfetantes também no piso, por se-
rem mais efetivos na redução da carga microbiana, evitando sua dispersão, 
principalmente por meio do mop e do tráfego de pessoal e por sua praticidade 
operacional. O que não se explica é o tempo de proteção, a frequência e o mo-
mento do seu uso (nos intervalos entre as cirurgias ou na limpeza terminal), 
mas sabe-se que, poucas horas após a desinfecção, a carga microbiana retor-
na aos valores pré-tratamento22. Ao mesmo tempo, estudos comprovaram não 
existir diferença significativa na incidência de infecções hospitalares, quando 
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foram aplicados detergentes ou desinfetantes, apesar da menor carga micro-
biana observada com o uso destes últimos. Além disso, os detergentes são me-
nos tóxicos para os profissionais, e não existe restrição legal contra o descarte 
de detergentes no esgoto; ao contrário dos desinfetantes, em que as restrições 
baseiam-se em danos potenciais para a vida aquática.

Além disso, nos sistemas de climatização com entrada do ar sob pressão a 
partir do teto, é improvável que os microrganismos do chão possam se suspen-
der e alcançar a altura do sítio cirúrgico, o que não é possível garantir sem tal 
sistema e com turbulência promovida pela movimentação das pessoas. Mais 
estudos primários continuam sendo necessários, sob diversas circunstâncias, 
para que uma conclusão definitiva seja atingida.

Com relação às outras superfícies fixas (paredes e tetos), parece não haver 
risco de se contaminarem com os microrganismos relacionados com a ISC, a 
não ser que sua transferência ocorra por contato. Apesar de ser coerente que, 
sob a turbulência do ar climatizado, a contaminação dessas superfícies possa 
ser espalhada para o ar ambiente e vice-versa, não foi encontrado nenhum es-
tudo que correlacionasse essa condição, permitindo concluir que é improvável 
o risco de transmissão das ISC.

A limpeza de contaminantes das superfícies fixas encontra-se na qualida-
de dos procedimentos de higienização e de sua frequência. A limpeza úmida, 
sem dúvida, é inferior à molhada24. Ela é mais problemática quando é feita 
somente com mop, o qual não passa por tratamento adequado entre a limpeza 
de um local e do outro, possibilitando aumentar a sua carga de sujidade e de 
microrganismos. Treinamento efetivo do pessoal responsável, designação de 
um mop para cada área, destinação de um local específico e adequado para 
seu tratamento entre os procedimentos de limpeza e o seu descarte com maior 
frequência auxiliam a eficácia do processo.

Em áreas críticas, como a SO, procedimentos de higiene mais adequados 
das superfícies fixas, ao menos nas limpezas terminais, podem e devem ser rea-
lizados. Na ausência de ralos, a utilização de máquinas que efetuam a lavagem e 
a aspiração concomitantes do piso é superior à limpeza úmida. O equipamento 
que utiliza vapor sob pressão também é adequado, porém é preciso lembrar 
que, apesar de sua alta temperatura, esse procedimento não é necessariamente 
sinônimo de desinfecção ou de esterilização, pois ele esfria rapidamente, não 
estabelecendo um tempo de contato suficiente. Deve-se ressaltar que, quanto 
mais automatizado for o procedimento de limpeza, menor o risco ocupacional 
ao pessoal que a realiza, o que também conta como ponto positivo no caso da 
limpeza com equipamento a vapor.

A limpeza da SO deve proporcionar um ambiente limpo para os pacientes ci-
rúrgicos e ser realizada de forma que minimize as exposições dos pacientes e dos 
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profissionais aos microrganismos potencialmente infecciosos. Ela destina-se, 
principalmente, à contenção da presença de microrganismos exógenos (que não 
pertencem à microbiota humana) e ao controle da sua transmissão por contato.

Uma premissa básica é que todos os pacientes são considerados potencial-
mente infectados por patógenos do sangue e por outras substâncias orgânicas. 
Todos os procedimentos cirúrgicos são considerados contaminados, indepen-
dentemente da sua classificação pelo potencial de contaminação25.

A seguir, são apresentadas algumas práticas de limpeza de SO, pautadas nas 
recomendações de Lacerda24, da AORN25 e da Associação Brasileira de Enfer-
meiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e 
Esterilização (SOBECC)9:

 � Uma equipe multidisciplinar (com profissionais representantes da enfer-
magem perioperatória, serviço de limpeza ambiental e serviço de controle 
de infecção) deve estabelecer os procedimentos de limpeza e suas frequên-
cias na prática perioperatória.

 � Protocolos de limpeza devem ser implementados para todos os procedi-
mentos cirúrgicos.

 � Medidas de limpeza ambiental são necessárias antes, durante e após cada 
procedimento cirúrgico e ao final de cada dia, compreendendo o trabalho 
coletivo do pessoal cirúrgico (enfermagem, técnicos cirúrgicos e de aneste-
sia, cirurgiões e circulantes) e do pessoal do serviço de limpeza ambiental.

 � O pó deve ser retirado de todas as superfícies horizontais da SO (móveis, 
focos, equipamentos) antes do primeiro procedimento do dia, com um te-
cido limpo embebido por um produto químico previamente determinado 
pela CCIH da instituição. Um dos agentes mais comuns tem sido o álcool a 
70% que, além da ação desinfetante, evapora e permite uma secagem mais 
rápida, pois poeira, fibras e outras partículas são depositadas principalmen-
te nas superfícies horizontais. Isso auxilia na redução de contaminantes do 
ar ambiente que possam ser carreados nessas partículas. Este procedimento 
é comumente denominado limpeza preparatória.

O preparo da SO antes de cada cirurgia e antes da introdução do pacien-
te, de materiais e de equipamentos deve incluir a inspeção visual da limpeza. 
Equipamentos de áreas externas precisam estar isentos de poeira antes de en-
trar na SO. Embora seja difícil definir o nível de contaminação necessário para 
aumentar os índices das ISC, um ambiente cirúrgico limpo reduzirá o número 
de microrganismos presentes.

Durante os procedimentos cirúrgicos, a contaminação deve ser confinada 
à área imediata do campo cirúrgico. Em caso de derramamento acidental de 
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substâncias orgânicas, passíveis de conterem patógenos, é desejável sua lim-
peza imediata, sempre que possível. Essa limpeza é conhecida como limpeza 
operatória. Para isso, deverá ser usado um pano de tecido ou não tecido descar-
tável, limpo e umedecido. Ainda há controvérsias se esse umedecimento deve 
ser feito apenas com água e detergente ou desinfetante.

Após cada procedimento cirúrgico, a limpeza visível do ambiente deve ser 
restabelecida. Ela é comumente denominada limpeza concorrente e inicia-se 
com a retirada de todos os materiais utilizados. Nessa limpeza, os itens des-
cartáveis devem ser desprezados de acordo com o tipo e os regulamentos pre-
viamente estabelecidos. Aqueles que se encontram contaminados por sangue e 
outras substâncias orgânicas e que podem produzir extravasamento sob com-
pressão devem ser colocados em recipientes resistentes à prova de umidade 
(sacos plásticos), codificados com cor, letras ou símbolos de fácil identificação. 
Eles incluem aventais, campos, luvas, tubos de sucção, extensões, cânulas, entre 
outros, que sejam descartáveis.

Itens descartáveis contaminados, que não estão sob risco de extravasamen-
to, são considerados não infectados e devem ser colocados em receptáculos 
separados, que devem ser transportados em veículos fechados e laváveis.

Itens reutilizáveis serão processados de acordo com regras e procedimentos 
previamente estabelecidos, sendo transportados em recipientes identificados, 
fechados e à prova de vazamento, para prevenir a exposição ocupacional e a 
contaminação do ambiente por contato.

Todos os objetos perfurocortantes descartáveis (agulhas, lâminas de bisturi, 
entre outros) são considerados lixo infeccioso e devem ser colocados em reci-
pientes resistentes, identificados como portadores de material de risco biológi-
co, a fim de evitar ferimentos nos profissionais. Objetos perfurocortantes não 
descartáveis, como instrumentos cirúrgicos, cuba rim, entre outros, até que 
sejam descontaminados, só podem ser manipulados com uso de EPI. Tubos de 
sucção e cânulas reutilizáveis devem ser esvaziados cuidadosamente, lavados e 
desinfetados pelo pessoal, também com uso de EPI.

Equipamentos e móveis com sujidade visível devem ser limpos com pro-
duto previamente aprovado pelas legislações governamentais e pela CCIH, ao 
final de cada cirurgia. Equipamentos de anestesia também devem ser proces-
sados de acordo com as práticas recomendadas.

Paredes, portas e focos cirúrgicos são limpos entre as cirurgias apenas se 
houver contato com sangue e/ou outras substâncias orgânicas. A limpeza por 
fricção mecânica é mais efetiva, incluindo a escovação.

Veículos de transporte dos pacientes devem ser limpos com agente pre-
viamente aprovado, sendo considerados contaminados após o uso em cada 
paciente.



128 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

A limpeza do piso ao final das cirurgias somente é necessária por ocasião 
de sujidade visível, ou, então, deve limitar-se ao perímetro ao redor do campo 
cirúrgico. Todo o piso da SO recebe limpeza diária terminal, ao final das cirur-
gias eletivas. Não há dados para comprovar a necessidade da limpeza de todo o 
piso após cada cirurgia. As superfícies exteriores dos recipientes com material 
para exames anatomopatológicos recebidos do campo operatório devem ser 
limpas com agente previamente aprovado antes de deixar o ambiente cirúrgico.

SO e áreas de utilidades e de degermação devem ser limpas diariamen-
te, no final das cirurgias eletivas. Essa limpeza é reconhecida como limpeza 
terminal, incluindo itens como focos cirúrgicos e seus trilhos ou suportes; 
equipamentos montados ou fixados no teto; todos os móveis e equipamentos, 
incluindo as rodas e as gavetas; grades do sistema de ventilação; superfícies 
horizontais e lavabos.

Dispensadores de sabão líquido precisam ser abertos e limpos antes de se-
rem preenchidos com nova solução, pois podem se tornar contaminados, ser-
vindo como reservatórios para microrganismos.

Todas as demais áreas e equipamentos devem ser periodicamente limpos, 
de acordo com rotina previamente estabelecida, incluindo: ductos e filtros; 
equipamento de ar-condicionado; armários, gabinetes; esterilizadores, refrige-
radores, aquecedores e máquinas de gelo; paredes e teto; salas administrativas, 
de guarda de material e de medicamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A manutenção de estoque mínimo de materiais dentro das SO facilita a 
limpeza, evita o acúmulo de pó e permite melhor controle da conservação e 
da validade. Infelizmente, trata-se de um aspecto que não tem sido observado 
nos últimos tempos em muitos CC, com o advento e o aumento das cirurgias 
endoscópicas. A falta de previsão de locais fora da SO para guardar os equipa-
mentos específicos dessas cirurgias vem determinando a ocupação de espaços 
já exíguos, dificultando a limpeza e a circulação de pessoas, permitindo, dessa 
maneira, o retorno de um problema que já havia sido contornado com dificul-
dades há alguns anos.

São válidos todos os produtos e equipamentos mais modernos que possam 
facilitar e permitir uma limpeza adequada por meio de remoção mecânica, 
porém sem ser tóxico para as pessoas e sem desgastar precocemente os equi-
pamentos e revestimentos das superfícies que compõem o CC. Estão incluídas 
as máquinas de limpeza a vácuo e a vapor. Estas últimas, porém, em que pese 
a sua eficácia, não podem passar a impressão de que realmente promovem es-
terilização. Ainda que o seu sistema e a temperatura produzida sejam análogos 
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aos das máquinas de esterilização por vapor encontradas no centro de mate-
rial, o modo como são empregados não permite estabelecer os mesmos con-
troles. O tempo de aplicação e a rápida queda da temperatura das superfícies 
aplicadas não permitem estabelecer um resultado equivalente ao das máquinas 
do centro de material.

A limpeza ambiental é necessária para promover um ambiente seguro de 
cuidado, prevenindo as infecções. Cabe ao enfermeiro conhecer os princípios 
e o uso de substâncias, o controle e a implementação de medidas de limpe-
za, que, muitas vezes, são realizados em trabalho conjunto com o serviço de 
higiene hospitalar, mas cuja finalidade é sempre voltada para a melhoria da 
qualidade da assistência prestada, tanto para o paciente e sua família, como 
para os profissionais.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina precauções-padrão (PP) e discorra sobre as situações nas quais 
elas devem ser aplicadas.

2. Cite as finalidades das PP.
3. Destaque as particularidades da UCC que justificam uma atenção 

especial para as práticas de PP.
4. Discorra sobre os limites das PP no controle das infecções de sítio 

cirúrgico dos pacientes.
5. Discorra sobre princípios de limpeza hospitalar em geral.
6. Quais são os fundamentos para o controle da contaminação ambiental 

de uma UCC?
7. Analise criticamente a rotina de limpeza do CC que tenha frequentado, 

seja como aluno de graduação ou de pós-graduação, seja como 
profissional.
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Terminologia cirúrgica
Rachel de Carvalho

PONTOS A APRENDER

1. Definir terminologia cirúrgica.
2. Reconhecer a importância do uso da terminologia cirúrgica apropriada.
3. Citar os objetivos da utilização de terminologia cirúrgica adequada.
4. Conhecer o significado dos prefixos e dos sufixos para a cirurgia.
5. Identificar os procedimentos cirúrgicos com terminologia adequada.

PALAVRAS-CHAVE

Terminologia; cirurgia geral.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Objetivos da terminologia cirúrgica. Prefixos e 
sufixos cirúrgicos. Termos cirúrgicos: cirurgias, procedimentos e exames. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências.

RESUMO

Terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expressam o segmento 
corpóreo afetado e a intervenção realizada para tratar a afecção. A utilização 
de uma terminologia apropriada fornece definição de termos cirúrgicos, des-
creve os tipos de cirurgias e facilita o preparo de instrumentais e equipamentos 
para cada tipo de procedimento cirúrgico. Neste capítulo, são apresentados, 
por meio de quadros, os significados dos prefixos e dos sufixos em cirurgia, 
com destaque aos procedimentos e exames com os sufixos: -ectomia, -tomia, 
-stomia, -pexia, -plastia, -rafia e -scopia, além de terminologia diversa e epô-
nimos. A utilização de terminologia adequada é importante para as pessoas 
envolvidas na assistência cirúrgica, uma vez que facilita o entendimento de 
todos e proporciona uniformização da linguagem.
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INTRODUÇÃO

O objetivo da apresentação deste capítulo é reconhecer a nomenclatura 
aplicada aos termos empregados em técnicas cirúrgicas. 

É importante para a equipe de enfermagem conhecer a terminologia cirúr-
gica que envolve os procedimentos aos quais seus clientes serão submetidos e 
que englobam a assistência prestada aos pacientes cirúrgicos1.

A palavra terminologia é conceituada como o conjunto de termos próprios 
de uma arte ou de uma ciência; nomenclatura; estudo da identificação e deli-
mitação de conceitos peculiares a qualquer ciência, profissão, arte, ofício etc., e 
da designação de cada um deles por certo termo2.

Etimologicamente, as palavras são compostas por raiz, que é a parte básica 
da estrutura da palavra, e por afixos, prefixos e sufixos, que são acrescidos, 
respectivamente, antes e após a raiz.

A terminologia cirúrgica também segue essa regra gramatical. Assim, de 
modo geral, a raiz representa o segmento anatômico relacionado à interven-
ção cirúrgica, e os afixos determinam o diagnóstico ou o tratamento cirúrgico 
a ser realizado3,4.

Dessa maneira, a maioria das operações pode ser designada por um termo 
composto5.

Assim sendo, a terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expres-
sam o segmento corpóreo afetado e a intervenção realizada no tratamento de 
tal afecção6.

A padronização desta linguagem é imprescindível para a prestação da assis-
tência ao cliente cirúrgico, não somente pelas necessidades que envolvem o pro-
cedimento em si, como também pela individualização de cada paciente aten-
dido no período perioperatório, qualquer que seja a especialidade envolvida7.

OBJETIVOS DA TERMINOLOGIA CIRÚRGICA

Considera-se que os principais objetivos de se empregar uma terminologia 
cirúrgica são7:

 � Fornecer, de maneira verbal e escrita, uma definição do termo cirúrgico.
 � Descrever os diversos tipos de cirurgia.
 � Facilitar o preparo de instrumentais e equipamentos apropriados a cada 

tipo de procedimento cirúrgico8.
 � Padronizar uma linguagem que seja de alcance coletivo, de modo que haja 

entendimento universal do termo usado.
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PREFIXOS E SUFIXOS CIRÚRGICOS 

Com base nas considerações de diversos autores1,3-11, são apresentados, 
por meio de quadros (Quadros 7.1 e 7.2), os principais prefixos e sufixos, bem 
como os procedimentos que compõem a terminologia cirúrgica (Quadros 7.3 
a 7.9). Dessa maneira, a consulta será facilitada quando surgirem dúvidas a 
respeito dos termos.

Quadro 7.1. Principais prefixos da terminologia cirúrgica e seus respectivos significados.

Prefixo Significado

A- Negação; ausência

Acro- Relativo às extremidades

Adeno- Relativo à glândula

Angio- Relativo aos vasos

Anti- Oposição; contra

Artério- Relativo às artérias

Artro- Relativo às articulações

Blefaro- Relativo à pálpebra

Cárdia- Relativo ao esfíncter esôfago-gástrico

Cardio- Relativo ao coração

Céfalo- Relativo à cabeça

Cisto- Relativo à bexiga ou bolsa com fluidos

Clido- Relativo à clavícula

Cole- Relativo à vesícula e às vias biliares

Colo- Relativo ao cólon

Colpo- Relativo à vagina

Condro- Relativo às cartilagens

Dacrio- Relativo à lágrima

Entero- Relativo ao intestino delgado

Espleno- Relativo ao baço

Flebo- Relativo às veias

(continua)
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Prefixo Significado

Gastro- Relativo ao estômago

Hemo- Relativo ao sangue

Hepato- Relativo ao fígado

Histero- Relativo ao útero

Laparo- Relativo à parede abdominal

Masto- Relativo às mamas

Meningo- Relativo à meninge

Mio- Relativo aos músculos

Nefro- Relativo aos rins

Oftalmo- Relativo aos olhos

Oóforo- Relativo aos ovários

Orqui- Relativo aos testículos

Ósteo- Relativo aos ossos

Oto- Relativo aos ouvidos

Pielo- Relativo à pelve renal

Procto- Relativo ao reto e ao ânus

Rino- Relativo ao nariz

Salpingo- Relativo às tubas uterinas

Teno- Relativo aos tendões

Traqueo- Relativo à traqueia

Quadro 7.2. Principais sufixos da terminologia cirúrgica e seus respectivos significados.

Sufixo Significado

-algia/algo Dor

-anastomose Construção de passagem entre dois órgãos

-anti Contra

-bradi Lento

-cele Tumor; hérnia

(continua)

Quadro 7.1. Principais prefixos da terminologia cirúrgica e seus respectivos significados. (continuação)
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Sufixo Significado

-centese Punção; orifício

-clise Fechamento

-dese Fusão; ligação; fixação

-dia Através; separado

-ectas Dilatação

-ecto Externo

-ectomia Extirpação/remoção parcial ou total de um órgão

-estase Parada

-estasia Relativo à sensibilidade

-fago Ato de comer

-fasia Fala; palavra

-glico Açúcar

-grama Registro; escrito

-hiper Alto; acima; excessivo

-hipo Abaixo; deficiente

-infra Abaixo

-inter Entre; em meio de

-intra Dentro; no lado de dentro

-ite Inflamação

-lise Dissolução; destruição; liberação

-lito Cálculo; “pedra”

-mega Dilatação

-oma Tumor

-penia Falta de

-peri Ao redor; próximo

-pexia Elevação; fixação de uma estrutura corpórea

-plastia Reparação plástica da forma ou da função do segmento afetado

Quadro 7.2. Principais sufixos da terminologia cirúrgica e seus respectivos significados. (continuação)

(continua)
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Sufixo Significado

-pseudo Falso

-ptose Prolapso; queda

-rafia Sutura

-retro Atrás; posterior a

-scopia Visualização do interior de um órgão cavitário ou de uma cavidade com o 
auxílio de endoscópios

-síntese Composição

-stasia Parada; detenção

-stomia Realização de uma “nova boca”; comunicação de um órgão tubular ou oco 
com o meio externo

-strofia Torção

-supra Sobre; acima

-taqui Rápido; veloz

-tomia/tomo Incisão; corte; abertura de parede ou órgão

-trans Através

-tripsia Esmagamento

-uro Urina

Observação: alguns sufixos, dependendo da necessidade, são utilizados 
como prefixos.

TERMOS CIRÚRGICOS: CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES

Baseando-se nos conceitos de terminologia cirúrgica, raízes, prefixos e su-
fixos, destacam-se os principais termos cirúrgicos, formados a partir da junção 
da raiz com os respectivos afixos, resultando em exemplos de cirurgias, proce-
dimentos cirúrgicos e exames endoscópicos (Quadros 7.3 a 7.9).

Quadro 7.3. Principais cirurgias com sufixo -ectomia e seus significados.

Cirurgia Significado

Adenoidectomia Retirada das glândulas adenoides

Adenoamidalectomia Remoção das adenoides e das amígdalas

(continua)

Quadro 7.2. Principais sufixos da terminologia cirúrgica e seus respectivos significados. (continuação)
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Cirurgia Significado

Amidalectomia Retirada das amígdalas

Apendicectomia Remoção do apêndice

Cistectomia Extirpação total ou parcial da bexiga

Colecistectomia Remoção da vesícula biliar

Colectomia Remoção total ou parcial do cólon

Craniectomia Remoção da calota craniana óssea

Embolectomia Extração cirúrgica de um êmbolo

Esofagectomia Extirpação total ou parcial do esôfago

Esplenectomia Remoção do baço

Facectomia Remoção do cristalino e colocação de uma lente artificial em seu 
lugar; cirurgia de correção de catarata

Fistulectomia Remoção de fístula

Gastrectomia Extirpação total ou parcial do estômago

Hemorroidectomia Extirpação de hemorroidas

Hepatectomia Remoção parcial do fígado

Histerectomia Remoção do útero

Laminectomia Ressecção da lâmina vertebral; cirurgia de correção de hérnia de disco

Lobectomia Extirpação de um lobo ou mais lobos pulmonares

Mastectomia Remoção da mama

Miomectomia Extração de mioma

Nefrectomia Remoção de um rim

Neurectomia Retirada da porção de um nervo

Ooforectomia Remoção de um ovário

Orquiectomia Extirpação de um ou dos dois testículos

Pancreatectomia Extirpação do pâncreas

Pneumectomia Remoção de um pulmão inteiro

Postectomia Ressecção da pele do prepúcio para exposição da glande

Prostatectomia Remoção da próstata

Quadro 7.3. Principais cirurgias com sufixo -ectomia e seus significados. (continuação)

(continua)
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Cirurgia Significado

Retossigmoidectomia Remoção da porção reto-sigmoide do intestino

Safenectomia Extirpação da veia safena

Salpingectomia Extirpação da tuba uterina

Simpatectomia Ressecção de segmentos da cadeia simpática do sistema nervoso 

Tireoidectomia Remoção da glândula tireoide

Quadro 7.4. Principais cirurgias com sufixo -tomia e seus significados.

Cirurgia Significado

Artrotomia Abertura da articulação

Broncotomia Abertura do brônquio

Calicotomia Abertura do cálice renal

Cardiotomia Abertura da cárdia (transição esofagogástrica)

Coledocolitotomia Abertura do ducto colédoco para retirada de cálculo

Coledocotomia Abertura e exploração do ducto colédoco

Duodenotomia Abertura do duodeno

Episiotomia Incisão perineal para evitar a ruptura do períneo durante o parto

Flebotomia Dissecção de veia

Goniotomia Cirurgia para correção de glaucoma

Hepatotomia Abertura do fígado

Laparotomia Abertura da cavidade abdominal

Papilotomia Abertura da papila duodenal

Pielotomia Abertura do bacinete renal

Pielolitotomia Abertura do bacinete renal e remoção de cálculo

Tenotomia Abertura de um tendão

Toracotomia Abertura da parede/cavidade torácica

Traqueotomia Abertura da traqueia

Ureterotomia Abertura do ureter

Ureterolitotomia Abertura do ureter com remoção de cálculo

Quadro 7.3. Principais cirurgias com sufixo -ectomia e seus significados. (continuação)
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Quadro 7.5. Principais cirurgias com sufixo -stomia e seus significados.

Cirurgia Significado

Artrostomia Incisão de uma articulação para drenagem

Cistostomia Abertura da bexiga para drenagem de urina por sonda

Colecistostomia Abertura e colocação de dreno na vesícula biliar

Coledocostomia Abertura e colocação de dreno no ducto colédoco

Colostomia Abertura do cólon através da parede abdominal para desviar o 
trânsito intestinal

Enterostomia Abertura do intestino através da parede abdominal

Gastrostomia Abertura e colocação de sonda no estômago através da parede 
abdominal para alimentação

Ileostomia Abertura do íleo através da parede abdominal e colocação de sonda 
ou dreno para desviar o trânsito intestinal

Jejunostomia Abertura e colocação de sonda no jejuno através da parede 
abdominal para alimentação

Nefrostomia Abertura da pelve renal e colocação de sonda exteriorizada na região 
lombar para drenagem de urina

Toracostomia Abertura da parede do tórax para drenagem

Traqueostomia Abertura da traqueia e manutenção por meio de cânula para facilitar 
a entrada de ar

Quadro 7.6. Principais cirurgias com sufixo -pexia e seus significados.

Cirurgia Significado

Cistopexia Elevação e fixação da bexiga

Colopexia Sutura da flexura sigmoide à parede abdominal

Histeropexia Suspensão e fixação do útero à parede abdominal

Nefropexia Elevação e fixação do rim à parede abdominal

Orquiopexia/orquidopexia Abaixamento e fixação do testículo na bolsa escrotal

Retinopexia Fixação da retina descolada
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Quadro 7.7. Principais cirurgias com sufixo -plastia e seus significados.

Cirurgia Significado

Artroplastia Plástica da articulação para restaurar movimento ou função

Blefaroplastia Alteração de forma das pálpebras

Mamoplastia Modelagem das mamas

Perineoplastia Plástica do períneo

Piloroplastia Plástica do piloro para aumentar seu diâmetro

Queiloplastia Reparo de defeito nos lábios

Rinoplastia Alteração do formato do nariz

Ritidoplastia Correção cirúrgica de rugas da face

Salpingoplastia Plástica da tuba uterina (recanalização ou desobstrução)

Toracoplastia Plástica da parede torácica

Quadro 7.8. Principais cirurgias com sufixo -rafia e seus significados.

Cirurgia Significado

Blefarorrafia Sutura de pálpebra

Colpoperioneorrafia Sutura do músculo aponeurótico profundo com a parede vaginal

Colporrafia Sutura da parede vaginal

Gastrorrafia Sutura da parede do estômago

Herniorrafia Sutura para correção de hérnia

Osteorrafia Colocação de fio metálico no osso

Palatorrafia Sutura de fenda palatina

Perineorrafia Sutura do períneo

Tenorrafia Sutura de tendão

Quadro 7.9. Principais cirurgias com sufixo -scopia e seus significados.

Procedimento Significado

Artroscopia Visualização de uma articulação

Broncoscopia Visualização da parte interna dos brônquios

Cistoscopia Exame sob visão direta do interior da bexiga

(continua)
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Procedimento Significado

Colonoscopia Visualização do intestino grosso, da válvula ileocecal e da porção 
terminal do íleo

Colposcopia Visualização direta da parede interna da vagina

Duodenoscopia Exame sob visão direta do duodeno

Endoscopia Visualização de órgãos internos

Esofagoscopia Exame sob visão direta do interior do esôfago

Gastroscopia Visualização direta da parede do estômago

Laringoscopia Exame sob visão direta da laringe

Laparoscopia Visualização da cavidade abdominal

Retossigmoidoscopia Exame sob visão direta do canal anal, reto e sigmoide

Sigmoisdoscopia Exame sob visão direta do sigmoide

Ureteroscopia Exame sob visão direta do ureter

Uretroscopia Exame sob visão direta da uretra

Ventriculoscopia Exame sob visão direta dos ventrículos cerebrais

Como toda regra tem exceção, existem termos cirúrgicos que não seguem 
os padrões descritos anteriormente. Destacam-se, a seguir (Quadro 7.10), al-
guns procedimentos dessa terminologia diversa.

Quadro 7.10. Principais cirurgias com terminologia diversa e seus significados.

Procedimento Significado

Amputação Retirada total ou parcial de um membro ou órgão situado em uma 
extremidade

Anastomose Comunicação cirúrgica entre dois vasos sanguíneos ou entre duas 
vísceras ocas

Artrodese Imobilização cirúrgica de articulação

Bartholinectomia Exérese/retirada de cisto de Bartholin

Biópsia Extração de parte de tecidos vivos para exame microscópico com 
finalidade diagnóstica

Cauterização Destruição de tecido por meio de agente cáustico ou calor/bisturi 
elétrico

Quadro 7.9. Principais cirurgias com sufixo -scopia e seus significados. (continuação)

(continua)
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Procedimento Significado

Cesariana Retirada do feto por incisão através da parede abdominal

Circuncisão Ressecção da pele do prepúcio peniano, que encobre a glande

Cistocele Correção da queda da bexiga

Curetagem Raspagem e remoção de conteúdo uterino

Deiscência Abertura e separação das bordas previamente unidas e suturadas

Dissecção Isolamento de um órgão ou estrutura por meio cirúrgico

Divertículo Bolsa que sai da cavidade

Exérese Retirada de um tecido, órgão, tumor ou cisto

Enxerto Inserção de material autógeno, homólogo, heterólogo ou sintético 
para correção de defeito em tecido ou órgão

Episiotomia Incisão perineal para evitar a ruptura do períneo durante o parto 
natural

Evisceração Exteriorização de uma víscera para fora da cavidade

Exérese Extirpação total ou parcial de um segmento corpóreo

Fístula Orifício que permite a comunicação de parte de um órgão, cavidade 
ou supuração com a superfície cutâneo-mucosa

Goniotomia Cirurgia para correção de glaucoma

Onfalectomia Remoção do umbigo

Paracentese Punção de uma cavidade natural cheia de líquido com agulha ou 
trocarte para aspiração de tal conteúdo

Ressecção Remoção cirúrgica de parte de um órgão

Retocele Protrusão de parte do reto

Toracocentese Punção e aspiração do espaço intrapleural para remoção de líquido

Varicocele Dilatação de veias escrotais

Vasectomia Corte de um segmento do canal deferente

Existem, ainda, os epônimos, que se constituem na designação de doença, 
estrutura, operação, processo etc., pelo nome da pessoa que supostamente a 
descobriu ou que primeiro a descreveu5. Dentre os procedimentos cirúrgicos 

Quadro 7.10. Principais cirurgias com terminologia diversa e seus significados. (continuação)
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que foram “batizados” com os nomes dos cirurgiões que os idealizaram ou que 
aperfeiçoaram sua técnica, destacam-se os descritos no Quadro 7.11.

Quadro 7.11. Principais cirurgias com epônimos e seus significados.

Procedimento Significado

Gastrectomia a Billroth I Reconstrução do trânsito alimentar com anastomose entre 
estômago e duodeno

Operação de Bursh Fixação da vagina e útero em sua loja natural e levantamento de 
bexiga

Operação Connolly Extirpação de um trombo e do endotélio anexo

Operação de Halsted Mastectomia radical sistematizada, ou seja, ressecção da mama 
em monobloco

Operação de Hammsted Correção de estenose pilórica

Operação de Heller-Lind Cardiotomia extramucosa com gastrofundopexia para tratamento 
de megaesôfago chagásico

Operação de Jaboulay Anastomose do estômago com o duodeno por uma “boca” ou 
incisão

Operação de Kennedy Colocação da uretra em posição mais adequada à micção por 
meio de cirurgia plástica

Operação de Manchester Correção de prolapso uterino e cistocele

Operação de Marshall/
Marchetti/Krantz

Fixação da uretra e da bexiga em sua loja natural

Operação de Werthein Histerectomia abdominal com linfadenectomia pélvica seletiva

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliando-se a importância de identificar a terminologia envolvida nos 
procedimentos operatórios, não só para a equipe de enfermagem, mas tam-
bém para todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente na assistência ao 
paciente cirúrgico, considera-se que há uma confusão terminológica em quase 
todas as ciências da saúde e que, para evitar a deterioração dessa linguagem, há 
necessidade de unificação e coerência da nomenclatura5.

Comissões internacionais têm se empenhado no trabalho de normalização 
nas disciplinas de anatomia, botânica, bacteriologia, química e zoologia; po-
rém, isso ainda não ocorre na maioria das especialidades da medicina, incluin-
do a técnica cirúrgica.
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A uniformização da nomenclatura cirúrgica facilita o entendimento entre 
as pessoas envolvidas no cuidado aos pacientes, além de evitar que se conce-
dam epônimos a quem não tem propriedade5.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina terminologia.
2. Conceitue terminologia cirúrgica.
3. Quais são os objetivos do emprego da terminologia cirúrgica 

adequada?
4. Relacione os principais prefixos e sufixos e seus significados para a 

cirurgia.
5. Cite os principais procedimentos com os sufixos -ectomia, -tomia, 

-stomia, -pexia, -plastia, -rafia e -scopia e seus respectivos significados.
6. Conceitue os principais procedimentos que têm terminologia diversa.
7. Cite as principais cirurgias que têm nomes de cirurgiões e seus 

significados.
8. Por que é importante utilizar uma nomenclatura cirúrgica apropriada?

REFERÊNCIAS

1. Ferreira LMB, Ribeiro MCM. Centro cirúrgico: o espaço de fazer enfermagem. Rio de Janeiro: EDC; 2000.
2. Houaiss A, Villar MS, Franco FMM. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva; 

2009. Terminologia. p. 1833.
3. Araújo MJB. Ações de enfermagem em clínica cirúrgica. 2ªed. Rio de Janeiro: MJ Bezerra Araújo;1993.
4. Ghellere T, Antonio MC, Souza ML. Centro cirúrgico: aspectos fundamentais para enfermagem. Florianó-

polis: UFSC; 1993.
5. Paciornik R. Nomenclatura em técnica cirúrgica. In: Goffi FS et al. Técnica cirúrgica: bases anatômicas, 

fisiopatológicas e técnicas da cirurgia. 4.ed. São Paulo: Atheneu; 2001.
6. Silva MAA, Rodrigues AL, Cesaretti IUR. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. 2ªed. São Paulo: 

EPU; 1997.
7. Carvalho R. Terminologia cirúrgica. In: Carvalho R, coordenadora. Enfermagem em centro cirúrgico e 

recuperação anestésica. Barueri: Manole; 2015.
8. Moura MLPA. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica. São Paulo: SENAC; 1994.
9. Possari JF. Nomenclatura cirúrgica. In: Possari JF. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 

4ªed. São Paulo: Iátria; 2009. p. 136-40. Capítulo 13.
10. Parra OM, Saad WA. Instrumentação cirúrgica: guia de instrumentação cirúrgica e de auxílio técnico ao 

cirurgião. 3ªed. São Paulo: Atheneu; 2006.
11. Pinto FMG, Pinto FCG. Terminologia cirúrgica. In: Malagutti W, Bonfim IM, organizadores. Enfermagem em 

centro cirúrgico: atualidades e perspectivas no ambiente cirúrgico. São Paulo: Martinari; 2008. p. 101-13. 
Capítulo 6.



146

8

Assistência de enfermagem no período 
transoperatório
Dulcilene Pereira Jardim

Raquel Machado Cavalca Coutinho

Estela Regina Ferraz Bianchi

Ana Lucia Siqueira Costa

Maria de Fátima Fernandes Vattimo

PONTOS A APRENDER

1. Refletir sobre a importância da atuação do enfermeiro para a eficácia do 
procedimento anestésico-cirúrgico.

2. Descrever a assistência de enfermagem no período transoperatório.
3. Identificar as atividades do enfermeiro e de sua equipe, antes, durante e 

após o procedimento anestésico-cirúrgico.
4. Ressaltar a importância da realização do checklist cirúrgico antes da 

indução anestésica, antes da incisão da pele e antes da saída do 
paciente da sala de cirurgia, com vistas à segurança do paciente.

PALAVRAS-CHAVE

Assistência de enfermagem; centro cirúrgico hospitalar; perioperatório; 
transoperatório; segurança do paciente.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Assistência de enfermagem antes do procedimento 
anestésico-cirúrgico. Assistência de enfermagem durante o 
procedimento anestésico-cirúrgico. Assistência de enfermagem após 
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RESUMO

A assistência de enfermagem no período transoperatório refere-se aos cui-
dados indiretos da equipe no preparo do Centro Cirúrgico (CC) e da Sala de 
Operações (SO), com previsão e provisão de todos os recursos necessários para 
a realização do ato anestésico-cirúrgico, bem como os cuidados diretos presta-
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dos pela equipe de enfermagem desde a entrada do paciente no CC, no auxílio 
às equipes anestésica e cirúrgica, até a sua saída da SO e o encaminhamento 
para a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). A prática assistencial da 
enfermagem no período transoperatório deve estar pautada em conhecimento 
técnico-científico, para o alcance da qualidade da assistência, e deve visar a 
segurança do paciente, além do cuidado individualizado e humanizado.

INTRODUÇÃO

O procedimento anestésico-cirúrgico é considerado o momento mais im-
portante da hospitalização para o paciente cirúrgico, pois, ao mesmo tempo 
em que representa a resolução de sua doença, traz consigo a possibilidade de 
risco à sua própria vida.

Com o intuito de diminuir os riscos inerentes ao procedimento e tornar a 
experiência cirúrgica menos traumática, numerosas ações devem ser plane-
jadas e realizadas pela equipe de enfermagem no período perioperatório, ou 
seja, atividades que envolvem os períodos pré-operatório, transoperatório e 
pós-operatório.

Neste sentido, ressalta-se a importância da avaliação pré-operatória pelo 
enfermeiro do Centro Cirúrgico (CC), realizada na unidade de internação, 
com o objetivo de promover interação do profissional com o paciente e sua 
família, obter dados para o planejamento individualizado da assistência e es-
clarecer dúvidas1.

Atualmente, com o avanço das técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, 
que se caracterizam por curto período de internação e uso de tecnologia de 
ponta, a admissão do paciente pode acontecer diretamente no CC, o que indica 
a necessidade de se desenvolver um protocolo de avaliação pré-operatória que 
possa ser aplicado na unidade de origem, na recepção do CC ou até mesmo  
na Sala Operatória (SO).

Obviamente, considerando as restrições dessas condições, a avaliação pré-
-operatória torna-se mais dirigida a problemas imediatamente relacionados ao 
ato anestésico-cirúrgico, como a avaliação do conteúdo gastrintestinal e o pre-
paro da área operatória.

Em relação ao transoperatório, o enfermeiro exerce inúmeras atividades 
para que o ato anestésico-cirúrgico seja realizado com êxito. A assistência de 
enfermagem neste período inclui cuidados indiretos da equipe no preparo do 
CC e da SO, com previsão e provisão de todos os recursos necessários para a 
realização do ato anestésico-cirúrgico, bem como os cuidados diretos da equi-
pe de enfermagem desde a entrada do paciente na unidade, no auxílio à equipe 
anestésica e cirúrgica, até a sua saída da SO e o encaminhamento para a SRPA.
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A assistência de enfermagem no período pós-operatório é discutida no Ca-
pítulo 13 – Assistência de Enfermagem na Recuperação Pós-Anestésica.

Assim, este capítulo tem a finalidade de abordar a assistência de enferma-
gem ao paciente cirúrgico durante todo o período transoperatório, que foi di-
daticamente dividido em três momentos de assistência, prestada antes, durante 
e após o procedimento anestésico-cirúrgico.

Ressalta-se que o foco das atividades do enfermeiro de CC é centrado 
no paciente, e as ações realizadas visam atender às suas necessidades. Esse 
profissional deve adquirir conhecimento técnico-científico para atuar, tanto 
no desempenho do seu papel expressivo (valorização da relação enfermeiro-
-paciente), como no desempenho do papel instrumental, por meio da sua 
própria capacitação e do treinamento de sua equipe para as ações práticas 
do cuidado.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ANTES DO PROCEDIMENTO 
ANESTÉSICO-CIRÚRGICO1,2

O primeiro passo neste processo é o agendamento cirúrgico, que pode ser 
realizado via telefone, e-mail ou fax, sendo que as ligações são gravadas e os 
e-mails e/ou fax arquivados para registro, solicitação e conferência de pedido 
de materiais especiais, materiais consignados, exames intraoperatórios, reserva 
de sangue e de leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), se necessário, entre 
outros aspectos pertinentes ao procedimento agendado. O agendamento cirúr-
gico deve ser realizado pela equipe médica, nunca pelo paciente.

Atualmente, este serviço acontece, em muitas instituições, via serviço de 
call center, sem comunicação direta com o CC, sendo os agendamentos atuali-
zados constantemente via mapa cirúrgico eletrônico.

O mapa cirúrgico diário deve ser visível no CC, para consulta da equipe 
de enfermagem em lousa específica ou por painel eletrônico, devendo conter 
as seguintes informações: nome e idade do paciente, cirurgia a ser realizada 
(cirurgia programada), cirurgião responsável, anestesista responsável, número 
da SO, circulante de sala responsável, bem como informações especiais, como 
a necessidade de equipamentos ou exames específicos em SO.

O dimensionamento de sala e de funcionários é realizado segundo as ci-
rurgias marcadas para um período de 24 horas ou de acordo com os turnos de 
trabalho (manhã, tarde ou noite), devendo-se levar em conta: especialidade da 
cirurgia; tamanho da sala; número de profissionais envolvidos; equipamentos 
utilizados e espaço disponível; materiais necessários, tanto do hospital quanto 
os especiais e/ou consignados; habilidades do circulante de sala; número de 
circulantes de sala por plantão.
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A montagem da SO é de responsabilidade do circulante de sala (auxiliar ou 
técnico de enfermagem), que deve seguir passos básicos: providenciar etiquetas 
de identificação do paciente, se necessário; lavar/higienizar as mãos; verificar as 
condições de limpeza da SO, antes de equipá-la com materiais e equipamentos; 
equipar lavabos próximos à SO, com solução antisséptica e escovas para degerma-
ção; testar o funcionamento de todos os equipamentos a serem utilizados; verificar 
a existência de bancos, suportes de soro, braçadeiras, arcos, hampers, mesas para 
instrumental, extensões elétricas etc.; colocar a mesa cirúrgica na posição ideal 
para a cirurgia programada e providenciar os acessórios necessários para o posi-
cionamento; conferir o carro de anestesia: se há circuitos/traqueias adaptados para 
idade do paciente e a disponibilidade de materiais e equipamentos; montar mesa 
auxiliar de anestesia, deixando sempre disponível o material necessário para anes-
tesia geral; solicitar ao Centro de Material e Esterilização (CME) carro montado 
para a cirurgia (campos cirúrgicos, aventais, caixas de instrumental, instrumentos 
avulsos etc.), checando a validade da esterilização, a integridade das embalagens e 
a presença do indicador externo/classe I (“fita zebrada”); solicitar à farmácia o kit 
de materiais descartáveis e consignados, segundo a necessidade do procedimento; 
organizar os materiais e equipamentos para o início da cirurgia, e aguardar a che-
gada do paciente e da equipe cirúrgica para iniciar a abertura de materiais, a fim de 
evitar desperdícios, caso o procedimento seja cancelado.

Após a montagem da SO e antes da entrada do paciente e da equipe cirúr-
gica, o enfermeiro assistencial deve checar a limpeza e a temperatura da sala; 
verificar o posicionamento correto da mesa cirúrgica para o procedimento; 
presença e funcionamento dos materiais e equipamentos solicitados; dispo-
nibilidade do material para anestesia completo e organizado segundo a idade, 
o tamanho e o peso do paciente, sendo de grande importância que a mesa de 
Mayo esteja montada para a anestesia geral, que poderá ser usada em casos 
de emergência, ainda que a anestesia programada seja um bloqueio. Conferir, 
ainda, a presença de solicitações especiais e de material consignado, reserva de 
hemocomponentes e reserva de vaga na UTI, se solicitados pela equipe.

Com o ambiente pronto para recepção do paciente no CC, é solicitado o 
seu transporte para o setor, sendo recomendado que a recepção seja feita pelo 
enfermeiro, de preferência pelo mesmo profissional que fez a visita pré-opera-
tória de enfermagem, para que este dê continuidade à aplicação do Sistema de 
Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), além do fato de este pro-
fissional já ser conhecido pelo paciente, o que pode lhe trazer mais segurança.

A recepção deve ser cordial, com apresentação do nome e função do profis-
sional e do ambiente, para que ele possa se localizar, além de serem questiona-
das e esclarecidas possíveis dúvidas que ainda restem, quando o paciente não 
estiver sob efeito da medicação pré-anestésica.
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O responsável pela recepção do paciente deve conferir: pulseira de identifica-
ção, impressos do prontuário (consentimento cirúrgico e anestésico devidamente 
assinados, avaliação pré-anestésica, avaliação inicial da enfermagem, entre outros), 
presença de alergias, pertences pessoais, exames de laboratório e de imagem3.

A marcação da lateralidade cirúrgica, se for cabível, deve ser conferida e, 
caso não tenha sido realizada, deve-se solicitar a presença do cirurgião respon-
sável para, então, ser liberada a entrada do paciente no setor.

A recepção do paciente no CC deve ser registrada em impresso próprio, 
presente na entrada do setor, com assinatura de quem o recepcionou.

O paciente deve ser encaminhado ao CC sem próteses ou roupas de uso 
pessoal, e com o prontuário completo, mas, muitas vezes, o paciente se sente 
apreensivo em entrar no CC sem suas próteses dentárias ou óculos, cujo uso 
pode ser liberado, tendo-se o cuidado de identificá-los, guardá-los e devolvê-
-los após o procedimento ao próprio paciente ou ao seu acompanhante.

É importante ressaltar que o momento de entrada no CC é altamente 
desgastante, uma vez que representa a ruptura entre o mundo conhecido e o 
desconhecido. Podem ocorrer alterações nos sinais vitais, principalmente nos 
casos de pacientes que não receberam informações pré-operatórias e/ou medi-
cação pré-anestésica de maneira adequada.

Para as crianças, em especial, é recomendável que o ambiente seja mais 
descontraído e que haja a possibilidade do uso de brinquedos laváveis e da 
presença de um acompanhante4,5. O acompanhante deverá permanecer até o 
momento de encaminhar a criança para a SO. Em alguns serviços, a indução 
anestésica é realizada na sala de pré-anestesia, com a participação do familiar. 
Essa condição deve ser explicada ao familiar e ser apresentada como opcional, 
pois, muitas vezes, o familiar não demonstra equilíbrio emocional suficiente 
para contribuir na realização dos procedimentos para a anestesia.

O procedimento de recepção do paciente deve ser dinâmico, considerando-se 
que a maca utilizada no transporte é estreita e desconfortável, necessitando de 
atenção redobrada em caso de pacientes idosos ou em outras condições com risco 
acentuado de queda, cuja identificação deve ser feita em pulseira específica e no 
prontuário, visando sua segurança e seu conforto.

Após as devidas conferências realizadas na entrada do CC, o paciente é con-
duzido para sala e é realizada a recepção em SO, preferencialmente pelo mesmo 
profissional que o recebeu no CC, realizando-se a apresentação do ambiente e 
da equipe, e feita nova conferência da pulseira de identificação e do prontuário.

A transferência da maca para a mesa cirúrgica deve ser realizada tomando-
-se os cuidados de nivelar a altura da maca com a mesa, travar as rodas da 
maca, dar atenção especial a drenos, sondas e cateteres (caso o paciente já os 
possua no pré-operatório) e manter a privacidade e o conforto do paciente. Im-
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portante destacar os cuidados que toda a equipe cirúrgica deve ter em relação 
à manutenção da privacidade do corpo do cliente, expondo áreas específicas 
apenas tempo suficiente para realização de determinado procedimento, como, 
por exemplo, descobrir o tórax para instalação dos eletrodos de monitoração. 
Depois de realizado o procedimento, o paciente deve ser novamente coberto6.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DURANTE O PROCEDIMENTO 
ANESTÉSICO-CIRÚRGICO1,2

Com o paciente em SO, deve ser realizada a primeira etapa do checklist de 
Cirurgia Segura, proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS)7 (Ane-
xo). “Checar imediatamente antes: sign in – antes da indução anestésica”, reali-
zando a confirmação do paciente: identificação, local da cirurgia, procedimen-
to, termo de consentimento; verificação de alergias; verificação da marcação do 
local da intervenção cirúrgica; realização dos procedimentos de segurança em 
anestesia, pelo anestesiologista; monitoramento de oximetria; verificação de 
dificuldades de ventilação e risco de aspiração; avaliação de possíveis perdas 
sanguíneas.

Dando início à assistência ao ato anestésico, o paciente deve ser monito-
rado para o início da anestesia, minimamente com oxímetro de pulso, eletro-
cardiograma (ECG) e pressão arterial não invasiva (PANI). Dependendo da 
necessidade, pode ser instalado um cateter venoso central (CVC) e monitorada 
a pressão venosa central (PVC). Após a monitoração adequada, é imprescindí-
vel a punção de uma veia periférica calibrosa, na maioria das instituições pelo 
anestesiologista, para imediata instalação de infusões. Geralmente é instalada 
oxigenoterapia por máscara facial.

A partir de então, o enfermeiro, preferencialmente, ou o circulante de sala 
auxilia o anestesiologista na realização da anestesia propriamente dita, atuando 
nos procedimentos específicos para cada tipo de anestesia, a saber: anestesia 
geral, na manutenção do paciente em decúbito dorsal horizontal (DDH), au-
xílio à pré-oxigenação do paciente, indução anestésica, intubação e fixação do 
tubo orotraqueal, proteção ocular e labial, instalação de sonda gástrica (se ne-
cessário), eletrodo de monitorização cerebral contínua, termômetro esofágico, 
entre outros recursos necessários; nos bloqueios regionais, para as anestesias 
raquideana e peridural, posicionar o paciente em posição sentada ou em decú-
bito lateral com os joelhos fletidos, e em variações do DDH, em casos de blo-
queios de nervos periféricos e bloqueio de Bier. Nestes, há necessidade de aber-
tura dos kits estéreis e auxílio na antissepsia de pele e aspiração de fármacos.

É de extrema importância a atuação do enfermeiro em consonância com o 
anestesiologista, bem como seu preparo para casos de emergência ou situações 
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inesperadas, como intubação de via aérea difícil, hipertemia maligna, alergia 
ao látex, entre outros.

Após o procedimento anestésico, dá-se início ao auxílio à equipe cirúrgica, 
ressaltando que, caso o circulante de sala esteja sozinho, ele iniciará a etapa de 
auxílio à equipe cirúrgica somente depois que o paciente estiver anestesiado e 
devidamente posicionado. No caso de haver dois circulantes ou da presença do 
enfermeiro assistencial no início do procedimento, as tarefas podem e devem 
ser divididas e feitas simultaneamente, o que é recomendado especialmente em 
cirurgias de grande porte, como cardíacas, ortopédicas, neurológicas e trans-
plantes, pois o preparo intraoperatório será mais rápido, a equipe será atendida 
prontamente e o paciente terá mais segurança e conforto.

Antes da recepção do paciente em SO, o instrumentador deve revisar a pre-
sença em sala de materiais descartáveis (fios de sutura, curativos etc.), mate-
riais permanentes (instrumentos especiais), materiais consignados (próteses, 
placas, parafusos), equipamentos e acessórios. O objetivo desta prática é evitar 
a circulação desnecessária e, portanto, a ausência do funcionário em sala após 
o início da cirurgia.

Logo após, o instrumentador deve proceder à paramentação cirúrgica: de-
germação das mãos e antebraços, vestir avental estéril e calçar luvas cirúrgicas. 
Iniciar, em seguida, a montagem da mesa de instrumentais.

O preparo da mesa de instrumental deve ser realizado com abertura assép-
tica dos materiais já separados, em sequência lógica; conferência e guarda dos 
integradores químicos, que se encontram dentro das caixas que serão acondi-
cionados em local próprio, no prontuário do paciente; colocação de soluções 
em cúpulas e cubas; confirmação rigorosa da utilização dos materiais consig-
nados antes de abri-los; oferta de solução antisséptica à equipe, confirmando 
se o paciente tem alergia e qual será a solução utilizada na degermação e na 
antissepsia de pele.

Em seguida, de maneira igual, o cirurgião principal e seus assistentes pro-
cederão à paramentação cirúrgica: degermação das mãos e antebraços, vestir 
avental estéril e calçar luvas cirúrgicas, com auxílio do circulante de sala para 
abertura do material necessário. Geralmente, um ou mais membros da equipe 
atuam primeiro no preparo do paciente e depois se preparam para entrar no 
campo operatório.

Em seguida, dá-se início ao preparo do paciente, por meio da realização da 
tricotomia, caso necessária, que pode ser realizada na própria SO, pelo cirur-
gião assistente, pelo enfermeiro ou pelo circulante de sala, imediatamente an-
tes do início da cirurgia, de preferência com tricotomizador elétrico e na área 
restrita ao procedimento, evitando-se solução de continuidade da pele pelo uso 
de lâminas inadequadas ou de equipe inabilitada8; passagem de sonda vesical 
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de demora (SVD), caso necessária, que pode ser realizada pelo cirurgião as-
sistente ou, preferencialmente, pelo enfermeiro assistencial, sempre seguindo 
o rigor da técnica asséptica e adequando o calibre da sonda à necessidade do 
paciente e da cirurgia.

O posicionamento cirúrgico é uma importante ação nesse contexto, pois 
deve ser adequado ao procedimento cirúrgico, e sua responsabilidade é com-
partilhada por toda a equipe atuante na SO, incluindo cirurgiões (principal e 
assistente), anestesiologista, circulante de sala e enfermeiro assistencial. O cir-
culante da SO deverá, ainda, auxiliar o cirurgião no posicionamento correto do 
paciente, a fim de minimizar o desconforto causado pela posição e pelo tempo 
de duração da cirurgia, prevenindo lesões articulares, musculares, nervosas, 
circulatórias, respiratórias e tegumentares, e mantendo o pudor e o respeito na 
exposição do paciente9.

Neste momento, todos os recursos de proteção e segurança devem ser uti-
lizados, a exemplo de: colchão caixa de ovos, travesseiros, lençóis, faixas de 
segurança, apoiadores de pé e ombro (quando necessário), dispositivos a base 
de gel e visco elástico, meias elásticas, protetores de calcâneos, massageador 
intermitente. As variações dos posicionamentos cirúrgicos e a utilização de 
medidas de conforto e segurança estão detalhados no Capítulo 9 – Posiciona-
mento do paciente para o procedimento anestésico-cirúrgico.

Após o posicionamento, deve-se colocar a placa dispersiva, seguindo as re-
comendações de estar em contato uniforme com o corpo; ser instalada em uma 
área onde haja massa muscular, o mais próximo possível do sítio cirúrgico, 
afastada de próteses metálicas, em superfície seca, local sem pelos, com pele 
íntegra e de grande massa muscular. Deve-se evitar regiões de pele escarifica-
da, saliências ósseas, locais molhados e é preciso dar atenção especial ao con-
tato de qualquer parte do corpo do paciente com superfícies metálicas. A não 
observância desses cuidados pode provocar graves lesões, como queimaduras 
na pele do paciente10,11. A utilização da placa dispersiva nos diferentes tipos de 
bisturi pode ser melhor estudada no Capítulo 11 – Tempos cirúrgicos, tipos de 
sutura, eletrocirurgia e laser.

Em seguida, deve-se realizar o preparo da pele do paciente, por meio da 
degermação e da antissepsia, que devem ser realizadas com o mesmo produto. 
Atualmente, se tem utilizado solução de clorexidina degermante (base sabão) 
para degermação, com a escova usada na degermação das mãos da equipe ci-
rúrgica e solução de clorexidina tintura (base alcoólica) para antissepsia da 
pele do paciente. Em se tratando de mucosas e áreas escarificadas, utiliza-se 
solução de clorexidina tópica (base aquosa).

A degermação pode ser feita pelo enfermeiro ou pelo cirurgião assistente, 
sendo realizada apenas com luvas de procedimento, enquanto a antissepsia do 
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campo cirúrgico deve ser feita pela equipe, com luvas e produto estéreis, com 
especial atenção para o controle de compressas, que pode ser prejudicado após 
esta ação, caso a equipe despreze as compressas em local inadequado. Realiza-
-se nova conferência dos itens de segurança e conforto do paciente e o posi-
cionamento de drenos, sondas e cateteres (se pertinente) e auxilia na colocação 
dos campos cirúrgicos com técnica asséptica (se necessário).

Ressalta-se, ainda, a necessidade de manter o paciente aquecido, evitando-
-se hipotermia, por meio da utilização de mantas térmicas e da administração 
de infusões aquecidas.

Com o paciente pronto para o início da cirurgia, deve-se proceder à rea-
lização da segunda etapa do checklist de Cirurgia Segura proposto pela OMS7 

(Anexo). “Checar antes: time out – antes da incisão na pele”, com a confirmação 
dos membros da equipe, nome e função de cada um; confirmação do paciente, 
do procedimento e do local da cirurgia; verificação, pelo cirurgião, dos pontos 
críticos da cirurgia, duração da intervenção, probabilidade de perdas sanguí-
neas; verificação, pelo anestesiologista, dos pontos críticos da anestesia; verifica-
ção, pela enfermagem, dos pontos críticos da assistência, como indicadores de 
esterilização, materiais e equipamentos; administração de antibioticoprofilaxia; 
verificação da necessidade de equipamentos específicos.

Dá-se, então, o início da cirurgia propriamente dita, quando o circulante de 
sala deve aproximar os equipamentos previamente testados; conectar acessó-
rios estéreis e calibrar os equipamentos conforme solicitação da equipe; ligar e 
aproximar o foco central, regulando a intensidade da luz.

Durante a cirurgia, o circulante de sala atende às solicitações da equipe 
cirúrgica e anestésica, evitando se ausentar da SO; realiza a contagem de com-
pressas e gazes, bem como sua pesagem (quando indicada); confere hemoinfu-
sões (se pertinente); encaminha exames e providencia os resultados; identifica 
e encaminha material para estudo genético e/ou peças para anatomia patológi-
ca, todos devidamente protocolados; confere o prontuário e os exames relacio-
nados; preenche os impressos específicos, relatando, especialmente, as ações 
pertinentes à equipe de enfermagem, o débito de sala e outros, de acordo com 
a rotina da instituição12.

Ao término da cirurgia, o circulante de sala deve solicitar a presença do 
enfermeiro assistencial em SO para dividir com este as atividades pertinentes: 
oferecer drenos e/ou material para curativo à equipe cirúrgica; desligar equi-
pamentos e afastá-los; auxiliar na retirada dos campos cirúrgicos, observando 
a presença de instrumentos perdidos; posicionar o paciente em DDH, caso 
esteja em outra posição e o procedimento permitir; organizar drenos, sondas, 
cateteres, infusões e irrigações; retirar a placa de bisturi; remover o excesso de 
antisséptico, sangue e secreções da pele do paciente, com compressa umedeci-
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da em água morna; manter o paciente confortável, promovendo aquecimento 
e segurança, mantendo a faixa de contenção; vestir a camisola no paciente; 
manter o ambiente calmo, evitando comentários desnecessários, conversas al-
tas e risadas; auxiliar a equipe a retirar a paramentação cirúrgica; verificar a 
temperatura da SO (se muito fria, desligar o ar-condicionado).

Ao término da anestesia, o enfermeiro e o circulante de sala devem perma-
necer ao lado do paciente; auxiliar o médico anestesista na reversão da anes-
tesia; providenciar a saída do paciente da SO, após estabilidade do paciente e 
autorização do anestesiologista, sempre preservando a privacidade do cliente, 
evitando exposição desnecessária e prolongada de partes do seu corpo6.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APÓS O PROCEDIMENTO 
ANESTÉSICO-CIRÚRGICO1,2

Finalizada a cirurgia, deve ser realizada a terceira etapa do checklist de Cirur-
gia Segura da OMS7 (anexo).“Checar depois: sign out – antes de o paciente sair 
da sala de cirurgia”, confirmando-se a intervenção realizada; conferência de com-
pressas, agulhas e instrumentais; conferência, identificação e encaminhamento 
de material para biópsia e anatomia patológica; anotação e encaminhamento de 
problemas com equipamentos; planejamento da assistência na SRPA.

Por ocasião da saída do paciente da SO, o enfermeiro e o circulante de sala 
devem aproximar, nivelar e travar a maca/cama de transporte; liberar drenos, 
sondas, cateteres e infusões; auxiliar na transferência do paciente da mesa ci-
rúrgica para a maca, de preferência utilizando dispositivo tipo transfer; elevar 
as grades de proteção da maca; reorganizar drenos, sondas e outros; arrumar 
a camisola; cobrir o paciente com cobertores e utilizar travesseiro (quando in-
dicado); pegar o prontuário com todos os impressos devidamente preenchidos 
e organizados; conferir os exames trazidos pelo paciente e/ou seus pertences 
pessoais (se houver).

No prontuário, devem estar devidamente colocados os impressos preen-
chidos no transoperatório, tanto os que são de responsabilidade da equipe de 
enfermagem (registros transoperatórios, notas de débito, controle de exames e 
conferência de compressas e gazes), como os impressos de responsabilidade da 
equipe de cirurgiões (descrição cirúrgica, prescrição médica e pedido de ana-
tomopatológico, se houver) e do anestesiologista (ficha de anestesia, receitas de 
psicotrópicos e pedidos de exames laboratoriais).

É fundamental o preenchimento correto da ficha transoperatória, conforme 
modelo disponível na instituição, o que nem sempre é feito, corroborando com a 
cultura da má qualidade das anotações de enfermagem13. As anotações de enfer-
magem precisam seguir o mesmo padrão de qualidade da assistência prestada.
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Normalmente, essa ficha contém: nome do circulante, número do registro 
no Conselho Regional de Enfermagem (COREN), número da SO, cirurgia pro-
gramada, cirurgia realizada, porte, horário de início e término do procedimento, 
posição do paciente durante a cirurgia, anestesia realizada, profissionais que par-
ticiparam da cirurgia, localização da placa dispersiva do bisturi elétrico, locali-
zação dos eletrodos, presença de garrote pneumático, local da incisão cirúrgica, 
tipo de bisturi elétrico, antisséptico utilizado para o preparo da pele do paciente 
(degermação, tricotomia, antissepsia), realização de cateterismo vesical, fixação 
no prontuário dos indicadores de qualidade do processo de esterilização, servi-
ços que foram requisitados (anatomia patológica, laboratório de análises clínicas, 
banco de sangue, radiologia), destino da peça cirúrgica (anatomia patológica, 
velório, serviço externo), horário de encaminhamento do paciente à SRPA ou 
UTI, quarto de origem e intercorrências, caso tenham ocorrido.

É importante salientar que o paciente não deverá permanecer sozinho em 
nenhum momento enquanto sua saída da SO estiver sendo preparada, visto 
que podem ocorrer complicações relacionadas à queda da maca ou da mesa 
cirúrgica, bem como alterações nas funções vitais.

Após a alta do paciente pelo anestesiologista, o enfermeiro avaliará: per-
meabilidade das vias aéreas ou ventilação assistida; nível de consciência; ca-
pacidade de comunicação; infusões e drenagens quanto ao tipo, local e gote-
jamento; aquecimento do paciente; presença de lesões consequentes à zona de 
pressão, estiramentos ou utilização de bisturi elétrico; soluções medicamento-
sas e antissépticos; manifestações de dor; expressão de necessidades sentidas 
pelo paciente, além de atividades institucionais específicas.

O destino do paciente poderá ser a SRPA (na maioria dos casos), a UTI ou a 
unidade semi-intensiva (nos casos que demandam cuidados mais intensivos), ou 
mesmo a Unidade de Internação (UI) (nos casos de cirurgias de pequeno porte).

O transporte do paciente deve ser acompanhado pelo anestesiologista e pelo 
enfermeiro, utilizando-se equipamento de monitoração para transporte (oxí-
metro e ECG), bem como dispondo de oxigênio suplementar. O transporte do 
paciente cirúrgico deve ser realizado com segurança e mantendo seu confor-
to, além da possibilidade de promover humanização também nesta atividade 
realizada pela equipe de enfermagem, em conjunto com a equipe anestésica14.

Ao chegar à unidade de destino (SRPA, UTI, UI ou outra), o enfermeiro de-
verá passar o plantão para o enfermeiro responsável pela admissão do paciente 
naquela nova unidade. Por ocasião da passagem de plantão, o enfermeiro do 
CC deverá informar os seguintes dados: nome e idade do paciente; anestesia 
realizada; cirurgia realizada; presença e condições de drenos, sondas, cateteres, 
curativos e infusões; valores do balanço hídrico; intercorrências no intraope-
ratório, se pertinente.
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É importante, ao final da cirurgia, providenciar a comunicação com fami-
liares do paciente sobre o seu estado e o local de permanência. Essa comunica-
ção pode ser feita pelo médico cirurgião ou pelo enfermeiro assistencial, que 
esteve presente especialmente no início e no final da cirurgia.

O circulante deve, então, retornar à SO para dar início à desmontagem da 
sala, com a acomodação em um carro limpo dos produtos que retornarão à 
farmácia e ao CME e que não foram utilizados na cirurgia; colocar Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI), como luvas de procedimentos, máscara 
e óculos de proteção, para descarte de materiais perfurocortantes; reunir em 
outro carro os materiais sujos, para devolução no CME; desprezar os lençóis e 
campos de tecido no hamper, para serem encaminhados à lavanderia (identifi-
car o hamper com data e número da SO); organizar a mesa do anestesiologista; 
limpar e remover da sala os equipamentos que não serão usados na próxima 
cirurgia; solicitar à equipe de higiene para realizar a limpeza concorrente e 
auxiliar na limpeza do mobiliário.

Algumas instituições estão utilizando o sistema de “giro de sala”, que nada 
mais é do que a contratação de auxiliares de enfermagem, cuja atividade é 
realizar a desmontagem da SO, o encaminhamento dos materiais para o seu 
devido destino e o auxílio dos colaboradores do serviço de higiene na limpe-
za concorrente. Os resultados dessa prática apontam para ganho na produti-
vidade, maior fluidez do mapa cirúrgico e consequente benefício a todos os 
envolvidos: circulante de sala, enfermeiro (assistencial e coordenador), equipe 
cirúrgica, paciente e para a instituição como um todo15.

É preciso lembrar de que, em todos os momentos de assistência, os mem-
bros da equipe devem realizar a lavagem das mãos com água e sabão ou a higie-
nização com gel alcoólico. Esta é uma prática fundamental para prevenção de 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e, em especial ao paciente 
cirúrgico, para prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC). De modo geral, 
os profissionais reconhecem a importância da higiene das mãos, mas a adesão 
ainda é baixa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática profissional desenvolvida no CC tem como principal objetivo que 
o procedimento anestésico-cirúrgico seja realizado com eficiência, de modo a 
garantir a segurança do paciente. Para tanto, é imprescindível que os membros 
de todas as equipes que atuam no CC (enfermagem, médica, engenharia clí-
nica, entre outras) trabalhem de maneira coesa e em sincronia, na previsão e 
provisão de todos os recursos necessários, bem como na assistência direta ao 
paciente cirúrgico.
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O enfermeiro do CC tem papel fundamental na gestão das atividades exe-
cutadas pela sua equipe, que devem ser realizadas em sequência lógica e coor-
denada, garantindo a qualidade da assistência e a segurança do paciente, de 
modo a evitar ocorrência de riscos preveníveis. Além disso, toda e qualquer 
intercorrência deve ser imediatamente avaliada, com um replanejamento ade-
quado a cada tipo de situação.

Considerando que o foco das atividades do enfermeiro que atua no CC é 
centrado no paciente e suas ações visam a atender às necessidades dos seus 
clientes, o profissional precisa estar preparado, além de treinar e habilitar sua 
equipe para o trabalho conjunto e harmonioso, a fim de que todos possam 
prestar assistência de qualidade e humanizada, com vistas à segurança e ao 
bem-estar do paciente cirúrgico.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Descreva as funções da equipe de enfermagem nos cuidados 
prestados ao paciente antes, durante e após o procedimento 
anestésico-cirúrgico.

2. Cite exemplos de impressos utilizados no CC pela equipe de 
enfermagem, de anestesia e de cirurgia.

3. Descreva as três fases do checklist cirúrgico e os itens que devem ser 
contemplados em cada uma delas.

4. Reflita sobre a importância do papel do enfermeiro e de sua equipe na 
assistência direta e indireta ao paciente cirúrgico. Tente imaginar um CC 
sem a presença da equipe de enfermagem. Seria possível?
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1. Evidenciar e discutir a importância da assistência de enfermagem no 
posicionamento cirúrgico.

2. Citar os recursos de proteção das estruturas anatômicas do paciente e 
suas funções.

3. Reconhecer as diversas posições cirúrgicas.
4. Discutir o papel do enfermeiro no período perioperatório na prevenção 
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RESUMO 

O posicionamento do paciente para o procedimento anestésico-cirúrgico 
corresponde a uma das atividades do enfermeiro perioperatório, com carac-
terísticas de gestão e assistência, e acontece no período transoperatório, mais 
especificamente no período intraoperatório. A importância da atuação do en-
fermeiro nesse período contempla o conhecimento, a habilidade, a responsa-
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bilidade e a competência em posicionar o paciente, considerando a cirurgia, as 
condições do paciente e a escolha da melhor posição cirúrgica. 

O foco da assistência de enfermagem nesse procedimento deverá estar vol-
tado à segurança, ao conforto e à prevenção de eventos adversos aos pacientes, 
e esses aspectos são abordados no presente capítulo, assim como a descrição 
das diversas posições anestésico-cirúrgicas.

INTRODUÇÃO

O Centro Cirúrgico (CC) é um dos setores hospitalares em que mais ocor-
reram transformações, em virtude da evolução das técnicas cirúrgicas e anes-
tésicas, bem como do aprimoramento e da inovação dos recursos materiais e 
de equipamentos utilizados nos procedimentos cirúrgicos.

Nesse cenário, todas as mudanças ocorridas no CC conduzem os enfermei-
ros perioperatórios a uma crescente busca de atualização técnico-científica e 
de gestão, ao mesmo tempo em que despertam a atenção para a importância 
de uma assistência individualizada e mais humanizada. Essa realidade aponta 
para uma necessidade, cada vez maior, de formação de profissionais especiali-
zados para atuarem na área.

Grande parte dos profissionais de enfermagem aprende sobre o posiciona-
mento cirúrgico no cotidiano prático dos seus serviços cirúrgicos, fato que re-
vela uma preocupação. Portanto, para abordar sua assistência adequada deve-
-se esmiuçar este procedimento1. 

O posicionamento do paciente, relacionado ao procedimento anestésico-
-cirúrgico, corresponde a uma das atividades do enfermeiro perioperatório, 
que se pode iniciar no pré-operatório mediato ou imediato, analisando-se o 
mapa cirúrgico e verificando-se recursos de proteção, mesas cirúrgicas capazes 
de executar os posicionamentos e circulantes de sala habilitados a atender esse 
cuidado ao menos com um dia de antecedência. Não adianta o enfermeiro 
descobrir na hora do procedimento que a mesa não é radiotransparente ou o 
circulante não levar nenhum coxim adequado para a sala de operações com o 
paciente já anestesiado. Salienta-se que a atenção neste procedimento se esten-
de até o pós-operatório imediato.

O período transoperatório inicia-se no momento em que o paciente é rece-
bido no CC, e dura até o momento em que é encaminhado para a Recuperação 
Pós-Anestésica (RPA). Dentro desse período, há o período intraoperatório, 
que é o momento do procedimento anestésico-cirúrgico propriamente dito, ou 
seja, corresponde desde o início do procedimento anestésico até a sua rever-
são2. O ideal é que no início do período transoperatório a Sala de Operações 
(SO) já esteja preparada para receber o paciente.
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O posicionamento dos pacientes no CC deve ser encarado como um pro-
cedimento de grande complexidade, que envolve sérios riscos que, se não ob-
servados com responsabilidade e competência, podem comprometer defini-
tivamente a saúde física e mental do paciente. Em decorrência disso, deve ser 
individualizado e adaptado às necessidades de cada pessoa e aos procedimen-
tos previstos. Essas necessidades devem ser estabelecidas em conjunto com a 
equipe cirúrgica e de enfermagem, uma vez que o posicionamento promove 
alterações que poderão repercutir nos períodos subsequentes ao transoperató-
rio, com consequências e complicações indesejáveis e até mesmo fatais.

A melhor maneira de prevenir riscos e oferecer conforto e segurança aos 
pacientes é reconhecer as diferentes posições cirúrgicas e os eventos adversos 
provenientes do posicionamento cirúrgico inadequado, além de avaliar e pla-
nejar com cuidado, intervindo com cada paciente individualmente.

Este capítulo tem como objetivo evidenciar a importância da assistência de 
enfermagem no posicionamento cirúrgico, chamando a atenção para o conhe-
cimento, a organização, a previsão, a provisão e a utilização adequada dos recur-
sos de proteção das estruturas anatômicas do paciente e suas funções; enfatizar a 
necessidade do conhecimento do enfermeiro sobre princípios da física, conhe-
cimentos de anatomia e fisiologia para a movimentação segura das várias partes 
do corpo do paciente, de acordo com a posição cirúrgica estabelecida; e discutir 
a importante atividade do enfermeiro com relação à segurança do paciente e à 
prevenção de eventos adversos relacionados ao posicionamento cirúrgico.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO POSICIONAMENTO 
CIRÚRGICO

A palavra posição remete à maneira como algo ou alguém foi disposto ou 
colocado em um determinado lugar. Então, o que é o posicionamento cirúr-
gico do paciente? É o modo como está acomodado o paciente durante todo o 
processo anestésico-cirúrgico na mesa de operação. Mas, o que se apresenta, 
inicialmente, como uma atividade simples e corriqueira nas unidades cirúrgicas 
é, na verdade, um procedimento de grande complexidade1. O posicionamento 
cirúrgico requer conhecimento técnico-científico e prática de seus executantes3.

Em relação à posição cirúrgica, a Association of periOperative Registered 
Nurses (AORN) recomenda:

 � A assistência de enfermagem perioperatória, quanto ao posicionamento ci-
rúrgico, deve ser iniciada antes da transferência do paciente da maca para 
a mesa de cirurgia.
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 � O posicionamento cirúrgico requer segurança, limpeza e organização da 
equipe no momento da realização do procedimento.

 � Durante o posicionamento, o enfermeiro deve monitorar o paciente e man-
ter a integridade dos tecidos.

 � Depois de posicionar o paciente, o enfermeiro deve alinhar o corpo do pa-
ciente e avaliar a integridade dos tecidos.

 � O posicionamento deve ser feito de maneira segura, levando em considera-
ção a anatomia e a fisiologia do paciente, a técnica das intervenções reali-
zadas, a manutenção do posicionamento sem sequelas e o registro de todos 
os procedimentos e proteções utilizadas, como documento para o paciente 
e para a equipe presente.

 � Ao posicionar o paciente, as equipes cirúrgica e de enfermagem devem 
considerar: local do procedimento cirúrgico, acesso facilitado para o ci-
rurgião, acesso e necessidades do anestesiologista, privacidade do paciente, 
efeitos fisiológicos durante o posicionamento do paciente antes e depois de 
anestesiado e conhecimento das estruturas anatômicas do paciente3.

É necessária a realização de uma visita pré-operatória ao paciente pelo 
enfermeiro, a fim de identificar as condições emocionais (calmo ou ansioso), 
anatômicas (integridade da pele, condições de movimentação e ósseas) e fi-
siológicas (sistemas circulatório, respiratório, cardiovascular, neurológico e 
muscular) e verificar, também, a estrutura física do paciente. Por exemplo, um 
paciente com obesidade mórbida pode não caber na mesa cirúrgica ou neces-
sitar da ajuda de mais profissionais para posicioná-lo.

A identificação de doenças anteriores, como obesidade, diabetes, fraturas 
ou traumas, bem como do fato de o paciente ser portador de próteses, alte-
rações na coluna ou articulações artríticas, infecções, câncer, queimaduras, 
condições de baixa reserva cardíaca ou respiratória também são importantes 
dados que influenciam no planejamento da assistência de enfermagem relacio-
nada ao posicionamento cirúrgico2.

Entretanto, a visita pré-operatória por parte dos enfermeiros não é uma 
prática muito adotada na realidade brasileira, tanto nos hospitais públicos 
como nos privados, onde os pacientes chegam para a internação na véspera ou 
apenas no dia da própria cirurgia. Esse fato ocorre, geralmente, em virtude de 
tentativas das instituições de reduzir os gastos ou pela falta de disponibilidade 
de leitos cirúrgicos1.

Além de identificar e conhecer os aspectos descritos anteriormente, o en-
fermeiro deve prever e prover os recursos de proteção para a realização de um 
posicionamento cirúrgico adequado. Esses recursos asseguram a manutenção 



164 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

de temperatura corpórea adequada, evitam atritos, previnem lesões de pele, 
compressão ou estiramento neuromuscular, contato com metal e outros.

Entende-se que, para planejar adequadamente a assistência de enfermagem 
perioperatória, o enfermeiro necessita de informações sobre o paciente e a cirur-
gia. Mas, como apontado, na realidade brasileira, a visita pré-operatória não é viá-
vel em muitos hospitais4. Desse modo, sugere-se que as informações sobre o pa-
ciente e a cirurgia sejam obtidas pelo enfermeiro na recepção do paciente no CC.

A recepção tem como objetivo promover a continuidade da assistência de 
enfermagem entre a unidade de internação e o CC; fornecer elementos para a 
elaboração do plano de cuidados de enfermagem; promover a interação entre 
o enfermeiro de CC e o paciente, por meio do favorecimento das condições 
de verbalização das necessidades sentidas pelo paciente; trabalhar simulta-
neamente os problemas do paciente pela equipe multiprofissional, verificando 
orientações que foram absorvidas, esclarecendo dúvidas ou falhas de entendi-
mento e reforçando as informações já aprendidas; aumentar o grau de satis-
fação do enfermeiro do CC pelo contato direto com o paciente; e respeitar o 
holismo e a individualidade do paciente4.

Acredita-se que o enfermeiro deve valorizar a recepção do paciente no CC 
como um importante espaço de assistência.

Não pode acontecer assistência generalizada durante o posicionamento. O 
plano de cuidados deve ser individualizado para riscos específicos do pacien-
te, desde o modo de transferi-lo da maca para a mesa cirúrgica e o número 
de pessoas necessárias para auxiliar o paciente em seu posicionamento, até o 
encaminhamento do paciente para a recuperação. Nesse sentido, destaca-se a 
importância da atuação do enfermeiro no posicionamento cirúrgico.

RECURSOS DE PROTEÇÃO PARA AUXILIAR NO 
POSICIONAMENTO DO PACIENTE

Os recursos mais comumente utilizados para auxiliar no posicionamento 
do paciente são travesseiros, colchão e/ou colchonetes da mesa cirúrgica, al-
mofadas, rodilhas, coxins de espuma, borracha (com devida proteção imper-
meável), gel a base de fluidos, polímeros de visco elástico seco e colchão de ar 
micropulsante (Figuras 9.1, 9.2 e 9.3).

Para se basear a eficácia dos coxins, deve-se verificar de que material é feito:

 � À base de espuma: tradicionais, torcidas ou moldadas; têm baixa eficácia.
 � À base de fluidos: impossibilidade de manter a posição cirúrgica, de acordo 

com a alteração do tempo da cirurgia e mudanças relativas à angulação da 
mesa.
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Figura 9.1. Mesa cirúrgica com controle remoto. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.

Figura 9.2. Acessórios da mesa cirúrgica. Fonte: imagem cedida pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).

Figura 9.3. Recursos de proteção para posicionamento cirúrgico. Fonte: imagem cedida pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein (HIAE).
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 � À base de gel: inúmeras apresentações; necessitam de avaliação mais apro-
fundada.

 � À base de polímero viscoelástico e a ar (estático): são adequados; visco de 
20 a 30% é mais redutor, quando comparado ao de espuma convencional.

 � Colchões ou cobertura de colchões de ar dinâmicos/micropulsantes: são 
os mais eficazes, pois reduzem a pressão e mantêm a posição do paciente5.

O enfermeiro deve providenciar equipamentos de exposição para facilitar 
o acesso à área cirúrgica: perneiras, braçadeiras, coxins, suporte de Wilson e 
suporte de cabeça. Os equipamentos de fixação também são necessários para 
tornar os membros fixos ou estáveis, evitando queda ou deslocamento. Fixa-
dores de membros superiores e inferiores (tiras), cintos fixadores e campo de 
algodão são alguns dos materiais de fixação6,7.

Os recursos de proteção devem desempenhar funções de absorver as forças 
compressivas, redistribuir a pressão e prevenir o estiramento excessivo, além 
de terem a função de controlar a temperatura corporal, minimizando os efeitos 
da hipotermia no período intraoperatório, o risco de queimaduras, as quedas 
acidentais e o deslocamento dos pacientes6-8.

POSIÇÕES PARA PROCEDIMENTOS ANESTÉSICO-CIRÚRGICOS 

Considera-se que a instabilidade fisiológica da doença ou trauma pode ser 
rápida e gravemente aumentada pelo manuseio inadequado do paciente a ser 
mobilizado no leito, na maca de transporte, nos elevadores, nos corredores e 
na própria sala de cirurgia. Nenhum argumento se sobreporá ao binômio se-
gurança/conforto, objetivando que o período transoperatório transcorra com 
menos índice de complicações9.

Portanto, ao posicionar um paciente, é importante que a equipe multidis-
ciplinar permaneça atenta, protegendo-o contra possíveis danos. Para tanto, 
recomenda-se3,10:

 � Impedir hiperextensão das terminações nervosas, prevenindo paralisias e/
ou parestesias, que podem ser irreversíveis.

 � Aplicar movimentos firmes, delicados e seguros em quaisquer partes do 
corpo, para evitar distensões musculares.

 � Evitar compressão de vasos, nervos e órgãos, que pode levar ao comprome-
timento de funções vitais.

 � Proteger proeminências ósseas, principalmente em pacientes idosos, crian-
ças, obesos e desnutridos, para evitar a formação de úlceras por pressão, 
tromboses e compressão da circulação.
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 � Impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de 
operação.

 � Impedir vícios de posicionamento (hiperextensão dos membros e fixação 
incorreta do paciente). 

 � Cuidar para que os membros inferiores e superiores nunca fiquem penden-
tes na mesa de operação.

 � Utilizar múltiplos apoios para melhor acomodar o paciente e evitar com-
pressão de estruturas, bem como adaptar a posição necessária às reais con-
dições do paciente.

Estudos demonstram que a idade, a altura e o peso do paciente, além da 
dor da movimentação e dos traumas, são fatores importantes na definição da 
posição cirúrgica1,4,11.

Antes de qualquer posicionamento, as equipes de cirurgia e de enferma-
gem precisam avaliar o quanto o paciente pode ajudar em sua transferência da 
maca para a mesa cirúrgica e, em seguida, pedir a sua colaboração no que for 
possível. O enfermeiro deverá explicar ao paciente como será a posição à qual 
ficará exposto durante o ato anestésico-cirúrgico. Com o paciente anestesiado, 
o enfermeiro, o circulante ou outro membro da equipe que estiver posicio-
nando a pessoa deve solicitar ajuda de outro profissional e, dessa maneira, 
garantir conforto e segurança ao paciente. Finalmente, nunca se deve deixar 
o paciente sozinho, para prevenir possíveis eventos adversos, como quedas da 
mesa operatória1,12.

Outra importante consideração sobre o posicionamento dos pacientes está 
relacionada à consciência de que todas as posições que possa assumir, em graus 
variados, alteram a circulação e a respiração, influenciam vários reflexos e im-
põem alterações aos órgãos envolvidos1,9.

Considera-se uma boa posição aquela que oferece conforto e segurança 
para o paciente, que facilita a visualização do campo operatório e ao anestesio-
logista em qualquer procedimento anestésico3,10.

A segurança, o conforto dos pacientes em CC e a efetividade da posição são 
de responsabilidade da equipe interdisciplinar envolvida no processo anestési-
co-cirúrgico. No entanto, vale destacar a importância do enfermeiro no treina-
mento e na educação continuada da equipe de enfermagem, com vistas à pre-
venção de riscos, à manutenção da segurança e ao uso adequado da tecnologia 
disponível no serviço1,8.

De acordo com as características de cada paciente e do tipo de procedimen-
to cirúrgico a que será submetido, ele poderá estar posicionado de diversas 
maneiras. No entanto, essas variedades de posicionamentos originam-se de 
três posições básicas: decúbito dorsal ou posição supina, decúbito ventral ou 
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posição prona e decúbito lateral, pois os procedimentos operatórios são reali-
zados com o paciente repousando o dorso, o abdome ou a lateral8.

A seguir, serão descritas as diversas maneiras de posicionamento do pa-
ciente cirúrgico, juntamente com benefícios ou males essas posições podem 
trazer em sua execução.

Posições de decúbito dorsal

Decúbito Dorsal ou Posição Supina 

O decúbito dorsal (Figura 9.4) é a posição mais comum. É a natural do cor-
po em repouso. O paciente, na maioria das vezes, é anestesiado nessa posição 
(no caso da anestesia geral), e são feitas modificações após a indução anesté-
sica. Na posição de decúbito dorsal, o dorso do paciente e a coluna vertebral 
repousam na superfície do colchão da mesa de operação.

Variações pequenas nessa posição permitem abordar as grandes cavidades 
do corpo, como a craniana, a torácica, a abdominal e as quatro extremidades.

Passos para o posicionamento dorsal:

 � Colocar os braços do paciente ao longo do corpo, com as mãos em prona-
ção ou os braços em abdução (utilizando-se de talas) com angulação infe-
rior a 90o e com palmas para cima.

Figura 9.4. Decúbito dorsal horizontal ou posição supina. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.
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 � Fixar as mãos, sem garrotear as extremidades.
 � Alinhar a cabeça com a coluna vertebral, apoiando a região cervical.
 � Alinhar a coluna vertebral com o quadril, apoiando curva lombar, occipto, 

escápula, olécrano, sacro e calcâneos. Os apoios podem ser almofadas, pe-
quenos travesseiros, lençóis, coxins de gel ou os próprios dispositivos redu-
tores de pressão disponíveis na unidade.

 � Manter os membros inferiores paralelos e afastados, com os pés ligeiramen-
te afastados, descobertos e os calcâneos protegidos.

Muitas vezes, um ou ambos os braços repousam nas talas de suporte da mesa 
cirúrgica (“braçadeiras”), e a abdução, a extensão e a rotação externa podem es-
tirar o plexo braquial. A hiperabdução do braço deve ser evitada, para prevenir 
o estiramento de nervos e a compressão das artérias subclávia e axilar, sob o 
processo coroide da escápula ou compressão entre a clavícula e as duas primeiras 
costelas. O ângulo entre o braço e a lateral do corpo não deve ultrapassar 90o.6

A pressão na orelha e nas proeminências ósseas, onde os nervos e os vasos 
sanguíneos repousam superficialmente, não pode ser permitida6.

O sistema circulatório pode ser comprometido na posição de decúbito 
dorsal, só pela restrição, mas também por todo o efeito da postura corporal 
na horizontal e pelos efeitos da gravidade sobre o posicionamento cirúrgico. 
Por exemplo, o aumento de pressão de víscera abdominal ou massa sobre a 
veia cava inferior reduz o retorno do sangue venoso ao coração, com posterior 
comprometimento da pressão arterial. Sempre que possível, a posição do pa-
ciente deve estimular a drenagem e evitar a obstrução venosa6.

A função respiratória também é comprometida na posição de decúbito dor-
sal, porque a capacidade vital é menor do que na postura ereta; entretanto, 
permite uma melhor distribuição da ventilação dos pulmões6.

Um importante aspecto a ser considerado como cuidado de enfermagem é 
a prevenção de lesões em áreas de pressão de pele, que podem ocorrer frequen-
temente nessa posição. As áreas potenciais de pressão são occipto, escápula, 
olécrano, sacro, cóccix e calcâneo. Podem ser utilizados dispositivos redutores 
de pressão, como os feitos de gel, espuma ou ar1,2,9.

Posição de Trendelenburg 

A posição de Trendelenburg (Figura 9.5) é uma variação do decúbito dorsal, 
em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Todavia, a 
função principal dessa posição é oferecer melhor visualização dos órgãos pélvi-
cos durante a abertura ou cirurgia laparoscópica no abdome inferior ou na pel-
ve. Essa posição permite que a gravidade ajude a manter as alças intestinais na 
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parede superior da cavidade abdominal. No entanto, dificulta a movimentação 
do diafragma, podendo causar complicações respiratórias ao paciente, porque 
o peso adicional dos órgãos internos comprime o diafragma, dificultando os 
movimentos respiratórios. Se a inclinação for maior do que 5o, devem ser usadas 
braçadeiras almofadadas para os ombros6,7. Cuidados especiais relacionados à 
contenção do paciente devem ser tomados quando se utilizam grandes angula-
ções de rebaixamento do tronco e da cabeça. É importante usar faixas/cintas de 
proteção para que o paciente não escorregue durante a cirurgia.

Essa posição pode ser utilizada para melhorar a circulação no córtex cere-
bral e gânglio basal, quando a pressão arterial cai repentinamente e é necessá-
rio um aumento do fluxo sanguíneo arterial para o cérebro6,7.

Após o término do procedimento cirúrgico, o paciente deve ser movimen-
tado lenta e vagarosamente, retomando a posição de decúbito dorsal, a fim de 
prevenir hipotensão arterial e evitar sobrecarga cardiovascular7,10. Transições 
posturais lentas e delicadas permitem tempo suficiente para que o corpo se 
ajuste às mudanças fisiológicas6.

Figura 9.5. Posição de Trendelenburg. 

Posição de Trendelenburg Reversa 

Como o próprio nome sugere, essa posição é reversa à de Trendelenburg 
(Figura 9.6), ou seja, é descrita como aquela em que a cabeceira é elevada e os 
pés são abaixados. Geralmente, é escolhida para oferecer melhor acesso à ca-
beça e ao pescoço, e fazer a força da gravidade deslocar as vísceras abdominais 
para adiante do diafragma e na direção da região púbica. Nessa posição, a fun-
ção respiratória é mais facilitada do que na posição dorsal. A circulação venosa 
pode ser comprometida pelo tempo de permanência das pernas estendidas na 
posição mais baixa. O retorno ao decúbito dorsal deve ser realizado lenta e 
delicadamente, para evitar sobrecarga ao sistema cardiovascular7.
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Quando essa posição for usada para cirurgias do pescoço e da face, o dorso 
da mesa deve ser elevado e um coxim roliço é colocado sob os ombros do pa-
ciente para hiperestender o pescoço.

Os braços podem ser colocados ao longo do corpo ou abertos em braça-
deiras, sempre protegidos, tendo-se o cuidado de não hiperestendê-los e nem 
posicioná-los com muita amplitude.

Figura 9.6. Posição de Trendelenburg reversa. 

Posição de Litotomia ou Ginecológica

A posição de litotomia ou ginecológica (Figura 9.7) é a variação mais ex-
trema do decúbito dorsal. Com o paciente em decúbito dorsal, os membros 
inferiores são elevados e abduzidos para expor a região perineal, em procedi-
mentos que envolvam os órgãos pélvicos e genitais7-9.

Essa postura não natural tem grande potencial para traumas ao paciente. Os 
riscos aumentam quando a posição é acentuada para atos operatórios na região 
inguinal, vulva ou próstata. A flexão extrema das coxas compromete a função 
respiratória pelo incremento na pressão intra-abdominal o que, consequente-
mente, diminui o volume pulmonar. O fluxo dos membros elevados causa re-
presamento na região esplênica durante o procedimento operatório. A perda de 
sangue durante o procedimento cirúrgico pode não se manifestar imediatamen-
te por causa do volume esplênico aumentado. Contudo, quando os membros 
inferiores são abaixados e 500 mL de sangue são desviados para a circulação das 
pernas, o volume circulante é depletado e a pressão arterial pode diminuir. Os 
mecanismos compensatórios normais são deprimidos pelo efeito da anestesia 
no sistema nervoso e a homeostasia pode não ser alcançada facilmente7.
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Pela colocação da espinha ilíaca anterior do paciente em alinhamento com 
o suporte de perna e nível das nádegas e com os bordos da dobradura da mesa 
de cirurgia alta, uma boa posição pode ser alcançada com um mínimo de es-
forço. O suporte de pernas deve ser cuidadosamente escolhido e aplicado7,8.

Quando se coloca na posição litotômica ou ginecológica, dois elementos da 
equipe cirúrgica devem levantar simultaneamente as pernas do paciente para 
evitar lesão neuromuscular, sempre levando em consideração peso, idade, sexo 
e flexibilidade. Eleva-se cada perna usando-se o pinçamento da região plantar 
com uma mão; a seguir, ambas pernas são aproximadas, de modo a apoiar-se 
um joelho no outro. A perna é levantada e o joelho é lentamente flexionado. A 
parte distal da perna deve ser liberada da pressão contra o suporte para evitar a 
pressão sobre o nervo fibular; danos a esse nervo na região da cabeça da fíbula 
podem causar “queda” do pé. A pressão nos nervos obturadores femorais, na 
área medial da coxa, pode causar déficit sensorial interno na coxa. A posição 
correta e o acolchoamento dos estribos evitarão pressão contra tecidos moles 
das pernas, o que pode predispor o paciente à trombose venosa13.

É preciso cuidado especial com o paciente que tem limitação na amplitude 
de movimentos em virtude de prótese de quadril, artrite, contraturas, gessos, 
amputações ou obesidade. Flexão intensa do quadril, bem como adução da 
articulação, deve ser evitada na posição litotômica/ginecológica. Os braços 
requerem cuidados especiais nessa posição, pois não devem impedir os movi-
mentos do tórax e a respiração. O peso das extremidades apoiadas no tórax, es-

Figura 9.7. Posição de litotomia ou ginecológica. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.
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Figura 9.8. Posição de Fowler ou sentada. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.

pecialmente em lactentes e crianças maiores, pode fatigar os músculos usados 
na respiração e causar problemas respiratórios7.

É importante que a equipe de enfermagem se preocupe com o término do 
procedimento, quando os membros inferiores forem retornar à posição ini-
cial. As pernas devem ser abaixadas ou apoiadas em estribos simultaneamente, 
dando-se apoio às articulações acima e abaixo, a fim de evitar tensão na mus-
culatura lombossacra, que pode estirar e inclinar, colocando a pelve e as extre-
midades em desequilíbrio8. Esse cuidado diminui a possibilidade de flebites 
e tromboembolismo venoso, e diminui o rápido enchimento do leito venoso, 
evitando uma hipotensão súbita.

Posição de Fowler ou sentada

Na maioria das vezes, essa posição é utilizada para neurocirurgias, cirurgias 
de ombro e algumas técnicas de mamoplastia e suas variações. O paciente deve 
ser cuidadosamente posicionado sobre a mesa. O dorso da mesa é elevado e o 
suporte para os pés deve ser colocado ou mantido (Figura 9.8).

Os passos para o posicionamento de Fowler são:

 � Adaptar a cabeça do paciente ao suporte.
 � Colocar acolchoamento nas nádegas (tuberosidade isquiática) e no dorso 

(proeminências ósseas da escápula e ombro).
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 � Colocar os braços em abdução sobre o abdome, apoiado por coxim, com 
angulação inferior a 80o.

 � Elevar levemente os pés e os coxins na região poplítea propiciarão repouso, 
evitando também, o deslocamento caudal do tronco.

 � Colocar suporte para os pés com angulação não inferior a 45o, com o cuida-
do de acolchoar os calcâneos.

Os joelhos do paciente podem ser flexionados. Como a posição do dorso é 
importante, os ombros são mantidos eretos, podendo ou não ser fixados à mesa, 
por meio de faixas elásticas ou esparadrapo (recurso de proteção adaptado).

O controle da cabeça do paciente e sua posição ficam a cargo do cirurgião 
e, principalmente, do anestesiologista. Atenção especial deve ser dispensada à 
proteção dos olhos e, especialmente, à ventilação e à fixação da sonda endotra-
queal, que pode se desconectar do circuito respiratório do carro anestésico, por 
causa da variação de posição, de dorsal para Fowler.

O embolismo gasoso é um risco potencial nessa posição, em virtude da 
pressão venosa negativa nas áreas da cabeça e do pescoço7.

A hiperextensão do ombro deve ser evitada e os braços devem ser fixados e 
protegidos de quedas ou pressão contra superfícies metálicas3,9,10.

Posição da Mesa de Ortopedia 

A mesa de ortopedia permite que o paciente seja posicionado para trata-
mento cirúrgico de fratura de quadril ou fixação femoral fechada (Figura 9.9). 
O paciente é posicionado em decúbito dorsal com a pelve estabilizada contra 
uma coluna vertical perineal bem acolchoada. A pressão na genitália da co-
luna perineal pode traumatizar os nervos pudendos. A tração é obtida pela 
contenção da perna afetada com um dispositivo semelhante a uma bota bem 
acolchoada para proteger o pé e o tornozelo7.

Mesas modernas propiciam que a perna não afetada fique presa a uma bota 
ortopédica, mas sem a existência da coluna perineal, evitando riscos de lesão 
nas áreas genitais de pacientes de ambos os gêneros.

A tração é muito importante na ortopedia; em razão disso, foi criada uma 
mesa ortopédica específica para determinados procedimentos cirúrgicos orto-
pédicos. Essa mesa oferece a tração e a contratração, aumentando a versatilida-
de para o procedimento e facilitando a exposição da área a ser operada.
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Posições de decúbito lateral

No decúbito lateral, o paciente fica deitado sobre o lado não afetado, ofe-
recendo acesso à parte superior do tórax, à região dos rins e à parte superior 
do ureter. O posicionamento das extremidades e do tronco facilita a exposição 
desejada. Após a indução, o paciente que estava na posição de decúbito dorsal 
na mesa de operação é colocado lateralmente8.

Posição Lateral – Tórax 

O tórax, na posição lateral (Figura 9.10), permite abordagem operatória nas 
regiões mais superiores da cavidade torácica.

O braço lateral à parte torácica que será operada é flexionado levemente na 
altura do cotovelo e levantado sobre a cabeça do paciente, para elevar a escápu-
la e oferecer acesso adequado às costelas subjacentes, além de ampliar o espa-
ço intercostal. Na cirurgia torácica, a infusão de líquidos e a manutenção dos 
acessos vasculares devem ser realizadas no membro de fácil manipulação para 
o anestesiologista. Cuidados devem ser tomados para evitar prejuízos ao retor-
no venoso naquele braço. A inclinação da seção superior da mesa para baixo 
coloca a traqueia e a boca em um nível mais baixo do que o dos pulmões. Esse 
declive da mesa possibilita a saída das secreções brônquicas e dos líquidos da 
base dos pulmões. Na posição lateral (tórax), em condições normais, o pulmão 
que fica em plano inferior é mais bem ventilado do que o superior. O hemi-
diafragma da região inferior é empurrado para dentro do tórax pelas vísceras 
abdominais, e essa compressão leva-o a contrair-se com maior efetividade14.

Figura 9.9. Posição da mesa de ortopedia. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.
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Além disso, na respiração espontânea, em indivíduos acordados, há melhor 
contração do diafragma das regiões pulmonares em plano inferior, levando 
a uma maior ventilação dessas áreas. Em situação de ventilação mecânica ou 
durante a anestesia, esse fato não ocorre.

Para a estabilização do dorso, as pernas podem ser posicionadas de duas 
maneiras, isto é, com ambas as pernas flexionadas ou a que estiver em situação 
inferior estendida e a superior flexionada8.

Figura 9.10. Decúbito lateral direito. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.

Posição Lateral – Região dos Rins 

A posição lateral da região dos rins (Figura 9.11) permite abordar a área 
retroperitoneal do flanco. Depois que é virado da posição dorsal para a lateral, 
o paciente anestesiado é imobilizado, de modo que a crista ilíaca inferior fique 
abaixo do elevador dos rins. A apresentação da região dos rins é realizada por 
flexão da mesa, que possui uma articulação que, ao ser manuseada, flexiona e 
eleva a 12a costela e a crista ilíaca.

A elevação do local onde os rins repousam depende da resposta cardio-
vascular do corpo ao aumento da pressão transmitida por essa área. O local 
de repouso dos rins é levemente elevado e a pressão arterial é frequentemente 
monitorada pelo anestesiologista.
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Mudanças fisiológicas na posição lateral ocorrem em pessoas saudáveis, 
mas podem ser dramáticas e estressantes no paciente anestesiado. Normal-
mente, as pressões sistólica e diastólica são reduzidas quando se assume a posi-
ção lateral, porque os mecanismos compensatórios estão alterados por agentes 
farmacológicos e processos fisiopatológicos. O paciente pode não compensar 
prontamente as mudanças posturais abruptas. A angulação aguda do corpo 
na posição lateral da região dos rins e o efeito da gravidade também podem 
reduzir o retorno venoso ao lado direito do coração7.

A função respiratória está comprometida pela pressão sobre o tórax inferior. 
Os movimentos do tórax são limitados e sua capacidade pode estar diminuída. 
Os movimentos diafragmáticos estão limitados pela flexão das extremidades 
inferiores sobre o abdome. Outra desvantagem dessa posição é que o corpo 
deve repousar sobre o lado não afetado, o que torna mais difícil o controle da 
aspiração das secreções do pulmão do paciente. Na posição lateral da região 
dos rins, a pressão no tórax inferior e o aumento da tensão na musculatura 
intercostal superior e lombar interferem na respiração intercostal6.

Os riscos de danos neuromusculares podem ser amplamente prevenidos 
pela manipulação cuidadosa e pelo acolchoamento com protetor adequado. 
Novamente, o plexo braquial e o nervo fibular comum merecem consideração8.

Figura 9.11. Posição lateral-renal lado esquerdo. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.
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Posições de decúbito ventral 

Decúbito Ventral ou Posição Prona 

Na posição de decúbito ventral (Figura 9.12), o paciente deita-se com o ab-
dome em contato com a superfície do colchão na mesa de operação. As modi-
ficações da posição permitem a abordagem de coluna cervical, região occipital, 
dorso, lombar, sacroccígea, retal e extremidades inferiores8,10.

Passos para o posicionamento em decúbito ventral:
 � Colocar o paciente em posição dorsal.
 � Realizar o ato anestésico, colocar o paciente em decúbito lateral, próximo 

da borda da mesa cirúrgica e, finalmente, posicioná-lo em decúbito ventral.
 � Estender os braços do paciente ao longo do corpo para posicionar. Um su-

porte é posto em cada lado da mesa e os braços do paciente são trazidos e 
repousados com os cotovelos flexionados e as mãos para baixo. Esse movi-
mento é feito para evitar luxação do ombro e danos ao plexo braquial.

 � Lateralizar a cabeça do paciente, apoiando-a em um travesseiro ou outro 
dispositivo confortável, sem dobrar as orelhas, protegendo as proeminên-
cias da face e mantendo as pálpebras fechadas.

 � Colocar coxins do ombro até a crista ilíaca, permitindo a expansão toráci-
ca, e um coxim transversal na crista ilíaca para evitar a pressão dos órgãos 
dessa região. Manter a flexão dos pés em uma angulação de 45o ou utilizar o 

Figura 9.12. Decúbito ventral ou posição prona. Fonte: imagem cedida pela Maquet do Brasil.
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Figura 9.13. Posição de Canivete, Jackknife, Kraske ou Depage. 

suporte de Wilson, tendo cuidado com as mamas e os genitais. Coxins para 
a patela e tornozelos também são necessários.

A postura de decúbito ventral é, inicialmente, de risco quando o paciente 
anestesiado é virado do decúbito dorsal para a posição ventral. Os mecanismos 
de compensação normais estão deprimidos e o paciente não pode se ajustar 
rapidamente às mudanças hemodinâmicas impostas6,15.

O nervo radial pode ser comprimido contra o úmero, caso se permita que 
o antebraço oscile ao lado da mesa. Os ombros podem ser superestendidos, a 
menos que os cotovelos estejam flexionados e as palmas das mãos viradas para 
baixo. O plexo braquial merece atenção redobrada por causa de uma série de 
injúrias nos nervos da região. O retorno venoso pode estar comprometido por 
uma contenção apertada na perna, por extremidades inferiores pendentes ou 
por compressão da veia cava inferior7,15.

O sistema respiratório é mais vulnerável na posição de decúbito ventral, 
porque o movimento respiratório anterolateral normal é restrito e o movimen-
to diafragmático normal é muito reduzido pelo fato de a parede abdominal 
estar comprimida6. 

Posição de Canivete, Jackknife, Kraske ou Depage 

A posição de Canivete ou Jackknife, com variações de Kraske ou Depage, 
é uma modificação do decúbito ventral e é usada para procedimentos proc-
tológicos e de coluna lombar6. Os membros inferiores, o tórax e os membros 
superiores são abaixados, de modo que o corpo fique fletido sobre a mesa, 
mantendo-se a região a ser operada em plano mais elevado2,9 (Figura 9.13).
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Colocar um pequeno travesseiro sob o abdome, para facilitar a respiração 
e proteger as proeminências ósseas, pode ser um cuidado importante, com re-
sultados positivos no pós-operatório.

Os quadris do paciente devem repousar sobre uma almofada ou um traves-
seiro colocado sobre a dobradura da mesa de operação, a qual é flexionada em 
um ângulo de aproximadamente 90o, elevando os quadris e abaixando a cabeça 
e o corpo. A cabeça do paciente, o tórax e os pés precisam de suportes adicio-
nais nessa posição, para evitar complicações pós-operatórias7,10.

O movimento respiratório anterolateral é restrito e o diafragmático é redu-
zido pela parede abdominal, que se encontra comprimida. É necessário apoiar 
os ombros e o abdome, a fim de facilitar a expansão pulmonar, assim como 
evitar o apoio da cabeça sobre o nariz7,10.

CUIDADOS COM O POSICIONAMENTO DO PACIENTE AO FINAL 
DO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO-CIRÚRGICO

Ao final do procedimento anestésico-cirúrgico, ao retirar o paciente da po-
sição cirúrgica, algumas medidas devem ser cuidadosamente respeitadas3:

 � Manipular lentamente o paciente anestesiado, mas com movimentos firmes 
e seguros, pois a mudança repentina de posição pode provocar alterações 
muito rápidas nos sistemas cardiovascular e respiratório.

 � Retirar cuidadosamente as pernas das perneiras, a fim de prevenir o afluxo 
rápido do sangue da porção superior do corpo para os membros inferiores, 
o que poderá levar à queda brusca da pressão arterial.

 � Manter a cabeça voltada para o lado com uma cânula de Guedel na boca, 
sempre que possível, quando o paciente permanecer em decúbito dorsal, a 
fim de prevenir aspiração de vômito ou secreções.

 � Observar as reações do paciente, verificar sinais vitais e manter-se atento 
aos parâmetros de monitoração.

 � Registrar intercorrências e situações de risco pode ser fundamental para 
permitir a continuidade da assistência no pós-operatório e assegurar assis-
tência livre de riscos.

Ao posicionar um paciente, seja no início do procedimento ou no término, 
deve-se ter consciência de que todas as posições, em certo grau, alteram os siste-
mas respiratório e circulatório, influenciam diretamente os reflexos e impõem al-
terações e tensões aos órgãos. Cabe, então, às equipes realizar a proteção dos pa-
cientes contra os eventos adversos de um posicionamento anestésico-cirúrgico.
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EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS AO POSICIONAMENTO 
CIRÚRGICO

Geralmente, cabe à equipe de enfermagem (enfermeiro e circulante de sala 
– técnico ou auxiliar de enfermagem) auxiliar no posicionamento do pacien-
te na mesa de operações, em conjunto com o anestesiologista e o cirurgião, 
tendo-se o máximo cuidado ao manusear o paciente.

Os eventos adversos relacionados ao posicionamento cirúrgico têm mere-
cido atenção especial dos enfermeiros que atuam no CC, tanto na área assis-
tencial como na docência.

Considera-se, neste capítulo, a expressão “evento adverso” como uma ocor-
rência de natureza prejudicial ou potencialmente prejudicial ao paciente e que 
compromete a sua segurança1.

Como discutido anteriormente, permitir acesso e segurança ao anestesio-
logista, expor adequadamente a região a ser operada, manter a permeabilidade 
das vias aéreas, observar se as regiões do corpo do paciente não estão com-
primidas ou, se estão distanciadas das partes metálicas da mesa, ter o máxi-
mo cuidado e atenção com as restrições, evitando garroteamento e distensões 
musculares, são alguns dos fatores que contribuem para maior segurança, con-
forto e prevenção de riscos no posicionamento de um paciente.

Na literatura especializada em enfermagem perioperatória, ou mesmo na 
troca de experiências com profissionais dessa área, quando se trata ou se in-
vestiga sobre eventos adversos ocorridos com pacientes em virtude de posicio-
namento cirúrgico, poucos registros e relatos foram registrados até a virada do 
século. Os trabalhos de enfermeiros começaram, ainda que incipientes, a sur-
gir no meio acadêmico a partir do ano 2000 de uma maneira mais constante, 
principalmente nas pós-graduações de enfermagem de universidades públicas 
brasileiras sobre a temática. O foco não é só nos eventos adversos. Ações assis-
tenciais também ganharam destaque.

Um trabalho de 2010 considera que os estudos da enfermagem apontam 
para os fatores de risco no desenvolvimento de complicações, as complicações 
decorrentes do posicionamento cirúrgico e os cuidados de enfermagem rela-
cionados ao posicionamento cirúrgico. Entre as lacunas do tema investigado, 
destaca-se a necessidade de condução de estudos sobre dispositivos eficazes 
para cada tipo de posição cirúrgica11.

Nessa área, podem ser citados trabalhos, como o que diz que as úlceras 
por pressão (UPP) constituem um dos principais indicadores da qualidade 
do cuidado na assistência perioperatória. Os autores avaliaram 199 pacientes 
submetidos a cirurgias de médio e grande porte e tentaram classificar as UPP 
segundo estágio e localização, verificar a associação das variáveis sexo, idade, 
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índice de massa corpórea, comorbidades, posição cirúrgica, tempo cirúrgico, 
anestesia e uso de dispositivos de posicionamento com a presença ou ausência 
de úlceras por pressão. Desse total, 20,6% pacientes apresentaram úlceras por 
pressão, 98,6% nos estágios I e II, com localização predominante no tronco 
frontal (35,1%). As variáveis: posição, tempo cirúrgico, anestesia geral e uso de 
dispositivos apresentaram associação estatística significativa. Esta ocorrência 
indica a necessidade de ações preventivas e redutoras de risco para UPP no 
transoperatório16. 

Estudo retrospectivo realizado a partir da análise de prontuários de pacien-
tes cirúrgicos de um hospital particular, de extra porte de São Paulo, identifi-
cou que 40 pacientes, entre as 38.000 cirurgias realizadas no período de um 
ano, desenvolveram úlcera por pressão (UPP) já no CC. A maioria eram ho-
mens, idosos, com associação de diabetes e hipertensão, submetidos a cirurgias 
abdominais e cardíacas, sob anestesia geral e na posição de decúbito dorsal ho-
rizontal. Os pacientes apresentaram algum risco para desenvolver UPP, sendo 
a grande maioria classificada em estágio I, desenvolvidas com maior incidência 
na região sacra. O principal dispositivo utilizado na prevenção de tais lesões 
foram os coxins. As autoras concluem que, embora, felizmente, a prevalência 
de UPP nos pacientes da unidade de CC tenha sido baixa, o estudo evidencia 
uma realidade na qual o enfermeiro deve estar atento e planejar ações preven-
tivas mais assertivas e resolutivas17.

A síndrome compartimental se caracteriza por um aumento na pressão 
dentro de um compartimento corporal, que reduz a pressão capilar, levando 
à oclusão da microcirculação, com consequente isquemia e déficit neuromus-
cular. O posicionamento cirúrgico se relaciona com o desenvolvimento desta 
síndrome, principalmente pelo comprometimento do fluxo sanguíneo para de-
terminadas áreas. A identificação dos sinais e sintomas é geralmente realizada 
pela equipe de enfermagem e pode influenciar de maneira positiva diretamente 
no dano ao paciente, se as intervenções forem implementadas precocemente18.

Uma revisão de literatura especificamente sobre eventos adversos relacio-
nados ao posicionamento cirúrgico de pacientes submetidos à cirurgia de qua-
dril identificou como principais ocorrências: hipotensão, parestesia, paraple-
gia, redução dos níveis transcutâneos de oxigênio, síndrome compartimental 
e rabdomiólise. As autoras recomendam que a equipe perioperatória disponha 
de estratégias para evitar tais ocorrências, pautadas em conhecimento técnico 
e científico, bem como na utilização de recursos tecnológicos, que visem à se-
gurança e à proteção do paciente durante o ato anestésico-cirúrgico19.

Estudo realizado por enfermeiras no interior de São Paulo identificou a pre-
sença de lesões de pele em seis dos 14 idosos avaliados na sala de recuperação. 
Eles apresentaram hiperemias, escoriações e hematomas que não estavam pre-
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sentes antes da realização da cirurgia. A permanência dos idosos na mesa de 
operações variou de 50 a 130 minutos e as lesões foram atribuídas à imobilização 
pelo posicionamento cirúrgico e a falhas na utilização dos recursos de proteção20.

Estudos indicam que os dispositivos de posicionamento devem manter 
a interface da pressão capilar normal de 32 mmHg ou menos. O valor de 32 
mmHg é considerado atualmente como o índice limítrofe de pressão externa 
para além do qual os pequenos vasos entram em colapso, causando trombo-
se, o que resulta em interrupção do fluxo sanguíneo tecidual e falta de quan-
tidade necessária de oxigênio e nutrientes. Consequentemente, há produção 
de metabólitos tóxicos em nível celular, levando à acidose tecidual, aumento 
da permeabilidade capilar, edema, morte celular e formação de ferida por 
pressão21,22.

Na experiência diária com ambientes cirúrgicos, nota-se que nem sempre 
uma lesão com características de UPP estágio I é considerada. A importância 
da notificação desse tipo precoce de lesão torna-se uma poderosa informação 
na prevenção do agravamento da lesão, onde, no período pós-operatório, a 
equipe de enfermagem irá prover cuidados de mudança de decúbito, disposi-
tivos redutores de pressão e todo o acompanhamento da evolução da lesão23.

Um estudo avaliou o risco de desenvolvimento de UPP em 148 pacientes 
cirúrgicos (porte II, III e IV), usando adequadamente a escala de Braden. A 
incidência de UPP foi de 25%. Como áreas mais acometidas, houve destaque 
para as regiões: sacro/glútea (68%), calcâneos (18%), dorsal (9%) e pavilhão 
auricular (5%). Quanto aos tipos de lesão, foram classificadas como: grau 1 
(41%), grau 2 (57%) e grau 3 (2%); não foram detectadas lesões de grau 424.

É importante citar estudos feitos por equipes médicas cirúrgicas e de anes-
tesiologia. Isso mostra que a preocupação em estudar o assunto ocorre entre 
todos os profissionais envolvidos no intraoperatório.

Um relato de caso demonstrou ocorrência de taquicardia ventricular e in-
farto agudo do miocárdio por esforço do músculo, seguido de óbito depois de 
o paciente ter permanecido 25 minutos com a cabeça inclinada para baixo du-
rante uma colecistectomia laparoscópica, sob anestesia epidural e geral. Nes-
se caso, o evento cardíaco ocorreu em virtude do posicionamento combinado 
com o pneumoperitôneo, tendo influência fatal, principalmente no paciente 
com alto risco cardíaco25.

Outro artigo aborda a tentativa de reduzir o risco de embolização sistêmica 
durante a laparoscopia ginecológica. Com a ajuda da ecocardiografia transe-
sofágica, verificou-se a relação entre a pressão sanguínea e os átrios durante a 
cirurgia laparoscópica e o efeito do volume da pré-carga. Os resultados dessa 
pesquisa, cuja amostra foi composta por 21 pacientes com problemas gineco-
lógicos, demonstraram que a inclinação da cabeça para baixo, “oferecendo um 
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pouco da posição de Trendelenburg aos pacientes”, além do pneumoperitôneo, 
possui maior influência negativa no preenchimento do lado esquerdo em re-
lação ao lado direito do coração. A infusão de volume ajuda a normalizar a 
pressão e a diminuir o risco de embolias26.

Em outro artigo, relatou-se que duas pacientes apresentaram otorragia no 
período pós-operatório, após serem submetidas a procedimentos laparoscópi-
cos ginecológicos. O fato ocorreu após o aparente fim do efeito da anestesia na 
sala de recuperação anestésica. É importante lembrar que as cirurgias foram 
realizadas na posição de Trendelenburg, com aproximadamente 35o de inclina-
ção da cabeça para baixo em relação à posição horizontal. Diferentes mecanis-
mos podem ter sido responsáveis pelos eventos adversos ocorridos, incluindo 
as mudanças hemodinâmicas induzidas pela posição de Trendelenburg e pelo 
pneumoperitôneo. As particularidades de como ocorrem as mudanças de pres-
são arterial e venosa no ouvido externo também podem ter contribuído para o 
aparecimento das otorragias27.

Outra pesquisa trata de um caso isolado de trombose da veia jugular ex-
terna. Essa é considerada uma condição clínica incomum, que tem sido asso-
ciada ao uso de cateter venoso central, às infecções de cabeça e pescoço, ao 
uso abusivo de drogas intravenosas e às compressões de locais afetados. Os 
autores reportam um caso de obstrução trombótica da veia jugular externa no 
período pós-operatório tardio após uma intervenção cirúrgica laparoscópica 
na região lombar. O aumento da incidência desses casos tem sido descrito 
depois de cirurgias abdominais e pélvicas, geralmente utilizando a posição de 
Trendelenburg. Mas ainda existem poucas referências na literatura sobre qual 
é o melhor posicionamento para o paciente durante as cirurgias e o pós-ope-
ratório. Outros fatores que contribuem para o ocorrido são: idade, obesidade 
e doenças associadas28.

Destaca-se, também, um relato de caso de uma paciente que chegou a esta-
do vegetativo permanente. A paciente havia sido submetida a uma artroscopia 
de ombro e colocada na posição de Fowler modificada, comumente chamada 
de “cadeira de praia”. A anestesia foi geral, com intubação endotraqueal. Após 
estas explicações técnicas pode-se entender o resultado catastrófico do caso 
em questão. A tomografia axial computadorizada no 5o dia de pós-operatório 
mostrou edema cerebral e oclusão da cisterna; a ressonância magnética indi-
cou infartos corticais em ambos os hemisférios, mas sem nenhuma evidência 
de sangramento intracraniano. As lesões foram, portanto, compatíveis com 
hipoperfusão cerebral, ocorrida no intraoperatório. Ressalta-se o fato de que 
a paciente foi anestesiada com isoflurano, um anestésico com conhecidas pro-
priedades vasodilatadoras, o que certamente dificultou um possível aumento 
da resistência vascular sistêmica, compensatório da diminuição da pressão ar-
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terial média e dos outros parâmetros circulatórios já citados, provocada pela 
posição sentada. Nota-se que para a ocorrência dessa iatrogenia houve a in-
fluência de vários fatores, incluindo-se neste rol o posicionamento da paciente 
na sala cirúrgica29.

Outro exemplo é um caso de embolismo venoso causado por ar. Os autores 
identificaram que uma queda abrupta de dióxido de carbono (CO2) ocorria 
nos finais das expirações em um homem anestesiado. Ele estava posicionado 
com a cabeça para baixo durante uma prostatectomia perineal radical, fato que 
foi fortemente indicado como a causa do embolismo venoso aéreo30.

Mais recentemente, anestesiologistas estão analisando o risco de injúria ce-
rebral, em decorrência da menor perfusão cerebral nos pacientes em posição 
de cadeira de praia ou Fowler, quando comparados aos que permanecem em  
decúbito lateral e supino31. 

Todos esses relatos levam a crer que fatores predisponentes, detecção pre-
coce e tratamento dos eventos adversos devem ser discutidos, mas sempre 
como primeiro plano o posicionamento anestésico-cirúrgico ao qual o pacien-
te será submetido, avaliando, criticamente, as suas características individuais, 
da cirurgia e da anestesia propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, fica evidente a importância do enfermeiro e de sua equi-
pe no posicionamento do paciente para o procedimento anestésico-cirúrgico.

É importante lembrar que nem todas as instituições de saúde oferecem as 
mesmas condições de trabalho. Portanto, o profissional da área, nesse caso es-
pecífico, o enfermeiro que atua em unidade de CC, deverá estar preparado para 
enfrentar inúmeras dificuldades. Essas, por sua vez, podem variar desde o nú-
mero pequeno de SO aptas a receberem cirurgias, até a falta de colaboradores 
em número adequado na equipe. Mas, tratando-se do posicionamento cirúr-
gico, o enfermeiro deverá ter conhecimento técnico-científico para posicionar 
o paciente, independentemente dos obstáculos impostos pela sua unidade. É 
importante que ele conheça as necessidades e dificuldades apresentadas pelo 
paciente bem antes da execução da atividade de posicionar.

O adequado posicionamento do paciente facilita a realização do procedi-
mento anestésico-cirúrgico e previne os eventos adversos relacionados a ele. 
Todas as mudanças, complicações e intercorrências oriundas desta atividade 
devem ser registradas no prontuário do paciente para garantir a continuidade 
do cuidado de enfermagem e também respeitar as questões ético-legais.

Ter consciência, com base em pesquisas, de que uma posição adequada du-
rante o ato anestésico-cirúrgico reduz significativamente os riscos e contribui 
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para a recuperação do paciente com segurança, é considerar e valorizar o co-
nhecimento, a habilidade, a competência e a responsabilidade dos profissionais 
envolvidos no posicionamento.

O posicionamento satisfatório do paciente é fruto de muito trabalho práti-
co, com fundamentação científica.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Descreva a importância da atuação do enfermeiro no posicionamento 
do paciente para o procedimento anestésico-cirúrgico.

2. Cite os principais recursos de proteção utilizados no posicionamento do 
paciente.

3. Defina as posições cirúrgicas relacionadas aos decúbitos dorsal, lateral 
e ventral.

4. Defina as áreas de pressão relacionadas ao posicionamento em 
decúbito dorsal, lateral e ventral.

5. Quais são os eventos adversos relacionados ao posicionamento 
cirúrgico?

6. Quais são os cuidados de enfermagem relativos à prevenção de 
eventos adversos relacionados ao posicionamento cirúrgico?
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PONTOS A APRENDER

1. Descrever as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro durante o 
procedimento anestésico.

2. Descrever a assistência prestada ao paciente anestesiado.
3. Definir os diferentes tipos de anestesia geral e identificar suas fases.
4. Descrever os agentes anestésicos utilizados nos diversos tipos de 

anestesia geral.
5. Descrever as possíveis complicações relacionadas à anestesia geral.
6. Definir anestesia regional e identificar os diferentes tipos.
7. Descrever as complicações relacionadas à anestesia regional.
8. Definir anestesia local.
9. Identificar os tipos de anestesia local.

PALAVRAS-CHAVE

Anestesia; anestesia geral; raquianestesia; anestesia epidural; anestesia 
local; complicações intraoperatórias; cuidados de enfermagem.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução: conceito e histórico. Anestesia: aspectos 
gerais. Anestesia geral. Anestesia regional. Anestesia local. Sedação. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências. 

RESUMO

O enfermeiro do Centro Cirúrgico (CC) deve estar apto a desenvolver ativi-
dades que subsidiem o anestesiologista no procedimento anestésico, seja ele qual 
for. Tal profissional é responsável pelo controle e pela avaliação dos materiais 
e equipamentos necessários à realização da anestesia, bem como pelo planeja-
mento da assistência ao paciente cirúrgico no período perioperatório. Assim, 
é de suma importância que se tenha conhecimento dos aspectos abordados no 
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presente capítulo, referentes à anestesia geral (inalatória, intravenosa e balancea-
da), à anestesia regional (raquidiana, peridural e bloqueio de nervos periféricos), 
à anestesia local, à sedação, aos prováveis riscos e complicações, assim como às 
atividades referentes à assistência de enfermagem ao paciente anestesiado.

INTRODUÇÃO: CONCEITO E HISTÓRICO

A palavra anestesia tem origem grega (an = privação, aísthesis = sensação 
e ia = perda da sensibilidade). O termo anestesia é empregado para perda de 
qualquer tipo de sensibilidade, sendo causada por estados patológicos ou pro-
vocada artificialmente por agentes anestésicos1.

Dessa maneira, a anestesia é caracterizada pela perda da sensibilidade dolo-
rosa, com perda da consciência e certo grau de amnésia. Em outras palavras, a 
analgesia é a perda da sensibilidade dolorosa, com preservação da consciência1.

A anestesia tem como principais objetivos1:

 � Extirpar a sensibilidade dolorosa durante a cirurgia.
 � Promover relaxamento muscular.
 � Proporcionar condições ideais para a atuação da equipe cirúrgica.

O primeiro relato sobre anestesia data do século I d.C., com o uso da man-
drágora, uma planta fervida e misturada ao vinho, que produzia analgesia. O 
éter era pesquisado desde o século XIV, sendo utilizado em uma ressecção ci-
rúrgica em 1846. Depois, foram descobertas várias drogas com poderes anesté-
sicos e analgésicos, incluindo o clorofórmio, o óxido nitroso e a cocaína2.

Oficialmente, 16 de outubro de 1846 é considerado o dia em que foi realiza-
da a primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral, embora, muito antes 
dessa data, outras substâncias, que não o éter, tenham sido utilizadas com essa 
finalidade. O uso do extrato de ópio, da mandágora e do meimendro, associa-
dos ao vinho, são exemplos do que já era utilizado no período de 40 a 90 d.C.

No século XVII, descobriu-se que um dos componentes do ar, isto é, o “ar 
do fogo” (oxigênio – O2), era responsável por alimentar não só a combustão, 
mas também a vida. Isso, associado ao desenvolvimento da química moderna 
e do conhecimento da fisiologia respiratória, deu inicio à administração de 
drogas por via inalatória3.

No final do século XIX surgiu a anestesia regional, embora os populares 
cirurgiões peruanos já utilizassem a propriedade entorpecente da cocaína nas 
trepanações de crânio, uma vez que, pelo hábito de mascar folhas de coca en-
quanto realizavam essa atividade, gotículas de saliva caíam na superfície a ser 
operada, ocasionando a anestesia localizada4.
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Com o desenvolvimento dos mecanismos para a aplicação das drogas e 
com o surgimento de novos fármacos, a anestesia tornou-se cada vez mais se-
gura, quando relacionada ao alívio da dor, à hipnose, ao controle dos reflexos 
autonômicos, ao bloqueio neuromuscular e à diminuição dos estímulos neuro-
-humorais3.

A Association of periOperative Registered Nurses (AORN), por meio de 
suas práticas recomendadas (Recommended Practices and Guidelines), vem in-
fluenciando, significativamente, a definição e a descrição das atividades e prá-
ticas de enfermagem perioperatória no mundo. Gerenciar o cuidar do paciente 
anestesiado é um modelo de competência do enfermeiro para atingir uma as-
sistência de enfermagem integral, com qualidade, segurança e excelência pro-
fissional5.

ANESTESIA: ASPECTOS GERAIS 

O enfermeiro sempre teve uma ligação com a anestesia, seja participan-
do do ato anestésico-cirúrgico, na antiguidade, por meio da restrição do pa-
ciente, ou mesmo observando e prestando cuidados na Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (SRPA), nos dias atuais. Esse vínculo parece ser maior quando 
embasado na assistência ao paciente cirúrgico e em uma filosofia.

Mesmo que o enfermeiro não participe da escolha dos métodos e dos fárma-
cos utilizados no procedimento anestésico-cirúrgico, desenvolve atividades que 
subsidiam o anestesiologista nesse processo6. Dentre essas atividades, a visita 
pré-operatória de enfermagem merece destaque, pois constitui uma função fun-
damental para o planejamento da assistência perioperatória, além de subsidiar 
o anestesiologista na escolha dos métodos e fármacos que serão utilizados7,8.

A assistência de enfermagem prestada ao paciente anestesiado no período 
intraoperatório também merece destaque, não só pela previsão, provisão, con-
trole e avaliação dos materiais e equipamentos utilizados nas anestesias geral e 
regional, realizados pelo enfermeiro, mas também por sua atuação na indução 
anestésica, monitoração, intubação, extubação endotraqueal e em situações de 
emergência9.

Após o início da anestesia, alguns procedimentos, como o posicionamento 
adequado do paciente na mesa cirúrgica, a monitoração dos parâmetros clí-
nicos, o acompanhamento da indução anestésica, o aquecimento do paciente 
e a sondagem vesical integram atividades desenvolvidas pelos enfermeiros no 
período intraoperatório7,10,11.

Ao término da cirurgia, o foco da assistência de enfermagem voltou-se à 
extubação do paciente, ao controle dos sinais vitais, à aspiração endotraqueal, 
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aos cuidados com a segurança do paciente e a sua transferência para a Unidade 
de Internação (UI) ou para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Assim, pode-se dizer que o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem 
no procedimento anestésico engloba desde o preparo do material, recepção do 
paciente em Sala Operatória (SO), atuação no intraoperatório, assistência em 
procedimentos fora do Centro Cirúrgico (CC), atuação na SRPA e analgesia 
pós-operatória, além de situações críticas2.

Porém, em decorrência da escassez de profissionais, nem sempre é possível 
que o enfermeiro exerça tais atividades. Assim, com a ausência de assistência 
direta realizada pelo enfermeiro no CC, essas ações são defendidas pela Asso-
ciação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica 
e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). A SOBECC regulamenta que, 
para ser prestada assistência adequada ao paciente na SO, durante o procedi-
mento anestésico-cirúrgico, é necessário que se tenha enfermeiros assistenciais 
para atuarem nas SO, além do enfermeiro-coordenador e gestor responsável 
pelas ações administrativas10.

Atualmente, é certo que a atuação do enfermeiro no apoio à anestesia é um 
diferencial de qualidade e excelência. As recomendações dos órgãos regula-
mentadores funcionam como direcionador para as melhores práticas e para se 
prestar assistência focada em garantir segurança a cada indução e emergência 
do processo anestésico-cirúrgico pelo enfermeiro assistencial12.

Conhecer os fármacos e seus efeitos, assim como os tipos de anestesia, é 
uma exigência que fundamenta teoricamente o enfermeiro perioperatório, 
para melhor assistir o paciente no período intraoperatório e no Pós-Operató-
rio Imediato (POI).

Como o ato anestésico pode ser alvo de complicações para o paciente, as equi-
pes de cirurgia e de enfermagem devem atuar de forma preventiva e curativa. 
Para tanto, é necessário conhecer as complicações decorrentes dos diversos tipos 
de anestesias. Os enfermeiros que atuam no período perioperatório (pré, trans e 
pós-operatório) precisam saber prevenir, diagnosticar e tratar tais complicações13.

A escolha do tipo de anestesia para determinado procedimento é influen-
ciada por uma variedade de fatores, como condições fisiológicas do paciente; 
doenças preexistentes, condições mentais e psicológicas do paciente, recupe-
ração pós-operatória, necessidade de manuseio da dor pós-operatória, tipo e 
duração do procedimento cirúrgico, posição do paciente durante a cirurgia e 
exigências particulares da equipe de cirurgia1,14.

Considerando que algumas características individuais contribuem para o 
aumento do risco anestésico, é necessária uma avaliação pré-operatória do pa-
ciente pelo enfermeiro; daí a importância da visita pré-operatória.

Na avaliação pré-operatória, o enfermeiro investiga os seguintes itens14:
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 � Estado de saúde do paciente.
 � História da doença atual: sinais e sintomas, exames realizados, hipóteses 

diagnósticas, tratamento e evolução da doença.
 � História de doenças preexistentes, que possam interferir no sucesso da 

anestesia, como a asma, que pode acarretar em broncoconstrição aguda 
grave no início da anestesia ou durante a intubação.

 � Infecção de vias aéreas superiores (VAS), que predispõe o paciente, princi-
palmente as crianças, a complicações pulmonares, como broncoespasmo e 
obstrução de VAS por rolhas de muco.

 � Hipertensão, que pode aumentar a incidência de complicações pós-opera-
tórias, como infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente vascular ence-
fálico (AVE).

 � Hérnia hiatal, com sintomas de refluxo esofágico, que aumenta o risco de 
aspiração pulmonar.

 � Uso de medicamentos, em especial anti-hipertensivos, antianginosos, an-
tiarrítmicos, anticonvulsivantes e anticoagulantes.

 � Reações adversas a fármacos e alergias.
 � Antecedentes familiares de complicações anestésicas.
 � Tabagismo, que aumenta os riscos de complicações pulmonares.
 � Uso de álcool e drogas, que aumenta os riscos de complicações anestésicas.

A maioria dos procedimentos cirúrgicos requer inconsciência (hipnose), 
analgesia (ausência de dor), amnésia (perda temporária da memória), relaxa-
mento neuromuscular, boa exposição visceral com total controle respiratório e 
dos reflexos autonômicos; outros requerem bloqueio da condução dos impul-
sos em tecidos nervosos15. Porém, para a obtenção de uma anestesia segura, 
como não existe um único fármaco capaz de produzir todos os efeitos desejá-
veis citados, são necessárias várias drogas, com ações farmacológicas diversas, 
e que são administradas simultaneamente. Diversas são as possibilidades de 
utilização desses fármacos, que podem ser administrados já no período pré-
-operatório, como medicação pré-anestésica.

Os medicamentos pré-anestésicos têm como finalidade a redução da ansie-
dade, sedação, amnésia anterógrada, analgesia, redução de secreções das vias 
aéreas, prevenção de respostas aos reflexos autonômicos, redução do volume 
do conteúdo gástrico e aumento do pH, efeito antiemético, redução da neces-
sidade de anestésicos, facilidade de indução suave da anestesia e profilaxia das 
reações alérgicas. Entre os fármacos comumente utilizados, encontram-se os 
benzodiazepínicos (diazepam, lorazepam, midazolam, barbitúricos)14.

Outras drogas utilizadas como coadjuvantes durante o procedimento anes-
tésico são15,16:
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 � Difenidramina, utilizada na profilaxia e no tratamento de reações alérgicas, 
assim como os fenotiazínicos.

 � Opiáceos, utilizados na analgesia preemptiva (analgesia iniciada antes de 
o estímulo doloroso ser gerado)17 e para suprimir tremores observados na 
emergência (fase do despertar) da anestesia geral ou na peridural, pela sua 
atuação no centro termorregulador.

 � Cetamina, que possui como efeito positivo a estabilidade cardiovascular e a 
broncodilatação e, como efeito negativo, as alucinações.

 � Agonista alfa-2 adrenérgico (clonidina), que, além da ação ansiolítica e se-
dativa, produz analgesia e diminuição das pressões ocular e arterial.

 � Anticolinérgicos, utilizados para suprimir o reflexo vagal.
 � Drogas como omeprazol, antiácidos e antagonistas de receptor H2, utiliza-

das para diminuir o risco de aspiração de conteúdo gástrico.
 � Bloqueadores neuromusculares têm como finalidade provocar o relaxa-

mento muscular necessário para se atingir o sítio cirúrgico, sem a inter-
ferência involuntária ou voluntária do paciente. São classificados em ades-
polarizantes (galamina, atracúrio, pancurônio, vecurônio e rocurônio), 
quando agem competindo com a acetilcolina nos receptores colinégicos e 
despolarizantes, quando simulam o efeito da acetilcolina (succinilcolina).

Por causa do emprego de diversos fármacos na anestesia, torna-se im-
prescindível a devida monitoração do paciente. Continuamente, devem ser 
avaliadas as condições de oxigenação, ventilação, circulação e temperatura 
do paciente1.

Para otimização e implementação de medidas de segurança ao paciente, a 
American Society of Anestesiologist (ASA) propõe como padrões básicos da mo-
nitoração intraoperatória: presença do anestesiologista na SO; avaliação contínua 
da oxigenação, ventilação, circulação, temperatura e eletrocardiografia; acesso à 
via aérea; aspiração das vias aéreas; acesso venoso periférico e/ou central14.

As anestesias são classificadas, quanto ao tipo, em14:

 � Anestesia geral: inalatória, intravenosa e balanceada.
 � Anestesia regional: peridural, espinhal e bloqueio de plexos nervosos.
 � Anestesia combinada: geral e regional.
 � Anestesia local.

ANESTESIA GERAL

Anestesia geral é um estado de inconsciência reversível, caracterizado por 
amnésia, analgesia, depressão dos reflexos, relaxamento muscular e depressão 
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neurovegetativa, resultante da ação de uma ou mais drogas no sistema nervo-
so. Tem como objetivo a depressão irregular e reversível do sistema nervoso 
central (SNC), produzida por fármacos, que determinarão graus variados de 
bloqueio sensorial, motor, de reflexos e cognição14,15.

Existem três tipos de anestesia geral:

 � Anestesia geral inalatória.
 � Anestesia geral intravenosa.
 � Anestesia geral balanceada.

Como em todos os tipos da anestesia geral ocorre um comprometimento sig-
nificativo do SNC, é necessário que o paciente tenha a permeabilidade das vias 
aéreas garantida e, para isso, se faz necessária a intubação traqueal (Figura 10.1).

Didaticamente, a anestesia geral pode ser dividida em três fases14:
 � Fase da indução: corresponde ao período compreendido entre a adminis-

tração de agentes anestésicos até o início do procedimento cirúrgico (início 
da incisão cirúrgica).

 � Fase da manutenção: corresponde ao período compreendido entre o início 
do procedimento cirúrgico até o seu término.

 � Fase da emergência ou do despertar: corresponde à reversão da anestesia ou 
ao período em que o paciente começa a “acordar” da anestesia e, em geral, 
termina quando ele se encontra pronto para deixar a SO.

O conhecimento dessas fases pelo enfermeiro é necessário para o plane-
jamento dos cuidados a serem prestados. A atuação do enfermeiro na fase de 
indução e, principalmente, na fase do despertar da anestesia, é fundamental, 
pois, neste momento, podem ocorrer complicações, como broncoespasmo e 
laringoespasmo (Figura 10.2).

Atualmente, cinco são os componentes que determinam uma boa aneste-
sia e, consequentemente, proporcionam boas condições cirúrgicas, ou seja, é 
necessário que haja inconsciência, analgesia, relaxamento muscular, controle 
de reflexos autonômicos e amnésia. Esse quadro é alcançado pela depressão 
irregular e reversível do SNC, sendo produzido por fármacos que determina-
rão graus variados de bloqueio sensorial, motor, de reflexos e cognição, assim 
como pelo tipo de anestesia empregada15.

Anestesia geral inalatória

Na anestesia geral inalatória, os agentes anestésicos voláteis são utilizados 
sob pressão e o estado de anestesia é alcançado quando o agente inalado atinge 
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Figura 10.2. Equipamento para anestesia geral. Destaque ao equipamento de monitoração não invasiva 
acima do “carro de anestesia”. Fonte: arquivo pessoal da autora.

Figura 10.1. Equipamento para anestesia geral. Fonte: arquivo pessoal da autora.
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concentração adequada no cérebro, levando à depressão. Desde a utilização do 
éter dietílico como anestésico, a depressão é variável e apresenta-se, didatica-
mente, em estágios de analgesia, excitação, anestesia cirúrgica e sobredose15.

É importante o enfermeiro conhecer esses estágios, uma vez que, na reversão 
da anestesia, tornam-se úteis para o planejamento de cuidados, ou seja, é possível 
atuar prontamente diante de um espasmo laríngeo que ocorre na superficializa-
ção do plano anestésico, ou, ainda, antecipar a colocação de uma cânula de Gue-
del diante de um reflexo de morder acentuado. Outros fatores podem interferir 
na regressão da anestesia, como a história clínica e a medicação pré-anestésica18.

Vários são os agentes inalatórios disponíveis, cada um com suas vantagens 
e desvantagens, que necessitam ser conhecidos pela equipe para se prestar as-
sistência de qualidade ao indivíduo operado. Os mais comumente utilizados 
são: óxido nitroso e halogenados (halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, 
desflurano, metoxiflurano)15,19.

O óxido nitroso (N2O) não é inflamável, porém mantém combustão, o que 
deve ser considerado principalmente quando se utiliza o bisturi elétrico ou 
qualquer outro equipamento gerador de faísca. Com relação aos efeitos no 
SNC, ele produz inconsciência, porém é um analgésico fraco e potencializa 
o efeito de hipnoanalgésicos e dos barbitúricos. No sistema cardiovascular, o 
N2O produz vasodilatação periférica e no sistema respiratório produz hipóxia 
por difusão e, por isso, deve sempre ser administrado em conjunto com o oxi-
gênio (Figura 10.3) 15,19.

Todos os anestésicos inalatórios halogenados apresentam efeitos dose-
-dependentes. No sistema respiratório, diminuem o volume-minuto, depri-
mem os reflexos laríngeos e faríngeos, diminuem as secreções e relaxam a 
musculatura brônquica. São depressores do sistema cardiovascular, com ex-
ceção do enflurano e do isoflurano, e potencializam a ação dos bloqueadores 
neuromusculares. Outro efeito comum desencadeado pelos halogenados é o 
relaxamento da musculatura uterina, com risco de hemorragias graves, não 
só em pacientes, mas também em profissionais que atuam em SO onde se 
utilizam esses gases15,19.

Merece destaque a relação do halotano com a Hipertermia Maligna (HM), 
especialmente se existir associação com a succinilcolina. Porém, não se deve 
desconsiderar a possibilidade de outros halogenados desencadearem essa gra-
ve síndrome hereditária, cujo tratamento específico é realizado com dantrole-
ne associado ao resfriamento do corpo e das cavidades, ventilação com oxigê-
nio a 100%, hidratação, tratamento da acidose e da hipercalemia, decorrentes 
da liberação de cálcio citoplasmático14,15,19.

Alguns gases desse grupo, como o enflurano e o halotano associados ao N2O, 
podem desencadear convulsões e reduzir o consumo de oxigênio pelo cérebro15,19.
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Figura 10.3. Coluna de gases retrátil: vácuo (1), ar comprimido (2), óxido nitroso (3), oxigênio (4). Fonte: 
arquivo pessoal da autora.

Anestesia geral intravenosa

Na anestesia geral intravenosa, a infusão de fármacos é realizada, como o 
próprio nome diz, por um acesso venoso, tendo como meta atingir os cinco 
elementos de uma boa anestesia. Para isso, são empregados os anestésicos ve-
nosos não opioides (barbitúricos, cetamina, droperidol, etomidato, propofol e 
benzodiazepínicos), opioides (fentanil, alfentanil, sufentanil e remifentanil) e 
bloqueadores neuromusculares14,19.

Entre os barbitúricos, o tiopental é o mais utilizado para induzir ou manter 
a anestesia, principalmente a de curta duração, em que se associa ao N2O, re-
sultando em analgesia mínima; produz também um sono superficial e controla 
convulsões. Sua atuação no SNC é diretamente proporcional à dose, variando 
de sedação leve a inconsciência e apneia19.

Como relatado anteriormente, a cetamina, outro fármaco utilizado na 
anestesia geral, age rapidamente no SNC, provocando inconsciência e um esta-
do descrito como anestesia dissociativa, com intensa analgesia e amnésia, além 
da sedação superficial15,19-21.

1

2

3

4
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O droperidol é classificado como neuroléptico maior e provoca um estado 
de indiferença e imobilidade, com profunda analgesia e supressão dos reflexos 
autonômicos, com manutenção da estabilidade cardiovascular15,19.

O etomidato possui efeito semelhante aos barbitúricos, sendo sua principal 
característica a estabilidade cardiovascular, além de interferir pouco na fre-
quência respiratória (FR). Porém, essa substância produz alta incidência de 
náuseas e vômitos, além de provocar um despertar agitado15,19.

O propofol possui aspecto leitoso e deve ser armazenado em temperaturas 
inferiores a 24oC. Como uma de suas características positivas, destaca-se a bai-
xa incidência de náuseas e vômitos, sendo útil em anestesias ambulatoriais e 
em procedimentos endoscópicos15,19-21.

Os benzodiazepínicos, já citados como medicamentos pré-anestésicos, em 
associação com os opioides, também são utilizados na anestesia geral, em vir-
tude de suas propriedades hipnóticas, sedativas, ansiolíticas, amnésicas, anti-
convulsivantes e miorrelaxantes de origem central15,19.

Os opioides, grupo no qual se agregam a morfina e seus derivados (fentanil, 
alfentanil, sufentanil e ultiva), de modo geral, produzem analgesia, sonolên-
cia, hipotermia, queda de débito urinário, diminuição da resposta afetiva aos 
estímulos nociceptivos, miose, depressão dos centros respiratórios, náuseas e 
vômitos. Esses efeitos podem ser revertidos com a administração da naloxona 
(Figura 10.4)15,19.

Figura 10.4. Carrinho de medicações do anestesiologista em Sala Operatória (SO). Fonte: arquivo pes-
soal da autora.
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Anestesia geral balanceada 

A anestesia geral balanceada é aquela realizada pela combinação de agentes 
anestésicos inalatórios e intravenosos. Esse tipo de anestesia tem sido ampla-
mente empregado nos mais diversos procedimentos cirúrgicos, para a reali-
zação de operações de inúmeras especialidades. É uma técnica antiga e bem 
difundida, uma vez que não existe um anestésico intravenoso ideal e único que 
proporcione anestesia adequada.

Morbidade e mortalidade em anestesia geral

Os riscos relacionados à anestesia estão diretamente relacionados às condi-
ções físicas do paciente, à cirurgia, às características dos fármacos utilizados na 
anestesia, à técnica escolhida e à habilidade do anestesiologista.

Estudos têm apontado uma relação entre morbidade e mortalidade anesté-
sica e o estado físico do paciente21,22.

Com relação às condições físicas do paciente, a ASA adota uma classifica-
ção, de acordo com o apresentado no Quadro 10.1.9 

Segundo estudo retrospectivo da incidência de óbitos anestésico-cirúrgicos 
nas primeiras 24 horas, em um total de 82.641 anestesias realizadas em 2002 
em um hospital-escola, verificou-se que 34,5% dos óbitos eram de pacientes 
classificados com ASA 4 e 30,9% de pacientes ASA 322.

No que se refere à cirurgia, o risco está relacionado ao seu porte e ao órgão 
a ser operado, assim como às instalações das SO e à habilidade do cirurgião. 
Um estudo22 demonstra que a incidência de óbitos é maior nas cirurgias de 
emergência, cardíacas e vasculares.

Conforme dito anteriormente, a técnica escolhida, os fármacos e a habili-
dade do anestesiologista também estão relacionados aos riscos anestésicos. O 
Quadro 10.2 destaca a incidência de morbidade e mortalidade relacionada à 
anestesia23.

Atualmente, a incidência de complicações graves por anestesia parece ter 
diminuído; porém, os eventos adversos relacionados ao procedimento anes-
tésico continuam a acontecer. Um estudo20 concluiu que os problemas venti-
latórios ocorridos durante a anestesia são ocasionados com maior frequência 
em virtude de falhas humanas do que de falhas de equipamentos ou de reação 
diante das drogas utilizadas. Nesse estudo, ao investigar a incidência de óbitos 
anestésico-cirúrgicos nas primeiras 24 horas, observou-se que 98% dos óbitos 
ocorreram durante a anestesia geral.

Embora existam diferenças com relação aos números aqui apresentados, 
parece haver consenso de que o risco anestésico é passível de redução, não só 
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pelo preparo do anestesiologista, mas também pela monitoração e pelos equi-
pamentos adequados, bem como pela excelência de cuidados pós-operatórios 
prestados pela equipe de enfermagem, e pela identificação dos fatores de risco, 
identificados durante a visita pré-operatória.

Quadro 10.1. Classificação do estado físico do paciente, segundo a ASA9.

Classificação ASA Descrição

ASA 1 – Paciente saudável Sem perturbações orgânicas, fisiológicas ou psiquiátricas; 
patologia cirúrgica localizada, que não produz alteração 
sistêmica

ASA 2 – Paciente com doença 
sistêmica discreta

Sem limitação funcional; afecção leve, que pode ser tratada 
por cirurgia ou presença de patologias associadas; extremos 
de idade, mesmo sem doença clínica

ASA 3 – Paciente com doença 
sistêmica grave

Com limitação funcional definida; sem ameaça constante para 
a vida

ASA 4 – Paciente com doença 
sistêmica impactante

Com limitação funcional definida; com ameaça constante para 
a vida

ASA 5 – Paciente moribundo Pouca probabilidade de sobrevida nas 24 horas seguintes, 
submetendo-se ou não à cirurgia; esperança de sobrevida é 
uma cirurgia agressiva ou uma intervenção específica

ASA 6 – Paciente em morte 
encefálica

Morte encefálica declarada; manutenção como potencial 
doador de órgãos e tecidos para transplantes

Classe E – Paciente que requer 
cirurgia de emergência

Agrega-se a letra E a qualquer uma das classes precedentes 
quando há necessidade de realização de uma cirurgia de 
emergência

Adaptado de: SOBECC, 201310; Teixeira e Carvalho, 201512.

Quadro 10.2. Incidência de morbidade e mortalidade relacionadas à anestesia23.

Morbidade e mortalidade Incidência

Morte no período perioperatório 
(em 30 dias)

~1:200 (cirurgias eletivas)
~1:40 (cirurgias de emergência)

Morte relacionada a 
complicações decorrentes do 
procedimento anestésico

~1:50.000
~1:100.000 (estado físico do paciente ASA 1 e 2)

(continua)
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Parada cardíaca ~1:10.000 a 1:20.000 (anestesia geral)
~1:3.000 (anestesia local)
~1:1.500 (bloqueio espinhal)

Novo episódio de infarto do 
miocárdio

~1:20 (0 a 3 meses após o primeiro episódio de infarto)
~1:40 (4 a 6 meses após o primeiro episódio de infarto)

Aspiração de conteúdo gástrico ~1:3.000 (durante anestesia geral)

Delírio pós-operatório ~1:7 (após cirurgia geral)

Vertigem ~1:5

Cefaleia ~1:5

Acidente vascular cerebral 
(AVC)

~1:50 (pacientes tabagistas)
~1:100 (pós-cirurgia geral)
~1:20 (pós-cirurgia de cabeça e pescoço)

Choque anafilático ~1:10.000

Surdez de causa idiopática pós-
-anestesia geral 

~1:10.000

Surdez transitória após bloqueio 
espinhal

~1:7

Diminuição da acuidade visual ~1:125.000
~1:100 (pós-cirurgia cardíaca)

Dor de intensidade moderada
Dor intensa pós-cirurgia de 
grande porte
Dor no dia da cirurgia

~1:3
~1:10

~1:2

Náuseas e vômitos  
pós-operatórios 

~1:4

Dor na garganta ~1:2 (pós-intubação traqueal)
~1:5 (após utilização de máscara laríngea)

Trauma oral pós-intubação 
traqueal 

~1:20

Injúria de nervo periférico pós- 
-anestesia geral

~1:300 (neuropatia ulnar)
~1:1.000 (outros nervos)

Tromboflebite ~1-2:20 (administração de drogas solúveis em água)
~1:4

Fonte: Jenkins e Baker, 200323.

Quadro 10.2. Incidência de morbidade e mortalidade relacionadas à anestesia23. (continuação)

Morbidade e mortalidade Incidência
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ANESTESIA REGIONAL

Anestesia regional é definida como a perda reversível da sensibilidade, em 
decorrência da administração de um agente anestésico para bloquear ou anes-
tesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo24.

Anestesia raquideana (espinhal ou raquianestesia) 

A anestesia espinhal ou raquianestesia é realizada mediante a aplicação de 
anestésico local no espaço subaracnoide, espaço que contém o líquido cefalor-
raquidiano (LCR), localizado entre as membranas dura-máter e subaracnói-
dea, resultando em bloqueio simpático, bloqueio motor, analgesia e insensibi-
lidade aos estímulos24.

A raquianestesia é feita em procedimentos cirúrgicos realizados abaixo da 
cicatriz umbilical, isto é, correções de hérnias umbilical e inguinal, cirurgias 
urológicas, ginecológicas, vasculares e ortopédicas22.

O enfermeiro deve auxiliar o paciente no posicionamento para a anestesia, 
proporcionando-lhe conforto e segurança. O posicionamento adequado para a 
realização da raquianestesia é o decúbito lateral na posição fetal (pernas fleti-
das com os joelhos próximos do abdome e o mento do tórax), ou sentado sobre 
a mesa cirúrgica, aproximando o mento do tórax. O objetivo do posicionamen-
to é garantir a flexão máxima das vértebras lombares24,25.

A punção subaracnoidea é realizada no espaço intervertebral lombar de L2 e 
L3 ou L3 e L4 ou, ainda, L4 e L5, utilizando agulhas calibres 25G, 26G, 27G do tipo 
cortante (Quincke), ponta de lápis (Whitacre) ou ponta de Huber (Atraucan)14,25.

Entre os agentes anestésicos utilizados na raquianestesia, encontram-se as se-
guintes substâncias: bupivacaína, lidocaína, procaína, mepivacaína e prilocaína. 
Associadas aos agentes anestésicos podem ser administradas, de forma intra-
tecal, a epinefrina e a fenilefrina, aumentando a duração do bloqueio, além de 
opioides, como o fentanil, aumentando a duração da analgesia espinhal16,24-26.

Existem três tipos de raquianestesia: a raquianestesia simples, na qual o 
anestesiologista, após a punção, faz uma única dose de anestésico local; o blo-
queio combinado raquiperidural, no qual é realizada, com um sistema próprio 
de punção única, a introdução da agulha de raqui e, em seguida, o cateter de 
peridural para manutenção da analgesia; e a raquianestesia contínua, na qual é 
inserido um cateter subaracnoide23,24.

Entre as possíveis complicações decorrentes da raquianestesia, destacam-se:

 � Cefaleia pós-raquianestesia: pode ocorrer quando o paciente assume a po-
sição ortostática, em decorrência do extravasamento do LCR pela dura-má-
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ter, estando intimamente relacionado ao calibre da agulha utilizada para a 
anestesia. Na maioria dos casos, a cefaleia surge no 2º dia pós-operatório, 
podendo, também, aparecer entre o 5º e o 7º dia após a punção dural. O 
tratamento inclui hidratação, analgésicos e cafeína27,28.

 � Retenção urinária25.
 � Lesão das raízes nervosas durante a introdução da agulha, desencadeando 

dor e parestesias, persistentes no pós-operatório27,28.
 � Sintomas neurológicos transitórios, caracterizados por dor de moderada 

intensidade na região lombar, que se irradia para as nádegas e face dorso-la-
teral das pernas, bilateralmente. Essa dor inicia-se 24 horas após a regressão 
da raquianestesia e possui duração média de 2 a 3 dias27-29.

 � Hipotensão causada pelo bloqueio dos nervos simpáticos, que controlam o 
tônus vasomotor, levando a uma vasodilatação27-29.

 � Parada respiratória, como resultado de um bloqueio acidentalmente alto 
(anestesia espinhal alta ou total), causando paralisia dos músculos respira-
tórios e necessitando de intubação imediata e ventilação.

 � Hematoma espinhal é o motivo pelo qual é preciso ter atenção especial nos 
casos de pacientes com coagulopatias, trombocitopenias graves e terapia 
tromboembolítica27-29.

 � Meningite séptica (cultura do líquor positiva), decorrente da contaminação 
do líquor por germes patogênicos, tendo como manifestações clínicas a ce-
faleia, a rigidez de nuca e a fotofobia27-29.

 � Meningite asséptica (cultura do líquor negativa), decorrente da irritação 
meníngea27-29.

 � Síndrome da cauda equina, decorrente do trauma direto ou indireto das 
raízes nervosas, isquemia, infecção ou reações neurológicas, sendo caracte-
rizada por disfunção vesical e intestinal, perda de sensibilidade no períneo 
e graus variáveis de fraqueza muscular nos membros inferiores27-29.

 � Problemas de posicionamento podem ocorrer em virtude do bloqueio dos 
estímulos dolorosos e sensitivos para uma porção do corpo do paciente. 
Sendo assim, torna-se fundamental o cuidado especial durante o posicio-
namento do paciente nos períodos intra e pós-operatório, a fim de evitar 
queimaduras ou lesões.

Anestesia peridural (epidural)

A anestesia peridural é realizada mediante aplicação de anestésico no es-
paço peridural (localizado entre a membrana dura-máter e o espaço suba-
racnoide), bloqueando a condução nervosa e causando insensibilidade aos 
estímulos24.
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O anestésico injetado no espaço epidural sofre, inicialmente, uma difusão 
nesse espaço e, posteriormente, vai para outros locais, como o espaço subarac-
noide. Após a difusão, o anestésico local se fixa ao tecido nervoso, bloqueando 
raízes nervosas intra e extradurais24.

O posicionamento e o local de punção para a anestesia peridural são os 
mesmos da raquianestesia24.

Os seguintes agentes anestésicos são utilizados na anestesia peridural: bupi-
vacaína, lidocaína e cloroprocaína16.

Dentre as possíveis complicações decorrentes da anestesia peridural, des-
tacam-se:

 � Punção subaracnoide acidental, com administração de anestésico no espa-
ço subaracnoide, podendo causar cefaleia (decorrente da punção), hipoten-
são (decorrente da vasodilatação), bradicardia (decorrente do bloqueio dos 
nervos simpáticos do coração) e parada respiratória (decorrente de aneste-
sia espinhal total).

 � Punção vascular com infusão do anestésico local em uma veia, podendo 
acarretar toxicidade sistêmica (dependendo da toxicidade do anestésico 
administrado, pode ocorrer hipotensão repentina e profunda, convulsões 
decorrentes dos efeitos sobre o SNC, taquicardia e parada cardíaca);

 � Retenção urinária.
 � Infecção local/abscesso epidural, causado mais comumente por infecção do 

cateter por Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, decorren-
te de sua utilização incorreta, ou por tempo de permanência prolongado 
(mais de 96 horas).

 � Hematoma peridural.
 � Dor lombar.

Bloqueios de nervos periféricos 

O bloqueio de nervos periféricos de uma determinada região consiste na 
administração de um anestésico local, provocando perda da sensibilidade lo-
cal. O início e a duração do bloqueio estão relacionados com o fármaco usado 
e com sua concentração e seu volume30.

Entre as possíveis complicações decorrentes desses bloqueios, destacam-se:

 � Injeção acidental intravascular.
 � Superdose do anestésico local.
 � Lesão do nervo, decorrente do trauma causado pela agulha.
 � Compressão do nervo, decorrente do volume de anestésico administrado30.
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O Quadro 10.3 apresenta a incidência de complicações da anestesia regional.

Quadro 10.3. Incidência de complicações em anestesia regional23.

Complicações Incidência

Paraplegia 1:100.000

Danos permanentes de nervos 1-3:10.000 (anestesia espinhal)
0-3:10.000 (anestesia epidural)
~1:5.000 (bloqueio de nervos periféricos)

Hematoma ~1:150.000 (anestesia espinhal)
~1:2.000.000 (anestesia epidural)

Abscesso epidural 1:2.000 a 1:7.500

Sintomas neurológicos 
transitórios

1:1.000 a 1:10.000 (anestesia espinhal)
1:125 a 1:2.500 (anestesia epidural)

Complicações cardíacas ~1:1.500 (anestesia espinhal)
~1:10.000 (anestesia epidural)
~1:10.000 (bloqueio de nervos periféricos)

Cefaleia  
pós-raquianestesia 

~1:100
~1:10 (no dia da cirurgia)

Disfunção urinária ~1:50

Pneumotórax pós-bloqueio 
supraclavicular

~1:20

Toxicidade sistêmica ~1:10.000 (anestesia epidural)

Toxicidade cerebral ~1:1.500 (bloqueio de nervos periféricos)

Hemorragia retrobulbar ~1:250 a 1:20.000

Perfuração do globo ocular ~ 1:10.000

Ptose transitória ~1:2 nas 24h após a cirurgia
~1:5 no 1º mês

Fonte: Jenkins e Baker, 200323.

ANESTESIA LOCAL

Anestesia local é a infiltração de um anestésico local, realizada pelo mé-
dico, que é responsável pela prescrição e administração de todas as drogas 
anestésicas na área a ser manipulada. Nesse tipo de anestesia, a enfermagem 
é responsável pela monitoração do paciente, devendo contar com cardioscó-
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pio, manguito para medida de pressão arterial não invasiva e oxímetro de 
pulso15,30.

Segundo alguns autores30,31, os anestésicos locais bloqueiam a condução de 
impulsos nos tecidos nervosos, em virtude da afinidade que possuem por tal 
tecido, sendo essa ação reversível. A extensão da anestesia depende do local da 
aplicação, do volume, da concentração e da difusibilidade do fármaco utiliza-
do. A maioria dos anestésicos locais utilizados possui efeito vasodilatador e as 
drogas mais comumente utilizadas são lidocaína, bupivacaína e ropivacaína.

A anestesia local pode ser tópica ou infiltrativa. A anestesia local tópica 
consiste na aplicação de anestésicos locais em mucosas, como oral, nasal, esô-
fago e no trato geniturinário. Na anestesia infiltrativa, os anestésicos locais são 
administrados no meio intra e/ou extravascular e atingem seu objetivo quando 
chegam às terminações nervosas específicas15,30.

Os pacientes submetidos a esse tipo de anestesia devem manter uma infu-
são intravenosa, pois o acesso pode ser crucial em situações que ameacem a 
vida. Os sinais vitais devem ser verificados pelo menos a cada 15 minutos15,30.

Após o término do procedimento, as condições gerais do paciente devem 
ser avaliadas, e ele pode retornar para o quarto. Essas decisões sempre devem 
ser documentadas no prontuário.

Apesar da simplicidade da técnica, da exigência de poucos equipamentos, 
assim como do fato de ser econômica, não inflamável e apresentar quase ou 
nenhuma incidência de complicações, podem ocorrer reações tóxicas sistêmi-
cas e locais, geralmente de maneira discreta e, consequentemente, tratável. Na 
maioria das vezes, estão relacionadas aos erros de técnica ou superdosagem. 
Os pacientes que não forem assistidos imediatamente poderão apresentar rea-
ções graves, como hipotensão, bradicardia, pulso irregular, palidez, sudorese e 
arritmias, podendo ocorrer inclusive parada cardíaca, depressão respiratória, 
ansiedade, tontura e convulsões15,30.

SEDAÇÃO 

Independentemente do tipo de anestesia programada, a sedação é comu-
mente realizada. A sedação pode ser feita com a administração de fármacos 
como propofol, midazolam e remifentanila ou, ainda, pela combinação dessas 
drogas14. Entre os sedativos geralmente utilizados, encontram-se os benzodia-
zepínicos (midazolam, lorazepam, opioides e remifentanila), a cetamina e o 
propofol16.

Os benzodiazepínicos, de modo geral, são ansiolíticos, amnésicos, sedati-
vos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes. Vale salientar que não pos-
suem efeito analgésico e, por isso, podem desencadear agitação. Atualmente, a 
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droga mais utilizada para sedação tem sido o midazolam, em virtude de suas 
características, que incluem: ser solúvel em água, não provocar irritação ou 
flebite e possuir maior ação amnésica15.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo abordamos os conceitos de anestesia e seus objetivos, descre-
vendo o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem, desde a avaliação do 
paciente no pré-operatório, até a assistência frente às complicações advindas 
da anestesia. A importância da monitoração do paciente e os fármacos anesté-
sicos mais comumente utilizados também são listados, assim como a descrição 
dos tipos de anestesias: geral (inalatória, endovenosa, balanceada); regional 
(peridural, raquideana, bloqueio de plexos); combinada; local e sedação.

Conhecer os aspectos relacionados aos diversos tipos de anestesia, bem 
como suas possíveis complicações, é imprescindível ao enfermeiro periopera-
tório, consciente dos riscos potenciais a si mesmo, à sua equipe e aos pacientes 
que assiste.

É dever da equipe de saúde prestar a melhor assistência possível, livre de 
danos evitáveis, a todos os indivíduos submetidos a um procedimento anesté-
sico-cirúrgico.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Descreva os tipos e as fases da anestesia geral.
2. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as anestesias 

raquidiana e peridural?
3. Defina anestesia regional e anestesia local, relacionando as diferenças 

entre ambas.
4. Relacione os principais fármacos utilizados nos diversos tipos de 

anestesia.
5. Quais são as atividades do enfermeiro por ocasião do procedimento 

anestésico?
6. Qual é o objetivo de se conhecer os planos anestésicos atingidos pelo 

paciente submetido à anestesia?
7. Cite os riscos relacionados ao procedimento anestésico-cirúrgico.
8. Descreva as possíveis complicações relacionadas ao procedimento 

anestésico.
9. De que forma o enfermeiro do CC está ligado ao procedimento 

anestésico?



208 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

REFERÊNCIAS

1. Possari JF. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 4.ed. São Paulo: Iátria; 2009. Anestesia 
e analgesia. p.117-30. Capítulo 11.

2. Bussolotti RM, Giroud EHJ. Tipos de anestesia. In: Malagutti W, Bonfim IM, organizadores. Enfermagem 
em centro cirúrgico: atualidades e perspectivas no ambiente cirúrgico. 3.ed. São Paulo: Martinari; 2013. 
p.107-25. Capítulo 7.

3. Maia RJF, Fernandes CR. O alvorecer da anestesia inalatória: uma perspectiva histórica. Rev Bras Anestesiol 
2002; 52(6):774-82.

4. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, editores. Anestesia clínica e história da anestesiologia. 4.ed. Barueri: 
Manole; 2004.

5. Association of periOperative Registered Nurses (AORN). Perioperative standards and recommended practi-
ces. Denver; 2014. Disponível em: http://www.aornstandards.org/ (acesso 26 jan 2015).

6. Johnson Company. Nursing care of the patient in the OR. 2.ed: EUA: Ethicon; 1987.
7. Curi C, Peniche ACG. Enfermeiro anestesista: uma verticalização do enfermeiro perioperatório. Rev SOBECC 

2004; 9(3):9-13.
8. Oliveira MM, Mendonça KM. Análise da visita pré-operatória de enfermagem: revisão integrativa. Rev 

SOBECC 2014 Jul-Set; 19(3):164-72.
9. Yamashita AM, editor. Anestesiologia. 5a ed. São Paulo. Atheneu; 2001.
10. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e 

Esterilização (SOBECC). Práticas recomendadas SOBECC: centro de material e esterilização, centro cirúr-
gico, recuperação pós-anestésica. 3ª ed. Barueri: SOBECC/Manole; 2013.

11. Dochterman JMC, Bulechek GM. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 4ª ed. Porto Alegre: 
Artmed; 2008. 988p.

12. Teixeira AM, Carvalho R. Anestesia: tipos, riscos e assistência de enfermagem. In: Carvalho R, coordenado-
ra. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação anestésica. Barueri: Manole; 2015.

13. Ribeiro FA, Romanek RM, Villela D. Anestesia e suas complicações. In: Bonfim IM, Malagutti W, organiza-
dores. Recuperação pós-anestésica: assistência especializada no centro cirúrgico. São Paulo: Martinari; 
2010. p. 41-65. Capítulo 3.

14. DeLamar LM. Anestesia. In: Rothrock JC. Alexander – Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 13ª 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007. p. 100-29. Capítulo 4.

15. Manica J, editor. Anestesiologia: princípios e técnicas. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2004.
16.  Tsui BCH, Wagner A, Finucane B. Regional anaesthesia in the elderly: a clinical guide. Drugs Aging 2004; 

21(14):895-910.
17. Garcia JBS, Issy AM, Sakata RK. Analgesia preemptiva. Rev Bras Anestesiol; 2001; 51(5):448-63.
18. Eltringhan R, Durkin M, Andrewes S. Recuperação pós-anestésica. Rio de Janeiro: Colina; 1986.
19. Alves TCA, Dorea ML, Santos P SS. In: Santos P, editor. Farmacologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 1998. p. 348-36.
20. Sneyd JR. Recent advances in intravenous anaesthesia. British J Anaesthesia; 2004; 93(5). p. 725-36.
21. Cicarelli DD, Gotardo AOM, Auler Jr JOC, Olivetti GT, Oliveira FS. Incidência de óbitos anestésico-cirúrgicos 

nas primeiras 24 horas: revisão de prontuários de 1995 no Hospital das Clínicas da FMUSP. Rev Bras 
Anestesiol 1998; 48(4):289-94.

22. Chan RPC, Auler Jr JOC. Estudo retrospectivo da incidência de óbitos anestésico-cirúrgicos nas primeiras 
24 horas: revisão de 82.641 anestesias. Rev Bras Anestesiol; 2002; 52(6):719-27.

23. Jenkins K, Baker AB. Consent and anaesthetic risk. Anaesthesia 2003; 58:962-84.
24. Brown DL. Spinal, epidural, and caudal anaesthesia. In: Miller RD. Anaesthesia. 5ª ed. 2000. p. 1491-508.



20910 Tipos e riscos anestésicos

25. Casey WF. Spinal anesthesia: a practical guide. Update in Anaesthesia. 2000; 2(8). Disponível em: URL: 
http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/u12/u1208_01.htm (acesso 25 set 2014).

26. Imbelloni LE, Beato L. Comparação entre raquianestesia, bloqueio combinado raquiperidural e raquianes-
tesia contínua para cirurgias de quadril em pacientes idosos: estudo retrospectivo. Rev Bras Anestesiol 
2002; 52(3):316-25.

27. Imbelloni LE, Sobral MGC, Carneiro ANG. Cefaleia pós-raquianestesia e o desenho das agulhas: experiência 
com 5.050 casos. Rev Bras Anestesiol 2001; 51(1):43-52.

28. Ganem EM, Castiglia YMM, Vianna PT. Complicações neurológicas determinadas pela anestesia subarac-
noidea. Rev Bras Anestosiol 2002; 52(4):471-80.

29. Tanaka PP, Tanaka MAA. Sintomas neurológicos transitórios após raquianestesia. Rev Bras Anestosiol 
2004; 54(1):108-13.

30. Snow JC. Anestesia local e regional. In: Snow JC, editor. Manual de anestesia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 1979. p. 98-108.

31. Ramanathan S. Anestesia local. In: Ramanathan S, editor. Anestesia obstétrica. Rio de Janeiro: Revinter; 
1995. p. 61-80.



210

11

Tempos cirúrgicos, tipos de sutura, 
eletrocirurgia e laser
Ruth Natalia Teresa Turrini

Cristina Silva Sousa

Rita de Cássia Burgos de Oliveira

PONTOS A APRENDER

1. Conhecer os tempos cirúrgicos fundamentais: diérese, hemostasia, 
exérese e síntese.

2. Descrever os principais tipos de hemostasia, exérese, síntese, 
eletrocirurgia e laser.

3. Reconhecer os tipos de eletrocirurgia (monopolar, bipolar, ultrassom e 
argônio) e de laser.

4. Relacionar os tempos cirúrgicos com tipos de hemostasia, síntese, 
eletrocirurgia e laser.

5. Discorrer sobre os cuidados prestados por ocasião da utilização da 
unidade de eletrocirurgia (monopolar, bipolar, ultrassom e argônio) e do 
laser.

PALAVRAS-CHAVE

Tempo/cirurgia; hemostasia cirúrgica; suturas; eletrocirurgia; lasers.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Tempos cirúrgicos. Eletrocirurgia. Laser. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências. 

RESUMO

O sucesso de uma cirurgia depende da habilidade do cirurgião, das condi-
ções do paciente, assim como dos recursos materiais e equipamentos utilizados 
na intervenção cirúrgica. A tecnologia tem sido desenvolvida com a finalidade 
de possibilitar intervenções cada vez mais complexas e com menores riscos para 
o paciente. O conhecimento sobre tempos cirúrgicos fundamentais (diérese, he-
mostasia, exérese e síntese) e sua relação com os tipos de hemostasia cirúrgica e 
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os tipos de síntese é de vital importância para o enfermeiro, independentemente 
de sua área de atuação. Os aspectos fundamentais da eletrocirurgia e do laser 
são apresentados neste capítulo por serem utilizados tanto na diérese como na 
hemostasia. São ressaltados os cuidados principais na utilização dos diversos 
tipos de eletrocirurgia (monopolar, bipolar, ultrassom e argônio) e do laser, em 
relação aos riscos e aos benefícios para o profissional e para o paciente cirúrgico.

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade, encontram-se episódios que retra-
tam atitudes cirúrgicas para a manutenção da vida. Inicialmente, as cirurgias 
eram dirigidas para a correção de ferimentos traumáticos e para o controle do 
sangramento. O controle da dor intra e pós-operatória, a anestesia e os passos 
iniciais do controle da infecção cirúrgica também transformaram a história da 
cirurgia, contribuindo para sua evolução. Em princípio, a cirurgia era mutila-
dora e visava extirpar a parte doente ou o órgão afetado. Após a descoberta da 
narcose e da assepsia, no século XIX, as cirurgias passaram a ser restauradoras 
e conservadoras. A partir de então, observa-se um avanço acelerado no desen-
volvimento, tanto científico, como de técnicas cirúrgicas, que tem permitido 
a realização de cirurgias cada vez mais específicas, menos mutilantes e mais 
curativas. Vale ressaltar que o alívio da dor, o controle do sangramento e da 
infecção são aspectos que continuam a ser focalizados como indicadores do 
sucesso cirúrgico.

Outro ponto a ser considerado na evolução da cirurgia é o desafio de trans-
formar o ato cirúrgico em uma atividade científica e em uma escolha tera-
pêutica segura. Aliados à evolução cirúrgica, muitos instrumentos foram idea-
lizados e utilizados por cirurgiões em todos os períodos da história. Com o 
passar do tempo, vários desses instrumentos foram reformulados, adaptados, 
dispensados ou substituídos por outros mais práticos e específicos para um 
determinado procedimento. Os instrumentos cirúrgicos são essenciais para 
o  desenvolvimento da sequência que compõe os tempos cirúrgicos. Paralela-
mente, a engenharia clínica disponibilizou equipamentos que permitem reali-
zar corte e coagulação com maior segurança ao paciente.

TEMPOS CIRÚRGICOS

A expressão tempos cirúrgicos caracteriza a sequência de procedimentos 
utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante o ato operatório, sendo 
identificada por quatro tempos básicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese.
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Diérese

Constitui a secção tecidual e propicia o campo operatório ou libera estru-
turas anatômicas.

A diérese pode ser obtida por1:

 � Secção: ato de cortar com tesoura, serra, lâmina afiada, bisturi elétrico, la-
ser, ultrassom e microondas.

 � Divulsão: separação dos tecidos com pinça, tesoura, tentacânula ou afas-
tadores.

 � Punção: utilização de instrumentos perfurantes, como o trocarte ou agulha 
de Veres, com várias finalidades, como drenagem de coleção líquida das 
cavidades ou do interior dos órgãos, coleta de fragmentos de tecido e de 
líquidos orgânicos para exame diagnóstico, ou intervenção cirúrgica pro-
priamente dita.

 � Dilatação: obtida pela rotura de fibras musculares ou de tecido fibroso para 
aumentar o diâmetro de canais e orifícios naturais ou de trajetos fistulosos.

 � Serração: realizada por meio de serra, especialmente em cirurgias ortopédicas.

O bisturi empregado é representado por um cabo universal ao qual se fixam 
lâminas com tamanhos e desenhos variáveis, dependendo de sua aplicabilida-
de, descartáveis após cada utilização. Os cabos podem ser classificados em n. 3 
e n. 4; o primeiro é receptor de lâminas, em geral, menores e destina-se a atos 
cirúrgicos delicados. O segundo apresenta um encaixe maior para a lâmina e 
destina-se a atos cirúrgicos gerais. Cada cabo ainda apresenta variedade em 
seu tamanho (3 L e 4 L), destinado a operar na profundidade. Em virtude do 
risco de acidentes, na maioria dos centros cirúrgicos utilizam-se bisturis total-
mente descartáveis, em que o cabo e a lâmina são fixos2.

A tesoura apresenta variações quanto ao nível de sua extremidade (ponta 
romba ou fina, curva ou reta), efetua a secção dos tecidos por esmagamento 
e pode, ao mesmo tempo, realizar a diérese magistral e a divulsão, fato que a 
torna mais utilizada do que o bisturi. Existem diversos modelos de tesouras 
(Íris, Mayo, Metzembaum, entre outras), que fornecem segurança ao cirurgião 
quando a diérese torna-se necessária dentro de grandes cavidades.

Na cirurgia minimamente invasiva, as incisões são mínimas, e, mediante 
diérese, dissecção romba, secção cortante ou divulsão, são introduzidos catete-
res percutâneos e trocateres para videocirurgia. Nesta modalidade cirúrgica, a 
diérese foi substituída pelo acesso de invasão mínima, com os objetivos de re-
duzir o dano tecidual, minimizar a resposta endócrina metabólica ao trauma, 
acelar a recuperação do paciente e garantir resultados mais estéticos3.
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Hemostasia

É o conjunto de medidas adotadas pelo cirurgião para prevenir, deter ou coi-
bir o extravasamento sanguineo no período intraoperatório, consequente ou não 
à secção tecidual ou visceral, de modo a manter limpo o campo operatório e evi-
tar a formação de coleções sanguíneas e de coágulos que favoreçam a infecção. A 
hemostasia pode ser natural ou espontânea, temporária ou definitiva.

Hemostasia natural ou espontânea é o fechamento espontâneo de dezenas 
de pequenos vasos seccionados em uma incisão cirúrgica.

Hemostasia temporária pode ser cruenta, se for executada no campo ope-
ratório, ou incruenta, se for distante dele. A hemostasia temporária diminui 
ou contém, temporariamente, o fluxo sanguíneo durante o ato cirúrgico. É 
realizada por pinçamento, garroteamento, tamponamento compressivo, ação 
farmacológica, parada circulatória com hipotermia ou oclusão endovascular.

O pinçamento é um método cruento que utiliza pinças traumáticas (Kelly, 
Halsted e Rochester, entre outras) e que se transforma posteriormente em he-
mostasia definitiva por ligadura, cauterização ou angiotripsia. Na cirurgia en-
dovascular restauradora, realiza-se a hemostasia preventiva temporária pela 
utilização de pinças hemostáticas atraumáticas (Potts, Bulldog, Satinsky, Coo-
ley e DeBakey), que ocluem a luz do vaso sem lesar suas paredes1.

O garroteamento é um método incruento que utiliza faixa de Smarch, man-
guito pneumático e outros materiais e equipamentos para o garroteamento de 
membros. É efetuada antes da secção dos tecidos, hemostasia preventiva, como 
acontece na maioria das cirurgias realizadas nas extremidades corpóreas, para 
diminuir o fluxo sanguíneo. A faixa de Smarch é uma estrutura elástica de 
borracha de largura variável, com espessura de 0,1 a 0,2 cm. Para a aplicação 
da faixa, eleva-se o membro para que o sangue venoso de estase esvazie e a 
faixa, previamente enrolada como serpentina, é passada em espiral ao redor 
do membro sob tensão moderada, desde a extremidade até a raiz do membro 
superior ou do membro inferior1.

O torniquete é um dispositivo utilizado temporariamente no intraoperató-
rio, para formar um campo sem sangue ou para conservar o sangue do pacien-
te. O tipo pneumático tem um manguito acoplado a um tubo e uma pêra de 
controle manual, ao passo que o tipo automático tem um manguito conectado 
a uma fonte de gás atóxica e não inflamável que fornece e mantém a pressão. 
Nesse caso, a pressão pode ser mantida constante.

O tamponamento compressivo é realizado mediante colocação de gazes 
cirúrgicas ou compressas posicionadas no sítio do sangramento de forma ma-
nual ou instrumental. O procedimento realizado por cerca de 5 minutos pode 
melhorar as condições locais, facilitando a hemostasia definitiva, quando ne-



214 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

cessária. Em sangramentos de difícil controle, como epistaxe ou sangramento 
hepático, o tratamento compressivo por cerca de 24 horas, em geral, é a solução 
de momento, uma vez que permite garantir a hemostasia ou melhorar as con-
dições para tratamento definitivo3.

A ação farmacológica é obtida por via sistêmica ou local. Na hemostasia 
por ação local, administram-se, por via parenteral ou aplicação tópica, subs-
tâncias químicas ou biológicas que diminuem o sangramento por vasoconstri-
ção no local da cirurgia. Esse tipo de hemostasia pode se tornar definitivo por 
mecanismos naturais do indivíduo ou por intervenção do cirurgião, como no 
caso da ligadura. No entanto, também pode ser temporária, pois ocorre vaso-
dilatação secundária, com possibilidade de hemorragia tardia1. A hipotensão 
controlada é um exemplo de hemostasia por ação farmacológica sistêmica.

Nas intervenções sobre fístulas arteriovenosas de difícil acesso e grande dé-
bito, pode ser utilizada a parada circulatória após a instalação de circulação 
extracorpórea, a fim de se evitar sangramento. Geralmente, esse procedimento 
é associado à hipotermia, para que essa manobra seja sustentada por mais tem-
po, sem danos ao paciente1.

A oclusão endovascular é obtida pela introdução de um balão na luz da 
artéria para interromper o fluxo sanguíneo nas cirurgias vasculares.

A hemostasia definitiva é quase sempre cruenta, interrompendo de modo 
definitivo a circulação do vaso. Ela pode ser do tipo ligadura, cauterização, 
sutura, obturação e tamponamento.

Na ligadura utilizam-se fios cirúrgicos para amarrar os vasos. Outra alter-
nativa técnica consiste em pinçamento seguido da secção e ligadura. A oclusão 
de vasos de grosso e médio calibre é obtida de modo mais seguro com o em-
prego de fios e grampos3.

A cauterização consiste na parada do sangramento de um vaso provocada 
pela formação de um coágulo na extremidade sangrante, resultado da apli-
cação de agentes físicos como calor, eletricidade ou substâncias químicas1. O 
equipamento elétrico de alta frequência efetua a hemostasia por coagulação 
das proteínas, sendo empregado apenas para vasos pequenos. O ultrassom e 
o microondas, pelo uso de canetas, produzem a coagulação dos tecidos e são 
utilizados para hemostasia de vísceras parenquimatosas1.

Os equipamentos a laser também podem ser utilizados para realizar a coa-
gulação intraoperatória. Essa função é obtida por comprimentos específicos de 
onda de luz laser, densidade de energia e velocidade de transferência de expo-
sição. O efeito de coagulação causa aglutinação e consolidação do colágeno na 
superfície dos tecidos.

Algumas suturas englobam vasos com finalidade hemostática, como as su-
turas totais de anastomoses gastrintestinais e as suturas de lesões de grandes 
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vasos. No grampeamento, utilizam-se grampos metálicos, de aço inoxidável, 
titânio ou outro material absorvível, para fazer hemostasia definitiva. Esse tipo 
de hemostasia é muito utilizado em cirurgias videolaparoscópicas.

Na obturação, aplicam-se substâncias para ocluir a luz do vaso. Nos sangra-
mentos ósseos, como os vasos não podem se contrair, pela inelasticidade do 
tecido, utilizam-se ceras nos espaços de tecido ósseo esponjoso para estancar 
o sangramento. Tais ceras são compostas por uma mistura estéril de cera de 
abelha semissintética e de palmitato isopropílico. As esponjas de gelatina, co-
lágeno, celulose oxidada e hidrogéis de polietileno-glicol também podem ser 
utilizadas para combater a hemorragia difusa, e agem aderindo-se firmemente 
ao local, provocando obturação mecânica. Podem ser embebidas em substân-
cias hemostáticas que serão absorvidas1,4.

No tamponamento, faz-se uma compressão da área sangrante com com-
pressa ou gaze. É utilizado em hemorragias venosas ou capilares de superfície, 
quando outros recursos foram inúteis. A compressão, se cruenta, é efetuada no 
campo operatório pelo pinçamento digital com polegar e indicador do vaso ou, 
se incruenta, é realizada por pressão do trajeto vascular contra uma superfície 
óssea sem prévia diérese1.

Exérese 

A palavra vem do grego exaíresis, que significa retirada. É a cirurgia pro-
priamente dita. Nessa etapa, os tecidos já estão separados, a cavidade aberta, 
o funcionamento do órgão deverá ser alterado e o órgão deve ser extirpado. 
Representa o tempo mais elaborado da intervenção e exige maiores cuidados 
da equipe cirúrgica.

Para a realização da exérese, utilizam-se instrumentos de preensão para 
prender vísceras e manipular tecidos (pinças de Adison, Nelson, Babcock e 
Collin, entre outras), instrumentos para apresentação, como os afastadores 
(Farabeuf, Gosset, válvula suprapúbica e outros), e de contenção, como clam-
pes intestinais, além de material de corte para remoção de tecidos.

Dependendo da cirurgia, pode ser utilizada uma unidade criocirúrgica. Uma 
sonda criogênica que utiliza nitrogênio é empregada para destruir o tecido por con-
gelamento, para alterar sua função ou remover o tecido indesejado. O líquido de 
nitrogênio, termostaticamente controlado, flui sob pressão, por meio de uma son-
da a temperaturas que variam entre +20ºC e -60ºC. Uma bola de tecido congelado 
forma-se gradualmente na ponta da sonda. A extensão da destruição é controlada 
aumentando-se ou diminuindo-se a temperatura das células ao redor da lesão5.

Os endoscópios têm sido amplamente utilizados nas cirurgias ditas mini-
mamente invasivas. São instrumentos caracterizados por um tubo com fonte 
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de luz e uma ocular que permite a visualização do interior das cavidades do 
corpo. Esses instrumentos geralmente são introduzidos a partir de orifícios 
naturais do corpo, como boca, ânus, uretra, entre outros. No caso das cirurgias 
videolaparoscópicas, são inseridos por pequenas incisões na pele. São utiliza-
dos para a remoção de corpos estranhos, tumores, pólipos e cálculos.

Síntese 

É o tempo cirúrgico que consiste na aproximação das bordas dos tecidos 
seccionados ou ressecados. Na síntese dos planos, deve ser respeitada a hie-
rarquia tecidual, sua estratificação, fazendo-se a reconstituição pela síntese de 
tecidos idênticos entre si. As condições necessárias para uma boa síntese são:

 � Antissepsia local.
 � Vascularização perfeita das bordas da incisão.
 � Bordas nítidas.
 � Hemostasia perfeita, ou seja, ausência de hematomas ou outras coleções, 

pois o sucesso da síntese depende da hemostasia orgânica correta.
 � Coaptação sem compressão dos tecidos.
 � Ausência de corpos estranhos e tecidos necrosados.
 � Escolha de fios apropriados para cada tecido.
 � Execução da técnica correta.

A síntese cirúrgica pode ser realizada por meio de sutura manual, com fios 
cirúrgicos, ou por sutura mecânica, com grampos metálicos.

Na sutura manual os instrumentos utilizados são: porta-agulhas, pinças, 
agulhas e fios.

O porta-agulha (Mayo Hegar, Mathieu) é um instrumento necessário para a 
reconstrução das bordas dos tecidos, oferecendo melhor condução para a agulha.

As pinças são importantes no cuidado relacionado às bordas teciduais, podendo 
ser traumáticas, quando possuem dentes, e atraumáticas, quando não os possuem.

As agulhas são utilizadas com o objetivo de transfixar os tecidos, servindo de 
guia para os fios de sutura. Uma agulha cirúrgica divide-se em três partes: ponta, 
corpo e fundo. Quanto ao tipo, as agulhas podem ser classificadas em cilíndricas 
e cortantes. A geometria das agulhas cilíndricas possibilita o mínimo de trauma 
no momento de sua penetração no tecido, ocorrendo melhor vedação entre o 
tecido e o fio. As agulhas cortantes têm o objetivo de seccionar as fibras do tecido 
transpassado por elas, por meio de uma ou mais arestas cortantes3,6.

Os fios cirúrgicos são materiais derivados de substância natural ou sintéti-
ca, flexível, usados para unir tecidos e mantê-los em posição normal até a sua 
total cicatrização. É importante salientar que o fio ideal deve manter a força 
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tênsil por tempo suficiente, até que a cicatriz adquira sua própria resistência 
diante de estímulos mecânicos habituais, além de portar-se como material 
inerte, provocando mínima reação tecidual.

Quanto à capacidade de absorção pelo organismo, a United States Phar-
macopoeia, European Pharmacopoeia e a Farmacopeia Brasileira classificam 
os fios de sutura em dois grandes grupos: fios absorvíveis e fios inabsorví-
veis7-9.

Os fios absorvíveis podem ser de origem biológica ou sintética. O fio absor-
vível biológico, o categute, é obtido a partir da submucosa do intestino delgado 
de ovelhas ou da serosa de bovinos. Pode ser simples, de absorção mais rápida 
(em torno de 8 dias) ou pode ser cromado, com absorção mais lenta (cerca de 
20 dias). Os categutes, geralmente, são utilizados em suturas gastrintestinais, 
ginecológicas e urológicas.

Entre os fios absorvíveis sintéticos, tem-se o ácido poliglicólico, que é usado 
em suturas de músculos, fáscias e tecido celular subcutâneo; sua reabsorção 
por hidrólise ocorre por volta de 60 a 90 dias. O ácido poligaláctico é usado 
em cirurgias gastrintestinais, urológicas e ginecológicas, é absorvido por volta 
de 60 dias. Já o fio polidioxanona possui absorção lenta, com manutenção da 
força tênsil por um longo período, sendo utilizado nas suturas de fechamento 
de parede abdominal, tendões e cápsulas articulares.

Os fios inabsorvíveis são resistentes à digestão enzimática em tecido animal 
vivo. Os fios de seda podem ser obtidos a partir do casulo do bicho da seda e 
apresentam facilidade de manuseio, resistência à tração e segurança na fixação 
do nó. Eles mantêm sua resistência tênsil máxima por um ano e, após esse perío-
do, sofrem um processo de biodegradação, sendo fagocitados após dois anos10.

Os fios inabsorvíveis de algodão são de origem vegetal, compostos por 
fibras isoladas, penteadas, alinhadas e torcidas no sentido de formar um fio. 
Além desses, existem o fio de poliamida, que sofre uma taxa de biodegradação 
de 20% ao ano, podendo ser absorvido em 5 anos; e o poliéster, que é utilizado 
em estruturas que requerem grande resistência à tração, sendo usado em cirur-
gias ortopédicas e cardíacas.

O fio de polipropileno é um dos mais inertes, com mínima reação tecidual 
e alta resistência à tração; utilizado em cirurgias cardiovasculares, pode ser 
implantado mesmo na vigência de infecção cirúrgica.

O fio de aço inoxidável, com baixo teor de carbono, é considerado o mais 
inerte. Apresenta excelente resistência, flexibilidade e tamanho uniforme, sen-
do utilizado em suturas do osso esterno, nas cirurgias cardiopulmonares10.

A sutura mecânica com utilização de grampeadores aproxima eficiente-
mente as bordas da ferida, de maneira segura e rápida, e com resposta inflama-
tória mínima3.



218 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

A utilização de fitas adesivas é um método simples para aproximação das 
feridas superificiais sem tensão. A fita mais empregada é a de poliuretano mi-
croporoso, combinado com o adesivo de poliaquilacrato (Micropore®). A fita 
adesiva pode ser empregada na retirada precoce da sutura, na aproximação de 
bordas em deiscências ou fechamentos de inserção de drenos3.

O adesivo tópico é produzido a base de cianocrilato (Dermabond®), eficien-
te para o reparo de feridas pequenas, principalmente em crianças. É largamen-
te empregada no fechamento da pele das “incisões em picos” decorrentes de 
cirurgias videolaparoscópicas. Tem aplicação rápida, desconforto mínimo, não 
demanda retirada de pontos, produz efeito estético3 e não é necessário fazer 
curativos.

ELETROCIRURGIA

O bisturi elétrico (Figura 11.1) é um equipamento que transforma a cor-
rente elétrica comum de baixa frequência, em torno de 60 Hz, em corrente 
elétrica de alta frequência ou radiofrequência (RF), acima de 100.000 Hz, de 
modo a obter os efeitos desejáveis sem os danos que a corrente elétrica co-
mum normalmente causa ao paciente, como excitação farádica nos nervos 
ou migração de íons no organismo11. A corrente elétrica de RF passa pelos 
tecidos e percorre partes do corpo humano causando efeitos de dissecação, 
corte e coagulação.

Figura 11.1. Unidade de eletrocirurgia (bisturi elétrico – monopolar e bipolar). Fonte: imagem cedida 
pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).
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Dissecação eletrocirúrgica 

Permite a utilização de qualquer forma de onda e requer níveis baixos de 
potência. Consiste em fazer passar uma corrente elétrica pelo tecido, provo-
cando aquecimento em virtude de sua resistência elétrica. À medida que o 
tecido se aquece, a água é lentamente eliminada. Nesse processo, não existe 
faiscamento12.

Corte eletrocirúrgico 

A eletrodissecção ocorre pela desidratação e fusão das células que estão 
próximas ao eletrodo positivo. O corte eletrocirúrgico é obtido por meio de 
faiscamento pelo tecido. Para que ocorra boa cicatrização, o corte deve ser liso 
e com poucos coágulos. Esse resultado é obtido com uma corrente de máxima 
frequência e intensidade alta, mas não excessiva, a fim de evitar ação térmica 
desnecessária11.

Eletrocoagulação ou fulguração eletrocirúrgica 

A principal característica da forma de onda de coagulação é a pausa entre 
cada pacote de senoides. Faíscas longas produzem primeiro coagulação super-
ficial, evoluindo para necrose mais profunda à medida que a coagulação conti-
nua. As faíscas, ao atingirem os tecidos, originam túneis internos que se inter-
conectam e formam uma estrutura reticular semelhante a uma esponja. Como 
o aquecimento é intermitente, a temperatura da água no interior das células 
não se eleva o suficiente para provocar explosão pelo vapor gerado. Assim, as 
células são desidratadas sem produzir incisão. Na fulguração convencional, o 
faiscamento ocorre pela ionização do ar ambiente. Nesse caso, os resultados 
podem ser alterados pela temperatura e umidade do ar próximo ao eletrodo12.

A eletrocoagulação pode ser obtida por meio da aplicação direta do eletro-
do ativo sobre a área desejada ou indireta, utilizando-se uma pinça hemostáti-
ca e tocando-a 2 ou 3 cm acima de sua ponta com o eletrodo positivo. Algumas 
indicações cirúrgicas para a fulguração consistem em controle rápido do san-
gramento em grandes áreas, coagulação de pequenos sangramentos em áreas 
de difícil acesso e destruição de fragmentos de tecido cístico ou necrótico. Mui-
tos cirurgiões utilizam a fulguração spray para destruição de camadas superfi-
ciais de células da base, de onde foram removidas lesões suspeitas, prevenindo 
possível migração de células malignas11.

Os níveis de potência utilizados nos diversos procedimentos cirúrgicos va-
riam consideravelmente, de acordo com a técnica e o tamanho do eletrodo 
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ativo. Por exemplo, um pequeno eletrodo agulha requer menos potência para 
sustentar uma faísca do que um grande eletrodo bola12.

Radiofrequência e suas implicações

Todas as frequências entre 100 kHz e 4 MHz podem cortar, fulgurar e dis-
secar tecidos, praticamente sem diferença quanto ao desempenho. Frequências 
abaixo de 100 kHz podem produzir estimulação neuromuscular e, eventual-
mente, eletrocutar o paciente12.

Sistema de eletrocirurgia monopolar

O sistema de eletrocirurgia monopolar é um equipamento composto de ge-
rador, eletrodo ativo e eletrodo dispersivo (eletrodo de retorno). Nesse modelo, 
a corrente elétrica retorna para o gerador em vez de ser devolvida ao fio terra, 
após ter atravessado o corpo do paciente. Caso a placa se desconecte durante o 
procedimento, um sistema de segurança faz com que o gerador deixe de enviar 
a corrente, evitando queimaduras na pele do paciente. Tem propriedade de 
transformar corrente elétrica alternada de baixa frequência (60 Hz) em corren-
te de alta frequência13,14.

Entre os acessórios deste equipamento estão: canetas com controle manual 
ou por pedal, cabos para canetas, pinças monopolares, eletrodos, placas para 
pacientes adultos e crianças, confeccionadas em aço inoxidável ou em material 
adesivo descartável (Figura 11.2) e cabos para placas. As canetas e as pinças 
podem ser descartáveis ou reutilizáveis13.

Cuidados na utilização da placa neutra ou eletrodo dispersivo

 � O fio deve ser inspecionado antes de cada uso, para detectar interrupções 
ou quebra. Todas as conexões devem estar intactas e limpas.

 � O fio deve ser longo e flexível para possibilitar a colocação no paciente sem 
tensionar o fio ou as conexões.

 � A placa neutra deve ser colocada no paciente em local limpo, com pele seca, 
sem pêlos e sobre grande massa muscular. Proeminências ósseas, tatuagens 
e superfícies com escaras e tecido cicatricial devem ser evitadas.

 � A placa neutra deve ser observada quanto à capacidade de aderência na 
pele; conferir se não está dobrada; deve estar totalmente aderida e ser pro-
porcional à idade do paciente (neonatos e crianças requerem placas confor-
me seu peso corporal).
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 � O plug da placa neutra deve ser protegido e mantido afastado da pele do 
paciente para não causar lesões em decorrência de pressão.

 � No local da placa neutra e ao redor dela, deve-se evitar afluxo de sangue e 
outros líquidos, de modo a evitar fuga e divisão de corrente. Deve-se estar 
atento à perfusão da pele no local, que promoverá a condutividade elétrica na 
área e a dissipação do calor no contato do eletrodo com a superfície da pele.

 � A placa neutra requer o uso de gel condutor e deve ser verificada antes do 
uso, para identificar locais secos, sem gel. O objetivo do gel é tornar a pele 
seca umedecida e preencher áreas irregulares. As placas metálicas exigem 
cuidados redobrados no uso e, caso apresentem defeitos, não devem ser 
usadas. A placa neutra descartável já vem com gel condutor. O seu tama-
nho é diferente para o uso em adultos ou em crianças. Não se deve cortar 
eletrodos de retorno descartáveis.

 � O local apropriado da placa neutra para os diversos procedimentos deverá 
ser avaliado e determinado pela necessidade cirúrgica, pelas condições fí-
sicas do paciente, gerais e locais (pele íntegra, massa muscular), e pela pro-
ximidade da área do eletrodo ativo. Em pacientes com próteses metálicas, a 
placa neutra deve ser posicionada o mais afastada possível da prótese.

 � A placa neutra reutilizável e o fio devem ser periodicamente inspecionados 
quanto à integridade elétrica.

 � Antes de iniciar o procedimento, avaliar a segurança do paciente quanto à 
prevenção de efeitos adversos e contato de superfície corpórea com metal; 
adornos metálicos devem ser retirados.

 � A retirada da placa neutra deve ser feita com cuidado para evitar lesão da 
pele pelo adesivo (Figura 11.2)13-15.

Figura 11.2. Placa neutra/eletrodo dispersivo do bisturi elétrico. Fonte: imagem cedida pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein (HIAE).
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Sistema de eletrocirurgia bipolar 

O sistema de eletrocirurgia bipolar possui dois polos. O fluxo corrente en-
tre os dois polos e retorno para o equipamento de eletrocirurgia dispensa ele-
trodo dispersivo14. Frequentemente é usado com o propósito de coagulação. A 
irrigação com solução de Ringer lactato ou com solução salina é empregada 
durante a coagulação bipolar para reduzir o aquecimento, a secagem, o resse-
camento e a aderência do tecido e da pinça13.

Cuidados com a caneta ou eletrodo ativo 

 � Quando necessária a reutilização da caneta, esta deve ser esterilizada pelo 
método recomendado pelo fabricante. Geralmente, para materiais elétri-
cos, o método recomendável é a esterilização por óxido de etileno. Depen-
dendo do fabricante, é possível esterilizar o eletrodo ativo em calor úmido 
(autoclave a vapor saturado sob pressão).

 � O eletrodo ativo deve ser inspecionado antes de cada uso, para detecção de 
rachaduras, conexões, se estiver partindo, ou outros danos.

 � O eletrodo ativo deve ser longo e flexível o suficiente para alcançar o local 
da cirurgia e o gerador, sem ficar tensionado.

 � O fio do eletrodo ativo deve estar livre de torções, dobras e presilhas de 
metal que possam desviar o fluxo da corrente.

 � O fio e a caneta do eletrodo ativo devem ser impermeáveis.
 � Durante o uso, a caneta deve ser mantida limpa, livre de resíduos de tecido 

orgânico, para garantir o bom contato elétrico com o tecido.

Cuidados com a unidade de eletrocirurgia 

 � Na compra do equipamento, certificar-se de que atende à norma NBR IEC 
60601-2-2 sobre segurança de equipamento cirúrgico de alta frequência16.

 � Realizar manutenção preventiva no equipamento.
 � Treinar o pessoal que utiliza o equipamento quanto ao funcionamento e às 

normas de segurança para o paciente e para o operador.
 � Antes de cada uso da unidade de bisturi elétrico, verificar a tomada elétrica, 

o fio, as conexões e o pedal, quanto à integridade e ao bom contato. Confe-
rir também o funcionamento dos alarmes.

 � A potência da coagulação ou do corte deverá ser a mais baixa possível e 
ajustada a cada procedimento, confirmando-a verbalmente com o cirurgião 
antes da ativação.
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 � Manter a intensidade da coagulação e da dissecção entre 40 e 50 Hz e estar 
atento às solicitações de aumento ou diminuição da intensidade.

 � Estar continuamente atento ao funcionamento e aos sinais de alarme do 
equipamento (Figura 11.1).

Cuidados adicionais

 � Os eletrodos de eletrocardiograma devem estar o mais longe possível do 
local da cirurgia.

 � As correntes de RF podem interferir no circuito eletrônico do marcapas-
so. Os marcapassos modernos são projetados de modo a inibir os pulsos 
quando se aciona o gerador do bisturi elétrico. Para evitar interferência, a 
corrente eletrocirúrgica não deve passar próxima ao coração. Nesses casos, 
é preferível utilizar os instrumentos bipolares. Quando não for possível, a 
placa neutra deve ficar o mais próximo possível do local da cirurgia, e o ca-
minho da corrente entre o eletrodo ativo e a placa deve ficar o mais afastado 
possível do coração.

 � Para evitar dúvidas na avaliação de possíveis acidentes relacionados ao uso 
do bisturi elétrico, é importante anotar o local de posicionamento da placa 
neutra e dos eletrodos de eletrocardiograma, além das condições da pele do 
paciente, antes e depois da cirurgia.

 � Deve-se ter cuidado com a utilização de agentes anestésicos inflamáveis e 
oxigênio.

 � Não utilizar a parte superior do gerador como mesa, pois pode ocorrer pe-
netração de líquidos.

 � Se um eletrodo energizado não estiver sendo utilizado, é necessário retirá-
-lo da área cirúrgica e do contato com o paciente. Deve-se usar sempre um 
suporte isolado.

 � Utilizar somente endoscópios com oculares isoladas.

Sistema de eletrocirurgia ultrassônico

O sistema ultrassônico é conhecido como bisturi harmônico ou ultrassô-
nico. O equipamento utiliza energia ultrassônica para realização de corte e/ou 
coagulação de tecidos, sendo constituído por um gerador ultrassônico, um pe-
dal, uma pinça de mão e diversos instrumentos utilizados em cirurgias abertas 
ou minimamente invasivas13.

Este tipo de equipamento utiliza um gerador para produzir energia ul-
trassônica e vibração mecânica para acionar o corte e a coagulação, causando 
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desnaturação de proteínas e formação de coágulo. Não é necessário o uso de 
eletrodo dispersivo ou placa14.

A intensidade do corte pode ser ajustada durante o procedimento, tanto 
para aumentar, como para diminuir a coagulação e a velocidade do corte. As 
pinças podem ser descartáveis ou reutilizáveis13.

São destacadas como vantagens da utilização do sistema de eletrocirurgia 
ultrassônico: mínima lesão dos tecidos, menor risco ao paciente, redução da 
fumaça em Sala Operatória (SO) e menor número de trocas de instrumentos 
cirúrgicos14.

Cuidados na utilização do bisturi ultrassônico14

 � Não usar placa neutra, pois não há difusão de corrente elétrica para o corpo 
do paciente.

 � Ter cuidados especiais no manuseio e guarda das lâminas e do extensor da 
peça manual, a fim de evitar danos em decorrência de queda e/ou conta-
minação.

 � Usar somente a chave de ajuste para soltar ou colocar a lâmina; não usar 
nenhum outro meio que possa danificar o equipamento.

Sistema de eletrocirurgia por argônio

O coagulador por feixe de gás argônio, desenvolvido em 1987, é um equi-
pamento utilizado na hemostasia que produz excelente coagulação e melhora a 
eficiência clínica, por focalizar a energia de radiofrequência através de um feixe 
direcional, sem contato com o tecido e à temperatura ambiente.

Seu mecanismo de ação pode ser assim resumido: uma agulha de tungs-
tênio é posicionada dentro da cabeça da caneta, permitindo um fluxo de gás 
coaxial que afasta o sangue e outros fluidos, permitindo coagular diretamente 
sobre o tecido, o que reduz a carbonização e elimina a dissipação de corrente 
pelo sangue. A energia é conduzida pelo feixe de gás, por meio do mesmo pro-
cesso de faiscamento que ocorre na fulguração eletrocirúrgica convencional. A 
coagulação é realizada pelo faiscamento, e não pela ação ou pelo fluxo de gás. 
Este gás também resulta em menor produção de fumaça e odor, tornando a as-
piração desnecessária. A destruição mínima do tecido produz uma quantidade 
menor de tecido necrótico, reduz as chances de sangramento pós-operatório e 
melhora a cicatrização17.

Entre as vantagens da utilização da eletrocirurgia por argônio, pode-se des-
tacar: rapidez e eficiência na coagulação; redução da perda sanguínea de 50%, 
em um terço de tempo convencional, abreviando a exposição do paciente à 
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anestesia e, consequentemente, diminuição da exposição a riscos, como atelec-
tasia, pneumonia e trombloflebite; diminuição de danos nos tecidos; melhor 
cicatrização e redução dos níveis e fumaça e odor13,14.

Cuidados na utilização do bisturi de argônio14,17 

 � A ponta da caneta deve estar a uma distância inferior a 1 cm da superfície 
do tecido para que o faiscamento possa se iniciar. A ponta da caneta não 
pode entrar em contato com o tecido.

 � Utilizar a caneta em um ângulo de 45 a 60o em relação aos tecidos, para que 
o fluxo de gás possa afastar o sangue e os detritos do local da cirurgia. Se a 
caneta estiver perpendicular ao tecido pode empurrar o sangue para dentro 
do vaso, reduzindo sua eficácia.

 � Utilizar movimentos para frente de vaivém lateral, pois o movimento para 
trás resulta em hemostasia ineficiente. O movimento muito rápido também 
resulta em hemostasia ineficiente.

 � Se os vasos precisarem ser pinçados, o feixe pode ser utilizado em conjunto 
com a pinça, iniciando-se o faiscamento na base do instrumento, próximo 
ao vaso pinçado.

Deve-se evitar passar o feixe sobre superfícies metálicas no local da cirur-
gia, pois o metal conduz corrente elétrica.

Preocupando-se com a importância do conhecimento do enfermeiro e 
de toda a equipe de enfermagem que presta cuidados a pacientes no período 
perioperatório, pesquisadores têm dado destaque a estudos sobre o tema. 
Uma revisão integrativa da literatura sobre os cuidados de enfermagem no 
uso da eletrocirurgia ressalta a necessidade de aprofundamento da equipe de 
enfermagem no funcionamento dos equipamentos disponíveis e nos cuida-
dos necessários para medidas corretivas ou preventivas frente às possíveis 
complicações18.

Um estudo de campo realizado com 57 profissionais de enfermagem que 
atuam no bloco coperatório revelou que, embora o uso do bisturi elétrico seja 
frequente em SO (90% dos procedimentos), somente 54% dos profissionais 
receberam treinamento sobre o equipamento e os cuidados envolvidos ao seu 
uso. As maiores dúvidas dos profissionais foram relacionadas ao uso do bisturi 
em pacientes portadores de marcapasso; 72% dos participantes da pesquisa 
desconheciam a conduta correta19.

Portanto, é preciso reforçar a importância do treinamento e da atualização 
dos profissionais que atuam no bloco operatório, especialmente dos circulantes 
de sala, que manipulam diariamente diversos tipos de bisturis elétricos.
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Sugere-se a criação de um protocolo que relacione o bom uso destes equi-
pamentos, bem como os cuidados relacionados ao uso da eletrocirurgia, de 
modo a promover maior segurança para os pacientes e para toda a equipe ci-
rúrgica. O protocolo pode incluir cuidados nos períodos pré-operatório, in-
traoperatório e pós-operatório, que vão desde a seleção de equipamentos e 
acessórios, até procedimentos em casos de não conformidade. A elaboração 
de um protocolo de cuidados no uso de eletrocirurgia possibilita a redução de 
erros e a minimização dos riscos, proporcionando melhoria da qualidade da 
assistência prestada ao cliente cirúrgico15.

LASER 

A palavra laser é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation. Na cirurgia, é utilizado para dissecar tecidos com maior pre-
cisão, permitir a coagulação de pequenos vasos, manter as condições de este-
rilidade e provocar menor resposta inflamatória20. O feixe laser, por meio do 
uso de fibra ótica, possibilita a realização de microcirurgias precisas, mesmo 
em áreas de difícil acesso.

Mecanismo de ação

O laser concentra uma grande quantidade de energia em uma pequena e 
precisa área, que vaporiza os tecidos, provocando cauterização instantânea de 
vasos sanguíneos e linfáticos21. Portanto, o laser pode ser utilizado, tanto nas 
etapas de diérese e hemostasia, quanto na cirurgia propriamente dita.

Há diversos tipos de laser, a saber: laser de CO2, argon íon, Excimer laser, 
Krypton íon, HeNe laser, Dye laser, Alexandrita Diodo, família YAG (Nd:YAG, 
KTP, Ho:YAG, Er:YAG)14. Entre os mais utilizados na prática hospitalar des-
tacam-se o argônio, cujas ondas são conduzidas por fibra óptica e é utilizado 
em oftalmologia, no tratamento e na prevenção de hemorragias oculares e o 
Nd:YAG laser (Neodymium: ytrium-aluminium-garnet), que pode ser transmi-
tido pela fibra de quartzo e possibilita seu uso em endoscópios flexíveis.

As medidas de proteção referentes à utilização do laser variam de acordo 
com o limite de emissão acessível (LEA), cuja classificação é definida em qua-
tro classes, apresentadas no Quadro 11.113,14.
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Quadro 11.1. Classificação dos tipos de laser, segundo o limite de emissão acessível (LEA).

Classificação Descrição

Classe I Não apresentam perigo, pois mesmo em contato prolongado o limite de 
exposição nunca será alcançado

Classe II Emitem radiação visível, contra a qual os olhos podem ser protegidos apenas 
com o reflexo de piscar

Classe IIIA Apresentam perigo para o meio ambiente, embora sejam pouco danosos se 
emitirem radiação por comprimento de ondas em torno de 470 nm; o reflexo 
de piscar protege os olhos, dependendo do tempo de exposição

Classe IIIB São perigosos quando atingem diretamente a visão, mas não se refletirem 
por difusão de um feixe desfocado, desde que mantida a distância mínima 
de 13 cm e o tempo de exposição de, no máximo, 10 s

Classe IV Oferecem perigo inclusive por reflexão difundida, causando danos aos olhos 
e à pele; podem provocar incêndio

Cuidados na utilização do laser14,22 

 � Providenciar proteção ocular para os operadores e para os pacientes.
 � Proteger os tecidos adjacentes ao local de aplicação com solução salina ou 

compressas úmidas.
 � Usar máscaras cirúrgicas pela equipe, impedindo a aspiração da fumaça 

produzida durante a utilização do feixe de raio laser.
 � Fechar as salas e colocar, em local visível, alerta de equipamento laser em 

uso.
 � Cobrir as janelas da sala com material que bloqueie a transmissão do feixe 

de laser.
 � Manter o local livre de substâncias inflamáveis e materiais reflexíveis e não 

usar substâncias inflamáveis na limpeza e desinfecção do ambiente.
 � Ter sempre disponível no local de utilização do laser um extintor de CO2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfermeiro que atua no bloco cirúrgico, a equipe de enfermagem e a 
equipe cirúrgica devem conhecer os diferentes tipos de eletrocirurgia, de sutu-
ras cirúrgicas e de laser, atrelando seu devido uso a cada um dos tempos cirúr-
gicos, de modo a prestar uma assistência ao cliente no transoperatório com a 
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máxima qualidade e segurança. Ao longo deste capítulo, é possível perceber as 
graves consequências que o mau uso dos equipamentos de eletrocirurgia po-
dem trazer ao paciente e ao próprio profissional, se não obervados os cuidados 
destacados. O uso consciente e competente da tecnologia certamente levará os 
profissionais que atuam no período perioperatório a reduzir drasticamente a 
ocorrência de erros evitáveis na assistência à saúde.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Cite e conceitue os tempos cirúrgicos fundamentais.
2. Quais são os tipos de hemostasia?
3. Defina unidade de bisturi elétrico.
4. Relacione os cuidados na utilização da placa neutra/eletrodo dispersivo 

do bisturi elétrico.
5. Quais são os cuidados que se deve tomar com a unidade de 

eletrocirurgia?
6. Cite os tipos de fios cirúrgicos e destaque as particularidades de cada 

um deles.
7. Além do bisturi elétrico, quais são os outros equipamentos de 

eletrocirurgia? Cite e destaque os cuidados relacionados à utilização de 
cada um deles. 

8. Quais são os cuidados de enfermagem que devem ser observados na 
utilização do laser?

9. Explique a importância do conhecimento e da atuação assertiva das 
equipes que utilizam equipamentos de eletrocirurgia, em relação aos 
pacientes e aos próprios profissionais.
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1. Conceituar Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).
2. Descrever os componentes do planejamento físico da SRPA.
3. Conhecer os materiais e os equipamentos indispensáveis para o 

adequado funcionamento da SRPA.
4. Identificar os recursos humanos e o papel do enfermeiro na 

recuperação anestésica.
5. Compreender o perfil e o tempo de permanência de pacientes em leitos 

de retaguarda na SRPA.
6. Discutir as principais dificuldades na assistência de enfermagem ao 

paciente crítico e não crítico em leito de retaguarda na recuperação 
anestésica.

PALAVRAS-CHAVE

Recuperação pós-anestésica; recursos humanos; planejamento físico; 
materiais; equipamentos.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Planejamento físico. Materiais e equipamentos. 
Recursos humanos. Leitos de retaguarda na recuperação anestésica. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências. 

RESUMO

A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) visa a contribuir para a re-
cuperação do paciente após o procedimento anestésico-cirúrgico, e, para tanto, 
precisa seguir padrões predeterminados, no que se refere à sua estrutura física 
e às características arquitetônicas, além de dispor de equipamentos e materiais 
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necessários à assistência pós-operatória. Deve, ainda, contar com recursos hu-
manos em quantidade suficiente para o número de leitos e o grau de comple-
xidade dos pacientes atendidos, preparados de maneira técnico-científica para 
prestar assistência segura e humanizada, especialmente em virtude da presen-
ça de pacientes em leito de retaguarda, que requerem cuidados intensivos ou 
aqueles com permanência estendida após alta da SRPA, por indisponibilidade 
de leito para sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou 
para Unidade de Internação (UI).

INTRODUÇÃO 

Historicamente, a criação da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) é 
anterior à própria descoberta da anestesia. Em 1801, com o plano de expansão 
da enfermaria de Newcastle (Inglaterra), estabeleceu-se a existência de um lo-
cal, ao lado das Salas de Operações (SO), para observação e cuidados especiais 
aos pacientes críticos ou em pós-operatório de cirurgias. Consequentemente, 
com a descoberta da anestesia e dos problemas relacionados aos riscos anesté-
sicos, os hospitais planejaram salas semelhantes às da enfermaria de Newcastle, 
em que os pacientes eram observados durante a fase de reversão da anestesia1,2.

No Brasil, somente em 1994, com a Portaria do Ministério da Saúde (MS) 
n.1.884/GM, de 11 de novembro de 1994, que revogou a Portaria do MS n. 400, 
de 1977, ficou determinada a obrigatoriedade da existência de uma SRPA para 
atender, no mínimo, dois pacientes simultaneamente e em condições satisfató-
rias3,4. 

Conceitualmente, a SRPA é o local onde o paciente submetido ao proce-
dimento anestésico-cirúrgico deve permanecer, sob observação e cuidados 
constantes da equipe de enfermagem, até que haja recuperação da consciência, 
estabilidade dos sinais vitais, prevenção das intercorrências do período pós-
-anestésico e/ou pronto atendimento4.

Para tanto, a SRPA deve atender as normas vigentes quanto à sua estru-
tura física, bem como possuir suporte de equipamentos e materiais especia-
lizado, além de profissionais altamente treinados para prestar assistência de 
qualidade aos pacientes no período Pós-Operatório Imediato (POI), visando 
a segurança e o restabelecimento do paciente cirúrgico, cujos aspectos serão 
discutidos a seguir.

PLANEJAMENTO FÍSICO 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 50, de 21 de feverei-
ro de 2002, do MS5, a SRPA pertence à planta física da unidade de Centro Ci-
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rúrgico (CC), devendo estar localizada próxima às SO, permitindo o imediato 
retorno do paciente em caso de reoperação.

A SRPA deve ter dimensão mínima de 6 m2, permitindo adequada distri-
buição e mobilidade dos recursos humanos e equipamentos ali necessários, e 
ter um número de leitos proporcionais à especificidade do CC e à quantidade 
de salas existentes. Recomenda-se o número de SO acrescido de um, para cál-
culo do número de leitos de recuperação1,4. Exemplificando: um CC com 15 SO 
deve ter, minimamente, uma SRPA com 16 leitos.

Por questões diversas, a maioria das instituições de saúde não segue essa 
recomendação, apresentando menor número de leitos na SRPA, o que pode 
acarretar atrasos na programação cirúrgica, além de expor o paciente a uma 
situação de risco, ao encaminhá-lo precocemente à unidade de origem, ainda 
em condições instáveis6.

A SRPA deve ter, no mínimo, dois leitos, com distâncias entre eles de 0,8 m, 
e entre os leitos e as paredes 0,6 m (exceto a cabeceira), permitindo espaço sufi-
ciente para acesso da equipe e manobra de equipamentos. 

Deve, ainda, ter acesso fácil às unidades de apoio, como lavanderia, farmá-
cia, banco de sangue e laboratórios, entre outros. 

O posto de enfermagem deve estar situado de modo a permitir a visualiza-
ção de todos os leitos da unidade, que, na maioria dos hospitais, não contêm 
divisória, o que é feito por meio de boxes ou biombos6. A presença de um bal-
cão de preparo de medicação, além de computadores, impressoras e telefones 
é de grande utilidade7.

Pelo fato de pertencer à planta física da unidade de CC, a SRPA deve pos-
suir as mesmas características arquitetônicas relacionadas ao tipo de piso, pa-
redes e instalações elétricas5, a saber:

 � As paredes devem ser de cor neutra, suave e fosca para manter um ambien-
te claro e auxiliar na detecção de alterações na coloração da pele dos pacien-
tes, além de colaborar com a redução do estresse visual no setor.

 � O piso deve ser de cor clara, revestido de material resistente à lavagem com 
produtos químicos, não poroso e livre de frestas.

 � O teto tem que ser contínuo, sem exposição de tubulações que podem acu-
mular sujeira, mas acessível a manutenções, quando necessárias.

 � As portas precisam ser largas o suficiente para permitir a passagem de ca-
mas ou macas e aparelhos, preferencialmente de correr.

 � A iluminação deve ser feita com o uso de lâmpadas fluorescentes, por se-
rem mais econômicas e para minimizar a fadiga na visão, além de colaborar 
com a avaliação do paciente, facilitar a preparação de cuidados e a realiza-
ção de registros; também deve haver iluminação de emergência.
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 � Os sistemas de temperatura, ventilação e umidade devem ser iguais aos da 
SO, porém com regulação independente. A temperatura deve variar entre 
20 e 24ºC e a umidade relativa entre 50 e 60%. Este fato é relevante quan-
do se considera a importância da temperatura corporal na recuperação do 
paciente, pois, comumente, ao sair da SO, o paciente apresenta hipotermia, 
que pode levar a complicações como extrassístoles, hipoxemia, náuseas e 
vômitos no POI8.

 � O sistema elétrico requer tomadas situadas a 1,5 m do chão, com voltagens 
110 e 220 V devidamente identificadas, sem sobrecarga da rede elétrica.

 � Os gases (oxigênio, ar comprimido e vácuo) devem ser canalizados e disponí-
veis em réguas, para maior segurança e facilidade no manuseio durante o uso.

A SRPA também deve conter em sua área física uma sala de guarda de ma-
teriais e equipamentos, expurgo, equipamentos e materiais básicos em cada 
leito.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A SRPA deve ser provida de equipamentos básicos, em perfeitas condições 
de uso para atender os pacientes em qualquer situação, inclusive nas emergên-
cias. Os equipamentos podem ser divididos em4:

 � Equipamentos básicos: geralmente são fixos na parede, acima da cabecei-
ra de cada leito: duas saídas de oxigênio com fluxômetro; uma saída de 
ar comprimido; uma fonte de aspiração a vácuo; um foco de luz; tomadas 
elétricas de ambas voltagens (110 e 220 V); monitor cardíaco; oxímetro de 
pulso; esfigmomanômetro e estetoscópio (Figura 12.1).

 � Equipamentos e materiais de suporte respiratório: incluem ventiladores 
mecânicos, máscaras e cateteres para oxigênio (O2), sondas para aspiração, 
carrinho de emergência com material completo para intubação orotraqueal 
e ventilação manual (Figura 12.2).

 � Equipamentos e materiais de suporte cardiovascular: contemplam equipos 
de soro e transfusão, cateteres, seringas e agulhas e equipos para medida de 
pressão venosa central (PVC). É necessária, também, uma variedade de so-
luções venosas, fármacos utilizados rotineiramente e aqueles relacionados 
à reanimação cardiovascular.

Outros materiais também são necessários na sala de recuperação, como 
bandeja de cateterismo vesical; sondas vesicais de demora; sistema de dre-
nagem vesical; pacotes de curativos; bolsas coletoras para drenos e ostomias; 
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gazes; chumaços e adesivos; termômetros; frascos e tubos esterilizados para 
coleta de sangue; medicamentos e soros; travesseiros; almofadas; cobertores, 
mantas térmicas; talas e outros.

Figura 12.1 Leito de recuperação anestésica do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), com monitor 
cardíaco e coluna de gases. Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora Rachel de Carvalho.

Figura 12.2 Carro de emergência e equipamento de aquecimento da manta térmica da recuperação 
anestésica do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).
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RECURSOS HUMANOS

A assistência adequada dos pacientes submetidos ao processo anestésico-
-cirúrgico depende não só de um ambiente físico apropriado, de materiais e 
equipamentos adequados, mas, especialmente, da identificação e do controle 
dos fatores de risco aos quais são submetidos. É necessário, portanto, haver 
recursos humanos treinados e especializados para atuarem na SRPA, a fim de 
atingir um nível de excelência na assistência de enfermagem.

As equipes médica e de enfermagem devem ser treinadas e habilitadas a 
prestar cuidados individualizados e de alta complexidade nesse período, o que 
assegura a prevenção de riscos e complicações decorrentes do ato anestésico-
-cirúrgico. 

A equipe de enfermagem da SRPA é composta por enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, sendo considerada uma assistência de nível crítico e especia-
lizada, cujo principal objetivo é a segurança do paciente no POI. Para tanto, 
deve haver um dimensionamento adequado de recursos humanos na sala de 
recuperação, em relação ao número de pacientes1.

Em relação ao dimensionamento de pessoal na SRPA, a Associação Brasi-
leira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro 
de Material e Esterilização (SOBECC)4 sugere a necessidade mínima de um 
enfermeiro para cada três ou quatro pacientes que dependem de respiradores 
ou um enfermeiro para cada oito pacientes sem esta dependência. Para ambos 
os casos, necessita-se, minimamente, de um técnico de enfermagem para cada 
três pacientes. Esta relação tem como finalidade proporcionar uma assistência 
individualizada e compatível com as necessidades de cada paciente, com foco 
na sua segurança e na recuperação pós-anestésica.

É de competência de cada profissional da enfermagem as seguintes funções 
dentro da SRPA4:

 � Enfermeiro: espera-se do enfermeiro da SRPA competências técnico-cien-
tíficas como: conhecimento da farmacodinâmica da anestesia, atuação em 
urgências cardiorrespiratórias e reanimação cardiopulmonar, elaboração 
do plano de cuidados previsto no Sistema de Assistência de Enfermagem 
Perioperatória (SAEP), aplicação dos índices de avaliação do paciente usa-
dos no setor, avaliação sistemática do paciente, desde a admissão até a alta, 
devidamente registrados em seu prontuário; além das competências técni-
co-administrativas, que incluem: atualização e cumprimento dos procedi-
mentos-padrão da unidade, elaboração de escalas de folgas e férias, tendo 
em vista o correto dimensionamento de recursos, controle dos entorpe-
centes utilizados no setor, previsão e provisão de materiais e equipamentos 
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em boas condições de uso necessários à assistência na SRPA, bem como 
participação em estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento sobre a 
assistência no POI e propiciem conhecimentos que devem ser difundidos à 
equipe, por meio de educação continuada. Cabe ao enfermeiro “a preven-
ção e o controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 
durante a assistência de enfermagem”, sendo sua esta responsabilidade ain-
da que a assistência seja prestada coletivamente9.

 � Técnico de enfermagem: a Lei n. 7.49810 se refere à orientação e ao acompa-
nhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe pres-
tar assistência aos pacientes designados pelo enfermeiro segundo a pres-
crição médica e de enfermagem, manter a ordem e a limpeza da unidade, 
zelando pela segurança do paciente e da equipe, aplicar os índices de avalia-
ção do paciente utilizados em SRPA, registrar, no prontuário e em impres-
sos específicos, as ações de cuidados executadas junto ao paciente, notificar 
o enfermeiro sobre as condições do paciente e as eventuais intercorrências, 
cumprindo sempre as normas e as rotinas da instituição. 

Ressalta-se que cabe ao profissional “assegurar à pessoa, família e coletivi-
dade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negli-
gência ou imprudência, por parte de qualquer membro da equipe de saúde”9.

Para tanto, a equipe de enfermagem deve estar treinada para receber os pa-
cientes de diferentes procedimentos e técnicas anestésicas, bem como a prestar 
todos os cuidados no POI7.

 � Auxiliar administrativo: este profissional integra a equipe da SRPA em algu-
mas instituições e desempenha atividades como: realizar pedidos de almo-
xarifado; controlar estoque, arquivar documentos, fazer estatística diária 
do movimento na SRPA, reproduzir a escala mensal, solicitar consertos e 
reparos nos equipamentos, fazer encaminhamentos dos exames solicitados, 
executar outras atividades burocráticas, segundo a necessidade do serviço e 
atender ao público externo, quando necessário.

Para desenvolver atividades em áreas específicas, como o CC e a recupera-
ção, há necessidade de pessoal treinado que atue em uma área única, com o in-
tuito de obter uma assistência de enfermagem adequada, de modo a diminuir 
os fatores de risco e garantir segurança ao paciente.

Porém, o que tem sido vivenciado em muitas instituições é a atuação simul-
tânea do enfermeiro no CC e na SRPA, ou seja, a unidade fica sob cuidados 
de auxiliares e/ou técnicos de enfermagem com supervisão indireta do enfer-
meiro do CC, fato que proporciona uma condição de risco, ao se considerar 
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a possibilidade de intercorrências e complicações comuns no POI e dificulta 
a assistência individualizada e de qualidade, especialmente em situações de 
emergência6,11. 

LEITOS DE RETAGUARDA NA RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA

Outro aspecto organizacional da SRPA que é importante e cada vez mais fre-
quente na atualidade trata-se da utilização de leitos de retaguarda para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de Internação (UI)/enfermaria.

Após o procedimento anestésico-cirúrgico, inicia-se um período conside-
rado crítico para o paciente, que deve permanecer sob a observação e os cuida-
dos constantes da equipe de enfermagem, a fim de prevenir as intercorrências 
comuns do período pós-anestésico e, caso estas ocorram, oferecer pronto aten-
dimento4, sendo, portanto, encaminhado à SRPA. 

Porém, nem todos os pacientes são encaminhados para a recuperação anesté-
sica após o procedimento, o que ocorre em proporção menos frequente, em caso 
de cirurgia de grande porte, em pacientes em extremos de idade e com doenças 
preexistentes, sendo o POI realizado na UTI, dada a gravidade de tais pacientes.

Pode-se inferir que as comorbidades contribuem para a instabilidade do 
paciente no POI, pois a existência de doenças prévias, como hipertensão ar-
terial sistêmica, diabete melito, cardiopatias e pneumopatias eleva os riscos 
anestésicos. Esses pacientes terão necessidades de constante monitoração dos 
parâmetros vitais e rigorosa observação clínica, para evitar e tratar as intercor-
rências advindas do período pós-operatório12.

Em se tratando de avaliação de riscos, a American Society of Anesthesiolo-
gists (ASA)13 classifica como ASA I o paciente sadio, sem doenças pregressas; 
ASA II, o paciente com doença sistêmica leve; ASA III, o paciente com doença 
sistêmica grave; ASA IV, aquele com doença sistêmica intensa, que é de cons-
tante risco à vida; ASA V, o paciente moribundo; e como ASA VI, o paciente 
com morte cerebral, doador de órgãos e tecidos, como já visto no Capítulo 10 
– Tipos e riscos anestésicos (Quadro 10.1, p. 200).

Na SRPA, o atendimento ao paciente ASA II mostra-se como o mais fre-
quente, mas também são assistidos pacientes ASA I e ASA III, cuja comorbida-
de mais frequente é a hipertensão, os quais requerem da equipe de enfermagem 
cuidados de nível intermediário e/ou semicríticos12,14,15.

O uso dessa classificação é um importante indicador do grau de depen-
dência do paciente em relação aos cuidados da equipe de enfermagem e do 
tempo de permanência na SRPA, ou seja, conforme aumentam as horas de 
permanência do paciente na unidade, maior é seu grau de dependência dos 
cuidados de enfermagem e mais alta é a classificação ASA. Esse fato pode indi-
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car a necessidade de adequação dos recursos humanos disponíveis, bem como 
de sua capacitação técnica12.

A literatura atual aponta a ocorrência do atendimento do paciente ASA IV 
na SRPA, ou seja, pacientes críticos que necessitavam de cuidados intensivos 
no POI, tendo critérios de admissão para a UTI, fato que se deve à escassez de 
leitos em unidades de tratamento intensivo11,12,16.

A admissão de pacientes com indicação de cuidados intensivos na SRPA 
é uma realidade presente e tem ocorrido em diferentes instituições, por causa 
do aumento da demanda de pacientes com risco para instabilidade hemodinâ-
mica no POI, e as unidades de recuperação anestésica se tornam atrativas para 
a admissão desses pacientes, por serem locais com área física e equipamentos 
que comportam esse tipo de assistência12.

Ressalta-se que, nestes casos, deve haver uma adequação dos recursos hu-
manos na SRPA, ou seja, um enfermeiro para cada três ou quatro leitos, em de-
corrência da maior complexidade da assistência4, proporção que nem sempre é 
respeitada pelas instituições, por causa da falta de profissionais17.

Além da adequação no dimensionamento de pessoal, há a necessidade de 
que estes profissionais estejam preparados para assistência a pacientes subme-
tidos aos mais diversos tipos de cirurgias, dependentes ou não de respirado-
res18, por uma equipe treinada e habilitada para prestar cuidados individuali-
zados e de alta complexidade6.

Apesar da crescente utilização de leitos de retaguarda da UTI na SRPA, a 
presença desse tipo de pacientes ainda exige da equipe de enfermagem uma 
readequação da rotina do setor, pela complexidade dos cuidados prestados, 
que requerem melhor preparo técnico e maior tempo na assistência.

Além dos pacientes críticos, há outro grupo de pacientes que tem utilizado 
o leito de retaguarda na SRPA. São pacientes não críticos, que foram encami-
nhados para SRPA normalmente, submetidos aos cuidados e às avaliações da 
unidade, atingiram escore de alta no índice de Aldrete e Kroulik, porém não há 
leitos disponíveis na UI para realizar sua transferência.

Apesar da assistência a este grupo de pacientes ser de menor complexidade 
que a prestada aos pacientes críticos, também há um impacto na rotina da 
SRPA, por causa das demandas destes pacientes, que também não são comuns 
ao paciente em POI na unidade.

Tempo de permanência em leito de retaguarda 

Estudos mostram que o tempo médio de permanência dos pacientes “co-
muns” na SRPA é de aproximadamente 2 horas, tempo em que a maioria dos 
pacientes atinge pontuação máxima na avaliação pelo índice de Aldrete e 
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Kroulik14,19, sendo que este tempo pode ser reduzido em caso de POI de cirur-
gias eletivas e de pequeno porte.

Em se tratando da ocupação em leitos de retaguarda, segundo a literatu-
ra, a permanência dos pacientes sobe para 27 horas11 e 41,4 horas16, em mé-
dia, aguardando liberação de leito na enfermaria e UTI, respectivamente. Este 
tempo pode chegar a 192 horas16 nos pacientes críticos, cuja recuperação total 
ocorre em leito de retaguarda com saída direto para a UI.

Observa-se, por estes dados, que o tempo médio de permanência do pa-
ciente em leito de retaguarda na SRPA é muito superior ao tempo médio de 
permanência dos pacientes em POI, o que impacta diretamente na rotativida-
de dos leitos da recuperação, obrigando a recuperação dos pacientes na própria 
SO, por profissionais do CC, que nem sempre possuem intimidade na aplica-
ção dos índices de avaliação do paciente, além do aumento do tempo de giro 
de sala e do consequente atraso no mapa cirúrgico.

Sendo assim, não só os aspectos assistenciais devem ser considerados, mas 
também os organizacionais e financeiros, ou seja, o elevado custo da SO sendo 
utilizada como unidade pós-operatória, em virtude da falta de leitos suficientes 
na SRPA, impedindo a continuidade da programação cirúrgica6.

Sabe-se que pacientes com maior número de horas de permanência na uni-
dade apresentam maior grau de dependência dos cuidados de enfermagem, em 
razão da assistência e da terapêutica que necessitam12, o que tem relação direta 
com a carga de trabalho de enfermagem20.

Dificuldades na assistência de enfermagem ao paciente em leito de 
retaguarda 

A presença do paciente em leito de retaguarda na SRPA traz a necessidade 
da adaptação da assistência de enfermagem prestada a estes pacientes segundo 
seu grau de dependência e no atendimento às suas necessidades, das mais sim-
ples às mais complexas, trazendo dificuldades à equipe, conforme ilustrado, 
resumidamente, no Quadro 12.1.

As dificuldades na assistência aos pacientes críticos na SRPA começam em 
sua admissão, que se configura em um momento crítico, por causa do tempo re-
lacionado ao preparo do leito destinado ao paciente, recepção, monitorização e 
identificação do quadro clínico do paciente na passagem de plantão e realização 
das fases do SAEP, bem como na diluição e instalação de medicações e bombas 
de infusão, além de outros equipamentos, como o ventilador mecânico, cujo 
manuseio não é de conhecimento de todos os profissionais da unidade16.

Soma-se, ainda, a necessidade de maior vigilância do paciente intubado 
e um número maior de funcionários envolvidos no cuidado, em decorrência 
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Quadro 12.1. Dificuldades da equipe de enfermagem na assistência a pacientes em leito de retaguarda 
na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Categoria dos 
cuidados

Pacientes críticos/retaguarda da UTI Pacientes não críticos/retaguarda 
da UI ou enfermaria

Administrativos Maior tempo no preparo do leito 
para admissão na SRPA

Não se aplica

Preenchimento de impressos 
próprios da UTI

Preenchimento de impressos 
próprios da enfermaria

Equipamentos 
específicos

Manuseio de ventilador mecânico Não se aplica

Monitorização invasiva Não se aplica

Medicação por bomba de infusão Não se aplica

Locomoção Necessidade de transporte 
em maca para exames com 
acompanhamento de profissionais

Necessidade de transporte em 
cadeira de rodas para exames com 
acompanhamento de profissionais

Nutrição Administração de dieta parenteral 
e enteral

Administração de dieta via oral 

Cuidado corporal Mudança de decúbito e prevenção 
de úlceras por pressão (UPP)

Não se aplica

Banho em leito Banho em chuveiro do vestiário 
do CC

Realização de curativos em ferida 
cirúrgica, cateteres e drenos

Realização de curativos em ferida 
cirúrgica, cateteres e drenos 

Eliminação Controle de débito de sonda vesical 
de demora (SVD) e uso de fralda

Necessidade de encaminhar o 
paciente ao banheiro do CC ou uso 
de comadre/papagaio

Visita médica/
familiares 

Dificuldade no acesso da equipe 
multiprofissional

Dificuldade no acesso da equipe 
multiprofissional

Preparo do ambiente/paciente para 
visita de familiares em espaço 
inadequado

Necessidade de levar o paciente 
à porta do CC em maca ou em 
cadeira de rodas



24112 Aspectos organizacionais da Sala de Recuperação Pós-Anestésica

da possibilidade de extubação durante a realização dos procedimentos, como 
mudança de decúbito, banho no leito, entre outros, ou, ainda, acontecer a au-
toextubação21. Esses cuidados exigem também a presença de dois ou mais fun-
cionários, a depender do tamanho e do peso do paciente, o que impacta na 
assistência aos demais pacientes no setor.

A dificuldade com o manuseio de certos equipamentos é acentuada em re-
lação ao acesso às medicações e aos materiais específicos aos cuidados presta-
dos nestes leitos, pois o CC, por ser um setor fechado de alta complexidade, 
possui uma farmácia satélite localizada em seu espaço físico. Porém, há uma 
limitação de medicações para determinados casos de POI de pacientes em leito 
de retaguarda, que precisam de medicações quase nunca utilizadas no CC, pois 
são comuns aos setores de continuidade à assistência pós-alta da recuperação.

Em contrapartida, a admissão dos pacientes não críticos não traz impac-
to, uma vez que se trata do paciente comumente encaminhado para cuidados 
pós-operatórios na SRPA e que só após a alta será notificada a necessidade de 
permanência no setor, por causa das questões administrativas.

Neste sentido, mostra-se a dificuldade no transporte desses pacientes para 
a realização de exames, como tomografia computadorizada e ultrassonografia, 
entre outros, pois, em algumas instituições, não há funcionários específicos para 
realização do transporte, sendo este realizado pelos colaboradores da SRPA.

No caso dos pacientes críticos há necessidade da presença do enfermeiro, 
do técnico de enfermagem e de um médico quando o paciente estiver depen-
dente de ventilação mecânica. Soma-se, ainda, o tempo despendido na espera 
de elevadores, no preparo do paciente para saída do setor e nova admissão na 
SRPA após realização do exame16.

Tanto o paciente crítico como o não crítico em leito de retaguarda reque-
rem mais tempo despendido com preenchimento de impressos e outros pro-
cessos administrativos, que vão muito além dos índices de avaliação utilizados 
na SRPA. Trata-se do preenchimento de impressos próprios da UTI e da UI, 
que não são de total domínio do funcionário da SRPA, fato que pode corro-
borar na conhecida limitação da qualidade dos registros da enfermagem, um 
constante desafio para a categoria14.

Sabe-se que o paciente na SRPA permanece em jejum iniciado no pré-
-operatório, mas os pacientes não críticos em leito de retaguarda precisam se 
alimentar, o que é feito via serviço de nutrição a pedido da enfermeira da uni-
dade. O fato de ter um paciente se alimentando dentro do setor causa certo 
mal-estar em relação aos demais pacientes em jejum, que referem o desejo de 
comer também, mas estão impossibilitados de fazê-lo11.

A situação torna-se muito delicada quando há crianças em POI que têm 
dificuldade de entender a necessidade de permanecer em jejum, sendo neces-
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sária atenção especial a este grupo que, por si só, já requer atenção diferenciada 
da equipe de enfermagem no transoperatório e, especialmente, pós-operatório, 
com técnicas lúdicas e humanizadas apropriadas para cada idade17, 22.

A alimentação do paciente crítico trata-se de procedimento mais simples, 
feita via parenteral ou enteral que não aguça os sentidos dos demais pacientes. 
Porém, os cuidados são mais complexos.

As dificuldades com estes pacientes referem-se, ainda, aos cuidados de hi-
giene, pela necessidade do uso de fraldas, que requerem atenção periódica e do 
banho no leito, que exige a participação de mais de um funcionário. Fato que 
se agrava com a necessidade de mudança constante de decúbito e a aplicação 
de estratégias para a prevenção de úlceras por pressão (UPP).

No paciente não crítico, há necessidade de encaminhá-lo para banho de 
chuveiro que, apesar de não exigir esforço e habilidade física do profissional, 
esbarra na dificuldade relacionada à estrutura física do CC em relação ao con-
trole asséptico, por ser considerado uma área restrita. Não há presença de ba-
nheiro na SRPA, logo, são usados os vestiários dos funcionários, que se encon-
tram em uma área não restrita pertencente ao CC11.

A realização de curativos em ferida cirúrgica, acessos venosos, cateteres e 
drenos também não constitui cuidado típico da SRPA, pois os curativos nor-
malmente são realizados entre 12 a 24 horas após o procedimento cirúrgico, 
quando o paciente já se encontra na enfermaria.

O mesmo procedimento do banho é utilizado no caso das eliminações ve-
sico-intestinais do paciente, que se sente desconfortável em utilizar a comadre 
dentro da SRPA, tendo a possibilidade de se locomover até o banheiro, onde 
terá mais privacidade11.

Quando for necessária avaliação com médicos de áreas específicas ou ou-
tros profissionais de saúde, como terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, 
que são muito requisitados por causa da fisioterapia respiratória, é necessário 
localizá-los e solicitar o atendimento, sendo que muitos desconhecem a lo-
calização da SRPA na instituição e o procedimento de vestimenta específica 
necessária para entrar no setor, o que resulta na demora da presença desse 
profissional, especialmente em situações de emergência16.

Outro momento estressante, tanto para a equipe como para a família, é o 
horário de visita, pois o acesso ao paciente é difícil, a começar pela localização 
da SRPA dentro do CC, pelas características próprias do setor de fluxo de pes-
soal reduzido e vestido adequadamente.

Muitas instituições não permitem a entrada de visitantes na unidade e, aque-
las que autorizam, o fazem em período menor do que em outros setores, sendo 
permitida a entrada de apenas dois familiares por paciente grave ou a colocação 
do paciente não grave em cadeira de rodas, sendo levado até a porta do CC11,16.
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Ambas as alternativas interferem no fluxo da assistência de enfermagem, 
por causa do tempo gasto para preparar o familiar e o paciente para este mo-
mento e responder suas dúvidas frequentes em relação à cirurgia, à recupe-
ração e à previsão de saída do setor, informações que, muitas vezes, não são 
conhecidas pelos colaboradores do setor11,16.

Esses fatores contribuem ainda mais para o aumento da ansiedade dos pa-
cientes em relação à sua própria situação e à necessidade de receber visita de 
seus familiares, o que os afeta fisiológica e psicologicamente. Desse modo, é 
necessário que haja uma adaptação dos profissionais e do próprio setor para 
receber a família do paciente, considerando a importância destes na recupera-
ção do paciente23,24.

O ambiente do CC e da SRPA por si só envolve forte carga emocional, 
por ser um setor fechado, crítico e com alto nível de estresse, e, somado às 
características da UTI, ou seja, de instabilidade e proximidade com a morte 
e tensão do tratamento intensivo, além de relacionamento com familiares de 
pacientes, pode ocasionar consequências à saúde física e mental do profis-
sional.

Esta “nova realidade” traz uma sobrecarga de trabalho e estresse para os pro-
fissionais envolvidos, que precisam conciliar a assistência aos pacientes críticos 
ou não críticos em leitos de retaguarda e o atendimento simultâneo aos demais 
pacientes em POI das mais diferentes idades e especialidades cirúrgicas.

Portanto, este colaborador precisa ter, além da competência técnica que lhe 
é comumente exigida na SRPA, conhecimentos e habilidades especiais para o 
cuidado ao paciente crítico em longa permanência no setor, necessitando de 
orientação e treinamento especializados.

Identificar o grau de dependência dos cuidados de enfermagem, a gravi-
dade dos pacientes e as horas de assistência de enfermagem são variáveis que 
podem auxiliar na adequação dos recursos disponíveis, capacitando os enfer-
meiros para dialogar junto aos administradores das instituições, buscando ofe-
recer assistência de enfermagem segura ao paciente e ao próprio trabalhador 
de enfermagem12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A SRPA tem papel de grande importância no contexto hospitalar, no senti-
do de receber pacientes após o procedimento anestésico-cirúrgico e contribuir 
para sua recuperação, evitando e/ou tratando qualquer tipo de complicação 
comum ao POI.

Para tanto, a unidade precisa seguir padrões predeterminados no que se 
refere à sua estrutura física e às características arquitetônicas, além de estar de-
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vidamente abastecida com equipamentos e materiais necessários à assistência 
pós-operatória, assegurando uma assistência de qualidade.

Da mesma maneira, no que se refere aos recursos humanos, necessitam 
manter o nível de excelência nos cuidados prestados, seja pela equipe de en-
fermagem ou pela equipe médica. O enfermeiro e o técnico de enfermagem 
têm funções específicas na SRPA, que, juntas, asseguram bom atendimento, 
conforto, bem-estar e segurança dos pacientes, sendo de grande importância 
que estejam em quantidade suficiente para o número de leitos e o grau de com-
plexidade dos pacientes atendidos.

A admissão de pacientes com indicação de cuidados intensivos tem se tor-
nado uma prática comum na SRPA, em virtude do aumento da demanda desse 
perfil de pacientes, desproporcionalmente ao crescente no número de leitos de 
UTI disponíveis.

O mesmo pode acontecer com a permanência estendida de pacientes em 
situação de alta da SRPA, mas que não têm leito disponível para sua transferên-
cia para a enfermaria ou UI.

Nestes casos, há necessidade de adaptações da equipe de enfermagem para 
prestar cuidados, como mudança de decúbito, banho no leito, administração 
de dieta, curativos, entre outros, não comuns à assistência rotineira da SRPA, 
sem deixar de assistir os pacientes em POI.

Neste sentido, ressalta-se a necessidade de adequação do número de profis-
sionais de enfermagem para atendimento dos leitos da SRPA, considerando a 
quantidade e a magnitude dos cuidados prestados, assegurando a devida capa-
citação técnica para prestar uma assistência segura e humanizada.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina unidade de recuperação pós-anestésica e seus objetivos.
2. Descreva as áreas essenciais que devem compor a estrutura física da 

SRPA e as características arquitetônicas indicadas.
3. Cite os equipamentos e os materiais básicos que deve conter uma 

SRPA.
4. Enumere os recursos humanos envolvidos na assistência ao paciente 

cirúrgico na recuperação anestésica e suas principais funções.
5. Discuta as principais dificuldades na assistência de enfermagem ao 

paciente crítico e não crítico em leito de retaguarda na SRPA.
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RESUMO

O presente capítulo aborda as principais ações de enfermagem direciona-
das ao paciente que se encontra no período de Pós-Operatório Imediato (POI), 
isto é, ao paciente que está se recuperando da anestesia na Sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (SRPA). Além do sólido conhecimento acerca da assistência do 
paciente na SRPA, bem como a abordagem das complicações mais frequentes 
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apresentadas pelo paciente nesse período, este capítulo descreve os objetivos 
da SRPA e as avaliações inicial e sistemática do paciente, realizadas pelo enfer-
meiro, bem como os cuidados no preparo da unidade para o recebimento do 
paciente cirúrgico.

INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma profissão essencial nos serviços de saúde. Utiliza não 
só conhecimentos específicos ou relacionados à área da saúde, mas também 
integra e aplica conhecimentos derivados de outras áreas, como as ciências so-
ciais, comportamentais, naturais e humanas. Assim, os enfermeiros que atuam 
no período perioperatório devem fundamentar suas ações na aplicação criativa 
desses conhecimentos e ter habilidades e competências para planejar um cui-
dado individualizado ao paciente cirúrgico.1

A enfermagem perioperatória engloba as três fases da experiência cirúrgi-
ca: pré, trans e pós-operatória. Cada uma dessas fases ocorre sequencialmente, 
com eventos que constituem a experiência cirúrgica e cada uma delas abarca 
um amplo conjunto de intervenções para a enfermagem. Os principais objetivos 
da assistência de enfermagem no perioperatório são diminuir o risco cirúrgico, 
propiciando um ambiente seguro para o paciente, e promover a recuperação e a 
reabilitação no pós-operatório.1 A enfermagem perioperatória atua em um con-
texto caracterizado por rápidas mudanças tecnológicas, econômicas e culturais, 
que implicam adaptação contínua e requer programas de educação permanente, 
efetivos e atualizados. A assistência de enfermagem ao paciente no perioperató-
rio inclui o cuidado direto e o seu gerenciamento, bem como o constante ques-
tionamento, resultando na realização de pesquisas na área de enfermagem. 

A recuperação, a segurança e o bem-estar do paciente cirúrgico e de sua 
família constituem os principais resultados a serem alcançados pela equipe de 
enfermagem durante os períodos pré, trans e pós-operatório. 

O enfermeiro deve avaliar o estado de saúde do paciente em todas as fases de 
seu tratamento, considerando os aspectos fisiológicos e psicossociais; estabele-
cer os diagnósticos de enfermagem e as respectivas intervenções; participar do 
ensino ao paciente e de seus familiares; assegurar a implementação de medidas 
de prevenção e controle de infecções; estabelecer o cuidado de enfermagem; 
aplicar estratégias para tentar diminuir o medo e a ansiedade desencadeados 
pelo procedimento cirúrgico, bem como avaliar os resultados. Para tanto, é ne-
cessário que a assistência de enfermagem esteja organizada a partir de um mé-
todo científico que contribua para a avaliação do paciente, para a identificação 
dos diagnósticos de enfermagem e para o planejamento da assistência, isto é, 
que esteja organizada com base no Processo de Enfermagem (PE).
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O PE é descrito como um método sistemático de prestação de cuidados 
humanizados, que enfoca a obtenção de resultados para restaurar, manter e 
promover a saúde, por meio de uma abordagem de solução de problemas des-
crita em cinco fases inter-relacionadas: coleta de dados, diagnóstico de enfer-
magem (raciocínio diagnóstico), planejamento da assistência, implementação 
da assistência e avaliação.2 

Um referencial teórico amplamente utilizado no Brasil é a Teoria das Ne-
cessidades Humanas Básicas, de Wanda de Aguiar Horta,3 a qual se utiliza das 
categorias de necessidades humanas básicas hierarquizadas: psicobiológicas, 
psicossociais e psicoespirituais. Vale ressaltar que, nesse processo, o enfermei-
ro tem disponíveis como recursos importantes para a fundamentação do PE 
a taxonomia diagnóstica da North American Nursing Diagnosis Association 
International (NANDA-I),4 a Classificação das Intervenções de Enfermagem 
(Nursing Interventions Classification – NIC)5 e a Classificação dos Resultados 
de Enfermagem (Nursing Outcomes Classification – NOC).6

O paciente à espera de uma cirurgia pode apresentar medo e ansiedade, 
relacionados com a falta de familiaridade com o ambiente hospitalar, com o pro-
cedimento anestésico-cirúrgico, com a expectativa de dor no pós-operatório e 
com receio da morte ou de mutilações que possam decorrer da cirurgia. A 
educação do paciente e do familiar, fornecendo informações para sanar dúvidas, 
encorajando o paciente a verbalizar as suas angústias e percepções da situação,  
desmistificando as fontes do medo, devem ser realizadas com o objetivo maior de 
minimizar a exacerbação do estresse fisiológico no perioperatório, favorecendo a 
promoção da recuperação no pós-operatório e o alcance da reabilitação7.

PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO 

A fase pós-operatória é a terceira fase da experiência cirúrgica, e encontra-
-se didaticamente dividida em três etapas: 1) imediata – corresponde as pri-
meiras 12 ou 24 horas após o término da cirurgia; 2) mediata – inicia após as 
primeiras 24 horas e se desenvolve por um período variável até o dia da alta 
hospitalar; 3) tardia – sucede a etapa anterior e se estende por um a dois meses, 
até a completa cicatrização das lesões8.

Portanto, o período Pós-Operatório Imediato (POI) corresponde ao perío-
do em que o paciente está se recuperando da anestesia, sendo iniciado na re-
cepção do paciente na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

As primeiras SRPA surgiram em 1800. No entanto, esse ambiente só ficou 
amplamente estabelecido após a Segunda Guerra Mundial9. Em 1947, o The 
Journal of The American Medical Association publicou um estudo que avaliou 
306 óbitos ocorridos no pós-operatório, identificando os seguintes fatores de 
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risco: controle inadequado do paciente, oxigenação insuficiente, administração 
excessiva de agente anestésico, erros de julgamento clínico, seleção inadequa-
da do agente anestésico, supervisão inadequada, erros de técnica, problemas 
com sedação, obstrução de vias aéreas no período intraoperatório e laringoes-
pasmo. Alguns desses fatores ainda ocorrem nos dias atuais, entretanto, com 
menor frequência, em decorrência dos avanços nas técnicas de anestesia e na 
tecnologia de monitoração, que possibilitam maior controle dos sinais vitais.

Em um estudo10 no qual foram avaliados pacientes no POI de cirurgias 
gerais, os autores encontraram onze diagnósticos de enfermagem (DE) reais 
(integridade da pele prejudicada, proteção ineficaz, mobilidade no leito preju-
dicada, dor aguda, padrão respiratório ineficaz, hipotermia, náusea, ansiedade, 
memória prejudicada, retenção urinária e comunicação verbal prejudicada) e 
onze DE de risco (risco de queda, risco de aspiração, risco de infecção, risco 
de desequilíbrio da temperatura corporal, risco de desequilíbrio do volume de 
líquidos, risco de glicemia instável, risco de retenção urinária, risco de sangra-
mento, risco de lesão perioperatória por posicionamento, risco de função he-
pática prejudicada e risco de recuperação cirúrgica retardada), evidenciando, 
assim, as possíveis complicações inerentes aos pacientes nesse período.

Com a modernização da anestesia, cresceu a demanda por um cuidado 
pós-anestésico sistematizado. Ao mesmo tempo, houve maior oferta de tecno-
logia, o que possibilitou a avaliação com maior precisão e rapidez do paciente 
no POI. Observaram-se, assim, redução da morbidade e da mortalidade dos 
pacientes e diminuição do período de hospitalização.

Não se pode prever, com exatidão, como será o futuro. Entretanto, acredita-
-se que as SRPA e os enfermeiros continuarão desempenhando um importante 
papel para o sucesso da recuperação de pacientes submetidos a procedimentos 
anestésico-cirúrgicos9.

RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA 

Objetivos da recuperação pós-anestésica 

Os objetivos da SRPA são proporcionar a recuperação dos pacientes e pre-
venir e detectar precocemente complicações relacionadas ao procedimento 
anestésico-cirúrgico11. O foco da assistência de enfermagem na SRPA é assistir 
o paciente até que ele tenha se recuperado dos efeitos dos anestésicos, isto é, 
até que os seus sinais vitais, consciência e as suas funções motoras e sensitivas 
retornem aos níveis pré-operatórios.

A SRPA constitui parte do bloco cirúrgico, encontrando-se, dessa forma, 
próxima ao Centro Cirúrgico (CC), o que facilita o acesso da equipe. Na ocor-
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rência de complicações pós-operatórias, o paciente poderá ser avaliado rapi-
damente e, caso seja necessário, poderá ser encaminhado novamente à Sala de 
Operações (SO)12. 

O enfermeiro que atua na SRPA deve planejar o cuidado, visando restabe-
lecer o equilíbrio fisiológico do paciente com o menor índice de complicações 
possível. Para o alcance desses objetivos, o enfermeiro deve identificar os diag-
nósticos de enfermagem e assistir o paciente de forma individualizada.

Preparo da unidade para o recebimento do paciente na recuperação 
pós-anestésica 

Considerando os objetivos da SRPA (avaliação crítica e estabilização do pa-
ciente com ênfase na prevenção de complicações resultantes do procedimento 
anestésico-cirúrgico), deve-se organizar previamente a unidade para receber 
o paciente com segurança e conforto (Figura 13.1). Essa organização consiste 
em: verificar as saídas de oxigênio e vácuo, testando seu funcionamento; veri-
ficar o material básico (suporte para soro, umidificador de oxigênio, nebuliza-

Figura 13.1. Leito de Recuperação Anestésica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP).
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dores e vaporizadores, extensões, material para aspiração endotraqueal, gases 
e ataduras de contenção); prever e prover medicamentos e materiais para o 
atendimento das complicações mais frequentes. 

Considerando-se que a assistência ao paciente na SRPA deve abarcar a ava-
liação periódica das funções respiratória, cardiovascular e neuromuscular, do 
estado mental, da temperatura, da dor, de náuseas e vômitos, do volume de 
líquido infundido, do volume de diurese e drenagem/sangramento13, os apa-
relhos comumente utilizados para uma adequada avaliação do paciente são14:

 � Oxímetro de pulso. 
 � Monitor cardíaco para avaliação do eletrocardiograma (ECG).
 � Aparelho para medida da pressão arterial sistêmica (PAS) e da pressão ar-

terial média (PAM) não invasiva e invasiva. 
 � Dispositivo para aferir a pressão venosa central (PVC). 
 � Termômetro digital.
 � Medicamentos de rotina utilizados relacionados à reanimação cardiovascular.
 � Desfibrilador para ressuscitação cardiopulmonar.
 � Material para intubação e traqueostomia.
 � Ventilador mecânico, máscaras e cateteres de oxigênio.
 � Capnógrafo.
 � Material para inserção de cateter venoso central (CVC).
 � Soros para reposição de volume e hidratação.
 � Bomba de infusão. 
 � Sistema de ar forçado aquecido e cobertores.
 � Medicamentos de emergência, analgesia e sedação, assim como seus anta-

gonistas. 
 � Material para sondagem vesical e gástrica.

Além disso, é necessário implementar programas de educação permanente 
e de reformulação periódica das diretrizes de assistência, com base em evidên-
cias atualizadas.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE NO PERÍODO 
PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO 

Admissão do paciente na recuperação pós-anestésica e avaliação 
inicial 

A avaliação inicial deve ser feita rapidamente pelo enfermeiro, enquanto 
monitora os sinais vitais do paciente e recebe as informações referentes ao pe-
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ríodo intraoperatório pelo profissional do CC. Essa avaliação do paciente deve 
ser iniciada imediatamente após sua admissão na SRPA. 

O enfermeiro deverá inspecionar prontamente o paciente, enquanto ava-
lia o padrão respiratório e instala o sensor para verificação da saturação de 
oxigênio (SpO2)/oxímetro de pulso, considerando que o objetivo primordial é 
assegurar uma ventilação adequada; em seguida é recomendável a colocação 
do termômetro digital, a instalação do esfigmomanômetro para verificar a PAS 
e a PAM não invasiva ou zerar o sistema para monitorização invasiva, e, por 
último, a colocação dos eletrodos e/ou dos cabos para monitoração do ECG.

Esse é o momento ideal para que o enfermeiro reúna informações relevan-
tes sobre o paciente e o procedimento anestésico-cirúrgico, como: nome; idade; 
diagnóstico médico; estado do paciente no período pré-operatório (doenças e 
diagnósticos de enfermagem preexistentes); alergias; anestesia e cirurgia pro-
posta e realizada; complicações no transoperatório (hemorragias, alterações de 
PAS/PAM, queda da SpO2, broncoespasmo, laringoespasmo); medicamentos 
administrados em SO; reposições de líquidos e débitos urinário e gástrico12. 
Essas informações devem ser transmitidas por um profissional de enferma-
gem (enfermeiro ou técnico de enfermagem) do CC e/ou pelo anestesiologista, 
que normalmente acompanha o paciente até a SRPA. Após monitorar os sinais 
vitais, o enfermeiro deverá, pautado nas informações referentes ao período 
transoperatório, avaliar curativos, cateteres e drenos e iniciar a avaliação sis-
temática do paciente.

Avaliação sistemática do paciente

Uma vez realizadas a avaliação inicial e a assistência imediata, o enfermeiro 
deverá avaliar o paciente sistematicamente. Essa avaliação inclui a investigação 
do estado emocional e físico do paciente, e deve ser realizada obedecendo-se 
uma orientação cefalocaudal, por sistemas ou, ainda, segundo as necessidades 
de cada paciente.

O enfermeiro deverá iniciar a avaliação pelo nível de consciência, isto é, 
pela resposta do paciente aos estímulos verbais. As respostas obtidas median-
te os estímulos deverão ser descritas objetivamente na folha de registro de 
enfermagem.

Em seguida, deverão ser avaliados os sinais vitais, comparando-os com os 
valores obtidos no período pré-operatório. O padrão respiratório é avaliado, 
considerando-se a expansão da caixa torácica, a simetria, a profundidade e a 
frequência da respiração, a SpO2 e a ausculta pulmonar. Também deverão ser 
avaliadas a frequência cardíaca, a amplitude e o ritmo do pulso, a PAS e a PAM, 
a perveidade dos acessos venosos (periférico e/ou central), a solução infundida 
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e sua velocidade, a temperatura axilar, a presença de dor, náusea e vômito, bem 
como o estado emocional do paciente13. 

A presença ou ausência de eliminação urinária e a mobilidade dos mem-
bros inferiores são parâmetros fundamentais a serem avaliados, principalmen-
te nos pacientes submetidos a bloqueios espinhais ou peridurais.

Em relação à frequência das avaliações, é importante considerar a situação 
de cada paciente, dando-se atenção mais frequente àqueles que se apresen-
tarem instáveis. Durante o período em que o paciente permanecer na SRPA, 
recomenda-se que seja avaliado a cada 15 minutos na primeira hora, caso se 
apresente estável, a cada 30 minutos na segunda hora e, a partir daí, de hora 
em hora.

Para a avaliação do estado fisiológico dos pacientes submetidos ao proce-
dimento anestésico-cirúrgico, tem-se utilizado, na maioria das SRPA, o índi-
ce de Aldrete e Kroulik (Quadro 13.1). Esse índice baseia-se na avaliação dos 
sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso central e muscular15. Cada res-
posta, referente a cada item, recebe uma pontuação que varia de 0 a 2. Após a 
avaliação de cada item, somam-se os escores, obtendo-se um escore total, que 
subsidiará o julgamento de alta ou não do paciente da SRPA. Assim, a máxima 
pontuação no índice é de 10 pontos e considera-se que o paciente está apto a 
receber alta da SRPA quando atingir pontuação igual ou superior a 8.

Quadro 13.1. Índice de Aldrete e Kroulik.

Parâmetro Resposta do paciente Pontuação

Atividade muscular

Movimenta os quatro membros 2

Movimenta dois membros 1

Incapaz de mover os membros voluntariamente ou sob 
comando

0

Respiração

Capaz de respirar profundamente 2

Apresenta dispneia ou limitação da respiração 1

Apresenta apneia 0

Circulação

PA com variação de até 20% do nível pré-anestésico 2

PA com variação de 20 a 49% do nível pré-anestésico 1

PA com variação acima de 50% do nível pré-anestésico 0

(continua)
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Parâmetro Resposta do paciente Pontuação

Consciência

Lúcido e orientado no tempo e no espaço 2

Desperta, se solicitado 1

Não responde 0

Saturação de O
2

Capaz de manter saturação de O
2
 maior que 92%, 

respirando em ar ambiente
2

Necessita de O
2
 para manter a saturação maior que 90% 1

Mantém saturação de O
2
 menor que 90%, mesmo com 

suplemento de O
2

0

Com a mesma finalidade, o índice de Aldrete e Kroulik para pacientes am-
bulatoriais abrange a avaliação dos sistemas cardiovascular, respiratório, ner-
voso central e muscular, adicionada aos parâmetros do curativo, dor, deam-
bulação, alimentação e diurese15. Cada resposta, referente a cada item, recebe 
uma pontuação que varia de 0 a 2. Após a avaliação de cada item, somam-se 
os escores, obtendo-se um escore total, que subsidiará o julgamento de alta ou 
não do paciente ambulatorial da SRPA. Assim, a máxima pontuação neste índi-
ce é 20, e considera-se que o paciente está apto a receber alta da SRPA quando 
atingir pontuação igual ou superior a 18, conforme apresenta o Quadro 13.2.

Quadro 13.2. Índice de Aldrete e Kroulik direcionado a pacientes ambulatoriais.

Parâmetro Resposta do paciente Pontuação

Atividade muscular

Movimenta os quatro membros 2

Movimenta dois membros 1

Incapaz de mover os membros voluntariamente ou sob 
comando

0

Respiração

Capaz de respirar profundamente 2

Apresenta dispneia ou limitação da respiração 1

Apresenta apneia 0

(continua)

Quadro 13.1. Índice de Aldrete e Kroulik. (continuação)
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Parâmetro Resposta do paciente Pontuação

Circulação

PA com variação de até 20% do nível pré-anestésico 2

PA com variação de 20 a 49% do nível pré-anestésico 1

PA com variação acima de 50% do nível pré-anestésico 0

Consciência

Lúcido e orientado no tempo e no espaço 2

Desperta, se solicitado 1

Não responde 0

Saturação de O
2

Capaz de manter saturação de O
2
 maior que 92%, 

respirando em ar ambiente
2

Necessita de O
2
 para manter a saturação maior que 90% 1

Mantém saturação de O
2
 menor que 90%, mesmo com 

suplemento de O
2

0

Curativo

Limpo e seco 2

Úmido, mas sem progressão da umidade 1

Área crescente de umidade 0

Dor

Ausência de dor 2

Dor leve, que melhora com medicamento via oral 1

Dor intensa, que requer medicamento parenteral 0

Deambulação

Capaz de levantar-se e andar em linha reta 2

Vertigem na postura ereta 1

Tontura em posição supina 0

Alimentação

Capaz de ingerir alimentos leves 2

Nauseado 1

Presença de náusea e vômito 0

Diurese

Micção espontânea 2

Não apresentou diurese espontânea, mas não está 
desconfortável 

1

Não apresentou diurese espontânea e sente-se 
desconfortável

0

Quadro 13.2. Índice de Aldrete e Kroulik direcionado a pacientes ambulatoriais. (continuação)
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A seguir, são discutidas as complicações apresentadas com maior frequên-
cia por pacientes em POI, bem como as intervenções de enfermagem para 
prevenir ou minimizar essas complicações.

COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES NO PERÍODO PÓS- 
-OPERATÓRIO IMEDIATO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Sistema respiratório 

Um aspecto de extrema importância na SRPA é a avaliação da função res-
piratória. O enfermeiro deverá estar atento ao padrão respiratório, principal-
mente se o paciente apresentar fatores de risco para complicações respiratórias 
no POI, como: idade avançada, obesidade, tabagismo, doenças pulmonares 
prévias (como doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC), pós-operatório 
de cirurgias abdominais e de cabeça/pescoço, pós-operatório de cirurgias de 
emergência, pós-operatório de cirurgias de longa duração (mais de três horas), 
pós-anestesia geral, uso de opioides e de bloqueadores neuromusculares9.

Dentre os problemas respiratórios mais comuns e importantes no POI está 
a hipoxemia, definida como diminuição da concentração de oxigênio no san-
gue. É uma complicação comum e potencialmente séria, dependendo de seu 
grau. A maneira mais fidedigna de identificar o grau da hipoxemia é mediante 
análise dos gases sanguíneos (gasometria), isto é, mediante análise da pressão 
parcial de oxigênio (PaO2) e da pressão parcial de gás carbônico (PaCO2), pre-
sentes, tanto no sangue arterial, quanto no sangue venoso12. 

A hipoxemia pode ser resultado da hipoventilação, da obstrução das vias 
aéreas, do broncoespasmo ou do laringoespasmo e das atelectasias e tem como 
fatores predisponentes a anestesia geral, o tempo prolongado do procedimento 
anestésico e o tabagismo12,16. 

Define-se hipoventilação como a diminuição da ventilação alveolar, resul-
tando em hipoxemia (diminuição da PaO2) ou em hipercapnia (aumento da 
PaCO2)

16. A hipoxemia pode ser designada como “padrão respiratório inefi-
caz”, uma categoria diagnóstica definida pela NANDA-I como inspiração e/ou 
expiração que não proporciona ventilação adequada4. O padrão respiratório 
ineficaz pode estar presente no pós-operatório imediato, muitas vezes associa-
do aos efeitos dos fármacos anestésicos.

Em geral, os pacientes que recebem anestesia regional, sob sedação, recu-
peram o nível de consciência minutos após deixarem a sala de cirurgia. Por 
outro lado, os pacientes submetidos à anestesia geral normalmente permane-
cem sonolentos, em decorrência do uso de medicamentos hipnóticos e opioi-
des, que deprimem o sistema nervoso central, adicionado ao efeito residual 
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dos relaxantes musculares, deixando-os mais suscetíveis à depressão respira-
tória. Outros fatores de risco adicionais para o aparecimento do diagnóstico 
de enfermagem são a idade avançada17 e a obesidade18, considerando-se que 
os idosos já apresentam um somatório de alterações orgânicas e funcionais, e a 
solubilidade lipídica dos agentes anestésicos. 

Outro Diagnóstico de Enfermagem (DE) importante é a “troca de gases 
prejudicada”, definida como excesso ou déficit na oxigenação e/ou na elimina-
ção de dióxido de carbono (CO2) na membrana alvéolo-capilar4. O enfermei-
ro deverá estar atento às alterações da SpO2 e da expansão da caixa torácica, 
bem como avaliar a função respiratória. Deverá avaliar se não há alterações na 
frequência, no ritmo e na profundidade da respiração ou outros sinais de des-
conforto respiratório e de obstrução das vias aéreas, como retração intercostal, 
batimento de asas nasais, cianose, sudorese, agitação e alteração das frequên-
cias respiratória e cardíaca13.

Dependendo da situação, um oxímetro de pulso deverá ser instalado para 
monitorar a SpO2, isto é, a porcentagem de hemoglobina saturada com oxi-
gênio. Nesse caso, o enfermeiro deverá considerar que o resultado da SpO2 
poderá ser influenciado por alterações da temperatura, como hipotermia, e dos 
níveis de hemoglobina. Consideram-se valores normais de SpO2 aqueles iguais 
ou acima de 96%13.

Saturação de O2 abaixo de 90%, bem como valores alterados da PaO2 e da 
PaCO2 sugerem problemas relacionados à troca gasosa19. Nesse caso, pode ser 
necessária a vaporização com O2, umidificar as vias aéreas, a fim de facilitar 
a expectoração de secreções, e fornecer oxigênio suplementar. Além disso, o 
enfermeiro deverá estimular o paciente, normalmente sonolento, a respirar 
profundamente. 

Na avaliação da SpO2, deve-se considerar que pacientes com DPOC e fu-
mantes poderão apresentar saturação de O2 inferior aos níveis considerados 
normais.  

O relaxamento dos músculos (resultante dos agentes anestésicos, analgé-
sicos e relaxantes musculares) e a dor interferem na expansibilidade pulmo-
nar e dificultam a tosse e a eliminação de secreções. O acúmulo de secreções, 
principalmente as espessas, pode obstruir um ou mais segmentos brônquicos 
e resultar em atelectasias.

O paciente com dor, em geral, evita respirar profundamente e tossir. 
Logo, ele poderá apresentar “desobstrução ineficaz de vias aéreas”, isto é, 
poderá apresentar incapacidade de eliminar secreções e desobstruir o trato 
respiratório4. 

A causa mais comum de obstrução das vias aéreas no POI é a “queda” da 
língua para trás, obstruindo a faringe, em virtude do relaxamento provocado 



25913 Assistência de enfermagem na Recuperação Pós-Anestésica 

pelos agentes anestésicos12. Nesse caso, faz-se necessária a introdução de uma 
cânula de Guedel.

O paciente consciente, com diminuição dos murmúrios vesiculares e pre-
sença de ruídos adventícios, deverá ser estimulado a tossir e a expectorar, de 
forma a mobilizar as secreções retidas nas vias aéreas e melhorar a ventilação. 
Pacientes sonolentos, que não respondem a estímulos verbais ou táteis, e que 
possuem alteração na ausculta pulmonar, poderão precisar de uma aspiração 
orotraqueal, com o objetivo de manter as vias aéreas livres.

O laringoespasmo e o broncoespasmo também são complicações sérias que 
podem ocorrer no POI. O laringoespasmo é resultante da contração dos mús-
culos da laringe, obstruindo a via aérea de forma parcial ou total; essa contra-
ção pode decorrer da irritação provocada pelo tubo endotraqueal ou da reação 
do organismo aos efeitos de determinadas substâncias (choque anafilático)9. 
O broncoespasmo é uma obstrução da via aérea baixa, causada por espasmos 
dos tubos brônquicos. Essa complicação pode ser detectada mediante ausculta 
pulmonar de sibilos, além do aumento da frequência respiratória e das queixas 
do paciente.

Pode-se destacar outros problemas relacionados ao sistema respiratório, 
como irritação da mucosa traqueal, muitas vezes resultante da introdução do 
tubo endotraqueal e pneumonia aspirativa, resultante da aspiração de conteú-
do gástrico. As intervenções de enfermagem para prevenir a pneumonia aspi-
rativa serão abordadas posteriormente, no item “Sistema Digestório”.

O Quadro 13.3 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema respiratório no POI.

Quadro 13.3. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema respiratório no perío-
do pós-operatório imediato5,13.

Avaliar rigorosamente a função respiratória: expansibilidade pulmonar e alterações na frequência, 
no ritmo e na profundidade da respiração.

Estimular o paciente sonolento a respirar profundamente.

Administrar antagonistas dos narcóticos e benzodiazepínicos, quando necessário e sob prescrição 
médica.

Monitorar constantemente a saturação de oxigênio.

Iniciar nebulização com oxigênio, quando indicada.

Realizar ausculta pulmonar para detectar precocemente broncoespasmo e presença de 
secreções.

(continua)
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Investigar sinais de desconforto respiratório e de obstrução das vias aéreas, como: retração 
intercostal, batimento de asas nasais, cianose, sudorese, agitação e alteração da frequência 
respiratória.

Ensinar o paciente a tossir e respirar profundamente.

Estimular o paciente a tossir de forma eficaz, quando necessário.

Aspirar as vias aéreas superiores, quando necessário.

Analisar e interpretar resultados de exames laboratoriais.

Implementar medidas de prevenção de pneumonia aspirativa (ver Quadro 13.10).

Manter cabeceira elevada a 30º, se não houver contraindicações.

Sistema cardiovascular 

A instabilidade do sistema cardiovascular é frequente após a cirurgia. Den-
tre as alterações relacionadas a esse sistema, está o “débito cardíaco diminuído”, 
definido pela NANDA-I como uma situação em que o sangue bombeado pelo 
coração é insuficiente para atender às demandas metabólicas corporais. Esse 
diagnóstico caracteriza-se, entre outras manifestações, por taquicardia, altera-
ções do ritmo de pulso e variações de pressão arterial4.

Em um estudo realizado no Brasil, as autoras validaram o conceito de “risco 
de débito cardíaco diminuído”, e os dados obtidos permitiram inferir que esse 
conceito pode se constituir em um DE e, por meio do seu refinamento, contri-
buir para o avanço das classificações de enfermagem nesse contexto20. 

Em relação à volemia, o paciente poderá apresentar “risco de volume de 
líquidos deficiente”, definido pela NANDA-I como uma situação na qual o 
indivíduo está em risco de apresentar desidratação vascular, celular ou intra-
celular, ou ainda “risco de sangramento”, definido como o risco de redução 
no volume de sangue capaz de comprometer a saúde4. Diante disso, o en-
fermeiro deverá controlar rigorosamente o gotejamento das soluções infun-
didas; observar a coloração e o volume da urina, lembrando que o volume 
urinário esperado para um indivíduo adulto é de 0,5 mL/kg/h21, avaliar PAS, 
PAM e a frequência cardíaca (FC). Prováveis vias de perda de líquidos (cura-
tivos, drenos e sondas) devem ser observadas em relação ao aspecto e à quan-
tidade de volume drenado. É importante considerar as perdas insensíveis no 
período transoperatório que, em cirurgias cardíacas e abdominais, podem 
ser de 6 a 8 mL/kg/h22.

Quadro 13.3. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema respiratório no perío-
do pós-operatório imediato5,13. (continuação)
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Uma complicação relacionada ao volume de líquidos deficiente (diminui-
ção do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular) e ao débito cardíaco 
diminuído é o choque hipovolêmico, uma insuficiência circulatória aguda gra-
ve, associada à redução significativa do fluxo de sangue para órgãos vitais. As 
manifestações clínicas básicas do choque hipovolêmico são: taquicardia como 
manifestação precoce, que corresponde a um mecanismo compensatório; hi-
potensão como manifestação tardia (no início do choque, a pressão sanguínea 
encontra-se normal, em virtude da eficácia dos mecanismos compensatórios); 
frequência respiratória aumentada; pele fria, pálida e úmida e oligúria como 
sinal de hipoperfusão renal23.

Um DE relacionado à volemia do paciente que frequentemente é apre-
sentado por indivíduos nos períodos transoperatório e POI é o “risco de de-
sequilíbrio do volume de líquidos”; definido pela NANDA-I como risco de 
diminuição, aumento ou rápida mudança de uma localização para outra do 
líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Esse diagnóstico refere-se 
à perda ou ao ganho de líquidos corporais, ou ambos. Nesse caso, o paciente 
está sob o risco de apresentar diminuição ou sobrecarga hídrica4. Em um es-
tudo, no qual foram identificados os diagnósticos de enfermagem no período 
perioperatório de cirurgia cardíaca, a categoria diagnóstica risco de desequi-
líbrio do volume de líquidos foi identificada em 100% dos pacientes avaliados 
no período pós-operatório24. 

Não é incomum receber o paciente na SRPA com infusão de soro (normal-
mente cristaloides) “a pinça aberta”. Nesses casos, deve-se avaliar com muito 
critério a manutenção desse gotejamento, principalmente, em pacientes ido-
sos, levando em consideração o balanço hídrico na sala cirúrgica e as con-
dições cardiológicas desse paciente. Daí a importância da comunicação entre 
cirurgião, anestesiologista e enfermeiro.

O “volume de líquidos excessivo”, definido como retenção elevada de líqui-
dos isotônicos, pode, em pacientes idosos e portadores de cardiopatias, levar 
ao edema agudo de pulmão. Os sintomas mais comuns do edema agudo de 
pulmão são: taquipneia, dispneia, angústia respiratória, estertores e sibilos à 
ausculta pulmonar, pele fria e pegajosa; outro sintoma característico é a elimi-
nação de secreção rósea espumosa pela orofaringe ou pelo tubo endotraqueal. 
O tratamento baseia-se na redução do líquido que retorna ao coração, median-
te a diminuição do retorno venoso, a indução da diurese pela administração de 
diuréticos e o alívio dos sintomas respiratórios por meio da administração de 
broncodilatadores e de oxigênio por cateter nasal23.

A hipotensão também é uma condição comum no POI, ocasionada por 
condições que variam desde o choque (cardiogênico, distributivo, hipovo-
lêmico ou séptico) até a vasodilatação ocasionada pelo bloqueio dos nervos 
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simpáticos, que controlam o tônus vasomotor, após os bloqueios espinhais (ra-
quianestesia)9. Em situações de hipotensão, deve-se tentar identificar a causa, 
comunicar o médico e, caso não haja contraindicação relacionada ao procedi-
mento cirúrgico, o paciente poderá ser colocado em posição de Trendelenburg.

No outro extremo, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), definida como um 
aumento maior que 20% do valor pressórico pré-operatório, quando assintomá-
tica, geralmente é considerada inofensiva. No entanto, em pacientes com história 
de problemas cardíacos, deve-se ficar atento, em virtude dos riscos de efeitos ad-
versos. São causas de HAS no POI: ansiedade, dor, hipoventilação e hipotermia9.

A avaliação do sistema cardiovascular deve incluir a avaliação vascular pe-
riférica. No POI, principalmente de cirurgias vasculares e ortopédicas, é fun-
damental a avaliação dos pulsos periféricos e do tempo de enchimento capilar, 
com o objetivo de avaliar o ritmo cardíaco e o fluxo sanguíneo periférico. Nor-
malmente, a reperfusão ocorre quase que instantaneamente, em um período 
menor que 3 segundos, e a demora (tempo de enchimento maior que 3 segun-
dos) indica uma redução do fluxo sanguíneo periférico24.

Também devem ser avaliadas a coloração e a umidade da pele. A ciano-
se periférica (coloração azulada da pele e da mucosa) pode ser resultado da 
diminuição do fluxo sanguíneo para a periferia, em geral causada pela vaso-
constrição periférica, associada ao frio, ou patologicamente, nas condições que 
reduzem o fluxo sanguíneo, como nas obstruções arteriais agudas13.

O DE associado a essas condições é denominado “perfusão tissular perifé-
rica ineficaz”, que consiste na redução da circulação sanguínea para a periferia, 
capaz de comprometer a saúde4. O enfermeiro deve realizar uma avaliação mi-
nuciosa nos pulsos periféricos do paciente, que estarão ausentes ou diminuídos 
na presença deste DE, bem como verificar o tempo de enchimento capilar.

Outro aspecto importante a ser considerado é o risco que o paciente ci-
rúrgico tem de desenvolver tromboembolismo venoso. De acordo com a li-
teratura, a ocorrência de trombose venosa profunda (TVP) aumenta quanto 
maior for o porte da cirurgia e, consequentemente, quanto maior for o tempo 
de imobilização no transoperatório. Estudos também demonstram que o risco 
de desenvolvimento da TVP é mais frequentemente observado em pacientes 
submetidos à anestesia geral do que à anestesia peridural ou espinhal/raqui-
deana25, 26.

Outros fatores de risco para a TVP devem ser investigados pelo enfermeiro 
da SRPA: tempo de imobilidade; presença de varizes; idade avançada, já que 
no envelhecimento ocorre diminuição da atividade fibrinolítica, elevação da 
resistência vascular e dilatação venosa, com consequente redução da velocida-
de do fluxo sanguíneo; gênero feminino, frequentemente relacionado ao uso 
de medicação anticoncepcional (estrógenos aumentam os níveis sanguíneos de 
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fatores de coagulação); obesidade, pois inibe a atividade fibrinolítica; cirurgias 
de prótese total de quadril, decorrentes da torção da veia femoral profunda, 
durante as manobras de adução e rotação externa forçadas27 e posição cirúrgica 
no intraoperatório28.

Os fenômenos tromboembólicos podem estar relacionados ao DE “risco 
de disfunção neurovascular periférica”, definido pela NANDA-I como o risco 
de distúrbio na circulação, na sensibilidade ou no movimento de uma extre-
midade4.

Ao avaliar o paciente no POI, o enfermeiro deverá considerar a presença 
de fatores de risco para TVP e implementar medidas preventivas, como a co-
locação de meias elásticas de compressão progressiva. Caso o paciente apre-
sente risco entre moderado e alto em adquirir TVP, é recomendado instalar 
o aparelho de compressão pneumática externa intermitente, no qual botas ou 
perneiras são infladas com ar de forma cíclica e sequencial, evitando a estase e 
auxiliando o retorno venoso. O ideal é que as medidas preventivas da TVP se-
jam instituídas já no período transoperatório26, ou mesmo no pré-operatório. 
Além disso, o enfermeiro pode promover exercícios para os membros inferio-
res (passivos ou ativos) e a mudança frequente de posição na maca (se não for 
contraindicada), a fim de estimular precocemente a circulação, e deve estar 
atento a algumas manifestações clínicas indicativas desse distúrbio, como: ede-
ma, hiperemia, temperatura da pele quente ao toque e dor à palpação, tanto 
nos membros superiores, como inferiores.

A seguir, apresenta-se o Quadro 13.4, com o resumo das intervenções de 
enfermagem para prevenir complicações relacionadas ao sistema cardiovascu-
lar no POI.

Quadro 13.4. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema cardiovascular no 
período pós-operatório imediato5,13. 

Avaliar PAS, PAM e FC, comparando com os resultados pré-operatórios

Avaliar a coloração e a umidade da pele

Avaliar os pulsos periféricos e o tempo de enchimento capilar, principalmente em cirurgias 
vasculares e ortopédicas

Realizar e registrar controle hídrico

Controlar rigorosamente o gotejamento e o volume das soluções infundidas

Estimar as perdas insensíveis no intraoperatório

Verificar permeabilidade dos drenos e presença de obstrução ou acotovelamento

(continua)
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Avaliar prováveis vias de perda de líquidos, como curativos, drenos e sondas

Observar e anotar aspecto e volume dos líquidos em drenagem, como drenos tubulares (pleurais e 
mediastinais) e drenos subcutâneos

Observar coloração e volume urinários

Colocar pacientes hipotensos em posição de Trendelenburg, se não houver contraindicação

Implementar medidas de prevenção de TVP, como meias elásticas e compressão intermitente, 
quando necessárias

Promover exercícios ativos e/ou passivos para as extremidades superiores e inferiores, de acordo 
com necessidade e possibilidade

Analisar e interpretar resultados de exames laboratoriais

Sistema termorregulador

O sistema termorregulador, como o próprio nome diz, tem como função 
regular e manter uma temperatura central apropriada para a manutenção das 
funções metabólicas.

No período pós-operatório, a alteração da temperatura poderá ocorrer tan-
to para valores mais altos, como para valores mais baixos que os padrões de 
normalidade. No entanto, no POI é mais comum encontrar pacientes hipotér-
micos que hipertérmicos. Estima-se que mais de 60% dos pacientes apresen-
tam hipotermia no POI29.

O centro regulador da temperatura no cérebro é deprimido pelos fármacos 
utilizados na anestesia geral. Além disso, os relaxantes e os narcóticos inibem 
as atividades musculares, os tremores, que normalmente ajudam o corpo a ge-
rar calor. Associada a essa situação, contribuem para o estado de hipotermia: 
exposição ao ambiente frio da SO e da SRPA, exposição das vísceras, infusão 
de soluções com temperatura baixa, diminuição do metabolismo (secundário 
ao uso de anestésicos depressores do centro regulador), idade, vasodilatação e 
jejum prolongado30.

A “hipotermia” é definida pela NANDA-I como temperatura corporal abai-
xo dos parâmetros normais e é manifestada por: temperatura abaixo do padrão 
de normalidade, palidez, tremores, pele fria, piloereção, hipertensão, cianose 
de leitos ungueais, preenchimento capilar lento e taquicardia4.

A hipotermia produz vasoconstrição (mecanismo compensatório para 
conservar a temperatura central), aumenta a frequência cardíaca e a pressão 
sanguínea e, eventualmente, aumenta o trabalho cardíaco30. Diversas são as 

Quadro 13.4. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema cardiovascular no 
período pós-operatório imediato5,13. (continuação)
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consequências da hipotermia no organismo, entre elas pode-se destacar a di-
minuição do metabolismo e a redução da função plaquetária, aumentando o 
risco de perdas sanguíneas e o desenvolvimento de arritmias significativas30,31.

Além das alterações fisiológicas, a hipotermia prejudica acentuadamente o 
conforto do paciente no período pós-operatório30,31.

Pacientes debilitados e com extremos de idade apresentam maiores riscos 
para alterações na temperatura. Os pacientes deverão ser aquecidos com co-
bertores ou com sistema de ar forçado aquecido (SAFA)/“mantas térmicas”, ou, 
ainda, com sistema de circulação de água aquecida.

Um estudo tipo metanálise avaliou diferentes tipos de sistemas de aqueci-
mento cutâneos para controle da temperatura do paciente em cirurgias e con-
cluiu que o cobertor elétrico de fibra de carbono e o SAFA são métodos efe-
tivos, da mesma forma que o sistema de circulação de água aquecida é muito 
efetivo.32 Isso ocorre porque o sistema de circulação de água aquecida possui 
maior capacidade de transferir calor do que o ar, além de ter um tipo de dispo-
sitivo descartável (vestimenta) que envolve o pescoço, o tronco posterior e os 
membros inferiores do paciente33,34.

Na avaliação do sistema termorregulador, o enfermeiro deverá mensurar 
a temperatura corporal e da pele e observar os fatores compensatórios, como 
piloereção ou tremores, tomando-se o cuidado de não descobrir os pacientes 
sem necessidade. Outro aspecto a ser destacado é a monitoração da tempera-
tura do ambiente, que deve permanecer entre 20°C e 24°C. 

A hipertermia no POI, apesar de rara, pode estar presente. Comumente 
está relacionada a infecções ou sepses preexistentes, ou pode indicar a presença 
de hipertermia maligna (HM)9. A HM é uma complicação rara, mas extrema-
mente importante, por colocar a vida do paciente em risco e ser desencadea-
da por fármacos comumente usados na anestesia. Pode ser entendida como 
uma complicação deflagrada por vários fatores e transmitida geneticamente, 
em que o paciente evolui com uma série de sinais e sintomas resultantes de 
um estado de hipermetabolismo celular, como: taquipneia, taquicardia, hipo-
xemia, rigidez muscular, acidose respiratória e metabólica, arritmias cardíacas, 
cianose, sudorese e elevação de 1°C a 2ºC da temperatura corpórea a cada 5 
minutos (manifestação tardia). Esses sinais podem ocorrer durante a indução 
e a manutenção da anestesia, embora também possam ocorrer no período pós-
-operatório9,29.

Além da temperatura corporal, deve-se avaliar a temperatura da pele. Para 
isso, o enfermeiro deverá examinar, com o dorso das mãos, a temperatura da 
pele de cada segmento corporal, sempre comparando com o lado homólogo. 
As principais causas do aumento da temperatura em segmentos corporais são 
os processos inflamatórios.
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O oposto, isto é, a diminuição da temperatura da pele normalmente é cau-
sada por uma redução do fluxo sanguíneo, decorrente, na maioria das vezes, 
de obstrução arterial35.

O Quadro 13.5 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema termorregulador no POI.

Quadro 13.5. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema termorregulador no 
período pós-operatório imediato5,13.

Monitorar a temperatura corporal do paciente

Comunicar valores de temperatura corporal abaixo de 35ºC

Monitorar a temperatura da SRPA (20-24ºC)

Aquecer o paciente com cobertores, SAFA ou sistema de circulação de água aquecida, quando 
necessário

Substituir roupas molhadas por secas

Evitar descobrir o paciente sem necessidade

Administrar líquidos aquecidos via intravenosa, quando necessário

Monitorar e registrar coloração e temperatura da pele

Monitorar o aparecimento de sintomas associados à hipotermia, como: confusão, apatia, 
coordenação prejudicada, fala arrastada, tremores e mudança na coloração da pele e comunicar o 
enfermeiro imediatamente 

Monitorar o aparecimento de sintomas associados à hipertermia, como: coloração da pele, 
sudorese, elevação da temperatura, taquipneia, taquicardia

Sistema tegumentar 

Todo paciente submetido a uma cirurgia tem sua “integridade da pele” (epider-
me e/ou derme alteradas, em virtude da destruição de camadas da pele, invasão de 
estruturas do corpo e rompimento da superfície da pele) e sua “integridade tissu-
lar” prejudicadas (dano às membranas mucosas, córnea, pele ou tecidos subcutâ-
neos, decorrente de fatores mecânicos secundários ao procedimento cirúrgico)4.

A própria incisão cirúrgica caracteriza a integridade tecidual prejudicada. 
É importante observar atentamente o local da incisão, em relação à presença 
de sangramentos ou secreções. Outros aspectos que devem ser observados na 
ferida operatória, visando à prevenção de infecções e ao favorecimento do pro-
cesso de cicatrização são: presença de hematomas, coloração da pele, tempera-
tura e condições do curativo.



26713 Assistência de enfermagem na Recuperação Pós-Anestésica 

Além da incisão cirúrgica, os pacientes poderão apresentar outras lesões ou 
traumas. Na SRPA, o enfermeiro deverá avaliar a integridade da pele do paciente, 
estando atento à presença de lesões, que podem ser decorrentes do tempo prolon-
gado de imobilidade no período transoperatório e de posições cirúrgicas inade-
quadas e à ocorrência de queimaduras, pelo uso inadequado do bisturi elétrico.

Ao avaliar a pele, devem ser considerados os fatores relacionados ao pa-
ciente, que aumentam a possibilidade de uma lesão, como alterações no estado 
nutricional e idade avançada.

Pacientes agitados, com diminuição do nível de consciência e consequente 
diminuição das respostas a estímulos, possuem maiores chances de adquirir 
lesões ou traumas. Esses pacientes devem ser posicionados de forma confor-
tável e segura, de modo a impedir lesões resultantes do mau posicionamento; 
permanecer em camas com grades elevadas, a fim de minimizar os riscos de 
queda. Pacientes extremamente agitados possuem maiores chances de queda e 
de lesões, portanto deverão ser orientados quanto a esses riscos e, se necessá-
rio, contidos, com o objetivo de proteção.

Ainda em relação à manutenção da integridade da pele, torna-se funda-
mental implementar cuidados especiais ao utilizar dispositivos para aquecer 
o paciente, como bolsas de água quente e colchões térmicos. Deve-se evitar 
o contato direto desses dispositivos de aquecimento com a pele do paciente e 
controlar o tempo de permanência sobre a pele, a fim de prevenir queimadu-
ras. Bolsas de gelo também são comumente utilizadas na SRPA para aliviar a 
dor e reduzir o edema provocado pelo trauma cirúrgico. Entretanto, podem 
provocar queimaduras no tecido, se utilizadas por tempo prolongado.

Dessa forma, o enfermeiro deve implementar alguns cuidados, como: exa-
minar locais de sensibilidade diminuída ou ausente, verificar capacidade de 
comunicação e cronometrar com cuidado todas as aplicações de calor ou frio.

O Quadro 13.6 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema tegumentar no POI.

Quadro 13.6. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema tegumentar no pe-
ríodo pós-operatório imediato5,13.

Avaliar a pele quanto à presença de possíveis traumatismos, como: queimaduras, ferimentos 
provocados por posicionamento prolongado na mesa cirúrgica e pela falta de sensibilidade por 
causa da anestesia

Avaliar a ferida cirúrgica quanto à presença de hematomas, coloração da pele, temperatura e 
condições do curativo

(continua)
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Quadro 13.6. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema tegumentar no 
período pós-operatório imediato5,13. (continuação)

Manter íntegros os curativos

Manter o paciente em posição confortável

Manter as grades do leito sempre elevadas

Conter o paciente, caso necessário

Avaliar a permeabilidade de drenos, sondas e cateteres

Implementar terapia de aplicação de calor e frio evitando contato direto com a pele e 
cronometrando o tempo de intervenção

Sistema sensorial 

A avaliação do sistema sensorial de pacientes que se encontram no POI 
inclui a avaliação do nível de consciência (perceptividade e reatividade) e da 
sensibilidade dolorosa.

Na abordagem do paciente na SRPA, é fundamental ter conhecimento pré-
vio sobre se o paciente apresenta algum déficit sensorial pré-operatório, como 
diminuição da acuidade visual ou auditiva.

O nível de consciência, bem como a capacidade de senso-percepção do pa-
ciente em POI, varia de acordo com o tipo e a quantidade de agentes anesté-
sicos e outros fármacos, também de acordo com o tipo de anestesia realizada 
(geral ou regional, com ou sem sedação). De qualquer forma, é fundamental a 
avaliação desses itens, uma vez que alterações no nível de consciência e na ca-
pacidade do paciente em sentir e perceber os estímulos poderão interferir em 
sua capacidade de se movimentar, pensar e aprender. A diminuição do nível de 
consciência pode ter como consequências: mobilidade física prejudicada, risco 
de lesão, processo do pensamento perturbado e conhecimento deficiente29. 

Alguns pacientes são admitidos extremamente sonolentos na SRPA, não 
respondendo a estímulos verbais e com alteração do padrão respiratório (hi-
poventilação). Nesses casos, faz-se necessária a administração de antagonistas, 
com o objetivo de reverter a ação dos anestésicos, sedativos e relaxantes mus-
culares, administrados no intraoperatório, para que o paciente possa despertar 
e, desse modo, respirar adequadamente13.

O nível de consciência é avaliado mediante estimulação verbal e tátil. Caso 
o paciente esteja consciente, ele deverá ser informado, de forma clara e sucinta, 
em relação ao término de sua cirurgia e ao local em que se encontra.

O enfermeiro deverá avaliar se o paciente apresenta “dor aguda”, defini-
da pela NANDA-I como uma experiência sensorial e emocional desagradável 
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que surge de lesão tissular real ou descrita em termos de tal lesão (Associação 
Internacional para o Estudo da Dor); início súbito ou lento, de intensidade 
leve a intensa, com término antecipado ou previsível e duração de menos de 
seis meses, podendo acarretar, entre outros problemas, hipertensão, hipertonia 
muscular, taquicardia e taquipneia4,36. A dor é um problema comum no POI, 
podendo ser resultado da incisão e da manipulação de tecidos e órgãos, da 
estimulação das terminações nervosas por substâncias químicas utilizadas du-
rante a cirurgia, ou das isquemias causadas por interferência no suprimento de 
sangue para os tecidos, por pressão, espasmo muscular ou edema.

Atualmente, realiza-se a analgesia preventiva, isto é, uma analgesia iniciada 
antes de o estímulo doloroso ser gerado, com o objetivo de prevenir ou dimi-
nuir a dor subsequente. Esse tipo de analgesia é realizado em SO, enquanto o 
paciente ainda está anestesiado37.

Cabe ao enfermeiro identificar as possíveis causas de dor e medicar os 
pacientes, conforme a prescrição médica, antes que a dor se torne intensa. O 
enfermeiro deverá estar atento às manifestações de dor e intervir o mais pre-
cocemente possível. Poderão ser utilizadas estratégias complementares, como 
relaxamento e distração. Após a administração de analgésicos, é importante 
observar, dependendo do medicamento, possíveis efeitos colaterais, como hi-
potensão e alterações no padrão respiratório, bem como a eficácia do medica-
mento administrado.

O enfermeiro deverá manter o paciente em posição confortável, para evitar 
tensão na incisão e promover uma ventilação adequada.

O Quadro 13.7 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema sensorial no POI.

Quadro 13.7. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema sensorial no período 
pós-operatório imediato5,13.

Avaliar o estado mental do paciente

Realizar estimulação verbal ou tátil, quando necessário

Investigar presença de déficit visual ou auditivo prévio

Restringir o paciente, se necessário

Avaliar e registrar episódios de dor, incluindo local, características, ínicio/duração, frequência, 
qualidade, intensidade e gravidade

Identificar as possíveis causas de dor e medicar o paciente antes que a dor se torne intensa

Aplicar técnica de relaxamento respiratório, caso o paciente concorde, solicitando que inspire 
profundamente pelo nariz, pausadamente, e expire pela boca
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Sistema locomotor 

Os pacientes em POI poderão apresentar força e resistência muscular di-
minuídas, secundárias à anestesia, à dor e ao desconforto. Desse modo, os 
pacientes poderão apresentar “mobilidade física prejudicada”, definida como 
limitação no movimento físico independente e voluntário do corpo ou de uma 
ou mais extremidades4. 

No POI, observa-se que, mesmo após a recuperação da anestesia e o retorno 
da consciência, o paciente restringe seus movimentos por causa da dor, da restri-
ção imposta pela posição no leito e da presença de drenos, sondas e cateteres.24 
Além disso, na SRPA, os pacientes submetidos a bloqueios espinhais (anestesia 
raquidiana) ou peridurais (anestesia peridural) podem apresentar desde ausên-
cia até diminuição da sensibilidade e da mobilidade dos membros inferiores.

Nesses casos, o enfermeiro e sua equipe devem manter o paciente em posi-
ção confortável, de forma a prevenir complicações, e estar atento à sua neces-
sidade de movimentação.

O Quadro 13.8 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema locomotor no POI.

Quadro 13.8. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema locomotor no período 
pós-operatório imediato5,13.

Manter o paciente em posição confortável

Avaliar o retorno da função motora em pacientes submetidos a bloqueio espinhal ou peridural

Estar atento à necessidade de o paciente se movimentar

Estimular e auxiliar o paciente a se movimentar no leito

Sistema urinário 

É comum, principalmente nas cirurgias urológicas, pélvicas e abdominais 
de médio a grande porte, a introdução de uma sonda vesical de demora (SVD) 
no período transoperatório. Ao término da cirurgia, essa sonda tanto pode ser 
retirada como mantida.

Os pacientes sondados em SO e que são admitidos na SRPA sem sonda ve-
sical podem apresentar dificuldades e desconforto em eliminar a urina, poden-
do evoluir para retenção urinária. Nesse caso, o enfermeiro, após estimular a 
micção espontânea sem sucesso, deverá comunicar o médico e, caso prescrito, 
realizar sondagem vesical de alívio (SVA).
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Os pacientes admitidos na SRPA sondados também poderão apresentar re-
tenção urinária, por obstrução ou “acotovelamento” da sonda ou da extensão.

A retenção urinária também é comum em pacientes submetidos à raquia-
nestesia ou à anestesia peridural, pela ação dos agentes anestésicos que relaxam 
a musculatura e a uretra, interferindo na eliminação urinária.

O enfermeiro deve estar atento à hidratação venosa do paciente, pois ele 
ainda estará em jejum, e comparar esse dado com o volume urinário elimina-
do; deve, também, avaliar sinais de retenção urinária como dor, desconforto, 
calafrios, arrepios, sudorese, urgência urinária e abaulamento na região supra-
púbica; estimular a micção espontânea e proporcionar privacidade ao paciente, 
além de proporcionar manobras de alívio, como sondagem vesical, nos casos 
de retenção urinária.

O Quadro 13.9 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem para 
prevenir as complicações relacionadas ao sistema urinário no POI.

Quadro 13.9. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema urinário no período 
pós-operatório imediato5,13.

Avaliar a hidratação do paciente, comparando com o volume urinário eliminado

Avaliar a permeabilidade da SVD, verificando presença de obstrução ou acotovelamento

Observar e anotar sinais de retenção urinária, como queixas do paciente de dificuldade para 
urinar, dor e abaulamento em região suprapúbica, ausência de diurese espontânea

Estimular a micção espontânea: usar compressas mornas na região do períneo; usar compressas 
frias na região suprapúbica; proporcionar posicionamento sentado, quando possível; estimular 
com ruídos de água corrente; incentivar imagem dirigida de água (rios, lagos, cachoeira)

Proporcionar conforto e privacidade ao paciente

Realizar sondagem vesical de alívio, se necessário e segundo prescrição médica

Sistema digestório 

Apesar do avanço na profilaxia e no tratamento de náuseas e vômitos, esses 
problemas ainda representam complicações comuns no POI, interferindo, de 
maneira considerável, no conforto do paciente38.

A “náusea” é definida como um fenômeno subjetivo de uma sensação desa-
gradável, na parte de trás da garganta e no estômago, que pode ou não resultar 
em vômito4.

Diversos fatores podem contribuir para a ocorrência de náuseas e vômitos 
no período pós-operatório, podendo ser divididos em:
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 � Relacionados ao paciente: gênero feminino (em consequência de alterações 
hormonais); cinetose e náuseas e vômitos após cirurgias anteriores (arco-
-reflexo exacerbado para náusea e vômito); ausência de tabagismo (possibi-
lidade de o tabaco conter algum tipo de componente antiemético e/ou a ni-
cotina possuir uma tolerância a substâncias emetogênicas; a decomposição 
dos agentes anestésicos mais rapidamente pela ação da enzima citocromo P 
450, cujos níveis estão elevados nos fumantes)38-40.

 � Relacionados ao procedimento anestésico-cirúrgico: uso de opioides (exer-
cem ação direta na zona quimiorreceptora do gatilho, retardam o esvazia-
mento gástrico e interferem no sistema vestibular); duração da anestesia 
(em razão da exposição prolongada aos agentes anestésicos potencialmente 
emetizantes, do aumento da probabilidade de dor e do maior tempo para 
eliminar os anestésicos do organismo); tipo de cirurgia (procedimentos ci-
rúrgicos citados na literatura como fatores de risco para náuseas e vômitos 
no pós-operatório e seus mecanismos de ação: timpanoplastia [estimulação 
vestibular], otorrinolaringologia [engolimento de sangue], cirurgia de mama 
[ansiedade e aspectos emocionais], laparoscopia [irritação peritoneal], cirur-
gias abdominais e plásticas [estimulação vagal e do trato gastrintestinal])39-40.

 � Relacionados ao pós-operatório: movimentação pós-operatória (o movi-
mento estimula os receptores do labirinto vestibular do ouvido interno e os 
impulsos são transmitidos, principalmente, por meio de núcleos vestibula-
res para o cerebelo, zona quimiorreceptora do gatilho e centro do vômito; 
alimentação pós-operatória (início da ingesta após a cirurgia pode ocasio-
nar estimulação vagal e, posteriormente, ativação do centro do vômito)39.

O enfermeiro deve planejar a sua assistência, tendo como meta diminuir os 
desconfortos decorrentes desses problemas e diminuir o risco para aspiração 
de conteúdo gástrico. O “risco para aspiração”, definido pela NANDA-I como 
risco de entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas, sólidos 
ou fluídos nas vias traqueobrônquicas, está relacionado à dificuldade de o pa-
ciente elevar a parte superior do corpo, à depressão dos reflexos da tosse e 
deglutição, ao aumento da pressão intragástrica, ao nível de consciência rebai-
xado e aos agentes anestésicos que podem potencializar o vômito4.

A aspiração do conteúdo gástrico no POI tem consequências desastrosas 
para o paciente, pois pode provocar irritação e destruição da mucosa traqueal e 
pneumonia. O enfermeiro deverá intervir, administrando antieméticos, quan-
do prescritos, e mantendo, sempre que possível, a cabeceira do leito elevada 
entre 30º e 45º. Outras intervenções podem ser instituídas, como: movimentar 
o paciente de maneira suave e lenta; lateralizar sua cabeça; controlar a dor; evi-
tar agentes opioides, dando preferência aos anti-inflamatórios não esteroidais e 
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aos anestésicos locais; evitar a hipotensão; colocar toalhas frescas sobre a testa; 
aumentar fluidos intravenosos; encorajar respiração profunda e lenta; evitar 
máscara de O2 apertada; realizar técnicas de distração e relaxamento, imagem 
dirigida e toque terapêutico; evitar o contato com certos odores, como perfu-
mes, vômitos e medicações41.

O Quadro 13.10 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem 
para prevenir as complicações relacionadas ao sistema digestório no POI.

Quadro 13.10. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema digestório no perío-
do pós-operatório imediato14,41.

Manter, sempre que possível, a cabeceira do leito elevada entre 30º e 45º

Realizar técnicas de relaxamento na vigência da náusea e diminuir os estímulos ambientais

Orientar o paciente a lateralizar a cabeça em caso de náuseas e vômitos

Auxiliar o paciente a inclinar-se ou a lateralizar a cabeça durante o episódio de vômito

Administrar fármacos antieméticos, conforme prescrição médica

Avaliar e registrar quantidade e características do vômito

Realizar higiene oral após episódios de vômito

Esperar pelo menos 30 minutos após o episódio de vômito antes de oferecer líquidos via oral ao 
paciente

Sistema imunológico

A infecção continua sendo uma das mais temidas complicações decorren-
tes do procedimento anestésico-cirúrgico. No paciente em pós-operatório, o 
“risco de infecção”, definido pela NANDA-I como estar em risco elevado de ser 
invadido por microrganismos patogênicos, está relacionado aos procedimen-
tos invasivos, à defesa primária insuficiente provocada por solução de conti-
nuidade da pele e ao trauma tecidual4.

A cirurgia, além de romper a barreira epitelial e impedir a chegada de glicose, 
aminoácido e oxigênio ao tecido, desencadeia uma série de reações sistêmicas 
que facilitam a ocorrência de um processo infeccioso. No sítio operatório, ocorre 
hipóxia, alteração do pH e deposição de fibrina. A hipóxia e a acidose dificultam 
a migração dos neutrófilos e sua atividade microbicida. A deposição de fibrina 
contribui com a invasão de microrganismos patógenos, afetando os mecanismos 
locais de defesa. Dessa forma, se, durante o ato cirúrgico, ocorrer um sangramen-
to excessivo que acentue a deposição de fibrina ou resulte na formação de hema-
toma, haverá aumento significativo do risco de ocorrer um processo infeccioso42. 
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Além dos procedimentos invasivos e da insuficiência da defesa primária, 
provocada pelo trauma cirúrgico, vários outros fatores influenciam a incidên-
cia de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC). Dentre eles destacam-se: condições 
clínicas pré-operatórias do paciente, como idade, estado nutricional, doenças 
crônicas, entre outras; permanência hospitalar pré-operatória, ou seja, quanto 
maior o tempo de internação, maior a chance de ISC, em virtude da substi-
tuição da flora normal do paciente pela flora hospitalar, mais patogênica42, e 
condições técnicas em que a cirurgia foi realizada.

A ISC constitui uma complicação séria, representando 15 a 25% das infec-
ções nosocomiais, sendo mais comumente ocasionada por Staphylococcus au-
reus, Escherichia coli e Enterococcus. Esse tipo de infecção interfere no processo 
de cicatrização e pode aumentar o tempo de internação hospitalar do pacien-
te42,43. O enfermeiro deve avaliar a ferida operatória quanto ao seu aspecto, à 
drenagem e às condições do curativo.

O paciente em POI apresenta risco de infecção, não só no sítio cirúrgico, 
mas também em todos os locais em que exista uma “porta de entrada”. Pacien-
tes que estão com SVD possuem maiores riscos de uma infecção urinária do 
que aqueles que apresentam diurese espontânea.

A infecção também pode ocorrer nos acessos vasculares, por causa de pos-
síveis contaminações dos líquidos infundidos, dos cateteres (por manipulação 
inadequada) e da pele. Os cateteres devem ser avaliados quanto à permeabilida-
de, à coloração da pele e à temperatura. É fundamental que a inserção cutânea 
do cateter seja mantida limpa e protegida por um curativo oclusivo, de preferên-
cia com dispositivos transparentes que permitam a avaliação da pele44.

O Quadro 13.11 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem 
para prevenir as complicações relacionadas ao sistema imunológico no POI.

Quadro 13.11. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao sistema imunológico no 
período pós-operatório imediato5,13.

Seguir as precauções padrão na realização de todos os procedimentos

Assegurar o manuseio asséptico dos acessos intravenosos

Utilizar técnica asséptica no cuidado da ferida operatória

Manter a incisão cirúrgica limpa e seca

Avaliar sinais de infecção/sinais flogísticos no local da incisão cirúrgica: dor, calor, rubor, edema

Manter inserções de sondas, drenos e cateteres ocluídas, sempre que indicado

Registrar intercorrências relacionadas à incisão cirúrgica e à inserção de sondas, drenos e 
cateteres e comunicar a equipe médica
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Estado emocional

Muitos dos problemas comuns no POI podem ser prevenidos a partir de 
medidas implementadas no período pré-operatório. Entre esses problemas, 
destacam-se o medo, a ansiedade e a agitação.

Pesquisas indicam que muitos fatores desencadeantes de estresse no POI 
podem ser afastados ainda no período pré-operatório, mediante orientação ao 
paciente e à sua família. Acredita-se ser fundamental ensinar os pacientes no 
período pré-operatório sobre as questões relacionadas ao seu estado de saúde e 
à cirurgia, com o intuito de ajudá-los no enfrentamento da hospitalização e da 
operação, tornando essas situações menos ameaçadoras e conflitantes. O medo 
referente à cirurgia pode ser eliminado pelo ensino45.

O ensino pré e pós-operatório é vital para o sucesso da cirurgia, e esse en-
sino é, em grande parte, responsabilidade da enfermagem17,46. O ensino dos 
pacientes tem influência direta sobre as fases posteriores à cirurgia, levando-
-os ao desenvolvimento de sua independência em relação à equipe de saúde 
e à redução dos sentimentos de medo e insegurança que geram ansiedade47. 
O ensino do paciente cirúrgico no período pré-operatório é um processo de 
explicações e demonstrações, que visa esclarecer dúvidas, acrescentar informa-
ções e adiantar possíveis situações a serem vivenciadas. Dependendo do nível 
de ansiedade do paciente, as informações devem ser gerais, pois informações 
em excesso podem acentuá-la17,46. 

O ensino de pacientes cirúrgicos só será efetivo se for adequado às neces-
sidades de cada paciente ao tempo de hospitalização, às características indivi-
duais de aprendizagem e ao tipo e às consequências da intervenção cirúrgica. 
É necessário considerar que cada indivíduo se comporta de forma diferente às 
diversas situações impostas pela vida, e que essas diversidades, nas formas de 
enfrentamento, estão relacionadas às crenças, aos valores, à cultura e à expe-
riência pessoal, que fundamentam a conduta do indivíduo, direcionando o seu 
comportamento diante de determinado fato17,46.

É importante ressaltar que, muitas vezes, nas SRPA, o cuidado com os as-
pectos fisiológicos prevalecem em detrimento do emocional. Entretanto, o sur-
gimento de sintomas físicos, como a elevação da PAS, da PAM e da frequência 
cardíaca, pode estar relacionado a episódios de ansiedade. Dessa forma, o en-
fermeiro deve elaborar estratégias efetivas, além do ensino do paciente, para 
minimizar o estresse psicológico vivenciado nessa fase. 

Um estudo experimental realizado em Minnesota (EUA) concluiu que a 
utilização de músicas e sons naturais no período pós-operatório melhorou os 
níveis de ansiedade e promoveu o relaxamento de pacientes submetidos a ci-
rurgias cardíacas48.
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O Quadro 13.12 apresenta um resumo das intervenções de enfermagem 
para prevenir as complicações relacionadas ao estado emocional no POI.

Quadro 13.12. Resumo das intervenções de enfermagem relacionadas ao estado emocional no período 
pós-operatório imediato5,13.

Fornecer explicações ao paciente e à família, a fim de esclarecer dúvidas

Fornecer demonstrações das situações a serem vivenciadas

Ensinar os pacientes no período pré-operatório quanto às questões relacionadas ao seu estado de 
saúde e à cirurgia

Informar ao paciente, de maneira delicada, sobre a sua localização e sobre o término da cirurgia

Ouvir o paciente atentamente, caso ele manifeste interesse em falar sobre seus receios

Aplicar técnicas de relaxamento, como músicas e toque terapêutico, sempre que for adequado

ALTA DA RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA 

Após ser submetido à avaliação do enfermeiro e do anestesiologista, o pa-
ciente poderá receber alta da SRPA. Nessa avaliação, consideram-se o tipo de 
anestesia, os medicamentos utilizados na anestesia, o nível de consciência do 
paciente e o seu estado geral.

O paciente deverá apresentar:

 � Padrão respiratório eficaz, com troca gasosa adequada.
 � Presença de reflexos glossofaríngeos.
 � Estabilização dos sinais vitais.
 � Retorno do nível de consciência.
 � Mínimo de dor possível.
 � Sinais de volemia adequada, como volume urinário de 0,5 mL/kg/h e PAS e 

PAM estabilizadas no nível de normalidade do paciente.
 � Ausência de sangramentos por sondas ou drenos.
 � Ausência de vômitos.

Relembramos que, ao utilizar o índice de Aldrete e Kroulik (Quadro 13.1) 
para avaliação do paciente na SRPA, este estará apto para alta quando sua pon-
tuação for igual ou maior que 8. No caso dos pacientes em regime ambulatorial 
(Quadro 13.2), estará apto a ter alta da SRPA quando sua pontuação for igual 
ou superior a 18.
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O enfermeiro que atua na recuperação anestésica deverá, também, se res-
ponsabilizar pela passagem de plantão ao colega do setor para onde o paciente 
será encaminhado e providenciar o transporte do seu paciente com conforto e 
segurança. Deve, ainda, avaliar se as ações implementadas foram eficazes du-
rante todo o período pós-operatório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período perioperatório é uma terminologia abrangente, que engloba 
todas as fases da experiência cirúrgica, ou seja, os períodos pré, trans e pós-
-operatórios. Cada um desses períodos requer uma ampla atuação de toda a 
equipe de enfermagem. O procedimento anestésico-cirúrgico é uma experiên-
cia peculiar para o indivíduo. Assim, o enfermeiro é desafiado a oferecer uma 
assistência de qualidade em todas as fases do período perioperatório.

A fase pós-operatória é a terceira fase da experiência cirúrgica. O POI cor-
responde ao período em que o paciente se recupera da anestesia e tem início 
com a transferência do paciente para a SRPA.

Com a modernização da anestesia, cresceu a demanda por um cuidado 
pós-anestésico sistematizado. Ao mesmo tempo, houve maior oferta de tecno-
logia, o que possibilitou a avaliação do paciente em POI com maior precisão 
e rapidez. Observou-se, assim, redução da morbidade e da mortalidade dos 
pacientes, bem como diminuição do período de hospitalização. Não se pode 
prever como será o futuro com exatidão; entretanto, acredita-se que as salas de 
recuperação pós-anestésica e os enfermeiros continuarão desempenhando um 
papel fundamental para o sucesso da recuperação de pacientes submetidos a 
procedimentos anestésico-cirúrgicos.

Para tanto, é necessário que os enfermeiros estejam preparados, de forma 
técnica e científica, para prestar uma assistência eficaz e segura e para acompa-
nhar as constantes mudanças tecnológicas, econômicas e culturais do campo 
em que atuam.
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PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina período POI.
2. Descreva os objetivos da SRPA.
3. Descreva as atividades desenvolvidas no preparo da unidade para o 

recebimento do paciente na SRPA.
4. Descreva as informações relevantes sobre o paciente e sobre o 

procedimento anestésico-cirúrgico, que o enfermeiro da SRPA deve 
conhecer para planejar a assistência de enfermagem no POI.

5. Descreva as ações do enfermeiro ao admitir o paciente na SRPA.
6. Cite as complicações que podem ser apresentadas pelo paciente na 

SRPA, de acordo com os sistemas orgânicos.
7. Descreva os principais diagnósticos de enfermagem que podem ser 

apresentados pelos pacientes enquanto permanecem na SRPA.
8. Descreva as intervenções de enfermagem no POI, relacionadas aos 

sistemas respiratório, cardiovascular, termorregulador, tegumentar, 
sensorial, locomotor, urinário, digestório e imunológico.

9. Descreva as intervenções de enfermagem relacionadas ao estado 
emocional no POI.

10. Descreva os critérios a serem considerados pelo enfermeiro para avaliar 
a alta do paciente da SRPA.
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Repercussões do trauma anestésico-cirúrgico
Estela Regina Ferraz Bianchi

Ana Lucia Siqueira Costa

PONTOS A APRENDER

1. Definir estresse e reconhecer as fases da Síndrome da Adaptação 
Geral (SAG).

2. Descrever as repercussões orgânicas observadas no paciente 
cirúrgico.

3. Citar as repercussões comportamentais a serem reconhecidas na 
avaliação do paciente cirúrgico.

4. Definir coping e os grupos de estratégias de enfrentamento.
5. Discutir o papel do enfermeiro na prestação da assistência ao paciente 

com repercussões do trauma anestésico-cirúrgico.

PALAVRAS-CHAVE

6. Assistência perioperatória; anestesia; cirurgia geral; ansiedade; 
transtornos de estresse pós-traumáticos.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Estresse e manifestações orgânicas e 
comportamentais. Estresse e suas implicações em diversos sistemas 
orgânicos. Estresse e coping. Avaliação realizada pelo enfermeiro 
de Centro Cirúrgico. Considerações finais. Propostas para estudo. 
Referências.

RESUMO

O estresse está presente desde os primórdios da civilização, até os dias 
atuais, sendo definido como o conjunto de fatores que pode agir sobre o or-
ganismo do indivíduo, produzindo alterações orgânicas e comportamentais. 
As manifestações desenvolvem-se nas fases de reação de alarme, resistência e 
exaustão, e são denominadas Síndrome da Adaptação Geral (SAG). O estresse 
provocado pela intervenção anestésico-cirúrgica pode desencadear manifesta-
ções orgânicas e emocionais no paciente. As manifestações orgânicas são de-
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correntes do estímulo do sistema límbico pelo estressor, por meio do Sistema 
Nervoso Autônomo (SNA) e do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, provocando 
taquicardia, alterações na pressão arterial, hiperglicemia, alterações gastrintes-
tinais, ansiedade, oscilações de apetite, entre outras. Dentre as manifestações 
emocionais destacam-se: agitação psicomotora, raiva, choro, indecisão, apatia 
e dificuldade de concentração. O enfermeiro que atua no CC tem papel impor-
tante na detecção, na avaliação e no esclarecimento de dúvidas do paciente e de 
sua família diante das manifestações do estresse.

INTRODUÇÃO 

O indivíduo, ao ser informado sobre a necessidade da realização de um 
procedimento anestésico-cirúrgico, passa por alterações orgânicas e compor-
tamentais importantes, que têm a denominação de repercussões do trauma 
relacionado à intervenção cirúrgica.

A ocorrência dessas repercussões é independente do porte da cirurgia, do 
tipo de anestesia, da necessidade de hospitalização, mas fica na dependência 
da avaliação individual do paciente diante do fato. Com essa avaliação, uma 
pessoa que é indicada para uma cirurgia cardíaca pode estar mais “adaptada” 
à ideia desse procedimento, pois o significado dessa intervenção pode ser a 
melhora do quadro clínico apresentado. Outra pessoa, com uma proposta de 
intervenção com anestesia local em cirurgia ambulatorial, pode estar muito 
mais apreensiva e com repercussões detectáveis, pela incerteza de o que essa 
intervenção pode significar.

Portanto, considera-se que o paciente, ao ser submetido a um procedimento 
anestésico-cirúrgico, vivencia situações de ansiedade e de estresse, que iniciam 
no momento em que o indivíduo toma conhecimento da necessidade cirúrgica 
e se estendem até o momento em que ele retorna às suas atividades cotidianas.

Ao adoecer, o indivíduo passa por emoções que repercutem diretamente 
nas funções básicas de seu organismo e que podem, inclusive, provocar al-
terações orgânicas com consequências graves. O mesmo acontece quando o 
paciente sabe da necessidade de ser operado, portanto, no período pré-opera-
tório, repercutindo em seu bem-estar físico e psicológico, de modo a atingir os 
períodos trans e pós-operatório1.

Na prática assistencial, os aspectos emocionais nem sempre são considera-
dos fatores relevantes que podem interferir na recuperação do doente. Ao ana-
lisar a relação saúde-doença, sabe-se que o modelo biomédico de assistência 
não contempla o ser doente em seu contexto bio-psico-sócio-espiritual, mas 
apenas o reduz ao aspecto biológico2. Na atualidade, com a finalidade de co-
nhecer a inter-relação entre as funções orgânicas e emocionais, os estudos da 
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psiconeuroimunologia trouxeram grandes avanços ao abordar a interação dos 
processos comportamentais, nervoso, endócrino e imunológico3.

ESTRESSE E MANIFESTAÇÕES ORGÂNICAS E 
COMPORTAMENTAIS 

Desde os tempos mais primitivos da civilização humana, o homem está 
exposto a estímulos que colocam em perigo sua própria sobrevivência. O es-
tresse está presente na vida cotidiana desde os primeiros relatos da época pré-
-histórica, período que se caracterizava pela necessidade de o homem sair à 
caça para garantir sua alimentação e sobrevivência, até a época atual, em que o 
homem se depara com as mais diferentes exigências (tecnológicas, atualização 
de conhecimento e outras) e com a competitividade da sociedade moderna. 
Todos se deparam com situações nas quais são exigidos, e vivenciam a sen-
sação de estar no limite ou de ultrapassar o limite de resistência até a total 
exaustão. Comumente, quando se está no limite físico ou psíquico, rotula-se 
esse estado de estresse4.

Os primeiros estudos sobre o estresse foram desenvolvidos pelo médico e 
estudioso do tema Hans Selye, considerado, então, o “pai da teoria do estresse”. 
Em 1956, publicou o livro Stress of life, no qual definiu o estresse como “o con-
junto de fatores de origem não determinada, que podem agir sobre o organis-
mo” ou, ainda, um estado manifestado por uma síndrome específica produzida 
por qualquer demanda5.

Em seus estudos, Selye constatou que o estresse produzia alterações orgâni-
cas importantes, com extrapolação dos parâmetros normais, na estrutura e na 
composição química do corpo, que poderiam ser avaliadas. Tais manifestações 
foram denominadas pelo autor como Síndrome de Adaptação Geral (SAG), 
que se desenvolve em três fases:

 � Reação de alarme: chamada também de alerta, caracteriza-se por uma mo-
bilização total das forças de defesa orgânica. Essas manifestações ocorrem 
em fração de segundos e são dependentes do estressor.

 � Reação de resistência: nessa fase ocorre o prosseguimento do estressor e a 
tentativa de equilíbrio do organismo a determinado estímulo.

 � Reação de exaustão: considerada quando houve uma falha no sistema de 
controle do estressor e manifesta-se com o surgimento de doenças relacio-
nadas ao estresse.

A partir dos estudos iniciais, percebeu-se a evolução e o acréscimo de no-
vos conceitos que contribuíram para uma análise mais abrangente sobre o as-
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sunto. O estresse deixou de ser enfocado apenas sob o aspecto fisiológico e 
foram incluídos, para um melhor entendimento desse processo, os estudos da 
psicologia e da sociologia.

A teoria neuroendócrina do estresse trouxe grande contribuição ao enfa-
tizar a influência dos fatores psíquicos sobre as funções neuroendócrinas. O 
indivíduo, ao se deparar com situações ameaçadoras, vivencia sentimentos de-
nominados emoções; essas situações são carregadas de alterações comporta-
mentais e orgânicas, que ocorrem por meio da estimulação nervosa6.

Lazarus e Folkman7 utilizaram os estudos iniciais de Selye e acrescentaram 
o significado ou a avaliação do acontecimento, como fator que interfere no 
bem-estar do indivíduo. Nesse princípio, denominado interacionista ou tran-
sacional, a situação pode ser avaliada sob dois aspectos: estressante, quando 
tem um significado de desafio ou ameaça, e não estressante, quando não requer 
força mobilizadora para o enfrentamento da situação. Na primeira situação, 
avaliada como estressante, ocorrem as manifestações neuroendócrinas carac-
terísticas do estresse e, na segunda, ocorre a manutenção do equilíbrio orgâ-
nico. Para melhor entendimento da conexão existente entre as emoções e as 
reações orgânicas, é necessária uma breve descrição anatomofisiológica desse 
processo.

Inicialmente, o sistema límbico, considerado a sede das emoções, recebe 
as informações do ambiente externo e, pela inter-relação com o hipotálamo, 
organiza os componentes da emoção: sentimento, resposta fisiológica e com-
portamento8.

Para que ocorra resposta ao estressor, duas vias podem ser utilizadas pelo 
hipotálamo: a via Sistema Nervoso Autônomo (SNA) ou o eixo hipotálamo- 
hipófise-adrenal. Dependendo da intensidade do estressor, as duas vias podem 
ser utilizadas simultaneamente8.

As funções vegetativas do organismo são controladas pelo SNA e, para que 
isso ocorra, são utilizadas as vias simpáticas e parassimpáticas para transmitir 
seus impulsos. Assim, a predominância da ação excitatória ocorre na via sim-
pática, por intermédio dos neurônios pós-ganglionares e pelas fibras simpáti-
cas. Essas vias saem da coluna sem realizar sinapses e secretam a substância 
transmissora sináptica, a adrenalina, que atua diretamente sobre os órgãos e 
garante a rapidez das respostas.

A adrenalina, que também atua na medula da adrenal, é secretada em maior 
quantidade e levada pelo sangue a todos os tecidos orgânicos, garantindo a in-
tensidade do metabolismo corporal e aumentando a excitabilidade em diversas 
situações vivenciadas.

Diante de um estressor, a adrenalina e a noradrenalina secretadas produzi-
rão os seguintes efeitos: aumento da sudorese, dilatação ou contração pupilar, 
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aumento da secreção gástrica, da frequência, da força e da contração cardíaca, 
broncodilatação, redução ou aumento do peristaltismo, aumento do tônus es-
fincteriano, diminuição do débito urinário, aumento da contração dos vasos 
periféricos, do metabolismo basal, da atividade mental e da atividade muscu-
loesquelética.

A outra via utilizada pelo organismo nas situações de estresse, ou seja, a 
via hipotálamo-hipófise-córtex da adrenal, é regulada pelas informações en-
viadas aos núcleos hipotalâmicos (supraótico, ventromedialis, paraventricu-
lares e infundibulares). Para cada tipo de hormônio adeno-hipofisário, há um 
fator hipotalâmico responsável pela síntese dos fatores de liberação e inibição 
hormonal. Os principais fatores hipotalâmicos envolvidos nessa relação são: 
hormônio de liberação do hormônio tireoestimulante (TRH), fator de libera-
ção da corticotropina (CRF), hormônio de liberação (GHRH) ou inibição do 
hormônio de crescimento (GHIH), fator do hormônio luteinizante (LHRH), 
fator de liberação do folículo-estimulante (FSH), hormônio de inibição da pro-
lactina (PIF) 8.

A neuro-hipófise não secreta hormônio, mas funciona como uma estru-
tura de sustentação de fibras terminais e feixes nervosos provenientes do hi-
potálamo. Essas terminações nervosas são saliências bulbosas que secretam 
os hormônios do lobo posterior da hipófise, o hormônio antidiurético (HAD) 
ou vasopressina e a ocitocina. Nas situações de ansiedade ou trauma, pode 
ocorrer retenção de água no organismo, em virtude do aumento do débito de 
hormônio antidiurético.

O hipotálamo, diante de um estressor, estimula o eixo liberador do hormô-
nio adenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise, que passa a atuar diretamente 
no córtex da adrenal, estimulando a secreção dos hormônios mineralocorticoi-
des e glicocorticoides.

Os mineralocorticoides têm como principal produto a aldosterona, que 
atua nos eletrólitos dos líquidos extracelulares (sódio e potássio), no transporte 
de sódio e potássio, bem como no volume de líquidos corporais.

O cortisol é o principal glicocorticoide e tem efeito na gliconeogênese reali-
zada pelo fígado, elevando a concentração de glicose sanguínea. A importância 
desse hormônio deve-se ao fato de que, em situações de estresse, ocorre rápida 
mobilização dos aminoácidos e de líquidos das reservas celulares como fonte 
energética e síntese de substâncias para os diferentes tipos de tecidos orgânicos.

O cortisol exerce efeito anti-inflamatório, permitindo, assim, uma liberação 
reduzida das enzimas proteolíticas secretadas pelas células lesadas, causadoras 
de inflamação. O cortisol apresenta as seguintes funções: promove a fadiga dos 
músculos esqueléticos, atua no sistema cardiovascular, aumentando a resposta 
vasomotora e o débito cardíaco; atua na produção do ácido clorídrico e do 
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pepsinogênio, no sistema gastrintestinal; aumenta a pressão intraocular, entre 
outras funções.

Esse processo pode ser observado na Figura 14.1, em que há a representa-
ção esquemática da inter-relação das manifestações orgânicas9.

Ao analisar cada fase do processo de estresse, verifica-se a associação entre 
elas com as diferentes manifestações orgânicas e psíquicas. Assim, retomando 
a SAG, há descrição dos seguintes sintomas4:

 � Reações de alarme: são de natureza biológica e psicossocial e apresentam-se 
por taquicardia, cefaleia, hipertensão ou hipotensão, sudorese, sensação de 
esgotamento, irritabilidade, insônia, fadiga, zumbido nos ouvidos, pressão 
no peito, alterações gastrintestinais, mãos e pés frios, tensão muscular, pe-
sadelos e outras.

 � Reações de resistência: são manifestações de predominância psicossocial e 
apresentam-se como sensações de medo, nervosismo, oscilação do apetite, 
ranger dos dentes, queda de cabelo, ansiedade, isolamento social e impo-
tência sexual.

 � Reações de exaustão: são caracterizadas pelos sintomas específicos da doen-
ça associada.

A situação de estresse pode ser avaliada como positiva ou negativa na vida 
do indivíduo; porém, independentemente dessa avaliação, deve ocorrer uma 
adaptação à situação, com o intuito de diminuir o risco de desenvolver as ma-
nifestações indesejadas do estresse. As alterações orgânicas, em decorrência do 
estresse, têm como princípio a luta ou a fuga diante da situação. Para isso, o or-
ganismo precisa se preparar para o enfrentamento e, nesse sentido, ficam evi-
dentes as transformações necessárias nos diversos sistemas orgânicos. O indi-
víduo, diante de determinadas situações e, no caso, do ato anestésico- cirúrgico, 
também precisa se preparar para o enfrentamento da situação, com o intuito 
de diminuir as manifestações orgânicas de estresse que podem agravar, ainda 
mais, sua recuperação.

ESTRESSE E SUAS IMPLICAÇÕES EM DIVERSOS SISTEMAS 
ORGÂNICOS 

Como foi mencionado, diante de determinada situação avaliada pelo indi-
víduo como estressante, a pessoa pode apresentar não só alterações orgânicas, 
mas também emocionais, as quais repercutem na saúde do indivíduo e em suas 
relações sociais, comportamentais e afetivas.

Dentre as repercussões emocionais, pode-se destacar:
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Figura 14.1. Resposta neuroendócrina ao estresse. Ilustração esquemática da resposta neuroendócrina 
ao estresse9.
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 � Agitação psicomotora, manifestada pelo tamborilar de dedos, movimen-
tação excessiva do corpo, balançar de pernas e caminhada intermitente no 
pequeno espaço de uma sala ou quarto.

 � Choro, raiva, culpa.
 � Dificuldade de concentração, comprometendo a tomada de decisões.
 � Dificuldade de julgamento.
 � Incerteza e indecisão.
 � Apatia.
 � Exagero ou ausência no hábito alimentar.
 � Uso de drogas, fumo e bebidas alcoólicas.
 � Apatia, ansiedade e depressão.

Ao abordar o estresse em uma perspectiva de alterações neuroendócrinas, 
deve-se considerar que as manifestações orgânicas e emocionais estão asso-
ciadas e se expressam de maneira conjunta. Quando os estressores não são 
solucionados, ou seja, quando o indivíduo avalia uma situação persistente de 
estresse, as manifestações se tornam crônicas e, assim, corre-se o risco de se 
desenvolver doenças relacionadas ao estresse.

As emoções são fenômenos que ocorrem nos processos mentais e se ex-
pressam concomitantemente, por meio de modificações das funções motoras, 
secretoras e de irrigação dos órgãos e, também, nos sistemas musculoesquelé-
tico, endócrino e imunológico.

Ao abordar as doenças relacionadas ao estresse, é necessário cuidado, pois 
se sabe, atualmente, que diferentes fatores estão associados ao surgimento de 
diversas doenças. Os fatores socioculturais, os hábitos de vida (comportamen-
tos adquiridos) e a herança genética são determinantes na compreensão de 
muitas doenças.

O sistema cardiovascular é o que sofre o maior número de alterações em 
decorrência de situações estressantes. Ele sofre influência, de maneira direta, 
do SNA e, de maneira indireta, da ação de substâncias adrenérgicas, liberadas 
pela medula da adrenal na corrente sanguínea10.

Um exemplo de doença cardiovascular que sofre forte influência da ação 
dos hormônios liberados nas situações de estresse, e que é de grande impor-
tância na avaliação do paciente cirúrgico, é a hipertensão. Em situações de es-
tresse, a pressão arterial sofre ativação do sistema nervoso simpático (SNS), 
com a intenção de preparar o organismo para entrar em ação no momento de 
estresse, o que aumenta os batimentos cardíacos e a força de contração cardíaca 
e, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Sabe-se que a hipertensão 
pré-operatória é um fator complicador à anestesia, ao intraoperatório e ao cui-
dado desses pacientes no pós-operatório11,12.
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Em um estudo13 realizado sobre estresse e afetividade, o autor cita que as 
variações pressóricas (reatividade cardiovascular) ocorrem nos indivíduos 
hipertensos ou normotensos no decorrer do dia; porém, nos hipertensos, as 
variações pressóricas são mais frequentes e intensas quando eles são expos-
tos a situações de maior demanda emocional. Com esse resultado, pode-se 
inferir que os pacientes que apresentam história prévia de hipertensão, ao se 
depararem com a necessidade de intervenção cirúrgica, poderão apresentar 
repercussões mais intensas e desfavoráveis à sua recuperação. Vale ressaltar 
que as manifestações orgânicas são dependentes da intensidade do estresse, 
ou seja, os indivíduos que avaliam uma situação como de maior ameaça, vi-
venciarão as manifestações orgânicas de estresse com maior intensidade; ao 
contrário, os que avaliam a situação de maneira irrelevante, não apresentam 
ou apresentarão as manifestações neuroendócrinas de estresse de maneira 
menos intensa.

As manifestações emocionais também são evidenciadas de maneira intensa 
sobre o coração. Em situações de estresse, ocorre a liberação das catecolaminas 
e dos corticosteroides sobre o sistema cardiovascular, provocando: elevação 
da frequência cardíaca e da pressão arterial, aumento do débito cardíaco, do 
consumo de oxigênio e da excitabilidade cardíaca, lesão celular por entrada de 
sódio e saída de potássio e magnésio, aumento da adesividade plaquetária, va-
soconstrição periférica, retenção de sódio e água, hemoconcentração, aumento 
da coagulação sanguínea, aumento da glicose e do ácido lático, aumento dos 
ácidos graxos e do colesterol. Com isso, é necessário considerar a influência 
do estresse sobre o sistema cardiovascular e a repercussão que ele provoca, já 
que esse sistema exerce ação fundamental para a manutenção do equilíbrio 
orgânico13-17.

Ao abordar o estresse como um fator de desgaste físico e emocional do 
paciente, vale ressaltar a interferência da emoção (estresse) no potencial de in-
fecção do paciente cirúrgico. Seguindo essa abordagem, pesquisas recentes na 
área da psiconeuroimunologia vêm contribuindo, ao tentar esclarecer a inter-
-relação existente entre os processos comportamentais, nervoso, endócrino e 
imunológico.

Ao relacionar os fatores emocionais e a resposta imunológica, sabe-se que 
níveis elevados de corticosteroides, como se verifica em situações de estresse, 
influenciam o sistema imunológico, provocando inibição da resposta inflama-
tória, interferindo na ação das células T3. Em virtude da grande quantidade 
de hormônios liberada nas situações de estresse, as células do sistema imuno-
lógico são informadas de que não devem responder à invasão bacteriana ou 
viral, o que resulta em diminuição da resposta ao agente agressor e aumento do 
potencial para desenvolvimento de doenças infecciosas14.
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Na literatura referente ao estresse, não há comprovação unânime entre os 
pesquisadores que relacione, com evidências científicas, as manifestações neu-
roendócrinas de estresse e as alterações nos parâmetros imunológicos. Sabe-se 
que a ocorrência de infecção não tem um único fator causal, mas diversos fato-
res, como a virulência microbiana, o ambiente de propagação e as condições do 
hospedeiro3. Compete aqui salientar a necessidade de estudos concernentes ao 
tema que auxiliem a esclarecer como esse processo ocorre (estresse-doenças), 
pois, na observação prática, comumente se verifica que muitos indivíduos, ao 
receberem notícias indesejadas, desenvolvem sintomas de doenças de maior 
ou menor gravidade, que podem interferir ou agravar a sua condição de saúde.

Outro aspecto importante que deve ser salientado na análise do estresse e do 
paciente cirúrgico é a sensação dolorosa que envolve todo o procedimento. Em-
bora a dor seja considerada essencial para a sobrevivência, porque exerce fun-
ção protetora para o organismo, ela é desagradável e estressante para o paciente.

Muitas vezes, o único fator de estresse relatado pelo paciente no período 
pré-operatório é o medo da sensação dolorosa a que se está sujeito. Sabe-se que 
a dor é uma experiência complexa, que resulta de uma combinação de fatores 
biológicos (sensoriais), psicológicos (afetivos, cognitivos), comportamentais, 
sociais e culturais, que contribuem para a experiência dolorosa individual. Por 
isso, pode-se afirmar que é difícil para o indivíduo descrever a própria dor ou 
é mais difícil ainda alguém avaliar e conhecer a experiência dolorosa do outro. 
Estudos relatam que, em situações de dor aguda, como as vivenciadas pelos 
pacientes cirúrgicos, as informações de dano são enviadas para o cérebro, dan-
do início, ao mesmo tempo, à ativação do complexo sistema neuroendócrino. 
Essa ativação conjunta tem como intenção principal restabelecer a homeostase 
orgânica14.

A experiência dolorosa pode influenciar o paciente cirúrgico sob dois as-
pectos: na avaliação antecipatória ao ato anestésico-cirúrgico, como um fator 
de estresse, ou quando a dor já estiver instalada, com a ativação de substâncias 
hormonais características de estresse e dor, com a intenção de provocar o re-
torno à homeostasia orgânica.

ESTRESSE E COPING

Nessa etapa de análise do estresse, é importante salientar que não se vive 
sob a condição constante do estresse, pois, se assim fosse, as doenças seriam 
avassaladoras, como consequência de um excesso de desgaste orgânico. As-
sim, pode-se dizer que, para uma situação ser qualificada como estressante, 
dependerá da avaliação que o indivíduo faz acerca dessa situação e dos recur-
sos disponíveis para controlá-la. As situações têm significados diferentes para 
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indivíduos diferentes, ou, ainda, uma mesma situação para um mesmo indiví-
duo tem significado diferente, dependendo do momento de vida em que está 
inserido. Por isso, pode-se inferir que pacientes diferentes avaliam de formas 
diferentes um mesmo procedimento cirúrgico.

Para compreender melhor a relação entre o evento estressante, os proces-
sos de adaptação e as manifestações orgânicas, Lazarus e Folkman7 definiram 
as estratégias de enfrentamento do estresse ou coping, como um conjunto de 
esforços cognitivos e comportamentais que visam a dominação ou a redução 
das demandas internas ou externas advindas da relação entre a pessoa e o am-
biente, ou os mecanismos e as estratégias utilizadas pelo indivíduo na tentativa 
de lidar com o estresse. A função básica do enfrentamento é a adaptação do 
indivíduo às situações adversas, com redução da tensão e restauração do equi-
líbrio com o menor dano orgânico possível. Nesse princípio de interação dinâ-
mica (indivíduo e seu meio), dois componentes são essenciais: a exigência da 
situação e a capacidade do indivíduo para superação dessa exigência. Portanto, 
pode-se afirmar que, na avaliação do evento pelo indivíduo, deve-se considerar 
o equilíbrio entre a exigência que a situação imprime e a sua capacidade de 
adaptação. Caso ocorram eventuais problemas em uma delas, poderão surgir 
as manifestações orgânicas de estresse.

As estratégias de enfrentamento utilizadas pelo indivíduo podem apresen-
tar como característica de ação o enfoque no problema ou na emoção7. Nas 
estratégias com base no enfoque no problema, o indivíduo utiliza ações pla-
nejadas, como modo de resolução ou compreensão da situação. As estratégias 
têm como foco: definição do problema, exploração de informações e análise 
de ações alternativas, com o intuito de modificar a situação e diminuir o es-
tresse. Já no enfoque com base na emoção, a finalidade é alterar ou regular a 
carga emotiva presente na situação, pois o estímulo ameaçador não pode ser 
alterado. Esse enfoque tem como principal objetivo alterar a carga emocio-
nal presente nas situações de estresse. Para tanto, os recursos utilizados são: 
regulação afetiva, aceitação resignada, atenção seletiva e descarga emocional, 
como formas de manter a coragem e a autoestima. Deve-se salientar que as 
estratégias não são excludentes, nem necessariamente conscientes, sendo que, 
em muitas situações, podem ocorrer de forma simultânea, como facilitadoras 
entre si18. Os processos de enfrentamento não são imutáveis, pois podem variar 
no transcorrer da vida ou de acordo com os diferentes tipos de evento19.

As diferenças individuais na avaliação da situação de estresse fazem os indi-
víduos terem comportamentos diferentes e utilizarem diferentes estratégias de 
enfrentamento. Muitas vezes, o próprio paciente e a família fogem do “proble-
ma”, ignoram a situação e não aderem ao tratamento, como forma adaptativa 
para enfrentar as dificuldades advindas da própria doença. Outros fantasiam e 



292 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

avaliam a situação como fora de suas possibilidades de resolução, procurando 
atributos externos (como a religião), como forma de adquirir forças para o 
enfrentamento.

Frequentemente, observa-se que, em um primeiro momento, os pacien-
tes com indicação cirúrgica, ao tomarem conhecimento da necessidade do 
procedimento, utilizam estratégias focadas na emoção para, posteriormente, 
próximo ao período operatório, utilizarem estratégias voltadas à resolução de 
problemas. Esses grupos de estratégias não são excludentes e podem ser usados 
em concordância, levando o paciente e a família à adaptação e ao enfrentamen-
to, com as menores repercussões possíveis no organismo.

Não há uma avaliação de estratégias favoráveis ou não para o enfrentamento 
do ato anestésico-cirúrgico. Cada paciente é único e soberano na avaliação, e o 
profissional de saúde deve oferecer informações para sua avaliação e ajudar no 
encaminhamento da resolutividade dessas manifestações e de certas fantasias. 
Sabe-se que as estratégias com base na resolução de problemas são mais efetivas 
diante do ato anestésico-cirúrgico, pois fazem o paciente e sua família enfrenta-
rem a situação de forma objetiva e consciente, levando à procura de soluções20.

AVALIAÇÃO REALIZADA PELO ENFERMEIRO DE CENTRO 
CIRÚRGICO 

Na eminência da intervenção anestésico-cirúrgica, o enfermeiro de CC tem 
papel importante na interação com o paciente e a família, com a finalidade de 
elucidar dúvidas e promover um vínculo entre o desconhecido e o conhecido, 
isto é, entre os períodos pré-operatório e transoperatório.

O enfermeiro de CC pode realizar a visita pré-operatória na unidade de 
internação, promovendo a interação com a família e com o próprio paciente. 
Essa intervenção pode ser dificultada pela diminuição do período pré-operató-
rio de internação do paciente, sendo que a recepção do paciente no CC deverá 
ser realizada, sempre, pelo enfermeiro.

Nesse momento, o enfermeiro deve verificar as manifestações de ansiedade 
e estresse que, como foi descrito, podem ser observadas nas alterações orgâ-
nicas, como na detecção de alterações nos sinais vitais e no comportamento.

Ao detectar essas alterações, o enfermeiro deve esclarecer dúvidas que o 
paciente e a família tenham e, muitas vezes, como intervenção de enfermagem, 
usar o toque. Vale lembrar que o toque terapêutico deve ser analisado, pois, em 
algumas culturas, essa intervenção pode ser avaliada como uma intromissão 
na individualidade da pessoa. Ao conversar com o paciente, deve-se lembrar 
de olhar em seus olhos, segurar sua mão e demonstrar interesse pelo que ele 
está sentindo, verbalizando ou não.
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O paciente pode chegar com os membros superiores e inferiores cruzados, 
lábios apertados, olhos fechados ou, ainda, esfregando mãos e pés, gelados e 
úmidos, com a cabeça coberta e verbalizando que “está tudo bem”. A condição 
física pode estar estável, mas o paciente está demonstrando medo e ansiedade, 
reações consideradas normais à intervenção anestésico-cirúrgica. Mais uma 
vez, o enfermeiro de CC pode detectar manifestações que possam interferir na 
dinâmica do tratamento a que o paciente está sendo submetido.

A documentação dessa intervenção e a avaliação devem ser criteriosas e 
completas, a fim de proporcionar a continuidade da assistência.

O enfermeiro de CC deve ter conhecimento para a implementação de in-
tervenção diante da ansiedade presente no período pré-operatório imediato e 
no transoperatório. A continuidade da assistência deve ser uma meta sempre 
presente. Assim como o enfermeiro da unidade de internação deve oferecer 
dados essenciais à prestação da assistência, no âmbito do estresse cirúrgico, 
todas as manifestações orgânicas devem ser observadas. Por exemplo, a alte-
ração de sinais vitais, já detectada na unidade, deve ser revista por ocasião da 
recepção do paciente no CC. A atuação do enfermeiro nesse setor é tema do 
Capítulo 8, no qual se discute, também, a recepção do paciente na unidade.

O enfermeiro do CC é o profissional capaz de discernir sobre o encaminhamen-
to de problemas relacionados às manifestações de estresse e também é quem agrega 
dados e concilia a atuação da equipe cirúrgica para a informação e o andamento da 
cirurgia com o menor dano possível e com a obtenção do sucesso esperado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estresse é uma ocorrência diária na vida dos seres humanos, podendo ter 
efeitos positivos e negativos. Positivos à medida que impulsiona o indivíduo à 
ação e ao enfrentamento e negativos quando manifestado por meio de sinais e 
sintomas, que podem desencadear doenças.

Quando esse indivíduo é um paciente cirúrgico, o estresse pode se mani-
festar das mais diversas formas, não tendo relação direta com o tipo ou a du-
ração do procedimento anestésico-cirúrgico e sim com a capacidade pessoal e 
familiar de lidar com a situação. Selye, “o pai do estresse”, descreveu a SAG, que 
pode ser desenvolvida em três fases (reação de alarme, reação de resistência e 
reação de exaustão), cujas manifestações ocorrem segundo a persistência ou 
não do estímulo estressor, podendo ir desde taquicardia, irritabilidade e in-
sônia, até a ocorrência de sintomas associados à doença desenvolvida, como 
hipertensão, diabete e infarto. Entre tais manifestações, destacamos duas que 
têm relação direta com a cirurgia e que podem, não raramente, levar à suspen-
são do procedimento, quando acomete o paciente no pré-operatório imediato: 
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hipertensão e hiperglicemia. Após controlados os valores de pressão arterial 
e glicemia capilar, pode-se dar andamento ao processo anestésico-cirúrgico.

Quando se trata de enfrentamento ou coping, refere-se às estratégias das 
quais o indivíduo lança mão para lidar com o estresse, podendo serem dirigi-
das ao problema ou à emoção, sendo efetivas ou não.

Nesse contexto, o enfermeiro que atua no CC deve agir no sentido de orien-
tar o paciente e sua família, sanar suas dúvidas, promover autocuidado e ajudá-
-lo a enfrentar a situação cirúrgica da melhor forma possível, oferecendo apoio 
e segurança na prestação de uma assistência perioperatória individualizada e 
humanizada.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina estresse.
2. Descreva as fases da SAG.
3. Quais são as repercussões neuroendócrinas decorrentes do estresse?
4. Descreva as manifestações orgânicas derivadas da avaliação do ato 

anestésico-cirúrgico como estressantes.
5. Cite as manifestações emocionais relacionadas ao estresse.
6. Defina coping.
7. Classifique os grupos de estratégias de enfrentamento.
8. Justifique a atuação do enfermeiro de CC em relação ao paciente, 

vivenciando o estresse de uma proposta anestésico-cirúrgica.
9. Faça uma enquete com seus colegas, identificando quem de vocês já 

foi submetido a um procedimento anestésico-cirúrgico. Entre os que 
passaram por este processo, quais tiveram respostas estressoras? 
Quais manifestações apresentaram?
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RESUMO

O Centro Cirúrgico (CC) é, hoje, uma das áreas hospitalares em que a tec-
nologia é mais valorizada, com uma gama considerável de materiais e equi-
pamentos que nos remetem aos mais elevados níveis tecnológicos. A tecno-
logia inclui conhecimentos e princípios científicos aplicáveis a uma atividade 
humana, além de ser considerada a ciência que trata das técnicas. O termo 
humanizar tem o sentido de tornar humano, dar condições humanas e fazer 
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adquirir hábitos sociais e polidos. Vários autores definem humanização, dan-
do-lhe um sentido mais amplo, não só como palavra, mas também centrada 
na ação do cuidar. A atuação do enfermeiro de CC junto a pacientes em fase 
operatória deve valorizar a individualização do cuidado, proporcionar bom 
relacionamento com o paciente e sua família, desenvolver atitudes eficientes 
e capacidade para detectar as necessidades humanas, bem como descobrir me-
canismos para satisfazê-las. O enfermeiro não deve perder a oportunidade de 
interagir com o cliente/paciente e sua família, conhecer suas necessidades indi-
viduais, avaliar suas condições, oferecer apoio e segurança, para proporcionar 
uma recuperação mais rápida, segura e confortável. Promover integração entre 
a tecnologia e a humanização na assistência prestada ao paciente cirúrgico é 
um desafio, porém possível e essencial na prática de enfermagem no Bloco 
Cirúrgico (BC).

INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, a enfermagem tem buscado se apropriar de re-
cursos, métodos, conceitos e teorias provenientes de diversas áreas do conhe-
cimento, com o intuito de melhorar sua capacitação profissional para o ato de 
assistir o ser humano no atendimento às suas necessidades de saúde.

Nas últimas décadas, a enfermagem vem procurando formas de compreen-
der o ser humano e apreender o significado do cuidado e do cuidar, a fim de 
contribuir para a manutenção e o desenvolvimento de seu potencial de vida, 
utilizando-se, para tanto, de instrumentos e técnicas apropriadas.

Como outras ciências, a enfermagem evolui apropriando-se de recursos e 
conhecimentos desenvolvidos em outras áreas, levando em conta o benefício 
da assistência ao ser humano e a qualidade do ensino e da pesquisa.

Apesar de contribuir para a saúde e o bem-estar do indivíduo, a enferma-
gem ainda é vista como conservadora e resistente a mudanças. Alguns auto-
res não consideram essa característica da enfermagem apenas negativa, mas 
também como um alerta para esclarecer os objetivos e resultados pretendidos, 
permitindo, assim, analisar as consequências resultantes das inovações1.

Neste capítulo, abordamos a polêmica da tecnologia e da humanização no 
bloco operatório. Para discorrer sobre esse assunto, é necessário refletir acerca 
da apropriação dos saberes da modernidade pautados na alta tecnologia, sem 
perder o foco da prática de enfermagem, que é prestar cuidados apropriados e 
humanizados, segundo a necessidade do paciente cirúrgico.

O enfermeiro deve possuir como habilidade fundamental, além do conhe-
cimento científico, bom senso e espírito crítico para compreender a tecnologia 
e resistir às seduções exercidas pela introdução de novos equipamentos2.
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A enfermagem é considerada uma profissão que convive constantemen-
te com dualismos: corpo e mente, saúde e doença, prevenção e reabilitação, 
criança e idoso, homem e mulher, tecnologia e humanização. Esses aspectos 
estão associados às relações entre os seres humanos e, consequentemente, ao 
processo saúde-doença.

Lidar com esses dualismos no dia a dia significa remeter-se aos próprios 
ideais, valores e crenças, bem como aos da instituição em que trabalhamos e 
dos pacientes que atendemos. As instituições alteram hábitos, valores e tradi-
ções que parecem imutáveis, influenciados pelos enormes impactos provoca-
dos pelo frequente emprego de novas tecnologias3.

Assumir um comportamento humanizado na assistência de enfermagem 
é considerar o ser humano como indivíduo que pertence à sociedade, dotado 
de conhecimento, espiritualidade, cultura e sentimento. Isso significa tratar a 
pessoa que está sob nossos cuidados com respeito, por meio de valores éticos, 
a fim de garantir sua individualidade e sua condição de sujeito social.

Não é mais recomendado utilizar, na prática, o jargão “faça pelo outro o que 
você gostaria que fosse feito por você”. Em vez disso, deve-se fazer pelo outro 
o que ele gostaria que fosse feito para ele próprio. Ou seja, é preciso considerar 
o individualismo, uma vez que nem sempre o que é bom para uma pessoa é o 
melhor para outra.

O papel da enfermagem no cuidado aos pacientes que necessitam de tra-
tamento e internação vem se modificando nas últimas décadas. Atualmente, é 
inconcebível que os enfermeiros sejam limitados apenas às atividades técnicas 
que realizam. É necessário assumir novas responsabilidades no cuidado à saú-
de, acompanhar a função evolutiva da profissão e participar de programas cria-
dos para preparar o profissional para o emprego de novas tecnologias, estejam 
elas associadas a recursos materiais ou humanos.

Nesse contexto, discute-se a evolução tecnológica atrelada à humanização, 
como uma das metas a serem atingidas no processo assistencial da enferma-
gem, que visa auxiliar o ser humano a alcançar um nível adequado de saúde, 
com qualidade de vida.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DA SAÚDE 

Durante muitos séculos, a evolução histórica da ciência esteve dissociada da 
evolução tecnológica. Essa parceria somente ocorreu no final do século XIX, 
como consequência da Revolução Industrial e, posteriormente, impulsionada 
pela Segunda Guerra Mundial. Recentemente, a ciência aliou-se à tecnologia, 
pois é por meio do desenvolvimento do conhecimento científico que se pode 
chegar aos recursos proporcionados pelo conhecimento tecnológico.
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A etimologia da palavra tecnologia deriva do grego techné, que significa 
“arte ou habilidade”, e logia, que significa “estudo”. Tecnologia é definida como 
um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se 
aplicam a determinado ramo de atividade4.

A tecnologia inclui conhecimentos e princípios científicos aplicáveis a uma 
atividade humana, além de ser considerada a ciência que trata das técnicas. 
Envolve o corpo de instrumentos resultantes da interação entre o conhecimen-
to científico e sua operacionalização como prática nos serviços especializados, 
podendo ser caracterizada, tanto pelo uso de equipamentos e aparelhos so-
fisticados, quanto pela utilização das técnicas mais simples e menos onerosas 
aplicadas à prática profissional5.

Acrescenta-se a esses conceitos a observação de que a tecnologia moderna, 
dotada de base científica, não produz apenas aparelhos e artefatos físicos, mas 
também organiza e sistematiza as atividades humanas.

Uma pesquisa realizada com enfermeiros de Centro Cirúrgico (CC) e de 
Centro de Material e Esterilização (CME) revelou que as novas tecnologias 
nessas áreas promovem melhores condições para o desempenho das ativida-
des da equipe e maior segurança na assistência. Mesmo assim, a preocupação 
é constante, em virtude da forma como a implementação da tecnologia vem 
sendo feita, a despeito dos efeitos benéficos dela decorrentes6.

Dessa forma, a contribuição dada ao homem pela tecnologia é centrada mui-
to mais na exploração do recurso em prol do desenvolvimento da tarefa do que 
propriamente na substituição do homem pela máquina. A esse respeito, merece 
destaque a observação de que “todo trabalho que pudesse ser realizado manual-
mente seria feito por máquinas altamente desenvolvidas e todo trabalho no qual 
houvesse prazer em fazê-lo com as mãos seria realizado sem máquinas”.

Também cabe destacar a questão político-econômica associada às inovações 
tecnológicas, como abordam alguns estudos, mostrando que a tecnologia é es-
sencial, desejável e necessária à modernização das sociedades, por meio das ino-
vações que promove sem, contudo, perder o controle sobre os possíveis danos 
que seu emprego equivocado pode causar à sociedade. Tal controle cabe a cada 
cidadão e, principalmente, ao Estado. Isso significa que compete ao homem uti-
lizar as inovações tecnológicas, sempre se pautando em princípios éticos.

O ato de esclarecer as pessoas sobre as inovações tecnológicas está intima-
mente relacionado ao papel da educação em seus diferentes níveis, pois é a par-
tir dela que o homem conhece o recurso e aprende sua utilização, promovendo 
transformações na prática e nos processos de trabalho. Tais transformações se 
refletem no ensino das profissões, fazendo as escolas e universidades alterarem 
seus currículos para que consigam acompanhar a evolução da tecnologia e 
aperfeiçoar seus próprios conhecimentos para, aí sim, transferi-los à sociedade.
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Essa preocupação também é uma constante entre os órgãos de classe, como 
reflete uma reportagem do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP), 
focada no preparo dos profissionais enfermeiros diante das inovações tecno-
lógicas que se apresentam no mercado de trabalho. A Associação Brasileira 
de Especialistas em Enfermagem (ABESE) manifestou sua preocupação pelo 
assunto ao debater a humanização do cuidar pelo profissional7,8.

Os centros formadores nem sempre estão preparados para direcionar o en-
sino aos avanços da ciência e da tecnologia, mesmo porque elas sofrem cons-
tantes mudanças. As instituições devem ser responsáveis pela conscientização 
dos seus alunos diante da necessidade da busca constante por conhecimento e 
atualização.

Atualmente, nos cursos de medicina e de enfermagem, há uma ênfase ex-
cessiva no progresso científico e um progressivo abandono do relacionamento 
humanitário entre médico/enfermeiro de um lado e paciente/família do outro. 
Esses dois fatores indicam urgência na necessidade de revisão do ensino na 
graduação de cursos da área da saúde9.

O CC é hoje um dos setores do hospital em que a tecnologia é mais valo-
rizada, com uma gama considerável de materiais e equipamentos que podem 
ser avaliados como os mais elevados níveis tecnológicos. Entre as mais recentes 
descobertas, destacam-se a cirurgia robótica e a simulação realística, utiliza-
das nos maiores centros do mundo, não só para auxiliar nos procedimentos 
anestésico-cirúrgicos, mas também, e essencialmente, para promover o treina-
mento de equipes multiprofissionais.

A tecnologia é presença constante e imprescindível em todo o setor da saú-
de e vem sendo utilizada em grande escala na realização de exames de última 
geração, como tomografia por emissão de pósitrons, mamografia digital, res-
sonância magnética, laparoscopias diagnósticas, entre outros. Acrescenta-se o 
fato de que, em muitos casos, o paciente pode receber o resultado do exame 
via internet ou em CD-ROM, de forma instantânea e segura, sem sair de casa.

Além disso, cada vez mais fabricantes de equipamentos e softwares para 
gestão vêm investindo milhões de dólares no desenvolvimento de novos pro-
dutos para o setor hospitalar.

Porém, é importante frisar que a tecnologia deve ser vista como parte da 
vida do homem, e não apenas como um invento industrial. Ela deve ser consi-
derada desde o processo de produção até o alcance dos resultados, em virtude 
da necessidade de ofertar assistência com qualidade2.

O avanço no desenvolvimento tecnológico na área da saúde ocorre com o 
objetivo de prolongar a vida do paciente, reduzindo seu sofrimento. No entan-
to, as condições em que isso ocorre são discutíveis, principalmente quando se 
analisa a qualidade de vida do paciente diante do sofrimento de ter sua vida 
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prolongada pelo uso de aparelhos. Contudo, não se pode recuar à inexorável 
contribuição da tecnologia aplicada à saúde que, de maneira crescente, vem se 
incorporando aos processos de trabalho, nos quais a enfermagem está inserida.

HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Uma vez que a prestação de cuidados ao ser humano é o principal objetivo 
do hospital, a necessidade de humanizar a assistência deve ser meta institucio-
nal, desde a recepção até a alta do paciente, passando pelos mais diversos níveis 
de hierarquia, pois se acredita que a humanização na instituição hospitalar é 
a própria razão de ser e o objetivo dos serviços que se presta como empresa10.

O enfermeiro é o profissional da equipe multidisciplinar que permanece 
mais tempo junto ao paciente, devendo desempenhar o papel de orientador 
quanto ao preparo psicossomático, assistindo o ser humano e prestando cuida-
do individualizado11.

Mas, afinal, o que significa humanizar? Por que esse assunto é alvo de tantas 
discussões, não só profissionais, mas também na mídia?

Muitas são as definições encontradas na literatura para humanizar, que tem 
o sentido de “tornar humano, dar condições humanas, fazer adquirir hábitos 
sociais e polidos”4. É clara a preocupação de diversos autores em definir huma-
nização, dando-lhe o sentido amplo que tem, não somente como palavra, mas, 
e principalmente, centrada na ação do cuidar.

Assim, humanizar deve ser entendido como um processo vivencial, que 
permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, procurando 
realizar não só a técnica, mas também dando ao paciente o tratamento que me-
rece como ser humano, dentro das circunstâncias peculiares que se encontra 
em cada momento no hospital.

Desta forma, humanizar é centralizar toda a política de saúde e ações que 
dela decorrem no homem, considerado em seu todo10.

Especificamente na área de CC, a humanização do cuidado é interpreta-
da por profissionais de enfermagem como um processo que visa melhorar o 
atendimento ao paciente, de modo a proporcionar bem-estar e acolhimento, 
envolvendo processos de interação entre o paciente e a equipe. Muito mais 
do que conhecimento técnico-científico, envolve ética, atendimento igualitá-
rio, individualizado, responsabilidade, proteção, cuidado e apoio ao paciente 
cirúrgico e à sua família12.

Na visão dos próprios pacientes submetidos ao ato anestésico-cirúrgico, a 
assistência deve ser baseada em laços de amizade entre os profissionais e os 
pacientes, a individualidade deve ser respeitada e deve-se lembrar que todos 
têm o direito de ter suas necessidades atendidas13.
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Desde a década de 1970, algumas publicações em enfermagem vêm abor-
dando esse assunto e demonstrando preocupação em humanizar a assistên-
cia, pautadas na crença de uma enfermagem holística para facilitar a saúde 
e a cura14,15. Desde então, as discussões sobre o tema têm sido frequentes em 
palestras, seminários, congressos, livros e artigos em revistas e jornais, sejam 
eles científicos ou não16-22.

O objetivo de humanizar é tão intenso que vem sendo colocado como um 
desafio, ao estar relacionado com qualidade e custos de internação. Desafio 
porque se cria o “paradoxo tecnológico da saúde”, uma vez que as novas tecno-
logias melhoram a eficiência dos tratamentos à custa de procedimentos mais 
caros23. Com isso, as instituições de saúde devem oferecer serviços de qualida-
de e atendimento humanizado.

No Brasil, os órgãos governamentais também apresentam preocupação 
com essa causa, o que culminou com a criação do Programa Nacional de Hu-
manização da Assistência Hospitalar (PNHAH), por meio da Portaria n. 881 
do Ministério da Saúde, de 19 de junho de 200124.

O objetivo fundamental do PNHAH é aprimorar as relações entre os pro-
fissionais da saúde e os usuários dos serviços de saúde, dos profissionais entre 
si e do hospital com a comunidade. O programa propõe um conjunto de ações 
interligadas, com o intuito de modificar o padrão da assistência prestada aos 
usuários nos hospitais públicos do país, assim como melhorar a qualidade e a 
eficácia dos serviços24.

A prática de enfermagem é composta por ações assistenciais, na maioria 
das vezes, de grande complexidade, e ações educativas e de pesquisa. Porém, 
são as funções técnico-administrativas que ocupam boa parte do tempo do 
enfermeiro. Isso não justifica a prestação de uma assistência desumana; pelo 
contrário, acredita-se que a ação de humanizar pode estar vinculada à aplica-
ção da tecnologia, que possibilita a reorganização da prática de enfermagem, 
para qualificar a assistência prestada ao paciente.

Como proceder ou o que fazer para humanizar a assistência de enferma-
gem prestada aos pacientes? Infelizmente não se tem e nem foi encontrada na 
literatura uma “receita pronta” para resolver essa situação.

O cuidado constitui a essência da enfermagem e se estende a cada paciente. 
Assim, compete ao enfermeiro reconhecer a peculiaridade de cada um e adap-
tar o cuidado para melhor atender às necessidades individuais15.

Os conceitos e as habilidades fundamentais no atendimento de enferma-
gem estão pautados na ideia de que a experiência humana é um composto de 
aspectos fisiológicos, emocionais, sociais e espirituais15.

Os pacientes variam conforme idade, gênero, raça, condição de saúde, edu-
cação, religião, profissão e nível socioeconômico, dentre outras características. 
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As crenças, os valores e a cultura são essenciais para a aplicação de um proces-
so de enfermagem que visa ao planejamento de intervenções integrais, holísti-
cas e humanas15,25.

Alguns autores analisaram diversos aspectos do serviço de enfermagem 
que acreditam ser importantes para a prestação de uma assistência humaniza-
da. Assim, a prestação de cuidados com fundamentação científica, a aplicação 
do processo de enfermagem, a integração entre a equipe e as técnicas de tra-
balho, como instrumentos constantes na prática diária, devem ser colocados a 
serviço da humanização hospitalar26. A execução de técnicas é uma excelente 
oportunidade para o diálogo sobre as ações de saúde preventiva, promoção da 
saúde e educação para alta hospitalar.

Além dessas ações realizadas nas atividades diárias do enfermeiro, 
considera -se primordial a inserção de discussões e conteúdos teórico-práticos 
ligados à humanização nos cursos de graduação e de pós-graduação em enfer-
magem. É necessário que seja inserida uma abordagem humanista em cursos 
de capacitação profissional. Acredita-se que essa prática, articulada ao proces-
so ensino-aprendizagem, facilite a incorporação da humanização no processo 
de trabalho do futuro profissional, bem como do enfermeiro e da equipe já em 
atuação no campo clínico.

Fica evidente que, para o enfermeiro conseguir empregar atitudes huma-
nísticas no seu dia a dia, é necessário que acredite na humanização como filo-
sofia de trabalho, e que atue em conjunto com uma equipe multiprofissional, 
que também siga esses preceitos15,26-28.

A humanização no hospital é tarefa primordial de todos os responsáveis pela 
sua administração e, se essa consciência não for percebida, sentida e assimilada 
por todos, tudo continuará como está e tenderá à maior desumanização10.

No Brasil, algumas instituições hospitalares manifestam constante interesse 
em tornar mais humano o atendimento e realizam treinamentos para a equipe 
multiprofissional, utilizando brinquedos terapêuticos, possuindo equipes de 
voluntariado que auxiliam nessa tarefa ou, ainda, contando com o auxílio de 
Organizações Não Governamentais (ONG), que proporcionam diversas ativi-
dades para humanizar o atendimento.

Especificamente no Bloco Cirúrgico (BC), as iniciativas das instituições de 
assistência à saúde têm se voltado para a aplicação de estratégias lúdicas29,30 e 
para a presença do familiar31,32, quando se trata, principalmente, de pacientes 
pediátricos.

A Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC) tece recomenda-
ções para promoção da assistência, com vistas à humanização no CC, propon-
do medidas relacionadas ao paciente, à equipe cirúrgica e ao ambiente, envol-
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vendo, inclusive, os altos comandos do hospital. Deste modo, a humanização 
deve estar intrínseca na filosofia institucional, presente desde o momento de 
internação, até a alta do paciente cirúrgico33.

Outro fato importante e que deve ser considerado é que a atitude de huma-
nizar por parte do enfermeiro torna-se mais difícil à medida que ele próprio é 
vítima de condições insatisfatórias no ambiente de trabalho. Estudos demons-
tram que a motivação da equipe de enfermagem é considerada fator determi-
nante para a humanização do atendimento ao paciente26,28.

Desta forma, conhecer e considerar importante a humanização no atendi-
mento ao paciente pode não ser fator de sucesso, se não houver mudanças na 
cultura organizacional, que exerce papel fundamental no comportamento dos 
profissionais33.

Diante do exposto, sugere-se que as instituições prestadoras de serviços de 
saúde trabalhem com uma política voltada para atender essa filosofia, desde as 
instâncias superiores, chegando até as pessoas que estão em contato direto ou 
indireto com o paciente, a fim de proporcionar relações interpessoais adequa-
das às necessidades de cada indivíduo34.

HUMANIZANDO A ASSISTÊNCIA PRESTADA COM TECNOLOGIA 
AO PACIENTE CIRÚRGICO 

Diante das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro de CC, o aspecto hu-
mano do atendimento deve ter prioridade e todas as ações administrativas, 
técnicas e científicas precisam ser focadas no cuidado ao paciente, com vistas 
ao restabelecimento de suas necessidades humanas básicas afetadas.

O trabalho do profissional nesse setor deve ser coerente com as transforma-
ções oriundas dos avanços científicos e tecnológicos. Para atender às necessi-
dades dos seus pacientes, é necessário contemplar a humanização e a qualidade 
dos serviços prestados2.

A atuação do enfermeiro de CC junto a pacientes em fase perioperatória 
deixa claro que o profissional deve individualizar o cuidado, proporcionar bom 
relacionamento com o paciente e sua família, desenvolver atitudes eficientes e 
capacidade para detectar as necessidades humanas, bem como descobrir me-
canismos para satisfazê-las11.

O cuidado humanizado na enfermagem ocorre por meio da formação de 
um sistema de valores humanista-altruístas, representado por um encontro en-
tre o compromisso e a satisfação de receber por meio do ato de doar. Este deve 
estar fundamentado em um grupo de valores humanos que incluem gentileza, 
preocupação, amor a si mesmo e aos outros.
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Os elementos-chave utilizados no processo de humanização do cuidado 
com o paciente cirúrgico e seus familiares são justamente a capacidade de em-
patia do profissional e a comunicação, verbal e não verbal, entre os agentes de 
tal processo19.

Entende-se por empatia, uma consciência intuitiva daquilo que o paciente 
está vivenciando. Como os pacientes nem sempre comunicam seus sentimen-
tos a estranhos, o enfermeiro faz uso da empatia para perceber seu estado emo-
cional e sua necessidade de apoio15.

Várias pesquisas comprovam que a comunicação, especialmente na unidade 
de CC, é essencial quando o objetivo é prestar uma assistência humanizada no 
período perioperatório21,35.

A comunicação é um processo que envolve o envio e a recepção de men-
sagens entre um emissor e um receptor. Como não pode existir relação sem 
comunicação verbal e não verbal, é fundamental que o enfermeiro desenvolva 
essa habilidade para iniciar a relação enfermeiro-paciente. Tal relação favore-
ce um vínculo afetivo e deve estar pautada em alguns princípios que incluem 
tratar cada paciente como um indivíduo único, respeitando seus sentimentos, 
promovendo seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual e estimulan-
do-o a participar da solução de problemas e da tomada de decisões15.

Em pesquisa com enfermeiros de CC e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
sobre a importância da manutenção de laços afetivos entre profissionais, pacientes 
e familiares, verificou-se que quase 75% dos entrevistados discordam da afirma-
ção de que o envolvimento afetivo entre o enfermeiro e o paciente é prejudicial17. 
O calor humano nessas relações é indispensável, tornando-se uma característica 
que muito pode enobrecer, dignificar e elevar os ideais da profissão de enferma-
gem11.

Todas as evidências que esses autores encontraram apontam para o fato de 
que o ser humano é todo sentimento, e o caminho para desenvolver sensibili-
dade, de si mesmo e do outro, é reconhecer e sentir seus próprios sentimentos, 
sejam eles tristes ou felizes.

Trabalhar na idealização de uma enfermagem mais humana é trabalhar 
com a exposição dos sentimentos dos envolvidos. Não há fórmula para atender 
de forma humana, senão aquela direcionada pelo próprio ser humano. Não há 
como definir exatamente o que fazer para satisfazer as necessidades de todos, 
pois cada um tem suas próprias necessidades.

Nesse sentido, algumas pesquisas direcionam ações que visam reduzir sen-
timentos de medo e insegurança em ambientes com significado culturalmente 
hostil, como é o caso da unidade de CC.

No BC, o destaque é para a visita pré-operatória, realizada de forma multi-
profissional. O enfermeiro, o anestesiologista e o cirurgião se propõem a cole-
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tar dados relevantes para o ato anestésico-cirúrgico, diminuir o medo da dor e 
da morte, com o esclarecimento das medidas que serão tomadas no pós-ope-
ratório, de dúvidas sobre o evento anestésico e outras questões, procedentes do 
paciente e de sua família.

O atendimento no pré-operatório é centrado na identificação e na redução 
dos fatores que causam medo, ansiedade e desconforto ocasionados diante da 
iminência da cirurgia19.

A aplicação do Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória 
(SAEP) é considerada uma forma eficaz de humanizar a assistência prestada 
ao paciente cirúrgico, uma vez que a sistematização preconiza um tratamento 
individualizado, com visão holística, continuada, documentada e avaliada. As 
orientações fornecidas pelo enfermeiro no perioperatório devem ser claras e 
concisas, de forma que o paciente e sua família compreendam as explicações e 
participem ativamente do cuidado, assegurando respeito, conforto, segurança 
e pronto restabelecimento16,33.

Outra questão ligada ao medo do evento cirúrgico está relacionada à ima-
gem corporal alterada pelo tratamento. Torna-se relevante compreender o 
medo ocasionado pela invasão do corpo do paciente, causado pela presença de 
cicatriz cirúrgica ou por sequelas. Cabe ao profissional de enfermagem esclare-
cer as dúvidas a esse respeito.

Respeitar a privacidade do paciente, tomando os devidos cuidados com a 
exposição desnecessária do seu corpo no período transoperatório é uma ati-
tude que envolve ética e responsabilidade de toda a equipe cirúrgica, no sentido 
de que tal exposição aconteça somente nos momentos em que há necessidade, 
para realização de procedimentos específicos. Dessa forma, o paciente se sente 
respeitado em seu pudor, sua privacidade e intimidade são preservadas e não 
há invasão do seu território pessoal e da sua dignidade36.

Muitos são os medos que os pacientes podem manifestar. Entre eles, o 
medo do desconhecido, que se materializa ainda mais pela distância que se 
instala entre o paciente e seus familiares; medo de ficar sozinho e perder sua 
autonomia pessoal e social, e por saber que o controle de sua vida está agora 
nas mãos da equipe cirúrgica.

Nesse momento, atender as expectativas de pacientes e familiares pode ser 
representado pelo favorecimento e pela manutenção dos laços afetivos e de se-
gurança, por meio de ações aparentemente simples, como incentivar o familiar 
a acompanhar o paciente até a entrada do CC e, posteriormente, permitir sua 
presença próximo a ele, na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA).

Essas são condutas já realizadas em muitas instituições, especialmente 
quando se trata de cirurgias pediátricas, em que a mãe acompanha seu filho 
até a Sala de Operações (SO) e só sai de lá após a criança ter sido sedada. De-
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pois do procedimento, ela permanece acompanhando seu filho na SRPA. Essa 
prática tem sido muito benéfica para a criança e para a equipe que a atende31.

A atenção e a preocupação com o outro pode, ainda, ser representada por 
informações fornecidas pelo enfermeiro aos familiares de forma sistematizada 
durante o ato anestésico-cirúrgico.

A humanização hospitalar no CC é evidenciada por ações como suprir as 
necessidades biopsicossociais do paciente, prestar atendimento personalizado 
e oferecer tratamento individualizado e de qualidade21.

O enfermeiro pode individualizar o cuidado durante suas atividades diá-
rias, em momentos de realização de técnicas ou por meio de orientações e es-
clarecimentos de dúvidas do paciente e do familiar, procurando preservar as 
particularidades de cada indivíduo. Pode, ainda, realizar outras ações, como 
permitir a presença de um objeto pessoal significativo para o paciente durante 
a cirurgia, como um amuleto ou um brinquedo.

Outra questão seria favorecer a expressão de sua espiritualidade, por meio 
de símbolos religiosos de sua predileção, como um terço, uma imagem, ou um 
objeto religioso que traga conforto e segurança. A dimensão religiosa e trans-
cendental é primordial no atendimento ao paciente cirúrgico. Porém, acredita-
-se que sua ausência na assistência se deva à falta de conhecimento dos profis-
sionais quanto aos valores espirituais dos seus pacientes37.

No caso das instituições onde se realizam procedimentos cirúrgicos em 
crianças, recomenda-se o emprego de estratégias lúdicas, especialmente na 
SRPA, que incluem brinquedo terapêutico, biblioterapia, arteterapia, musi-
coterapia e decoração do ambiente. Essas duas últimas estratégias podem ser 
aplicadas inclusive na própria SO29. A utilização de estratégias lúdicas no BC 
diminui o medo do desconhecido, reduz o estresse e aproxima a criança e a 
família da equipe cirúrgica30.

Além disso, a permanência de um familiar como acompanhante da criança 
na SRPA é prática cada vez mais comum nos hospitais brasileiros e que traz 
benefícios a todos os envolvidos: paciente, família e equipe31,32.

A hospitalização representa uma ruptura da vida cotidiana e provoca no 
indivíduo uma carência de presença. Os enfermeiros funcionam, por vezes, 
como doadores de presença, figuras fundamentais para restabelecer os laços 
entre o paciente e a vida38. O profissional de enfermagem possui um papel fun-
damental no cuidado humanizado, devendo se sentir corresponsável e envol-
vido com o cuidado à pessoa.

Por outro lado, só é possível humanizar a assistência a partir da humani-
zação da própria equipe multidisciplinar. Os profissionais terão dificuldades 
de humanizar o atendimento ao paciente se não aprenderem a ser íntegros 
consigo próprios. Afinal, não é possível deixar parte de si em casa e assumir 
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comportamentos diferentes, que provoquem tensão, por não podermos ser nós 
mesmos.

Ao pensar em como ser orientador de comportamento humanizado na prá-
tica hospitalar como enfermeiro e docente, parece óbvio que, ao cuidar de seres 
humanos, deve-se manter uma atitude humanizada. Parece paradoxal humani-
zar serviços de saúde, uma vez que eles são produtos de seres humanos. Porém, 
se todo trabalho implica certo desgaste, tal consumo de energia é ampliado no 
atendimento a pessoas doentes18.

Após todas as considerações anteriores, podemos listar uma série de ativida-
des que fazem parte da assistência prestada diariamente pelo enfermeiro e por 
toda a equipe de enfermagem que atua no BC, durante as quais é plenamente 
possível promover integração entre tecnologia e humanização33,39:

 � Aplicar o SAEP, se possível na íntegra, oferecendo cuidado holístico e hu-
manizado ao paciente e à sua família.

 � Realizar exame físico, evolução de enfermagem, prescrição de enfermagem 
e registros individualizados e planejados, de forma a atender as necessida-
des de cada paciente.

 � Providenciar transporte adequado, seguro e humanizado ao paciente, da 
Unidade de Internação (UI) até o CC, da SO para a SRPA e da SRPA de 
volta à UI40.

 � Prever e prover materiais e equipamentos para cada cirurgia especificamen-
te, visando a segurança e o conforto do paciente e da equipe cirúrgica.

 � Receber o paciente no CC, se apresentando e tirando suas dúvidas, se pos-
sível e de acordo com a necessidade do paciente.

 � Prestar cuidados assistenciais integrais no período perioperatório, com res-
peito e segurança.

 � Fornecer informações a familiares sobre o andamento da cirurgia e as con-
dições do paciente, enquanto ele permanece no CC ou na SRPA.

 � Respeitar a privacidade do paciente durante todo o período perioperatório36.
 � Prestar cuidados específicos na RA, pautados em conhecimentos técnico-

-científicos e humanísticos.
 � Autorizar a permanência de um membro da família na RA, especialmente 

no caso de crianças31, idosos ou portadores de necessidades especiais.
 � Realizar registros adequados e verídicos no prontuário do paciente.
 � Fazer controle rigoroso de todos os processos envolvidos no reprocessa-

mento de produtos para assistência à saúde, realizados no CME.
 � Supervisionar e controlar as atividades assistenciais, sejam elas diretas ou indi-

retas, realizadas pelos profissionais de enfermagem no CME, no CC e na SRPA.
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Todas essas ações demonstram que é necessário vivenciar uma enferma-
gem embasada no fortalecimento de valores éticos, respeitando a dignidade 
humana, relativos à equipe multiprofissional, aos pacientes e aos familiares. 
Promover atitudes humanas na enfermagem perioperatória é aplicar, na ciên-
cia e na arte do saber fazer, conhecimentos sobre a pessoa que recebe os devi-
dos cuidados por ocasião do ato anestésico-cirúrgico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A enfermagem tem uma posição ambivalente, pois pode mover-se entre 
mente e corpo, comunidade e sociedade, tecnologia e humanismo14. Daí sur-
ge a controvérsia: a apropriação da tecnologia reduz a assistência humanizada 
prestada pela equipe de enfermagem?

É necessário muito empenho para que o progresso da tecnologia e da ciên-
cia não acabe por esvaziar a profissão do seu conteúdo humano11. Torna-se 
primordial integrar os recursos tecnológicos com a compreensão do paciente 
no contexto sócio-político-cultural, que possui crenças e valores, não sendo 
apenas um conjunto de sinais, sintomas e reações.

Do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como 
coisas, com garantia de mantermos nossa condição de sujeitos, proibindo moral-
mente o que pode nos transformar em coisa, usada ou manipulada por outros41.

As atividades realizadas na unidade de CC não devem ser consideradas 
mais ou menos importantes, e sim valorizadas por constituírem o cuidar. O 
enfermeiro não deve perder a oportunidade de interagir com o paciente e com 
sua família, conhecer o paciente, avaliar suas condições, oferecer apoio e segu-
rança e acalmá-lo, confortá-lo e educá-lo para uma recuperação mais rápida, 
segura e confortável.

Pensar sobre tecnologia e humanização é pensar na realidade, pois a tecno-
logia avança a passos largos e a humanização é a tônica da profissão. O ideal é 
que seja alcançado o equilíbrio, aproveitando as boas facetas de cada aspecto.

Não existem respostas certas. Faz-se necessária uma reflexão sobre como o 
paciente está sendo assistido, que tipo de assistência ele necessita e como che-
gar à satisfação profissional. Dessa maneira, há concordância com a afirmação 
que “de nada vale ser um humanista e observar o homem que morre por falta 
de tecnologia, nem ser rico em tecnologia apenas para observar os homens que 
vivem e morrem indignamente”14.

A humanização e a tecnologia podem e devem estar interligadas nas ativi-
dades diárias do enfermeiro e de toda a equipe de saúde, que convive constan-
temente com o dilema humanização versus tecnologia.
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PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Cite alguns conceitos de tecnologia.
2. Cite alguns conceitos de humanização.
3. Em que consiste o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH)?
4. Quais são os aspectos da assistência de enfermagem que promovem 

humanização do cuidado ao paciente cirúrgico?
5. Pergunte a seus familiares que já foram submetidos a um procedimento 

anestésico-cirúrgico como eles se sentiram em relação à assistência 
que receberam.

6. Analise como o uso da tecnologia pode facilitar ou dificultar a prestação 
do cuidado humanizado.

7. Reflita de que formas você, como enfermeiro de CC, pode manter 
atitudes humanísticas durante a assistência de enfermagem, diante dos 
avanços tecnológicos.
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RESUMO

Partindo-se das definições de risco, acidente de trabalho e doença profissio-
nal, no presente capítulo desenvolvem-se os riscos físicos e químicos inerentes 
ao ambiente cirúrgico. Dentre os riscos físicos destacam-se: temperatura, umi-
dade, ruído, iluminação, eletricidade, radiações e área física. Sobre os riscos 
químicos, merecem destaque a classificação dos agentes, as vias de penetração, 
a toxicidade e as formas de proteção. A legislação pertinente é apresentada, 
assim como as medidas de diagnóstico e prevenção em cada um dos tópicos 
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abordados. É ressaltada a importância desse conhecimento para os profissio-
nais que atuam no Centro Cirúrgico (CC) e, em especial, para o integral de-
sempenho de papel do enfermeiro como coordenador da assistência de enfer-
magem prestada no período perioperatório.

INTRODUÇÃO 

Partindo-se da premissa de que o trabalho é uma das necessidades huma-
nas e de que nele podem estar associadas e/ou apoiadas as expectativas do pro-
gresso da capacidade, da potencialidade, de produtividade, de liberdade, de 
vida do indivíduo, abordamos, neste capítulo, alguns dos riscos físico-quími-
cos potenciais que podem envolvê-lo.

O trabalho está historicamente vinculado à evolução da humanidade, uma vez 
que o homem primitivo, na luta pela sua sobrevivência e de sua prole, desenvolvia 
atividades variadas para garanti-la1. Então, a segurança vital passa a ser o estímulo 
para o direcionamento e para a divisão das tarefas nesse percurso evolutivo, culmi-
nado, nos dias atuais, com um sistema organizado sócio-jurídico de trabalho. Este 
é considerado “não só uma necessidade, mas também um direito do indivíduo”2.

Para tanto, vale registrar, de início, alguns conceitos expressados pela litera-
tura. Trabalho, do ponto de vista genérico, é todo esforço físico ou intelectual, 
na intenção de fazer algo, porém sob o ângulo econômico-jurídico3. O traba-
lho não pode ser analisado unicamente no sentido físico, mas sim engloban-
do toda atividade, todo esforço ou desenvolvimento energético ordenado do 
homem, seja advindo de energias físicas, psíquicas, direcionadas para um fim 
econômico, objetivando a produção de riqueza, bem ou utilidade suscetível a 
uma valorização monetária, juridicamente protegida.

De outra forma, trabalho é entendido como “toda prestação de serviço ao 
indivíduo, família, empresa ou sociedade, podendo ser de caráter eventual, 
temporário ou contínuo, autônomo ou com vínculo empregatício”4.

Toda a relação entre o homem e o trabalho deve ser encarada como um 
processo interativo para o qual concorrem inúmeros fatores de ordem bioló-
gica, psicológica, social, econômica, legal, entre outras5-7. Também ao desem-
penhar suas atividades, sejam elas de lazer ou de trabalho, o ser humano está 
sujeito a potenciais fontes de risco, cuja incidência pode ser de maior ou menor 
gravidade, dependendo das características específicas6-8.

O ambiente de trabalho hospitalar é caracterizado por uma organização 
complexa e apresenta uma multiplicidade de fontes potenciais de risco para o 
paciente e para o pessoal que ali exerce suas atividades de trabalho9 e o Cen-
tro Cirúrgico (CC), por sua peculiar característica, exige numerosas atividades 
que podem favorecer a ocorrência de eventos adversos6,9,10.
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A evolução dessa complexa organização do trabalho resultou em muitas 
e rápidas mudanças no processo laboral dos Estabelecimentos de Assistência 
à Saúde (EAS), subordinado aos avanços tecnológicos e cognitivos do esta-
belecimento, exigindo novas competências nas atuações dos profissionais11,12. 
Essas mudanças refletiram-se no ritmo de trabalho e na carga horária intensos, 
auditorias frequentes, exigências das comissões de qualidade, chefias rigorosas, 
aumento da competitividade, robotização de tarefas, ausência de assentos e se-
tor de descanso, estresse laboral e informações automatizadas, desfavorecendo 
a execução de tarefas, favorecendo frágeis relações de trabalho, saúde mental 
insatisfatória e fadiga, entre outras11-14.

Então, essas mudanças ocorridas no contexto organizacional têm refletido 
sobre os trabalhadores e seu processo de trabalho, resultando em várias con-
sequências para sua vida e saúde. Muitas vezes, dependendo da forma como 
esse processo é realizado, pode potencializar a saúde ou a doença12,14. Como 
dito anteriormente, o CC, em decorrência de suas características físico-funcio-
nais, pode originar eventos adversos leves, moderados ou graves à saúde dos 
trabalhadores, advindos da pluralidade de fontes geradoras de riscos de dife-
rente tipologia e da rapidez e precisão na execução de procedimentos de alta 
complexidade6,14.

DEFINIÇÕES

Risco

Risco é a possibilidade da ocorrência do perigo; é o medo ou o receio de 
qualquer coisa, evento ou fato, que possa causar um dano ou um mal a alguém. 
Essa ação é expressa pelo verbo arriscar, ou seja, assumir o risco15.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT)16, risco é a 
possibilidade real ou potencial capaz de causar lesão e/ou morte, danos ou per-
das patrimoniais, interrupção de processo de produção ou de afetar a comuni-
dade ou o meio ambiente. É uma combinação da probabilidade de que ocorra 
um acontecimento perigoso, com a gravidade de lesões ou danos à saúde da 
pessoa, causado por este acontecimento.

Todas as profissões envolvem riscos inerentes à natureza de sua própria espe-
cialidade e ao ambiente onde o profissional atua e que podem ser responsáveis 
por acidentes de trabalho ou doenças profissionais7-9. O risco ambiental pode 
advir de fontes de risco de natureza física, química, biológica, psicológica e ergo-
nômica, sendo capaz de danificar o meio ambiente, assim como a saúde do ho-
mem ou sua qualidade de trabalho executado no ambiente17,18. Riscos ambientais 
são aqueles advindos de fontes físicas, químicas e biológicas, ainda podendo ser 
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acrescidos dos riscos psicológicos, sociais, legais e ergonômicos7,17,19, presentes 
no ambiente de trabalho, que, dependendo da sua natureza, concentração e tem-
po de exposição, são passíveis de causar danos à saúde dos trabalhadores.

Os riscos ocupacionais são quaisquer situações de trabalho que podem 
romper o equilíbrio físico, psicológico e social dos trabalhadores, e não apenas 
as situações que originem acidentes e doenças6,7,11,12,17. Esses riscos, por sua vez, 
são classificados de acordo com seu agente etiológico em três categorias16,20: 
risco primário, quando a própria fonte representa o risco; risco secundário, 
quando a fonte está associada a uma condição insegura; e risco terciário, quan-
do a fonte, além de estar atrelada a uma condição insegura; ainda está aliada a 
um ato inseguro.

Ato inseguro

O ato inseguro é o aquele praticado pelo homem, em geral consciente do 
que está fazendo, que contribui para a insegurança21. Quando acrescido de 
condições físico-funcionais, materiais, ambientais, entre outros, podem gerar 
acidentes21, que ocorridos no exercício laboral configuram o acidente de tra-
balho. São exemplos de atos inseguros: ligar tomadas de aparelhos elétricos 
com as mãos molhadas, não usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), quando a situação os exige6,20.

Perigo

Perigo é a situação inerente à capacidade de causar lesões ou danos à saúde 
das pessoas; possibilidade de sofrer perda, dano físico, dano à propriedade, ao 
equipamento, dano ao meio ambiente, adquirir doenças, entre outros6,20.

Atividades perigosas

Atividades perigosas (CLT e NR-16)15,22 são aquelas que, por sua natureza 
ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou 
explosivos em condições de risco acentuado. A NR-16 ainda versa que são con-
sideradas atividades e operações perigosas as constantes nos anexos, números 
1 e 2 da NR-1622 e referem-se às atividades com explosivos e inflamáveis.

Acidente de trabalho

A Lei n. 6.36715 de Acidentes de Trabalho, em seu art. 2º, e a Lei n. 8.213/9123, 
em seu art. 19, definem como “acidente de trabalho, aquele que pode ocorrer 
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pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade de 
trabalho”.

Acidente de trabalho é descrito4 como “aquele que ocorre pelo exercício do 
trabalho”, podendo resultar lesão, perturbação funcional ou doença da qual so-
brevenha morte, ou perda ou restrição permanente ou temporária da capacida-
de para o trabalho. Para a caracterização jurídica de um acidente de trabalho, é 
necessária a presença do nexo causal, ou seja, atos involuntários, imprevisíveis 
e violentos que resultem em lesão de ordem corporal ou psíquica7.

Hoje, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)15, de forma genérica, en-
globa como acidentes de trabalho: acidentes típicos, acidentes de trajeto, doen-
ças profissionais e doenças do trabalho.

Doença profissional

Doença profissional é um processo de ordem patológica adquirida no exer-
cício de alguma especialidade ou profissão15. É aquela inerente ou característica 
da profissão exercida, porém não aquela adquirida simplesmente no exercício 
da profissão, ou seja, no tempo ou no momento em que a exerce, mas que se 
mostra em consequência da atividade profissional desempenhada.

Dirimindo possíveis controvérsias e diferentes interpretações, a CLT15 ado-
ta o seguinte entendimento: “as doenças profissionais são aquelas inerentes ou 
peculiares a determinado ramo de atividade e constante de relação organizada 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social” e “as doenças do trabalho 
são aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições em que o 
trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente”; portanto, esse tipo de 
doença se relaciona com uma multiplicidade de atividades ou situações e não 
apenas advindas de um agente específico24.

A unidade de CC, segundo Ministério da Saúde (MS)25, é um setor no qual 
se realizam procedimentos anestésico-cirúrgicos, Recuperação Pós-Anestésica 
(RPA) e Pós-Operatória Imediata (POI) e, entre as finalidades previstas no CC 
inclui-se: prestar assistência integral aos pacientes que se submetem aos procedi-
mentos anestésico-cirúrgicos, garantindo ambiente asséptico e livre de riscos26.

É procedente essa afirmação porque o ambiente cirúrgico apresenta uma 
série de situações, atividades e fatores potenciais de risco que podem produzir 
alterações leves, moderadas ou graves e podem causar acidentes de trabalho e/
ou doenças profissionais aos indivíduos expostos a eles6.

O paciente submetido a um ato anestésico-cirúrgico está sujeito a riscos ine-
rentes à terapêutica cirúrgica e também àqueles peculiares ao ambiente cirúrgi-
co; todavia, como sua permanência é de algumas horas, sua exposição a essas 
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fontes potenciais de risco torna-se mais restrita. Entretanto, observa-se que as 
equipes médica e de enfermagem, ao contrário, não estão expostas aos riscos 
próprios da terapêutica cirúrgica, porém, ao permanecerem várias horas por dia, 
durante semanas, meses e anos em SO, além da exposição aos riscos potenciais 
de acidentes, também estão sujeitas a vários problemas. Estes seriam advindos da 
inalação crônica de substâncias químicas usadas na anestesia e na limpeza, além 
da exposição às irradiações e ao ruído, da eletricidade, dentre outros.

TIPOS DE RISCOS FÍSICO-FUNCIONAIS NO CENTRO CIRÚRGICO

Os riscos ambientais a que estão submetidos os funcionários que trabalham 
em SO, como dito anteriormente, podem ser físicos, químicos, biológicos e 
psicológicos15,27. Acrescenta-se a esses, os mecânicos e os ambientais22. Entre-
tanto, o fato de estarem expostos a esses agentes agressivos não implica, obriga-
toriamente, que estes trabalhadores possam contrair uma doença de trabalho, 
se observarem os limites de tolerância preconizados pela legislação, sendo eles 
um importante meio de avaliar a salubridade dos ambientes de trabalho.

Embora a maioria desses possa parecer de pequena gravidade e baixa incidên-
cia, com discreta repercussão orgânica e psíquica, eles são responsáveis por aci-
dentes de trabalho e/ou por doenças profissionais, que, além do sofrimento físico 
e mental, podem interferir na capacidade de trabalho dos componentes da equipe 
cirúrgica. Cada um deles apresenta morbidade característica e variável, podendo, 
em condições peculiares, levar à grave incapacidade ou mesmo ao óbito, ocorrên-
cias essas pouco frequentes. O tema potencial de risco em SO é um problema de 
saúde ocupacional e o enfermeiro tem ação destacada na sua prevenção6.

São considerados agentes físicos: calor, frio, umidade, ruídos, vibrações, 
pressões anormais, iluminação, eletricidade, radiações ionizantes e não ioni-
zantes. São agentes químicos: névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores 
e substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho6,15-17.

Os agentes químicos são todas as substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 
fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade 
de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da 
pele ou por ingestão6,15-17,19,20.

RISCOS FÍSICOS

Temperaturas altas e baixas (calor e frio)

As atividades laborais são influenciadas pela temperatura ambiental.



31916 Riscos físicos e químicos do trabalho no Bloco Cirúrgico

Quando em um ambiente o calor é excessivo, pode levar o ser humano a 
apresentar: mal-estar, sudorese, desidratação, hipotensão, câimbras, sonolên-
cia e astenia, obstando a atenção dos trabalhadores26.

As altas temperaturas podem causar trocas térmicas entre o ambiente e o 
organismo, dificultando a execução de tarefas de precisão, além de tornar o am-
biente muito desagradável. Na SO, os níveis máximos e mínimos de temperatura 
não podem ser considerados insalubres pela Legislação Trabalhista22. Contudo, 
o calor pode, ainda, causar desconforto, hipotensão e choque térmico, induzindo 
a erros e eventuais acidentes.

O frio, por outro lado, produz inquietação, mal-estar, tosse, espirros e ri-
norreia, que parecem interferir na execução das tarefas, prejudicando o desem-
penho laboral6,25-28.

Considerando que os ambientes de trabalho devem proporcionar sensa-
ção de conforto aos trabalhadores, a temperatura ambiental termicamente 
adequada favorece a saúde mental, expressando satisfação no desempenho 
laboral29 ou quando o trabalhador sente neutralidade térmica no ambiente 
que está inserido. Neutralidade térmica é a condição na qual uma pessoa não 
prefira nem mais calor nem mais frio em relação ao ambiente térmico em que 
se encontra.

Os equipamentos que geram calor são fontes potenciais de riscos físicos na 
SO e no Centro de Material e Esterilização (CME) e são eles: água aquecida, au-
toclaves, aquecedores, mantas elétricas, entre outros. Portanto, devem ser insta-
lados distante de material inflamável e termossensíveis. Também devem ser uti-
lizadas luvas termorresistentes e, opcionalmente, avental de manta corta-fogo.

As baixas temperaturas geradas pelos equipamentos, como as câmaras frias, 
devem ser manuseados utilizando-se agasalho térmico com capuz e botas de 
borracha com isolamento, se for necessário.

As condições térmicas do local de trabalho devem proporcionar conforto 
aos trabalhadores, com temperatura mantida entre 19ºC e 24ºC, estável e igual 
em todos os compartimentos, evitando deslocamento de ar excessivo25,27.

Umidade

A umidade tem influência direta nas trocas térmicas entre o ambiente e o 
corpo humano, devido ao mecanismo da evaporação6,25,28,30,31.

A umidade absoluta é a quantidade de vapor d’água existente numa porção 
de ar atmosférico em determinado momento31. O higrômetro é o equipamento 
usado para medir, em gramas, a umidade. O ar tem um limite de absorção deno-
minado ponto de saturação, que é a quantidade de vapor d’água suportável por 
essa mesma porção de atmosfera, sendo que abaixo desse limite tem-se o ponto 
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de orvalho e, acima, a neblina. A relação percentual entre a umidade absoluta e 
o ponto de saturação resulta na umidade relativa do ar e é obtida mediante um 
aparelho chamado psicrômetro.

Os efeitos decorrentes da baixa umidade do ar devidos ao ressecamento 
de mucosas incluem epistaxe, irritação dos olhos, complicações respiratórias, 
eletricidade estática nas pessoas e nos equipamentos eletrônicos, aumento do 
potencial de incêndios. Se a umidade relativa do ar é alta, ocorre menos trans-
piração e a sensação de calor é maior. Ocorre aumento da proliferação micro-
biana e não é raro o aparecimento de conjuntivites, problemas respiratórios e 
doenças pulmonares30,31.

Em caso de locais muito úmidos e exposição contínua, deve-se utilizar rou-
pas (luvas, aventais, macacões), calçados impermeáveis (borracha) e máscara 
apropriada (Figura 16.1). As condições do local de trabalho devem conservar a 
umidade relativa em níveis de 40 a 60%31.

Figura 16.1. Profissional paramentada para o trabalho em ambientes úmidos. Fonte: Acervo da Facul-
dade de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).

Ruído

O som pode ser interpretado de forma objetiva como a vibração mecânica 
das partículas de um meio elástico que dão a sensação subjetiva de ouvir. Todo 



32116 Riscos físicos e químicos do trabalho no Bloco Cirúrgico

som desagradável ou indesejável é considerado barulho ou ruído32,33. A forma 
subjetiva compõe o campo da psicoacústica, que estuda as ondas contidas na 
faixa de audiofrequência, também denominada ondas sonoras, variando de 16 
Hz a 16.000 Hz32,34. A partir dessa faixa de frequência, os ruídos podem ser 
classificados como32,34:

 � Ruído branco: a energia fica concentrada no espectro de 100 a 10.000 Hz.
 � Ruído rosa: abrange uma área, espectro audível, de 500 a 4.000 Hz.
 � Ruído de fala: faixa de frequência entre 500 e 2.000 Hz.
 � Ruído de banda estreita: filtragem do ruído branco, por meio de filtros ele-

trônicos ativados.

A propagação das ondas sonoras ocorre pela compressão e rarefação das 
partículas presentes no meio elástico como o ar, gerada por um objeto vibrante 
de certa frequência e intensidade, de forma sucessiva e uniforme, atingindo a 
orelha e ocasionando a sensação sonora32,34.

O ruído é caracterizado como som desagradável modificado de acordo com 
as oscilações acústicas do ambiente com diferentes frequências e intensidade 
que não apresentam relações entre si; podem causar danos físicos, fisiológicos 
e psicológicos às pessoas que estão expostas a ele32,34. Essa exposição ocupacio-
nal ao ruído, então, está relacionada com alterações, como: aumento na fre-
quência cardíaca e respiratória, aumento do tônus muscular, alteração gástrica 
intestinal, aumento de hormônios tireoidianos e estresse. Sendo constante e 
prolongada, pode gerar, também, irritação, ansiedade, estresse, diminuição da 
capacidade de concentração, desmotivação e mal-estar nos trabalhadores35.

Os equipamentos, tais como ultrassom, serra elétrica, respiradores, aspira-
dores, autoclaves, lavadoras ultrassônicas, condicionadores de ar, entre outros, 
emitem, durante seu funcionamento, ruídos e vibrações, cujo nível de pressão 
sonora (NPS) pode provocar alterações funcionais no organismo. Alguns, por 
medida de segurança, possuem alarmes sonoros, que podem contribuir para a 
poluição sonora e seus efeitos podem causar, como visto, desordens físicas, fisio-
lógicas e psicológicas nos pacientes e no pessoal que com eles trabalha6,32-34,36-39.

O principal efeito físico do ruído atinge o sistema auditivo, podendo causar 
ruptura da membrana timpânica e diminuição da acuidade auditiva, no caso 
de exposições repetidas e prolongadas acima de 70 dBA6,32-34,36-40. As alterações 
fisiológicas podem aparecer em presença de ruídos de frequência alta, e mes-
mo moderada, e podem causar: diminuição da acuidade auditiva, vertigens, 
cefaleia, náuseas, alucinações, hipertensão arterial, diminuição da libido, in-
sônia, estados pré-neuróticos, inapetência, flexão dos braços, encurvamento 
do tronco, piscar de olhos, palidez cutânea, taquipneia, taquicardia, nistágmo 
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e midríase6,37-40. Muitas dessas alterações são motivos de queixas do pessoal 
que desenvolve suas atividades no CC, interferindo, inclusive, na comunicação 
entre os membros da equipe cirúrgica, já dificultada pelo uso da máscara.

Em estudos de vários autores28,37,38,40-44 foram detectados níveis de pressão 
sonora bem acima do preconizado pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT)45, por meio da NR 10.152/87, que recomenda, para unidades 
fechadas, como o CC, o limite de 35 a 45 dBA, como Unidade Básica de Saú-
de (UBS) (58,6 a 84,9 dBA), Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (63,6 a 79,3 
dBA), UTI neonatal (UTIN) (57,4 dBA e 86,4 dBA) e CME (57,9 a 75,2 dBA). 
O ruído é considerado um elemento contaminante ao meio ambiente, tanto 
quanto as infecções39,40. Outro estudo39 verificou os níveis de ruídos em SO, 
obtendo-se o registro de 86,9 dBA numa cirurgia ortopédica, nível semelhante 
ao produzido por um caminhão a diesel, na velocidade de 80 km/h32.

Os efeitos psicológicos surgem em presença de ruídos intensos, causando 
estresse físico e mental, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de concentra-
ção, insônia, perda da memória, instabilidade emocional, distúrbios da fala, 
impotência sexual e interferência na comunicação verbal6,24,36,37,40. Essas alte-
rações funcionais podem apresentar sintomas temporários, permanentes, re-
versíveis e irreversíveis. Som não se define. Ruído é um fenômeno físico32,37-40.

Os níveis sonoros são avaliados por aparelhos medidores do som (Figura 
16.2), sonômetros ou decibelímetros. Deve-se medir na fonte como na refle-
tida. A NR-15 da ABNT determina a tolerância e o tempo de permanência do 
trabalhador no local e recomenda o uso de protetores de ouvido.

Figura 16.2. Decibelímetro. Fonte: Acervo da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade do Vale 
do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).

O CC apresenta vários tipos de ruído, como o contínuo (intermitente, 
flutuante, larga ou estreita faixa de frequência), aquele em que a emissão de 
energia acústica ocorre com duração superior a 1 segundo, sem intervalos32. 
Também apresenta o de impacto (pico de pressão acústica de curta duração), 
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aquele que ocorre em picos de energia acústica de duração inferior a 1 segun-
do, a intervalos superiores a um segundo32. Como exemplo, pode-se citar o 
ruído do impacto provocado por uma queda de caixa de instrumental.

Os materiais usados na construção do teto, das paredes e do piso não 
devem ser isolantes de som, pois dificultam a passagem das ondas sonoras, 
refletindo-as por serem maus absorventes, como é o caso do azulejo, do con-
creto, das pastilhas, da massa fina, da massa corrida, do cimento e do granilite. 
As estruturas isolantes de som funcionam como fonte secundária de ruído, 
pelo efeito das vibrações causadas pela fonte original, que serão tanto maiores, 
quanto maior for a frequência das ondas sonoras, produzindo o fenômeno da 
reverberação.

Iluminação

A ação e o efeito da luz na vida dos seres vivos são de vital importância e 
até questão de sobrevivência. No homem, a luz exerce importante influência na 
sua vida, nas atividades diárias, nas reações emocionais e fisiológicas46.

A luz é uma forma de potência radiante capaz de produzir a sensação da 
visão pela estimulação do olho46. O feixe luminoso é composto de múltiplos 
comprimentos de ondas ou de partículas denominadas fótons, cujo movimen-
to ondulatório manifesta-se de forma variada. Este feixe de luz branca atraves-
sando um prisma de vidro é decomposto e gera um espectro colorido.

A iluminação inadequada de um ambiente de trabalho, no qual se executa 
tarefas de precisão, como no caso das SO, pode tornar a atividade desagradável, 
aumentar a fadiga geral e visual e implicar em inferior qualidade da tarefa execu-
tada, maior desperdício de material, maior incidência de erros, menor produtivi-
dade, além de propiciar condições para o aumento da frequência de acidentes47.

As luminárias fluorescentes, embora possam propiciar iluminação ade-
quada, principalmente nas salas desprovidas de sistema de refrigeração, pois 
sua luz é fria, têm um componente de radiações ultravioleta em seu espectro 
luminoso. Dependendo do espectro eletromagnético da radiação ultravioleta, 
seus efeitos no homem podem ser caracterizados por fadiga ocular e lesões na 
pele47. Este tipo de iluminação é comum no CC, local onde o circulante de sala 
trabalha durante períodos de oito ou mais horas ao dia, frequentemente sendo 
obrigado a fazer jornada extra para atender cirurgias que se prolongam além 
de seu horário habitual de trabalho e sem pessoal para substituição.

A intensidade insuficiente de iluminação pode prejudicar, em especial, o 
trabalho do circulante e do anestesiologista, ocasionando desperdício de ma-
terial e eventuais acidentes. O ambiente de trabalho torna-se desagradável e 
a fadiga visual, em geral, é mais precoce e acentuada, motivo pelo qual o Mi-
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nistério do Trabalho (MT) determina níveis de iluminação específicos a cada 
tipo de atividade e local36,47. Considerando-se que, com frequência, ocorrem 
cirurgias no período noturno e o circulante atende vários médicos quase que 
simultaneamente, selecionando e entregando-lhes materiais e medicamentos 
diversos, subentende-se o porquê da necessidade de iluminação adequada na 
SO e não só no campo operatório.

A iluminação artificial é indicada para o BC. A RDC 50/2002, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)25, preconiza este tipo de ilumina-
ção para todos os ambientes hospitalares, em especial salas de cirurgias e de 
partos. Uma forma rápida e simples que o enfermeiro de CC pode lançar mão 
para avaliar o índice de iluminação do ambiente da SO e demais áreas é medir 
a área do local e verificar os Watts (W) das lâmpadas fluorescentes, conside-
rando que as pequenas são de 20W e as grandes de 40W. Então, multiplica-se 
o número de lâmpadas pelos W correspondentes e o produto deve ser dividido 
pelo valor da área. Se o resultado for menor que 20W, o índice de luminosidade 
é insuficiente, o que autorizará o enfermeiro a solicitar o Serviço de Engenharia 
para avaliar mais rigorosamente tal  luminosidade e corrigir as deficiências6,7. 
Traduzido matematicamente, tem-se:

Índice de iluminação = número de lâmpadas × watts
                                    área do local

Alguns estudos38,41-43 demonstraram que nas unidades UBS, UTIN e CME, 
os índices sempre foram inferiores a 20W, variando, respectivamente, de 7,6 a 
9,55W, ou em lux foi de 22 a 226lux. A NBR 5.413/9244 estabelece três níveis 
de iluminação que podem ser adotados para cada atividade/local de serviço: 
inferior, intermediário e superior. O nível de iluminação para o CME, segun-
do a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC)36, deve ser em torno 
de 500lux, considerado superior pela NBR44.

Eletricidade

Com o advento da era eletrônica, houve uma proliferação de sofisticados 
equipamentos de assistência à saúde, que, se por um lado facilitaram, sim-
plificaram e otimizaram o atendimento cirúrgico, por outro são capazes de 
provocar situações de riscos elétricos para os pacientes e para todo o corpo 
médico6,36. No CC, o consumo de energia elétrica é contínuo e embora, estatis-
ticamente, os acidentes devidos ao contato com eletricidade não sejam os de 
maior ocorrência, envolvem elevado risco de vida.
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As salas de cirurgias, construídas décadas atrás e não modernizadas, apre-
sentam condições físicas nem sempre adequadas, especialmente aquelas refe-
rentes à disposição da instalação elétrica e à falta de precauções especiais no 
projeto e na execução, estando, muitas vezes, ausentes as medidas de proteção 
modernas e eficazes36.

O trabalho executado em ambiente com instalações elétricas inseguras au-
menta a potencialidade de choques elétricos, que são estímulos rápidos e aci-
dentais do sistema nervoso, provocado pela passagem de uma corrente elétrica, 
que será tanto mais grave, quanto maior for a intensidade da corrente e o ca-
minho percorrido. A gravidade é maior quando atravessa o coração, podendo 
ocasionar fibrilação cardíaca, contrações musculares intensas com quedas e 
contusões e queimaduras habitualmente graves. As correntes alternadas de 20 
a 110 Hertz (Hz), especialmente as de 60Hz, normalmente usadas nos sistemas 
de fornecimento de energia elétrica, são perigosas, pois se situam próximas a 
frequência na qual a fibrilação ventricular pode ocorrer47.

É importante destacar a necessidade dos componentes da equipe cirúrgica 
observarem as instruções sobre o funcionamento, o manejo e a conservação dos 
equipamentos eletromédicos e conhecer as características básicas de segurança 
e desempenho do equipamento, o grau de proteção e os possíveis riscos6,48.

As principais causas de acidentes com energia elétrica são devidas ao con-
tato com condutor energizado ou, frequentemente, por falha no isolamento do 
condutor, causado pela manutenção ou pelo uso inadequado. Um dos cuidados 
fundamentais para evitar os acidentes com eletricidade é o aterramento elétri-
co, que além de proteger o equipamento e as instalações elétricas pode eliminar 
os riscos de choque elétrico proveniente de defeitos dos equipamentos48,49.

O risco ocasionado pelo uso de eletricidade na SO envolve o grau aparente 
de conservação e a idade das instalações elétricas, bem com a suficiência e os 
cuidados com o aterramento. O aterramento inadequado pode causar danos de 
gravidade variada, podendo até provocar a morte do indivíduo. Da mesma for-
ma, o número de tomadas deve ser proporcional ao número de equipamentos 
a serem utilizados cotidianamente numa SO.

Não se recomenda o uso de extensões elétricas, que geralmente são fabri-
cadas de material comburente e a bitola de seu cabo é subdimensionada para 
o número de equipamentos a ela ligado, podendo causar sobrecargas, predis-
pondo a curtos-circuitos, que trazem riscos de choques elétricos, incêndios, 
queimaduras e até de acidentes fatais6,48.

A possibilidade de enganos ao conectar cabos de aparelhos em tomadas com 
energização (110 e 220V) diferente daquela prevista para o equipamento, pode 
ocasionar risco de incêndios ou explosões, motivados pela altura de tomadas 
abaixo de 150 centímetros do piso50. Pode ser necessário o uso de manga de 
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segurança de borracha para proteção do braço e do antebraço contra choques 
elétricos, quando do manuseio de materiais ou equipamentos, principalmente 
no CME6,48.

A instalação elétrica de áreas feitas há mais de 10 anos, pode ser consi-
derada, por si só, uma fonte potencial de risco. Estudos28,41,42 identificaram 
riscos de incêndio, choques, explosões, devidos a instalações elétricas inade-
quadas, como tomadas soltas, fios elétricos expostos, enovelados e danifica-
dos, que podem levar ao risco de quedas, nas UBS e UTIN . Outros autores10 
encontraram que os riscos de incêndios, devidos à presença de instalações 
elétricas danificadas expostas, foram citados por 50% dos trabalhadores de 
enfermagem em entrevista feita sobre riscos ocupacionais em unidades de 
urgência e emergência.

Radiações ionizantes e não ionizantes

As radiações ionizantes e as não ionizantes são outro tipo de fenômeno 
físico proveniente do funcionamento de equipamentos usados para terapêu-
tica dos pacientes, com repercussão nos componentes da equipe cirúrgica. As 
radiações ionizantes exercem seus efeitos biológicos por transferirem a energia 
que carregam para o organismo vivo, provocando a ionização das substâncias 
componentes do protoplasma. As substâncias ionizadas têm sua atividade quí-
mica exacerbada, desencadeando-se entre elas reações químicas responsáveis 
pelos efeitos biológicos das radiações6,47-49.

Nas SO não são realizados continuamente exames radiológicos, mas os pro-
fissionais estão sujeitos às radiações ionizantes, pois são habituais às cirurgias 
nas quais é necessária uma radiografia e o paciente não pode ser deixado so-
zinho; consequentemente, o profissional é exposto às radiações. As radiações 
não ionizantes são as eletromagnéticas, cuja energia não é suficiente para ioni-
zar os átomos dos meios nos quais incide ou atravessa, porém, dependendo da 
energia que possuem, podem causar lesões de gravidade variável50-52. Segundo 
o comprimento de onda, podem ser classificadas em micro-ondas, raios infra-
vermelhos e raios ultravioletas, os quais têm pouca aplicação em SO. O olho 
humano detecta ondas eletromagnéticas cujo comprimento situa-se entre os 
raios ultravioletas e os raios infravermelhos6,51,52. Como o organismo humano 
não possui mecanismo sensorial para detectar as radiações emitidas pelos apa-
relhos de raio X, é difícil evitá-las, a não ser mediante sistemas e esquemas de 
proteção e conscientização.

Existe um conjunto de medidas que visam proteger o homem e o meio 
ambiente de possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, tais 
como: óculos de vidro, protetor de tireoide, capa ou avental, protetor de gôno-
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das, luvas, biombo, todos plumbíferos, e equipamentos de mensuração e con-
trole, como goniômetro, espessômetro e dosímetro53 (Figura 16.3).

Os efeitos dependem da dose e da radiação ionizante recebida pelo or-
ganismo e podem ser somáticos e agudos, como cefaleia, náuseas, vômitos, 
diarreia, fadiga, apatia, queda de cabelos, fotoqueratite, conjuntivite e san-
gramentos, porém não são do tipo encontrado no pessoal que trabalha em 
SO, que pode, no entanto, se expor cronicamente a esse tipo de radiação e ser 
acometido por patologias como catarata, anemia, leucemia, câncer de pele e 
câncer de tireoide6,51. Os efeitos genéticos mais frequentes são as mutações em 
cromossomos ou genes das células germinativas que produzem as doenças 
nos descendentes51,52.

Os princípios básicos da radioproteção (quaisquer atividades que envolvam 
radiação) devem ser justificados em relação a outras alternativas e produzir 
benefício positivo para a sociedade (princípio da justificação). O princípio da 
otimização (planejamento do uso e sua operação devem ser feitos de modo a 
garantir que os expositores sejam os mais reduzidos) e o princípio da limitação 
da dose individual (as doses individuais não devem exceder os limites anuais 
estabelecidos em normas específicas) são fundamentais51,52. Para mulheres em 
idade reprodutiva, a dose de radiação deve obedecer à norma específica e os 
limites de exposição ocupacional são estabelecidos pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN)51,52.

Figura 16.3. Parede, visor e protetor de tireoide plumbíferos. Fonte: Acervo da Faculdade de Ciências 
da Saúde, Universidade do Vale do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).
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Além disso, segundo a legislação pertinente51-53, nenhum trabalhador deve 
estar exposto à radiação sem que: seja absolutamente necessário; tenha pleno 
conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho; esteja ade-
quadamente treinado e protegido por equipamentos de proteção para o de-
sempenho seguro de suas funções; compensações ou privilégios especiais não 
devem substituir normas específicas; menores de 18 anos e gestantes são proi-
bidos de trabalhar com radiação (RDC 32)53. Também é necessário observar 
as medidas de controle, quais sejam: estimativa taxa-dose, distância entre o 
indivíduo e a fonte, sistemas de radioproteção, monitoração do tempo de ex-
posição, sinalização gráfica e controle de saúde53.

A NR 15 considera como radiação não ionizante: micro-ondas, laser, raios 
infravermelhos e raios ultravioleta. As radiações menos energéticas e que não 
ionizam são absorvidas especificamente por diferentes compostos, porque ex-
citam os elétrons e os levam aos mais altos níveis de energia, criando, assim, 
diferentes espécies químicas que podem ser engajadas numa variedade de rea-
ções químicas, impossíveis para as moléculas não excitadas; por exemplo, a luz 
ultravioleta e o infravermelho51,52.

Também têm sido muito usados, em diversos tipos de cirurgias, os raios 
laser, que são resultado da “amplificação de micro-ondas mediante emissão es-
timulada da radiação”. Laser significa Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation, ou seja, Amplificação de Luz por Emissão Estimulada de Radiação. 
É um processo no qual a energia elétrica é convertida em energia eletromagné-
tica, sendo constituído de uma radiação eletromagnética específica, conseguida 
a partir de mecanismo especial de emissão, em que determinada substância é 
estimulada a emitir radiação, partindo do provimento de energia aos seus áto-
mos16,17,27,36,54,55. Sua ação na área da saúde é fotodérmica e fotoablativa, onde 
ocorre uma interação com os tecidos. Assim, aplica-se na SO para incisões, coa-
gulação, ablação ou destruição de tumores, em vários procedimentos cirúrgi-
cos54,55.

Os raios lasers apresentam as mesmas características da energia eletromag-
nética, portanto o comprimento, a frequência e a amplitude de onda possuem 
características inerentes a ela. O comprimento de onda é a distância entre os 
picos de duas ondas, medidas por manômetros; a amplitude é a altura da onda 
e a frequência é o número de ondas que passam num determinado ponto por 
segundo, sendo expresso em Hz ou ciclos54,55.

O material que gera o laser é o meio ativo, que pode ser sólido, líquido e 
gasoso, que, por sua vez, produzirá diferentes lasers com luz de cores e com-
primentos de onda característicos e pode ser usado de três modos com ondas 
contínuas, pulsadas ou superpulso. Sua luz é coerente, pois o comprimento de 
onda é único, bem definido e as ondas vibram na mesma frequência; é mono-
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cromático, portanto, puro, estéril e unidirecional, pois a propagação dos fótons 
é sempre em único sentido. Todavia, o princípio básico é o mesmo para todos 
os meios na produção de um feixe laser54.

Assim sendo, uma radiação óptica encontra-se incluída no espectro ele-
tromagnético, cujo intervalo espectral mais usado na área da saúde, tanto na 
prática clínica como na laboratorial, são os comprimentos de onda de 630nm a 
1.300nm, incluindo a luz visível e a parte próxima do espectro infravermelho, 
chamada de “janela terapêutica” para tecidos biológicos54,55.

Cada tipo de laser requer uma proteção ocular específica (Figura 16.4). 
Desta forma, para o laser de CO2 deve-se usar óculos com lentes transparentes 
ou de quartzo, para o de argônio lentes de cor laranja ou âmbar, para o YAG, 
lentes verdes36,54,55.

A American National Standards Institute (ANSI)54,55 recomenda várias prá-
ticas de segurança no uso do laser na SO, mas, como regra geral, deve-se evitar 
olhar diretamente ou indiretamente (espelhos, refletores) a irradiação laser, 
pois, mesmo a baixas potências, pode afetar os olhos e a pele; não operar a 
unidade de laser na presença de gases anestésicos voláteis e inflamáveis ou sol-
ventes e plásticos, pois pode provocar explosões; os campos em volta da área 
devem ser úmidos para prevenir o fogo; nunca deixar um laser ativado; sempre 
verificar escapamentos de água antes da ativação; cobrir janelas e superfícies 
refletoras no uso do YAG; paredes e tetos devem ser pintados com tinta fosca 
para evitar reflexão pelas superfícies; realizar exames periódicos no pessoal.

Figura 16.4. Proteção ocular específica contra radiação. Fonte: Acervo da Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade do Vale do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).

É preferível o preto fosco na zona do alvo e uma cor clara nas zonas circun-
dantes, para maximizar a distribuição luminosa dos aparelhos de iluminação 
geral. Os apontadores laser, hoje bastante comuns no mercado, acessíveis à 
população, também estão incluídos nesta classificação, sendo obrigatória a fi-
xação da etiqueta de alerta sobre este tipo de radiação luminosa coerente, pois 
pode afetar a retina.
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Área física e ambiental

A área e o volume da SO são aspectos bem definidos pelas normas e padrões do 
MS6,25,27,53, sendo considerados, como mínimos, 25 m2 de área de 75 m3 de volume, 
para salas de cirurgia geral. O potencial de riscos das salas, cujas medidas forem 
inferiores a essas pode aumentar pela possibilidade de choque com outros objetos 
existentes ou de queda, por causa da restrição do espaço de circulação. Por esses 
motivos, consideram-se como possíveis fontes de risco as SO cujas medidas são 
menores do que as previstas pelas normas e padrões de construção do MS6,25,27.

O uso de cores escuras no teto, nas paredes e no piso causa absorção de luz, 
tornando o ambiente mais escuro e sombrio, produzindo também impressão 
coercitiva. As cores claras refletem melhor as ondas luminosas e tornam a SO 
mais clara e com aspecto mais agradável, em especial, as azuis e as verdes, que 
evocam tranquilidade, quietude fisiológica, enquanto que a branca representa 
paz, embora seja ofuscante.

As cores claras estão presentes no teto de 88,64% e na parede de 75% das SO6. 
Porém, o piso é frequentemente escuro, para facilitar a limpeza ou a condução elé-
trica e evitar refletância da luz. A cor absorvente de luz detectada no piso de 63,64% 
das SO pode tornar o ambiente mais triste e induzir à sensação coercitiva37,56.

Ambientes cromaticamente planejados e apropriados podem favorecer o 
rendimento laboral ressaltando, também, o benefício na recuperação do pa-
ciente, uma vez que observada uma combinação apropriada de cores promove 
o bem-estar psíquico e orgânico41,57.

A cor escura é determinada pelo uso do negro de acetileno, material em-
pregado para aumentar a condutibilidade elétrica do piso e evitar a ocorrência 
de descargas eletrostáticas25,27. Os pisos usados em SO são construídos com 
materiais mais resistentes ao atrito e às substâncias químicas, normalmente 
usadas na limpeza, qualidades geralmente encontradas apenas nos materiais 
duros e isolantes de som25,27.

Os pisos usados em SO, segundo as normas do MS25,27, “devem ser perfei-
tamente lisos, sem frestas ou saliências que possam abrigar partículas de sujei-
ra”, tornando-os, portanto, escorregadios. Essa característica é identificada na 
maioria dos CC, o que os torna adaptados à limpeza, evitando a aderência de 
secreções, sangue e substâncias químicas que podem se acumular sobre eles, 
porém propicia deslizamentos e quedas, fato que pode ser preocupante, pois 
habitualmente o circulante deve se movimentar com rapidez36,50.

O piso de vários ambientes hospitalares foi considerado fonte potencial de 
risco de queda em vários estudos, nos quais 63,2% dos 44 CC, 100% das Salas 
de Emergência (SE), das UTIN, UBS e CME, uma vez que o material utilizado 
era extremamente liso, propenso ao deslizamento6,28,41-43.
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Nas SO, as portas devem ser fáceis de abrir, pois muitas vezes prescinde-se 
do uso das mãos, as quais podem estar ocupadas com objetos ou já escovadas 
para o ato cirúrgico; daí o fato de ser recomendado o uso de visor em portas 
que se abrem para o interior da sala. A aplicação de visor em uma porta é tarefa 
fácil e pouco dispendiosa, quando comparada com os benefícios que pode pro-
porcionar, pois a sua presença facilita a visualização do interior da sala e evita 
contusões pela abertura abrupta.

As portas oscilantes não são recomendadas, pois se abrem para os dois lados 
e podem aumentar o risco de traumas diretos ou a queda de objetos existentes 
nas mãos do circulante ou qualquer outro membro da equipe cirúrgica25,27.

As janelas não devem ser abertas para o interior das salas, pois podem ser 
causa de contusões para os que aí trabalham, em especial, se situadas abaixo de 
2m de altura. As mais altas podem propiciar riscos, pois, para a sua abertura ou 
fechamento, é necessário o uso de apoio ou escada, o que pode levar a quedas. 
Nos hospitais mais antigos, muitas janelas ainda são originariamente móveis, 
porém foram fixadas e a ventilação e a climatização passaram a ser feitas por 
condicionadores de ar25,27.

As janelas usadas para as SO são aquelas móveis apenas para a limpeza, 
devendo ser amplas para aproveitar a iluminação natural durante o dia e per-
mitir uma considerável economia de energia elétrica, além de evitar a sensação 
de claustrofobia que assola inúmeras pessoas. Elas só devem ser usadas para a 
ventilação natural, quando o sistema de ar-condicionado, estiver inativo, de-
vendo, nesse caso, ter telas50.

Modernamente têm sido usadas, em SO, ventilação e climatização artifi-
ciais, com aparelhos que podem abaixar ou elevar a temperatura do ambiente, 
mantendo-a em valores que variam de 19 a 24 °C25,27,30. É necessária a renova-
ção do ar das salas, principalmente quando se usam substâncias químicas nas 
cirurgias, em especial, os anestésicos voláteis e gasosos, tornando o ambiente 
menos poluído e diminuindo o potencial de risco químico30,58.

Não devem existir objetos salientes nas paredes das SO6,25,27, pois podem ser 
causa de contusões sobre o segmento cefálico e o dorso das pessoas que tra-
balham nas salas cirúrgicas, especialmente, quando situados à altura inferior 
a 220 cm6,25,27.

O foco cirúrgico principal, usado para iluminação do campo cirúrgico, fica 
suspenso no teto e, geralmente, em uma altura inferior a 220 cm, a mínima 
prevista pela padronização do MS25,27 para o acabamento hospitalar. Também 
deve apresentar contrapeso, cuja altura é inferior à regulamentar e provido de 
acolchoamento, que funciona como proteção contra as contusões.

O foco auxiliar caracteriza-se por ser móvel, geralmente colocado em posi-
ção estratégica para iluminar o campo cirúrgico, sem deixar espaço adequado 
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para a circulação dentro da sala, podendo, também, ser responsável por ocor-
rências de contusões na região da cabeça. Além disso, na maioria das vezes, 
esses focos estão apoiados em bases instáveis, predispondo-os a quedas.

Outros equipamentos que podem causar contusões são os suportes de soro 
com altura variável e bases instáveis, sendo responsáveis por quedas e con-
sequentes potenciais contusões nas SO. A base desses suportes sem rodízios, 
obrigando maior espaço para sua movimentação, e os ganchos em forma de 
U, que predispõem à queda dos objetos neles apoiados, são os mais comuns 
encontrados nas salas cirúrgicas, ao invés de suportes com ganchos helicoidais, 
que prendem melhor os frascos ou os equipamentos neles suspensos.

A escada de dois degraus é encontrada na maioria das SO e é utilizada para 
apanhar objetos de prateleiras, abrir ou fechar janelas e posicionar os focos de 
iluminação do campo cirúrgico. A presença, ainda em algumas SO, de inúme-
ros objetos suspensos no teto, como foco de luz, cardioscópio, coluna Ohio e 
suporte de soro, pode ser causa de contusões de gravidade variável.

Também podem ser causas de contusões e traumatismos as prateleiras, os 
armários ou os carrinhos existentes nas salas e o material neles armazenado50. 
Os materiais de consumo em uso ou de reserva nas SO, frequentemente, são 
armazenados em prateleiras ou armários inadequados, podendo cair sobre as 
pessoas que os manipulam ou, quando são muito altos, obrigam ao uso de 
escada para que o circulante possa alcançar o desejado, ensejando quedas do 
material, do circulante ou de ambos.

A presença de portas com dobradiças nos armários abrindo para o interior 
da sala é causa de contusões, pois podem ficar abertas e ser causa de contusão 
nas pessoas que estão se movimentando pela sala, especialmente no tórax e na 
cabeça, quando situados acima de 150 cm do nível do piso.

RISCOS QUÍMICOS

A preocupação com as substâncias químicas e a utilização de EPI remonta 
ao Egito antigo, onde os mumificadores utilizavam proteção para o rosto e para 
as mãos27,53.

Atualmente, a preocupação com os riscos associados às substâncias quími-
cas nos estabelecimentos de saúde vem gerando ações preventivas. Os enfer-
meiros que trabalham em ambientes cirúrgicos estão testemunhando e partici-
pando de inúmeras modificações nos procedimentos, equipamentos e produtos 
utilizados.

Em novembro de 2005, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou a 
Norma Regulamentadora NR32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabele-
cimentos de Assistência à Saúde), que trata inclusive dos resíduos químicos53.
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Classificação dos agentes químicos

É de suma importância que os profissionais que manuseiam estes produtos 
químicos conheçam a classificação, a tabela de incompatibilidades químicas, a 
literatura técnica sobre os riscos, o manuseio e os procedimentos de emergên-
cia. Os agentes químicos podem ser classificados segundo o tipo de risco e o 
modo de ação20,51.

Quadro 16.1. Classificação dos agentes químicos, segundo tipo de risco e modo de ação.

Classificação Conceito

Asfixiantes Vapores no ambiente causam sufocação, como o monóxido de carbono

Combustíveis Queimam quando submetidos a temperaturas entre 70°C e 93,3°C; 
causam ou contribuem para a produção de incêndios

Corrosivos Queimam quimicamente os tecidos biológicos com os quais têm contato, 
causando destruição de tecidos vivos e/ou de materiais inertes

Explosivos Explodem repentinamente sob choque, pressão ou percussão, fricção, gás 
ou calor

Inflamáveis Queimam quando submetidos a temperaturas inferiores a 70°C

Irritantes Substâncias não corrosivas que causam prurido, irritação ou inflamação, 
quando em contato com a pele ou mucosas

Pirofóricos Queimam espontaneamente no ar a temperaturas abaixo de 100°C

Peróxidos orgânicos Explodem espontaneamente, em virtude da formação de peróxidos 
instáveis

Oxidantes Promovem ou iniciam a queima de substâncias combustíveis ou 
inflamáveis

Reativos com água Reagem com água, formando gás tóxico ou inflamável

Instáveis ou reativos Podem explodir mediante pressão, choque ou aquecimento

Carcinogênicos Efeitos que favorecem o aparecimento do câncer, como o formaldeído

Mutagênicos Efeitos que determinadas moléculas provocam diretamente sobre o 
genoma; produzem alterações na informação genética hereditária; 
estima-se que 80% das substâncias mutagênicas também são 
carcinogênicas

(continua)
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Quadro 16.1. Classificação dos agentes químicos, segundo tipo de risco e modo de ação. (continuação)

Classificação Conceito

Teratogênicos Causam efeitos diretamente sobre o feto, por via transplacentária, pela 
exposição a substâncias tóxicas, ou seja, provocam alterações fetais; 
a teratogênese ocorre geralmente na fase inicial do desenvolvimento 
embrionário (7 a 14 dias)

Imunotóxicos Causam efeitos diretamente no sistema imunológico, gerando 
hipersensibilidade, imunodepressão e processos autoimunes

Organotóxicos Causam efeitos diretamente em determinados órgãos, gerando efeitos 
neurotóxicos, hematológicos, hepatotóxicos e sobre o aparelho reprodutor

No que se refere à apresentação, as substâncias químicas podem estar pre-
sentes na forma sólida, líquida ou gasosa.

Em ambientes de assistência à saúde, costumam apresentar-se na forma de:

 � Aerossóis: partículas sólidas ou líquidas dispersas por um longo período de 
tempo no ar, visíveis ou não; são comumente gerados pelas canetas odon-
tológicas (alta rotação).

 � Vapores: forma gasosa das substâncias químicas que normalmente se en-
contram no estado sólido ou líquido.

 � Neblina: gotículas resultantes da condensação de vapores (menos de 0,5 mi-
cra de diâmetro).

 � Névoa: gotículas resultantes da dispersão de líquidos por ação mecânica 
(mais de 0,5 micra de diâmetro).

 � Fumos: partículas provenientes da volatilização de metais fundidos (menos 
de 0,5 de diâmetro).

 � Poeiras: partículas sólidas em suspensão no ar, produzidas por ruptura me-
cânica de sólidos (mais de 0,5 micra de diâmetro).

 � Fumaças: partículas de carvão e fuligem.

Vias de penetração

Os meios de penetração das substâncias químicas no organismo são:

 � Inalação (absorção pulmonar): quando a substância química é absorvida 
pelos pulmões como principal via de penetração, atingindo rapidamente a 
circulação e, consequentemente, outros órgãos, tendo efeitos tóxicos ime-
diatos e, portanto, intoxicação mais perigosa20,51.
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 � Absorção: quando a substância química atravessa a pele e atinge anexos e 
mucosas. Nessa via de penetração podem ocorrer irritação e/ou sensibili-
zação na superfície ou ainda a penetração através da pele pode atingir os 
capilares, entrar na circulação e produzir uma ação generalizada, mesmo 
com a pele e a gordura, atuando como barreiras protetoras20,51.

 � Ingestão: a absorção ocorre no sistema gastrointestinal e geralmente ocorre 
pós-ingestão acidental durante o manuseio do agente químico, atingindo a 
circulação através do fígado, pelo sistema porta20.

Toxicidade e formas de proteção

O efeito tóxico dependerá de vários fatores, tais como: quantidade (dose) 
e concentração do agente químico; propriedades físico-químicas (solubilidade 
– hidro ou lipossolúvel, peso molecular, grau de ionização); via de penetração; 
área atingida, integridade e local de exposição; metabolismo; tempo de expo-
sição e vulnerabilidade do trabalhador, à probabilidade de adquirir a doença, 
uma vez que certas substâncias químicas têm efeito cumulativo20,51. Os efeitos 
podem ser reversíveis, ou seja, desaparecem ao cessar a exposição e outras ve-
zes irreversíveis.

Vários autores salientam que os gases e os vapores de substâncias químicas 
usados nas SO, em especial os agentes anestésicos, podem causar o apareci-
mento de manifestações gastrointestinais, cutâneas, hematopoiéticas e pulmo-
nares, bem como depressão de medula óssea, lesão hepática, aumento da inci-
dência de tumores malignos e imunodepressão51,59-61. Quando há exposição a 
gases e vapores de substâncias químicas são relatados sintomas como cefaleia, 
fadiga, redução das acuidades visual, auditiva e olfatória, inapetência, irrita-
bilidade, náusea, sonolência e alterações de memória58,59. Para os profissionais 
do sexo feminino também são relatados aumento do índice de abortamentos, 
infertilidade e teratogênese20,56,57,61.

Reações dermatológicas como urticária, eritemas e reações inflamatórias 
têm sido descritas. Porém, quadros como broncoespasmo, edema de glote, co-
lapso cardiocirculatório, artralgia, febre e eosinofilia são mais raros20,51,58.

As substâncias químicas inflamáveis e explosivas, como o álcool etílico e 
os anestésicos voláteis, são capazes de, em presença dos agentes comburentes 
com o ar, o oxigênio ou o óxido nitroso, originar misturas inflamáveis ou ex-
plosivas que, diante de uma fonte de ignição, podem desencadear incêndios 
ou explosões, sobrevindo queimaduras, lacerações, fraturas e ferimentos va-
riados6,20,25,27,51. As fontes de ignição mais comuns são oriundas das instalações 
elétricas mal equacionadas ou antiquadas e de equipamentos habitualmente 
usados em SO6,25,47,48,51.
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A instalação de gases medicinais deverá obedecer às Normas Brasileiras 
referentes a sistemas centralizados de gases de uso medicinal da ABNT53. Os 
cilindros de alta pressão deverão estar localizados em local distante da SO e o 
abastecimento deve ser feito por rede de distribuição (Figura 16.5).

Figura 16.5. Sistema de gases centralizados. Fonte: Acervo da Faculdade de Ciências da Saúde, 
Universidade do Vale do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).

O manuseio de gases sob pressão requer muito cuidado, pois qualquer de-
feito no equipamento pode provocar difusão de gases no ambiente. Esta difu-
são pode causar efeitos asfixiantes, anestésicos, tóxicos e até mesmo explosivos. 
Deve-se sempre considerar o flash-over, que é a temperatura em que o calor em 
uma área ou região é tão alto que se torna capaz de inflamar, simultaneamente, 
todo o material inflamável à sua volta, causando uma explosão em forma de 
“bola” de fogo51. O manuseio deve ser realizado em locais ventilados, com ilu-
minação adequada e de emergência, com fiação compatível e sistema de ater-
ramento, evitando tomadas e interruptores em mau estado de conservação. Em 
locais de atmosfera explosiva ou inflamável, é recomendado o uso de lâmpada 
a prova de explosão ou iluminação indireta embutida20,51.

Os agentes químicos só serão associados se os efeitos dessa associação fo-
rem conhecidos e se, ao manuseá-los, sempre forem lidas as instruções de se-
gurança53. Pesquisadores vêm se preocupando com a saúde ocupacional no 
CC e em seus estudos encontraram, no ar expirado, fluotane 64 horas após o 
término da anestesia, isofluorane 30 horas após o término da anestesia e próto-
xido de nitrogênio 7 horas após o término da anestesia58.

Devem ser observados e mantidos alguns cuidados no manuseio das subs-
tâncias químicas, preferencialmente em seus frascos originais. Todos os pro-
dutos químicos usados no BC devem ser identificados, incluindo: desinfetan-
tes, esterilizantes, agentes adesivos, desengordurantes, antissépticos, outros 
agentes de limpeza, quimioterápicos, anestésicos inalatórios.
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Os rótulos ou as etiquetas aplicados sobre as embalagens dos produtos quí-
micos devem conter o nome do produto, a concentração, os cuidados, os antí-
dotos, as incompatibilidades, as datas de produção e de validade. Produtos sem 
rotulagem devem ser encaminhados para identificação e descarte20,53.

O recipiente que contém produto químico manipulado ou fracionado deve 
ser identificado, de forma legível, por meio de etiqueta contendo nome do pro-
duto, composição química, concentração, data de envase e de validade e nome 
do responsável pela manipulação ou pelo fracionamento. Nunca se devem en-
cher completamente os recipientes e sempre se deve usar manga de segurança 
para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos. A manipula-
ção ou o fracionamento dos produtos químicos deve ser feito por trabalhador 
qualificado. É vedado o procedimento de reutilização das embalagens de pro-
dutos químicos20,51,53.

Além disso, deverá ser disponibilizada a ficha descritiva ou ficha de seguran-
ça química, que contém as informações sobre o manuseio do produto; os riscos 
à segurança, à saúde do trabalhador, ao meio ambiente; as medidas de proteção 
coletiva, individual; as medidas de controle da saúde dos trabalhadores; as con-
dições e o local de estocagem e a conduta em situações de emergência.

Quando do uso de desinfetantes liberadores de cloro (hipocloritos), que 
causam irritação na pele, nos olhos e nas mucosas, tosse e irritação severa no 
trato respiratório, o uso de máscaras é necessário (Figura 16.6)59,62. A mesma 
recomendação é feita para os fenóis, acrescida de não se utilizá-los em artigos 
que devam entrar em contato com trato respiratório, alimentos, objetos de lá-
tex, acrílico e borracha20,51.

Em se tratando de solventes que são substâncias líquidas, orgânicas, volá-
teis, pertencentes a diversos grupos químicos (cetonas, ésteres, alcoóis, éteres, 
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, derivados halogenados, compostos 
nitroaminos, glicóis, entre outros) deve-se observar rigorosamente o dispos-
to nas Normas Regulamentadoras20,25,53. Podem causar depressão do Sistema 
Nervoso Central (SNC) que, dependendo da dose, pode acarretar desde uma 
leve diminuição dos reflexos e vigília até coma e parada cardiorrespiratória, no 
caso de ambientes confinados, com elevadas concentrações. As manifestações 
nos trabalhadores incluem cefaleia, sonolência e fadiga. Concentrações maio-
res levam à ocorrência de tonturas, náuseas e perda do autocontrole, confusão 
mental, desorientação, diminuição da coordenação motora e parestesia.

Os metais pesados podem apresentar-se na forma metálica, na forma iônica (sais 
e óxidos metálicos), ou como compostos organometálicos. Geralmente, voláteis e 
lipossolúveis e a absorção pode ocorrer pelas vias cutânea, respiratória e digestória.

Os metais pesados são lentamente absorvidos, mas acumulam-se no orga-
nismo. Os efeitos específicos dependem do metal e da forma de apresentação51. 
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Figura 16.6. Máscaras de proteção utilizadas no manuseio de agentes químicos. Fonte: Acervo da 
Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Paraíba (CE-FCS UNIVAP).

Comumente, a contaminação pode ocorrer mediante a ingestão de alimentos, 
má higienização das mãos e roupas contaminadas pela poeira tóxica. Não há 
absorção pela pele, contudo, as alergias podem estar presentes.

O mercúrio metálico é utilizado na fabricação de termômetros, lâmpadas 
fluorescentes, soda cáustica, amálgama. A absorção normalmente ocorre atra-
vés da pele, da mucosa ocular e da via respiratória. Na pele e na mucosa ocular 
causa irritações e vermelhidão e, se ingerido, pode causar gosto metálico, dor de 
estômago, vômito e diarreia51. Em alta concentração, o vapor de metais metáli-
cos, quando inalado, pode causar dispneia, tosse, febre, náusea severa, vômito, 
enterorragia e estomatite. Doses maiores frequentes causam mercurialismo, que 
inclui tremores, salivação excessiva, perda dos dentes, nefrite, diarreia, cefaleia, 
salivação excessiva, gosto metálico na boca, pneumonia e lesão renal6,51.

Na SO é importante estar atento às dedetizações, quebra de termômetro 
e lâmpadas fluorescentes (troca e descarte), descarte de pilhas e baterias, va-
zamentos e resíduos de amálgama. Neste particular, descartar em recipientes 
com água e hermeticamente fechados, evitando a liberação de vapores tóxicos; 
manipular com luva e óculos ou protetor facial e evitar inalar vapores.
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As condutas pós-exposição acidental a agentes químicos incluem: lavar 
com água corrente e abundante, no caso de olhos e pele por, no mínimo, 15 
minutos; remover a vítima para local arejado e encaminhar posteriormente 
para atendimento médico; deve haver chuveiro e lava-olhos, os quais deverão 
ser acionados (testados) e higienizados semanalmente; jamais esborrifar pro-
dutos químicos, devido ao risco de acidentes, principalmente oculares e dispo-
nibilizar, na SO, os EPI53 e os EPC53 pertinentes, além daqueles que garantam 
a concentração e a exaustão dos produtos químicos no ar abaixo dos limites 
de tolerância estabelecidos nas NR-09 e NR-15 e observando-se, também, o 
disposto na RDC-5025.

Entre os fatores externos ao CC que podem influir na incidência do poten-
cial de risco, está o Serviço de Manutenção. É um dos setores de grande res-
ponsabilidade, que deve funcionar dia e noite, prevenindo e corrigindo proble-
mas em instalações e equipamentos. O CC necessita de manutenção contínua e 
altamente especializada, por causa da presença de equipamentos cada vez mais 
sofisticados e em número crescente, o que, na maioria das vezes, sobrecarrega 
as instalações hidráulicas e elétricas. A prevenção é fundamental, pois um pro-
blema surgido em qualquer equipamento ou instalação durante uma cirurgia 
pode resultar em improvisações, muitas vezes prejudiciais para o doente e fator 
de risco para o circulante de sala ou qualquer outro membro da equipe cirúr-
gica. A qualificação técnica do pessoal desse serviço é fundamental para que a 
manutenção seja adequada. A manutenção preventiva deve ser executada em 
períodos bem definidos, a fim de evitar problemas futuros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na prática, tem-se observado a constante preocupação dos profissionais de 
saúde em conhecer a legislação para evitar os riscos inerentes à sua profissão, a 
demanda de crescente informação do beneficiário sobre a assistência a saúde, 
a adaptação ao incessante avanço tecnológico com o desempenho eficiente e 
competente das suas atividades profissionais, sempre considerando as leis, a 
ética, a moral e os direitos do paciente.

Portanto, os prestadores de serviços de saúde têm de se conscientizar de 
que hoje suas ações devem estar voltadas para “o paciente-consumidor”, porém 
não o consumidor comum, mas aquele que tem direitos e é partícipe de sua 
terapêutica, resguardados todos os preceitos ético-legais que a envolvem, pos-
sibilitando, assim, um atuar mais seguro63.

Sendo o risco um perigo muitas vezes invisível, incide continuamente con-
tra aqueles que zelam pelo bem-estar dos seus pacientes no ambiente hospi-
talar. A reação mais racional é a prevenção do perigo em toda a sua extensão, 
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devendo os membros da equipe de saúde estar atentos, pois a medida preven-
tiva mais importante para quem trabalha em ambiente hospitalar parece ser 
mesmo o conhecimento mais profundo dos riscos em potencial a que estão 
expostos, uma vez que a situação atual, já considerada em nível de alerta, ainda 
pode e deve ser revertida.

O enfermeiro é o profissional que deve ter conhecimento dos riscos ineren-
tes ao ambiente cirúrgico, para conciliar um trabalho contínuo e de ajuda mú-
tua, auxiliando a determinação legal e trabalhista, para a efetiva implantação 
de recomendações e outros artigos jurídicos.

A participação do enfermeiro é importante na avaliação de riscos, na deter-
minação de medidas de prevenção e controle da contaminação ambiental e das 
causas para desconforto físico e psicológico dos membros da equipe cirúrgica. 
O aprimoramento e a atualização constantes fazem parte essencial do desem-
penho adequado de seu papel como enfermeiro coordenador da assistência 
prestada ao paciente e à família, sendo claro que a atuação junto à equipe faz 
parte inerente desse processo.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina risco, ato inseguro, perigo e atividades perigosas.
2. Dê as classificações do risco.
3. Defina acidente de trabalho.
4. Defina doença profissional.
5. Quais são os riscos físicos existentes no ambiente cirúrgico?
6. Quais são os riscos químicos existentes no ambiente cirúrgico?
7. O que o enfermeiro deve fazer para prevenir os riscos físico-químicos 

no CC e nas SO?
8. Discuta com seus colegas se vocês consideram importante que o 

profissional tenha conhecimento dos riscos que envolvem o trabalho 
em CC. Justifiquem suas respostas.
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Riscos ergonômicos e psicossociais  
em Centro Cirúrgico
Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti
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PONTOS A APRENDER

1. Definir ergonomia.
2. Discutir as condições de trabalho, quanto à ergonomia, no Centro 

Cirúrgico (CC).
3. Reconhecer os riscos ergonômicos presentes no CC e na 

Recuperação Pós-Anestésica (RPA).
4. Relatar os estressores vividos pelo enfermeiro de CC.

PALAVRAS-CHAVE

Enfermagem de Centro Cirúrgico; estresse; ergonomia; trabalho.

ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Resumo. Introdução. Riscos ergonômicos. Estresse do enfermeiro de CC. 
Considerações finais. Propostas para estudo. Referências.

RESUMO

O trabalho do enfermeiro em Centro Cirúrgico (CC) requer conhecimento 
científico e também a análise de sua condição de trabalho. A sobrecarga física e 
emocional pode afetar o desempenho do profissional na coordenação do pro-
cesso de cuidar e da gerência da unidade. A discussão dos riscos ergonômicos 
e emocionais faz parte da competência do enfermeiro em prol de recursos para 
a prestação da assistência e da funcionalidade da unidade, proporcionando um 
ambiente de trabalho adequado para a atuação da equipe de enfermagem.

INTRODUÇÃO 

O Centro Cirúrgico (CC) é conhecido como uma unidade de prestação 
de assistência com precisão, em tempo adequado, com recursos humanos e 
materiais. Deve-se ressaltar que nesse ambiente atuam profissionais, princi-
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palmente a equipe de enfermagem, que interagem com sobrecarga física, no 
manuseio de equipamentos e materiais, e com sobrecarga emocional da equi-
pe de saúde, do paciente e de seus familiares. Nesse contexto, a abordagem 
dos riscos ergonômicos e do estresse faz-se necessária para a análise global da 
atuação do enfermeiro de CC, que deve ser iniciada com os futuros profissio-
nais enfermeiros.

RISCOS ERGONÔMICOS

Os riscos ergonômicos são as condições as quais os profissionais se expõem 
ao exercerem suas atividades laborais em CC e Recuperação Pós-Anestésica 
(RPA). Estas condições estão diretamente relacionadas ao homem e ao am-
biente em que trabalha, às tarefas que realiza, à organização do processo de tra-
balho, à dinâmica do trabalho e ao relacionamento humano estabelecido. Os 
riscos ergonômicos são fatores psicofisiológicos relacionados ao trabalho, aos 
quais o ser humano se expõe durante o desenvolvimento das suas atividades1.

A ciência que estuda as relações entre o homem e o trabalho é denominada 
ergonomia, definida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como 
a aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os recursos e 
as técnicas da engenharia para alcançar o ajustamento mútuo, ideal entre o 
homem e o seu trabalho, e cujos resultados se medem em termos de eficiência 
humana e bem-estar no trabalho. É o conjunto de ciências e tecnologias que 
procura o ajuste confortável e produtivo entre o ser humano e o seu trabalho2.

A ergonomia é definida como o estudo do relacionamento entre o homem 
e o seu trabalho, os equipamentos, o ambiente e, particularmente, a aplicação 
dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos proble-
mas surgidos desse relacionamento. Quando os problemas estabelecidos nesta 
relação não são solucionados ou estão em desequilíbrio, nos deparamos, então, 
com as situações de risco, ou seja, condições potenciais para que ocorra um 
dano ao trabalhador3.

O CC é um dos mais complexos setores do hospital, considerando-se suas 
finalidades, onde a principal delas é a realização de intervenções cirúrgicas 
em pacientes, os quais devem retornar a sua unidade de origem na melhor 
condição possível de integridade. Para atender as finalidades propostas para 
esse setor, é necessário ter processos bem definidos, realizados por meio de 
ações dinâmicas, lógicas e sincronizadas, para que se consiga atender todas as 
demandas e atingir os objetivos.

A dinâmica de trabalho nessa área vem se intensificando à medida que no-
vas tecnologias são implementadas, a complexidade e a precisão dos procedi-
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mentos cirúrgicos aumentam, exigindo do trabalhador uma intensa atividade 
física, mental e intelectual4.

Diante dessa realidade que se apresenta, é importante dedicar uma atenção 
especial às condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores de CC e RPA, com 
o objetivo de evitar que os riscos comprometam a saúde do trabalhador, as ativi-
dades laborais e, consequentemente, a sua produtividade. É necessário um ajuste 
entre as condições de trabalho e o homem, sob os aspectos de praticidade, con-
forto físico e psíquico, por meio de melhorias no processo de trabalho, melhores 
condições no local de trabalho, recursos tecnológicos e infraestrutura modernos 
e adequados à estrutura física, mental e psicológica do trabalhador, melhoria no 
relacionamento entre as pessoas, independente do nível hierárquico, alteração 
no ritmo de trabalho, alocação dos recursos em locais apropriados, de forma a 
proporcionar uma postura corporal adequada dos profissionais no momento de 
execução das atividades, reduzindo, assim, os riscos ergonômicos5.

Os estudos comprovam que os riscos ergonômicos são os fatores que po-
dem afetar a integridade física ou mental do trabalhador e gerar distúrbios 
psicológicos e fisiológicos, produzindo alterações no organismo e no estado 
emocional do trabalhador, comprometendo sua produtividade, saúde e segu-
rança, tais como as lesões por esforços repetitivos e as doenças osteoarticula-
res, cansaço físico, dores musculares, hipertensão arterial, alteração do sono, 
diabetes, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestório (gas-
trite e úlcera), tensão, ansiedade, problemas de coluna, entre outros6,7.

São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, 
postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, 
trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e 
repetitividade, imposição de rotina intensa8.

Podemos dizer que os riscos ergonômicos são influenciados, tanto por fa-
tores externos, como pelo ambiente, assim como por fatores internos, configu-
rados pelo plano emocional, sempre que houver disfunções entre o indivíduo 
e seu posto de trabalho9.

Entre os riscos ergonômicos presentes no CC e no RPA, destacam-se:

 � Exigências físicas caracterizadas pelo transporte, posicionamento e movi-
mentação de pacientes, os quais se encontram sob o efeito de drogas anes-
tésicas, muitas vezes inconscientes, numa condição de total dependência; o 
transporte de mobiliários, de equipamentos e caixas cirúrgicas, e os deslo-
camentos em longas distâncias10.
A transferência e o posicionamento de pacientes no ambiente cirúrgico é 
uma atividade realizada diariamente, com frequência superior em relação 
ao mesmo procedimento no restante do ambiente hospitalar, que tem sido 
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a grande causa de dores nas costas, elevando os índices de ausência no tra-
balho, invalidez e aposentadoria precoce11-13.
O cansaço decorrente da realização das atividades de transporte por em-
puxo humano pode estar relacionado aos esforços dinâmicos e estáticos 
causados pelo atrito dos músculos, ligamentos e tendões11,14.
Outro aspecto relevante quanto às exigências físicas são as distâncias per-
corridas e os deslocamentos frequentes realizados pelos trabalhadores de 
enfermagem. Os deslocamentos dos profissionais que atuam no CC estão 
relacionados ao tipo de atividades desenvolvidas, à composição e dimensio-
namento das equipes e ao modo de organização do trabalho15.
Pelas dimensões das estruturas físicas hospitalares existentes em nosso país, 
inferimos que as distâncias percorridas durante a jornada de trabalho são 
extensas, exigindo um grande esforço físico dos trabalhadores, agravado 
pela impossibilidade de pausas entre os deslocamentos, pois as atividades 
de transporte de pacientes, materiais e equipamentos são ininterruptas du-
rante toda a jornada de trabalho do profissional15.

 � Posturas incorretas adotadas durante a realização das atividades de tra-
balho geralmente são decorrentes da dinâmica e organização do trabalho, 
maus hábitos e/ou falta de informações e orientações dos profissionais.
Ao realizar diversas atividades inerentes ao processo cirúrgico, os profissio-
nais adotam posturas indevidas, por exemplo, ao transportar, movimentar 
e posicionar cargas, como pacientes, equipamentos e objetos. As posturas 
corretas adotadas durante a realização dessas atividades estão representa-
das na Figura 17.12.

Errado Certo

Errado Certo Certo

Figura 17.1. Representação de posturas corretas e incorretas na realização de atividades.
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As posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem estão diretamen-
te relacionadas à ocorrência de cervicodorsolombalgia. Em estudos reali-
zados no ambiente hospitalar, os autores verificaram que os profissionais 
de enfermagem consideram que as atividades que envolvem manipulação 
excessiva de peso e posturas incorretas exigem grande esforço físico e estão 
relacionadas, com maior frequência, à ocorrência de lesões e dores na co-
luna vertebral16,17.
A intensidade das forças compressivas na coluna vertebral, decorrentes do 
manuseio de cargas e da postura adotada pelo trabalhador durante a execu-
ção das tarefas, é considerada fator de risco profissional que, associado aos 
riscos individuais como idade, sexo, desequilíbrio muscular, capacidade de 
força muscular e a relação peso e altura, pode causar dores nas costas11.

 � Posições incômodas adotadas, decorrentes do posicionamento inadequado 
de equipamentos ou mobiliários, constituem outro fator de risco para o 
trabalhador de CC.
As exigências físicas do trabalho envolvendo esforço físico, manipulação de 
cargas pesadas, posturas incorretas e posições incômodas provocam cansa-
ço, dores musculares e fraqueza, além de doenças como hipertensão arte-
rial, diabetes, úlceras, distúrbios nervosos, alterações no sono, acidentes e 
problemas de coluna2,17.
Os projetos inadequados dos postos de trabalho obrigam o trabalhador a 
usar posturas inadequadas e incomodas, que, mantidas por um tempo pro-
longado, podem provocar fortes dores localizadas nos músculos solicitados 
para manutenção dessas posturas.
Muitas situações de trabalho são prejudiciais à saúde do trabalhador; as 
doenças do sistema musculoesquelético e as psicológicas constituem as 
mais importantes causas de absenteísmo e incapacitação para o trabalho, 
decorrentes da inadequação dos projetos dos postos de trabalho, das ativi-
dades e da utilização de equipamentos2.
A Figura 17.2 mostra um exemplo de posição incômoda frequentemente 
adotada no ambiente de trabalho.
Dentro do CC e da RPA encontram-se outros aspectos relacionados às con-
dições laborais, como a organização do processo e as relações de trabalho, 
as quais devem ser observadas e consideradas relevantes, quando analisa-
mos as situações de risco do trabalhador.
O estudo da adaptação do homem ao trabalho abrange as transformações 
que ocorrem quando um organismo passa do estado de repouso para a ati-
vidade, sendo assim, a monotonia, a fadiga e a motivação são três aspectos 
importantes que devem ser considerados por todos que analisam condições 
do ambiente de trabalho. A monotonia e a fadiga estão presentes em todos 
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os trabalhos e não podem ser totalmente eliminadas, mas podem ser con-
troladas e substituídas por ambientes e atividades mais dinâmicas, interes-
santes e motivadoras18.

Figura 17.2. Exemplo de posição incômoda adotada no trabalho, seguida do posicionamento correto.

 �  Monotonia é a reação do organismo a um ambiente uniforme, pobre em 
estímulos e com pouca variação das excitações. Os sintomas mais indicati-
vos da monotonia são: sensação de fadiga, sonolência, morosidade e dimi-
nuição da atenção. Geralmente as atividades prolongadas e repetitivas de 
pouca difi culdade oferecem condições propícias à monotonia, caracteriza-
das pelas atividades que exigem baixa frequência de excitação, mas exigem 
atenção continuada. Esta é uma situação que se apresenta rotineiramente 
no ambiente cirúrgico, em procedimentos prolongados, onde o ritmo in-
tenso de trabalho ocorre na fase de indução anestésica, anestesia, posicio-
namento do paciente e início da cirurgia. Após este período, o circulante de 
sala atende as eventuais solicitações da equipe médica e faz os registros da 
assistência prestada ao paciente18,19.
A monotonia pode afetar psicologicamente o trabalhador. No entanto, 
quando o trabalho corresponde à capacidade física e intelectual do pro-
fi ssional, será executado com maior interesse, satisfação, motivação e terá 
maior rendimento. O trabalho muito repetitivo, pouco desafi ador, que não 
estimula a capacidade do trabalhador se torna monótono e, se exigir além 
da capacidade física e intelectual do trabalhador, além de não permitir um 
bom rendimento, aumenta a possibilidade de ocorrer falhas, erros e aci-
dentes20,21.
Uma das consequências mais sérias da monotonia é a saturação psíquica, ca-
racterizada por um confl ito interior entre o “dever de trabalhar” e um forte 
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desejo de “parar de trabalhar”. Esse conflito provoca ansiedades e tensões cada 
vez mais fortes nas pessoas submetidas a um ritmo de trabalho repetitivo18.

 � Ritmo excessivo do trabalho no CC é considerado intenso pelos profissio-
nais que ali atuam, sendo determinado pela demanda de cirurgias, dinâmi-
ca do trabalho, diversidade de tarefas e pelas características de cada cargo22.

 � Trabalho em turnos caracteriza-se pela não interrupção da produção, sen-
do desenvolvido por várias turmas que se sucedem nos locais de trabalho, 
interferindo em diferentes esferas da vida das pessoas, como no desempe-
nho profissional, causando distúrbios do sono, manifestações gastrointesti-
nais, doenças cardiovasculares, doenças nervosas, deficiências imunológi-
cas e alterações na vida social9.
Entretanto, os turnos fixos de trabalho possibilitam ao trabalhador progra-
mar os seus compromissos sociais e profissionais, contribuindo para me-
lhor convívio familiar, descanso e atividades de lazer10,23.
Porém, os turnos rotativos submetem o trabalhador a ruptura do ciclo cir-
cadiano, provocado pelas frequentes mudanças de horário, o que causa pre-
juízos fisiológicos e sociais; o trabalho noturno pode ser prejudicial para o 
corpo humano, porque altera o ritmo biológico18.
Inúmeras investigações demonstram que é frequente nos turnos de tra-
balho aumentar ou reduzir a produtividade decorrente de um período de 
adaptação à nova rotina19.

 � Jornada de trabalho prolongada: as categorias de profissionais de enferma-
gem cumprem as determinações legais em relação à carga horária diária, 
semanal e mensal predeterminadas, mas é comum, dentro das instituições 
hospitalares, as chefias solicitarem aos trabalhadores a prorrogação da jor-
nada de trabalho, justificando o aumento de demanda ou o dimensiona-
mento do quadro de pessoal insuficiente, absenteísmo, entre outros moti-
vos, gerando, assim, mais comumente o banco de horas ou, eventualmente, 
horas extras19.
A jornada de trabalho repetidamente estendida pode levar o trabalhador a 
um estado de fadiga. A fadiga é o efeito do trabalho contínuo, que provoca 
redução da capacidade do organismo e degradação qualitativa do trabalho. 
Como consequência da fadiga, o profissional tende a aceitar menores pa-
drões de precisão e segurança, simplificar a sua tarefa, deixando de execu-
tar fases do processo assistencial, aumentando as possibilidades de erros, 
falhas e acidentes e podem estar diretamente relacionadas ao aumento do 
índice de absenteísmo e a problemas de saúde18,19.

 � Supervisão, controle rígido da produtividade, excesso de responsabilidade 
e situações de conflito provocam desconforto, cansaço, ansiedade, doenças 
no aparelho digestório (gastrite, úlcera), dores musculares, fraqueza, altera-
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ções no sono e na vida social (com reflexos na saúde e no comportamento), 
hipertensão arterial, taquicardia, cardiopatias (angina, infarto), diabetes, 
asmas, doenças nervosas, tensão, medo, ansiedade e comportamentos es-
tereotipados.
A supervisão é caracterizada como a função administrativa que envolve um 
processo de orientação contínua de pessoal, com a finalidade de desenvolver 
e capacitar para o trabalho. Concebida como uma função útil ao trabalho 
coletivo, na prática, essa função tem se convertido no controle rígido do 
trabalho, formando um único polo onde se condensa a educação, o desen-
volvimento e o controle do trabalhador de enfermagem10. A supervisão está 
voltada para o cumprimento das tarefas, não relativas à assistência, mas para 
a normatização e padronização do que fazer, como fazer e em que tempo10,23.
A supervisão com finalidade de desenvolvimento profissional contribui 
para o menor desgaste do trabalhador e o trabalho transforma-se em uma 
atividade motivadora, agradável e prazerosa10.
Quando o trabalhador é submetido a situações de tensões prolongadas, falta 
de organização no trabalho, atenção permanente, supervisão com pressão, 
consciência da periculosidade, ritmos acelerados, subordinação, monoto-
nia, repetitividade das tarefas, carga horária elevada, trabalhos em turnos, 
há sobrecarga psíquica que muitas vezes se associa à desorganização e à 
falta de infraestrutura necessária para execução das atividades, podendo 
levar o trabalhador a um processo de adoecimento24.
Diante dos riscos ergonômicos encontrados no CC e RPA, torna-se im-
perativa a necessidade de se analisar as inter-relações existentes entre as 
condições de trabalho e o conforto, a segurança e a eficácia do trabalhador, 
interferindo, quando necessário, nos projetos de instalações e equipamen-
tos, reorganizando ambientes, de modo a tornar as interfaces do sistema 
de trabalho as mais adequadas possíveis às características psicofisiológicas 
humanas9.
Para identificar e solucionar os problemas ergonômicos do ambiente de tra-
balho, a ergonomia, se apresenta em quatro modalidades:

 � Ergonomia de correção: se preocupa em melhorar as condições de trabalho 
existentes, sendo frequentemente parcial, de eficácia limitada e onerosa.

 � Ergonomia de concepção: procura introduzir os conhecimentos sobre o ho-
mem, desde o projeto inicial do posto de trabalho, dos instrumentos, das 
máquinas ou do sistema de produção.

 � Ergonomia de proteção: visa proteger o homem que trabalha, para evitar o 
cansaço, a velhice precoce e os acidentes.

 � Ergonomia de desenvolvimento: permite que o aprendizado das tarefas pro-
mova a capacidade e a competência dos trabalhadores25.
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Alguns autores consideram como outra modalidade a ergonomia de cons-
cientização, que trata de conscientizar os trabalhadores quanto às inova-
ções, transformações e adaptações dos postos de trabalho18.
Também pode ser considerada como modalidade, a ergonomia cognitiva, de-
finida como o ramo da ergonomia que se preocupa com os aspectos mentais 
do trabalho, visando adequar as exigências cognitivas da atividade ao traba-
lhador, facilitando a compreensão e o desenvolvimento das atividades26.
Na legislação brasileira, as disposições sobre ergonomia estão contidas na 
NR-17, da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, que aprova as Normas 
Regulamentares (NR), do capítulo V, do Título II, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Essa nor-
ma “visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, 
transporte e descarga de materiais, mobiliário, aos equipamentos e às condi-
ções ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho” 27.
A ergonomia é um aspecto fundamental a ser considerado dentro da nossa 
realidade, a partir do momento que interfere diretamente na vida social e 
profissional do indivíduo, em pontos críticos, como: elevado índice de aci-
dentes de trabalho, problemas associados à doença do trabalho, redução da 
produtividade decorrente de absenteísmo, retrabalho, queda de motivação 
para o trabalho19.

ESTRESSE DO ENFERMEIRO DE CC

O estresse tem sido abordado nas diversas fases da vida, sob diferentes for-
mas. Sabe-se que o estresse profissional está em destaque entre os estudos rea-
lizados sobre o tema. Estresse deve ser entendido como qualquer evento que 
demande um consumo do organismo, seja ele de ordem orgânica, psíquica e, 
invariavelmente, de ambas partes, e que não seja compensado por mecanismos 
de adaptação.

O indivíduo realiza a avaliação primária quando tem a oportunidade para 
ponderar se aquele evento é considerado um verdadeiro estressor, isto é, tanto 
positivo (como um desafio), quanto negativo (como uma ameaça), ou, sim-
plesmente, se é um fato irrelevante, que passa sem produzir a liberação dos 
hormônios de estresse (catecolaminas e corticosteroides) e, portanto, não leva 
às manifestações e às repercussões típicas do estresse28.

Se o indivíduo avalia um evento como uma ameaça ou um desafio, a reação 
de estresse é instalada, e o indivíduo realizará a avaliação secundária, quan-
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do verificar as possibilidades de enfrentar o estresse, tanto com mecanismos 
efetivos, como inefetivos28. Na nomenclatura do estresse, tais mecanismos são 
denominados mecanismos de enfrentamento, os quais, na literatura interna-
cional, estão englobados no coping.

Com essa abordagem interacionista do estresse, será feita a avaliação da 
atuação do enfermeiro de CC. Sabe-se que o enfermeiro atua em uma situação 
de crise, com paciente e equipe cirúrgica instáveis, tendo, ainda, a família e os 
amigos compartilhando dessa situação. Dependendo da “demanda” dessa atua-
ção, isto é, das condições de trabalho e da avaliação que o enfermeiro faz dessa 
situação, algumas vezes, o que pode ser considerado estressante para uns, em 
uma avaliação de desafio, motivadora, poderá ser avaliado como uma ameaça 
e um confronto com sua capacidade. Ficará na dependência do “suporte”, que 
engloba os mecanismos que o indivíduo tem em seus aspectos orgânicos e psí-
quicos para enfrentar essa demanda.

A enfermagem como profissão tem sido pesquisada por autores nacionais 
e internacionais; em especial, a forma como reage o profissional que se depara, 
constantemente, com a dicotomia vida e morte29.

Em relação à atuação no CC, um dos primeiros estudos direcionados para 
esse profissional é datado de 1977 e aponta como estressores a atuação relativa 
ao relacionamento com médicos, a quebra de equipamentos e a falta de expe-
riência no curso de graduação em Enfermagem29.

Outros trabalhos foram realizados, em âmbito internacional, englobando 
como estressores mais marcantes, o conflito com a equipe médica, a escala de 
trabalho, o isolamento do profissional, o ambiente confinado, a comunicação e 
o relacionamento interpessoal30-32.

Na literatura nacional, os estressores são diferentes dos relatados nos 
trabalhos internacionais, basicamente em decorrência das condições de 
trabalho e da realidade de atuação do enfermeiro. Enquanto o enfermeiro 
americano atua, especificamente, junto à Sala de Operações (SO), o brasilei-
ro, como foi descrito, fica na atuação gerencial. Essa realidade se reflete na 
abordagem dos estressores. Basicamente, foram relatados como estressoras 
as condições para a realização do ato anestésico-cirúrgico, tanto em relação 
aos insumos e equipamentos, como na coordenação do pessoal que atua em 
SO33-35.

Em estudo realizado para comparar os estressores entre unidades fechadas 
(Unidade de Terapia Intensiva, berçário de alto risco, Centro Obstétrico, Centro 
de Material, endoscopia, hemodinâmica e hemodiálise), com os estressores de 
CC, verificou-se que os enfermeiros que atuam no CC relataram maior nível de 
estressores relativos ao funcionamento adequado da unidade e à administra-
ção de pessoal. Praticamente, de maneira semelhante, entre as unidades men-
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cionadas, foram referidos os estressores englobados no relacionamento com as 
outras unidades, na coordenação das atividades e nas condições de trabalho. 
Os menores níveis de estressores relatados englobaram a assistência prestada 
ao paciente36.

Fica patente que as organizações hospitalares têm grande parcela na deter-
minação do estresse do enfermeiro de CC, uma vez que sua ocorrência envolve 
a dinâmica da unidade, isto é, o seu funcionamento em termos de material, 
equipamento e pessoal, bem como as condições de trabalho para a realização 
do ato anestésico-cirúrgico.

Assim, a instituição deve incentivar o uso de estratégias de enfrentamento 
com o próprio indivíduo. Elas podem ser focalizadas no problema e focali-
zadas na emoção37. As primeiras (estratégias de enfrentamento focadas no 
problema) desempenham as funções de controle ou alteração do relaciona-
mento da pessoa com o ambiente, já as focalizadas na emoção têm como 
objetivo a regulação das emoções perante a situação. Esses mecanismos não 
são excludentes, pelo contrário, são complementares. Há autores que avaliam 
as estratégias focalizadas no problema como eficientes, em relação às focali-
zadas na emoção. Entretanto, essa premissa não é verdadeira, principalmente 
na área de CC.

O enfermeiro de CC, sendo responsável pela segurança do paciente na 
consecução do ato anestésico-cirúrgico, muitas vezes deve usar as estratégias 
focalizadas na emoção, para ter serenidade, tomada de decisão e assertivida-
de. A reatividade isolada, focalizada no problema, poderá resultar em graves 
consequências, dependendo da situação.

O conhecimento da pessoa quanto à sua maneira de lidar com o estresse, 
as repercussões em termos pessoais, familiares e profissionais, fazem o enfer-
meiro ser capaz de discernir as estratégias viáveis e aconselháveis para cada si-
tuação. Muitas vezes, sabe-se que uma estratégia altamente eficiente para uma 
pessoa pode ser altamente estressante para outra, pois depende de aspectos, 
como: personalidade, inserção na sociedade, cultura, fatores constitucionais e 
suporte social, que estabelecem parâmetros diferentes para avaliação primária, 
secundária e repercussões do estresse. Vale lembrar, aqui, a importância da 
organização de trabalho em que o enfermeiro está inserido especificamente; a 
satisfação no trabalho pode ser um fator importante no equilíbrio entre estres-
se e atividade profissional.

Outros fatores devem ser considerados no coping, entre eles: dieta balan-
ceada, atividade física, relaxamento, estilo de vida e autoconhecimento. Muitas 
vezes, o enfermeiro de CC, no desempenho de suas atribuições, se “esquece” 
de si mesmo, colocando como prioridade o trabalho, e deixando-se em último 
lugar.
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É preciso que a equipe hospitalar, englobando enfermeiros, administrado-
res e educadores, obtenha conhecimento de seus estressores e aprenda táticas 
necessárias para minimizar os efeitos do estresse no trabalho38,39.

Deve-se ressaltar que o investimento unilateral, isto é, somente da pessoa 
ou da organização, não é desejável. Os esforços devem ser conjuntos. A orga-
nização deve investir na qualidade de vida do funcionário, assim como o fun-
cionário deve se conhecer, investir nas mudanças da organização e na melhoria 
das condições de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os enfermeiros que atuam no CC e na RPA devem estar alertas quanto à 
existência e formas de diminuição dos riscos ergonômicos e de estresse. O co-
nhecimento desses fatores pode colaborar para a proposição de um ambiente 
de trabalho efetivo e eficiente para a equipe de enfermagem e de saúde e na 
prestação da assistência ao paciente cirúrgico.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Descreva a importância da ergonomia no bloco cirúrgico.
2. Defina os riscos ergonômicos presentes no CC e na RPA.
3. Cite pelo menos três estressores identificados na atuação do 

enfermeiro em CC.
4. Descreva as perspectivas futuras da atuação do enfermeiro de CC.
5. Discuta com seus colegas quais são os riscos ergonômicos e os 

fatores de estresse presentes nas unidades de trabalho em que vocês 
atuam.

6. Identificados os riscos ergonômicos e os fatores de estresse, 
proponham medidas de redução de tais riscos e fatores nos seus 
ambientes de trabalho.
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RESUMO

Este capítulo trata das ações ético-legais de enfermagem no Bloco Cirúr-
gico (BC), local diferenciado nas instituições hospitalares, convenientemente 
preparado segundo um conjunto de requisitos técnicos, legais e éticos que o 
tornam apto ao ato operatório, desde o preparo do material e do ambiente até 
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a recuperação do paciente após a cirurgia e a anestesia. Destaca a enferma-
gem como categoria profissional e segundo sua estruturação jurídica e ética. 
O suporte jurídico dos enfermeiros e de sua equipe encontra-se, entre outras 
legislações, no texto da Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, e no seu Decreto 
Regulamentador n. 94.406, de 08 de junho de 1987. O suporte ético que norteia 
as relações humanas na perspectiva profissional, com seu caráter recomenda-
tório, prescritivo (proibido) e sistematizado encontra-se no texto da Resolução 
COFEN n. 311/2007, que versa sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE). O BC é cenário de muitas ocorrências graves, por sua 
complexidade e pelas atividades específicas de grande responsabilidade dos 
profissionais que ali atuam. Destacam-se, ainda, as ocorrências danosas em 
decorrência de falhas nas ações de enfermagem, que garantem a infraestrutura 
e a assistência direta ao paciente.

INTRODUÇÃO 

O Bloco Cirúrgico (BC) é um lugar especial dentro do hospital, convenien-
temente preparado segundo um conjunto de requisitos técnicos, legais e éticos 
que o tornam apto ao ato operatório, desde o preparo do material e do ambien-
te até a recuperação anestésica do paciente. Portanto, o estudo das implicações 
ético-legais na prática da enfermagem perioperatória é indispensável a todos 
os que desejam conhecer a aptidão especial necessária ao seu processo de tra-
balho, representado por seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

A partir da primeira aproximação com o tema, é possível identificar cer-
tos elementos comuns no processo, que levam à estruturação das diferentes 
categorias profissionais. Entre esses passos, incluem-se: a criação de cursos de 
nível universitário; a criação de associações de profissionais, em nível nacional, 
capazes de mobilizar a categoria; a aprovação de um código de ética e o mono-
pólio de uma técnica que possa ser considerada necessária para a comunidade.

A regulamentação de qualquer profissão é, em última análise, o reconheci-
mento, em termos legais, da “utilidade” de uma determinada prática profissional 
para a sociedade. Essa utilidade reporta-se ao estágio de desenvolvimento polí-
tico-econômico, aos valores culturais preponderantes ou, ainda, a aspectos mais 
universais, como é o caso das profissões ligadas à sobrevivência do ser humano1.

A urgência de regulamento e o consequente volume de legislação na área 
da saúde estão, em parte, relacionados à preocupação com a necessidade de 
fiscalizar a atividade profissional, tendo em vista seu papel na sobrevivên-
cia e no bem-estar da população2. Em contrapartida, constata-se, além do 
anacronismo dessas legislações, a inexistência da noção de saúde como bem 
público2.
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A legislação regulamenta as atividades de cada categoria profissional, es-
tabelece quem são os profissionais e quem pode exercer com autonomia as 
atividades cabíveis a determinada profissão, por meio da Lei do Exercício Pro-
fissional3,4.

No Brasil, compete ao Congresso Nacional criar a Lei do Exercício Pro-
fissional aplicada à equipe de enfermagem, bem como determinar as compe-
tências que lhe cabem. Nenhum profissional pode alegar desconhecimento da 
lei para se eximir de suas responsabilidades, uma vez que a ignorância não 
constitui argumento de defesa. Dessa forma, é inadmissível que o enfermeiro, 
qualquer outro membro da equipe de enfermagem ou quaisquer outros pro-
fissionais da saúde aleguem não conhecer as leis jurídicas do seu país, ou do 
país onde exercem suas atividades profissionais, assim como as leis que regem 
o exercício de sua profissão3,4.

EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM NO BLOCO CIRÚRGICO

A enfermagem, como categoria profissional e uma das diversas profissões 
da área da saúde, atualmente, está estruturada entre dois suportes: o jurídico 
e o ético.

O primeiro suporte é o jurídico, que garante aos enfermeiros a aquisição 
de uma “aptidão especial”, conferindo a eles a “capacidade do exercício”, após 
cumprirem as exigências previstas na Lei do Ensino Superior da Enferma-
gem e ao registrarem os seus respectivos diplomas no órgão de fiscalização 
do exercício profissional, garantindo a sua especificidade. O ato profissional 
dos enfermeiros e de sua equipe encontra-se no texto da Lei n. 7.498, de 25 
de junho de 1986 e no seu Decreto Regulamentador n. 94.406, de 08 de junho 
de 19875,6.

O segundo suporte é o ético, que norteia as relações humanas na perspectiva 
profissional, sendo, ao mesmo tempo, recomendatório, prescritivo (proibido) e 
sistematizado no texto da Resolução n. 311/2007 do Conselho Federal de En-
fermagem (COFEN), que versa sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem (CEPE)7,8.

A ética profissional é um aspecto fundamental no exercício de qualquer pro-
fissão, sobretudo naquelas em que o relacionamento com o paciente implica alto 
grau de “intimidade”, como é o caso das profissões da área da saúde, tornando-
-se um imperativo. Nas profissões em que predomina o relacionamento “inti-
mista” com o paciente, observa-se uma série de padrões estruturais comuns, 
entre eles maior vulnerabilidade do paciente e, consequentemente, maior pro-
babilidade de envolvimento emocional por parte deste, e um perigo maior de 
“exploração” por parte do profissional. Em razão disso, essas profissões tendem 
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a definir conjuntos de normas de comportamento que orientam a relação do 
profissional com o paciente.

O Centro Cirúrgico (CC) é um dos setores hospitalares cujo ambiente é 
diferenciado das demais unidades institucionais. É considerado uma das uni-
dades mais complexas do hospital, se levarmos em conta a amplitude de suas 
finalidades, que são as de realizar intervenções cirúrgicas, as quais envolvem 
o planejamento adequado das várias etapas da assistência ao paciente, com 
o objetivo de que este possa retornar às suas atividades diárias o mais rápido 
possível, na melhor condição de integridade9.

Além disso, a unidade é descrita como um sistema sociotécnico-estru-
turado, com responsabilidades funcionais para a execução de programas de 
grande diferenciação e especialização de atividades, representadas por uma 
extensa divisão de trabalho, com base em uma complexa estrutura organiza-
cional10.

Assim sendo, o CC destaca-se das demais unidades do macrossistema hos-
pitalar, pois é constituído por diferentes áreas, entre elas o Centro de Material 
e Esterilização (CME) e a Recuperação Pós-Anestésica (RPA), que são inter-
ligadas, de forma sistematizada, a fim de proporcionar excelentes condições 
de atendimento aos pacientes, desde o preparo do material, na realização das 
atividades cirúrgicas, até a recuperação anestésica e pós-cirúrgica imediata. 
Trata-se de uma unidade que requer planejamento e organização das áreas 
interdependentes e das atividades executadas pelo pessoal da equipe interdis-
ciplinar, cabendo a todos atividades específicas, com o propósito de atender o 
paciente de forma integrada, segura e digna, indispensável pela necessidade e 
excelente pelos resultados obtidos10-13.

Os pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica nessa unidade diferem 
entre si quanto às características individuais, como situação socioeconômica-
-cultural, faixa etária, sexo, religião e até necessidades assistenciais. Cabe aos 
enfermeiros do CC e a outros profissionais que nele exercem suas funções, a res-
ponsabilidade de proporcionar condições necessárias ao atendimento da espe-
cificidade das demandas, como o dimensionamento de pessoal em quantidade 
e qualidade, disponibilidade de materiais e equipamentos, condições arquitetô-
nicas e ambientais adequadas para a segurança física, psicológica e emocional 
do paciente e dos profissionais e, acima de tudo, conduta ética e profissional por 
parte de todos.

Por esses motivos, entende-se que o CEPE, embora seja recomendató-
rio, não apresenta “receitas” nem “fórmulas mágicas” que possam ser apli-
cadas diretamente aos problemas individuais ou coletivos que a realidade 
apresenta cotidianamente aos enfermeiros, exigindo destes a tomada de 
decisões éticas.
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ASPECTOS LEGAIS DA ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA

O CC é um espaço de cuidado que, mais do que qualquer outro setor hospi-
talar, envolve uma série de questões e incertezas que fazem o paciente apresen-
tar sentimentos de insegurança e medo, como o desconhecimento do ambien-
te, da equipe, dos profissionais da enfermagem e das equipes de apoio, além do 
medo da anestesia, do ato cirúrgico propriamente dito, de morrer, da dor, de 
ser vítima de falhas técnicas, entre outros, que se manifestam de variadas for-
mas, conforme as características de cada pessoa, e que tornam suas condições 
psicobiológicas ainda mais fragilizadas9,12,13.

Dentre as inúmeras pessoas que circulam pelo BC, encontram-se os mem-
bros da equipe cirúrgica (médicos-cirurgiões de diversas especialidades, anes-
tesiologistas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos das 
áreas de apoio), bem como membros não profissionais (pacientes, familiares, 
estudantes e pessoal operacional), que se reúnem, interagem e são interdepen-
dentes entre si10,12.

Do grupo dos profissionais, destaca-se a equipe de enfermagem, que tem 
como atividades básicas os procedimentos técnico-assistenciais específicos e 
de grande responsabilidade. Algumas dessas atividades diárias passam desper-
cebidas por grande parte dos profissionais e dos não profissionais que circulam 
no ambiente cirúrgico, porém são fundamentais no tratamento dos pacientes. 
Entre essas ações de enfermagem, pode-se destacar as relacionadas com a pre-
visão e a provisão de materiais e equipamentos necessários para cada tipo de 
cirurgia, conforme a realidade da Instituição, o preparo das Salas Operatórias 
(SO), o sincronismo entre as cirurgias do dia versus o número de SO dispo-
níveis, o apoio logístico oferecido aos cirurgiões e anestesiologistas durante o 
ato anestésico-cirúrgico propriamente dito e a vigilância constante do pacien-
te nos períodos transoperatório e Pós-Operatório Imediato (POI). São essas 
atividades de enfermagem, entre tantas outras, que garantem a infraestrutura 
necessária para a realização do ato cirúrgico eficiente no alcance dos resultados 
esperados11,12.

Assim sendo, podem ser desencadeadas eventuais ocorrências danosas ao 
paciente, decorrentes de falhas nas ações da equipe de enfermagem que garan-
tem a infraestrutura.

As lesões corporais decorrentes dessas falhas são classificadas em11:

 � Lesão corporal leve: quando o dano ao corpo ou à saúde não deixa sequela 
ou incapacidade laborativa por mais de 30 dias.

 � Lesão corporal grave: acarreta perigo de vida, incapacidade laborativa ou 
debilidade por mais de 30 dias.
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 � Lesão corporal gravíssima: resulta em incapacidade permanente para o tra-
balho, perda ou inutilização permanente de membro, sentido ou função de 
parte do corpo.

 � Lesão corporal seguida de morte: aquela cujo resultado evolui para óbito.

Podem ser citados como exemplos de causas dessas lesões: colocação de ar-
tigos críticos em uso sem ter sido devidamente esterilizado; troca de resultados 
de exames radiológicos, sem a percepção da equipe; inobservância da falta de 
consentimento do paciente, devidamente assinado, para a realização do proce-
dimento anestésico-cirúrgico. 

Além desses, podem ocorrer outros inúmeros problemas graves em virtu-
de da complexidade da unidade e das atividades profissionais da enfermagem, 
como: acidentes cirúrgicos ou anestésicos; queda do paciente da mesa cirúrgi-
ca ou da maca; queimaduras por bisturi elétrico ou outros equipamentos ele-
troeletrônicos, utilizados sem cautela ou por falta de manutenção; infecções 
pós-operatórias, por contaminação de materiais ou por falha técnica; luxações 
ou outros traumas, por falta de proteção ou pelo posicionamento inadequado 
na mesa cirúrgica por tempo prolongado; paresias ou paralisias por lesões de 
nervos; amputações ou mutilações desnecessárias, muitas vezes realizadas por 
troca de exames e/ou prontuário do paciente na admissão do CC4,9. 

Até pouco tempo atrás, a responsabilidade por ocorrências de danos ao 
paciente cirúrgico era responsabilidade da equipe; hoje em dia, evidencia-se a 
corresponsabilidade dos enfermeiros11,12.

O profissional da saúde tem responsabilidade consigo mesmo, com o 
paciente, com a sociedade, com a profissão e até com o próprio ambiente14. 
Destaca-se, neste capítulo, a responsabilidade com o paciente e com a própria 
profissão.

A responsabilidade com o usuário é o conjunto dos deveres que o profis-
sional se impõe com relação a seu paciente, permeado pelo princípio de que 
se deve fazer o bem (beneficência) e pelo princípio de que se deve respeitar a 
vontade do paciente (autonomia). Já a responsabilidade com a profissão é vista 
como o conjunto de obrigações instituídas para a preservação do bom nome 
da classe e a manutenção de relacionamentos adequados entre os diversos pro-
fissionais da enfermagem e da equipe multiprofissional14,15.

Existem diversas normas legais e éticas, de abrangência nacional, que ga-
rantem a responsabilidade profissional e a proteção a todas as pessoas que têm 
algum vínculo com o CC, sejam elas profissionais ou aquelas a quem as ativi-
dades dessa unidade são dirigidas.

Acidentes cirúrgicos ou anestésicos, erros médicos e de enfermagem e ia-
trogenias são algumas das graves situações que os profissionais da saúde e o 



364 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

ambiente cirúrgico propício podem ocasionar, com equipamentos e materiais 
modernos e de alta complexidade, colocando em risco a integridade física, 
mental e até a vida dos pacientes, que já se encontram em estado de risco.

Iatrogenia é definida como a ocorrência de alteração indesejável, de natureza 
prejudicial ou danosa ao paciente, como resultado de omissão, ação inadvertida 
ou falha, voluntária ou involuntariamente praticada, por quem assiste o paciente16.

Essas situações têm trazido intensa e extensa movimentação dos meios de 
comunicação de massa que atuam como veículos disseminadores de informa-
ções sobre supostos movimentos ilícitos praticados na atividade dos profissio-
nais, assim como têm aumentado o número de denúncias e demandas pro-
cessuais, nos órgãos policiais e judiciais, contra médicos, enfermeiros, outros 
profissionais da saúde e instituições hospitalares. Deve ser considerado que, 
além de a divulgação pelos meios de comunicação ser maior nos dias de hoje, a 
população está mais esclarecida quanto aos seus direitos, procura mais explica-
ções sobre a ocorrência de danos físicos ou pessoais decorrentes dos acidentes 
por imperícia, imprudência, negligência ou omissão de socorro dos profissio-
nais que atuam no CC11,12,15.

Os profissionais de enfermagem, no cotidiano de seu processo de trabalho, 
estão sujeitos a equívocos que podem se configurar em4:

 � Imperícia: inabilidade; desqualificação técnica e científica para o ato pro-
fissional; falta de experiência ou de conhecimentos práticos necessários ao 
exercício da profissão; realização de atividade para a qual não tem preparo 
ou capacidade.

 � Imprudência: ato tempestivo, impensado, sem sistematização; ação perigo-
sa, com falta de moderação ou de preocupação; prestação de assistência 
sem considerar os cuidados necessários à integridade da saúde do indiví-
duo.

 � Negligência: inércia, inação, desmazelo; falta de atenção ou de cuidado; 
inobservância dos deveres e das obrigações; prestação de assistência sem 
considerar os recursos disponíveis à atuação.

 � Omissão de socorro: deixar de fazer aquilo que deveria ser feito; não prestar 
assistência.

As ocorrências supracitadas, consoantes com o Código Penal Brasileiro, ca-
racterizam-se em homicídio (crime), que pode ser doloso (quando há intenção 
de provocar o dano) ou culposo (quando não há intenção de provocar o dano, 
mas alguma forma de contribuição para a sua ocorrência)11,17.

Portanto, a diferença entre dolo e culpa está no fato de que, no caso de 
crime praticado por dolo, o agente teve a intenção de praticar o ato e produzir 
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o resultado, agindo de má-fé e, no caso de culpa, o agente não teve a intenção 
de prejudicar o outro ou de produzir o resultado; portanto, não agiu de má-fé4.

A grande maioria dos crimes cometidos por profissionais da área da saúde, 
inclusive no BC, é caracterizada por culpa, uma vez que, na maior parte dos 
casos relatados, resulta de violação ou inobservância de regras, que produzem 
danos aos direitos dos pacientes, por negligência, imprudência ou imperícia, 
decorrentes da falta de cuidado, sendo, desta forma, erros não propositais4.

Essas situações possuem em sua gênese a possibilidade de classificar os da-
nos de acordo com a sequela e o agravo laborativo. Assim, o profissional de 
enfermagem poderá responder a um processo criminal (por atentado contra a 
vida), que não o excluirá de responder um processo ético, tendo como tribunal 
ético o sistema de Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) / Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN). Os processos tramitam independentemen-
te, assim como as sentenças2.

Para evitar infrações na vida profissional, é necessário que todos aqueles 
que exercem suas funções nas diferentes áreas que compõem o BC sejam pre-
parados adequadamente para o planejamento do ambiente, o processamento 
dos materiais e o atendimento dos pacientes em todas as suas necessidades, 
livre de riscos evitáveis, porém assumindo as responsabilidades individuais por 
todos os atos executados, independente do resultado.

Dessa forma, pode haver responsabilidade civil e criminal concomitante, 
e o responsável deve responder pelas duas, além da responsabilidade ético-
-legal. Na esfera cível, discute-se a responsabilidade do profissional mediante 
a ocorrência de prejuízo a outrem e a reparação ou o ressarcimento do dano 
acarretado por culpa profissional, bem como o valor da indenização à vítima. 
Já na esfera criminal, a responsabilidade penal é aquela na qual o sujeito que 
praticou o delito (crime ou contravenção) e lesou o direito alheio responde 
pelos seus atos3,11,18.

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o plenário do COFEN co-
locou em vigor a Resolução n. 278/200319, que trata da realização de sutura, 
sendo vedado tal procedimento para os profissionais da enfermagem, com ex-
ceção de casos de urgência, com iminente risco de morte para o paciente, assim 
como para enfermeiros obstetras, no caso da episiorrafia. Também passou a 
vigorar a Resolução n. 280/200320, que dispõe sobre a proibição de profissio-
nais de enfermagem auxiliar procedimentos cirúrgicos. Além dessas, outras 
legislações específicas dizem respeito a matérias que dispõem sobre a prática 
dos profissionais que atuam no CC. Portanto, os profissionais de enfermagem 
devem estar atentos ao conteúdo da legislação profissional, além das demais 
legislações civis e criminais, a fim de não se envolverem em questões judiciais 
e ético-profissionais7,11.
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Considera-se que é um direito do profissional atualizar-se e que é uma obri-
gação da instituição facilitar essa prática. As empresas devem dar preferência 
por investir na atualização e no aprimoramento dos seus colaboradores, em 
detrimento de despender-se com indenizações judiciais, que acarretam prejuí-
zos financeiros e morais3,18.

CONCEITUANDO ÉTICA

É importante conceituar ética, para compreender-se o alcance de seu signi-
ficado e a articulação entre a ética e a prática de enfermagem no BC. A ética, 
como estudo dos comportamentos humanos, refere-se a um dos mecanismos 
de regulação das relações sociais do homem, que visa garantir a coesão social e 
harmonizar interesses individuais e coletivos15.

A partir de Sócrates (469 a.C. – 339 a.C.), a Filosofia, que antes estudava a 
natureza, passou a se ocupar de problemas relativos ao valor da vida, ou seja, 
das virtudes. O primeiro a organizar essas questões foi o filósofo grego Aris-
tóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Em sua obra, entre outros pontos, destacam-se os 
estudos da relação entre a ética individual e a social e entre a vida teórica e a 
vida prática. Ele também classifica as virtudes. A justiça, a amizade e os valores 
morais derivam dos costumes e servem para promover a ordem política. A 
sabedoria e a prudência estão vinculadas à inteligência ou à razão2,21,22.

Na Idade Média, predominava a ética cristã, baseada no amor ao próximo, 
que incorporava as noções gregas de que felicidade é um objetivo do ser huma-
no e a prática do bem constitui um meio de atingi-la. Os filósofos cristãos par-
tiam do pressuposto que a natureza humana tem um destino predeterminado 
e que Deus é o princípio da felicidade e da virtude2,21,22.

Entre a Idade Média e a Modernidade, o italiano Nicolau Maquiavel (1469-
1527) apresentou-se como “O Colombo do Mundo Moral”, e provocou uma re-
volução no âmbito dos valores e da concepção de ética, negando as concepções 
grega e cristã de virtude e indo em busca de seu modelo moral na virilidade dos 
antigos romanos. Maquiavel influenciou o inglês Thomas Hobbes (1588-1679) 
e o holandês Benedito Spinoza (1632-1677), pensadores modernos extrema-
mente realistas, no que se refere à ética, e que a consideram em função de um 
fim determinado. 

Nos séculos XVIII e XIX, o francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e os 
alemães Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Hegel (1770-1831) foram os 
principais filósofos a discutir ética. Segundo Rousseau, “o homem é bom por 
natureza e seu espírito pode sofrer um aprimoramento quase ilimitado”. Para 
Kant, “ética é a obrigação de agir segundo regras universais com as quais todos 
concordam”. O reconhecimento de outros homens é o principal motivador da 
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conduta individual. Hegel transformou a ética em uma Filosofia do Direito. 
Ele a dividiu em ética subjetiva ou pessoal e ética objetiva ou social. A primeira 
é uma consciência de dever e a segunda é formada pelos costumes, pelas leis 
e pelas normas de determinada sociedade. O Estado, para Hegel, reúne esses 
dois aspectos em uma “totalidade ética” 2,21,22.

Na filosofia contemporânea, os princípios do liberalismo influenciam o 
conceito de ética, que ganha traços de moral utilitária. Os indivíduos devem 
buscar a felicidade e, para isso, devem fazer as melhores escolhas entre as alter-
nativas existentes. Para o filósofo inglês Bertrand Russell (1872-1970), “a ética 
é subjetiva”, pois não contém afirmações verdadeiras ou falsas, sendo traduzida 
pela expressão dos desejos de um grupo. Mas Russell diz que o homem deve 
reprimir certos desejos e reforçar outros, se pretende atingir a felicidade ou o 
equilíbrio21-24.

Dessa forma, pode-se pensar que, pela concepção de Sócrates, só se chega à 
ética por meio do conhecimento. Após sofrer influências de Aristóteles, a ética 
passou a ser entendida, na Idade Média, como dogmática, mas hoje, graças 
principalmente às obras de Bacon, Descartes, Spinoza e Kant, entre outros, ela 
é predominantemente crítica.

Na concepção conceitual, ética é o ramo da Filosofia que estuda os valores 
morais. Reflete sobre o bem e o mal, o que é certo ou o que é errado, e procu-
ra responder se os fins justificam os meios, ou se os meios justificam os fins 
ou, ainda, em que medida a emergência de conflitos ou a busca do consenso 
constitui-se na postura ética mais adequada.

Pode-se dizer que a ética investiga os princípios que motivam, distorcem, 
disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo sobre a essência 
de normas, valores, prescrições e exortações presentes em uma realidade social. 
Consiste na teia de relações em que o ser humano nasce e se desenvolve, como 
uma reflexão que questiona a realidade do ser humano, englobando suas expe-
riências, vivências, dilemas, problemas e relações sociais na vida e no trabalho25.

Deve ser diferenciada de moral, uma vez que esta identifica um modo de 
agir do ser humano, determinado por normas, valores, hábitos e costumes, 
de determinada sociedade, cultura, religião ou grupo. A moral é o caminho da 
realização do homem; é a vivência prática dos valores que o grupo social esta-
belece, podendo ser aprendida e comunicada25.

Em se tratando das relações profissionais, surge a ética profissional, defini-
da como a ciência dos deveres que se constituem em normas de conduta que 
norteiam o exercício das atividades, nas relações dos profissionais entre si, com 
seus pacientes e com a sociedade4.

Porém, a ética profissional não deve ser simplesmente resultante de um 
conjunto estanque de normas de condutas, mas sim uma reflexão crítica acerca 



368 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

da realidade social do trabalho, das atividades profissionais e do agir pautado 
nos valores de determinada categoria25.

Os preceitos da ética profissional são fundamentais no exercício de qual-
quer profissão, especialmente daquelas em que o relacionamento com outro ser 
implica alto grau de intimidade, como é o caso das profissões da área da saúde.

Especificamente na área de CC, em uma pesquisa realizada junto a enfer-
meiros de hospitais do Rio Grande do Sul, as autoras analisaram dilemas e 
conflitos éticos vivenciados no exercício das atividades destes profissionais, 
concluindo que os principais conflitos eram relacionados à infraestrutura das 
instituições para atender a demanda cirúrgica, além de desrespeito e erros co-
metidos pela equipe médica. Os relatos de dilemas foram menos frequentes, 
porém também relacionados à estrutura, incluindo falta de materiais e equipa-
mentos para prestar adequada assistência aos pacientes26.

ASPECTOS ÉTICOS QUE ENVOLVEM A ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA

Como visto anteriormente, o BC é cenário de muitas ocorrências graves, 
pelas atividades específicas de grande responsabilidade dos profissionais que 
nele atuam, como o agendamento dos procedimentos cirúrgicos de maneira 
sincronizada, o preparo das SO e dos instrumentos cirúrgicos, a complexidade 
do ato operatório propriamente dito e também pelas condições ambientais e 
tecnológicas, em constante transformação e aperfeiçoamento.

A ética contemporânea não se coloca contrária ao desenvolvimento e à in-
corporação técnico-científica no CC, mas considera que limites devam ser es-
tabelecidos e mantidos como forma de garantir o respeito à dignidade humana, 
valor essencial da sociedade. Nesse sentido, o CEPE8 adota, como princípios 
fundamentais, que os profissionais de enfermagem exercem suas atividades 
com competência para a promoção da saúde do ser humano na sua integrida-
de, de acordo com os princípios da ética e da bioética. No capítulo das Respon-
sabilidades desse código (Capítulo I, Seção I), o art. 14 ressalta a necessidade 
de o profissional de enfermagem “aprimorar os conhecimentos técnicos, cien-
tíficos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão”. No capítulo das Proibições (Capítulo III), o art. 
96 destaca que é proibido “sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segu-
rança da pessoa, família ou coletividade” 8. Portanto, por meio desses pontos 
destacados, evidencia-se a preocupação das entidades de representatividade 
profissional na manutenção da humanização do atendimento aos pacientes7,11.

Considera-se que todo paciente deve ser tratado em virtude de suas neces-
sidades de saúde e não como um meio para a satisfação de interesses institucio-
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nais, dos profissionais de saúde e da ciência. Para tanto, as instituições de saúde 
públicas e privadas devem focar suas ações e serviços direcionados no sentido 
de humanizar suas práticas15.

O CEPE8 incorpora princípios, direitos, deveres, responsabilidades e proi-
bições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem, estabele-
cendo os limites necessários para uma prática humanizada. No capítulo dos 
Princípios Fundamentais, prioriza o comprometimento da enfermagem com 
a saúde da pessoa, da família e da coletividade, como também declara que “o 
profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das 
ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa 
dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais...”8

No CC, a assistência ao paciente é prestada coletivamente pela equipe mul-
tidisciplinar, porém a responsabilidade profissional continua sendo individual. 
No capítulo do CEPE8 sobre as Responsabilidades e Deveres (Capítulo I, Se-
ção II), encontra-se o art. 38, declarando que todo profissional de enfermagem 
deve “responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, 
independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe”.

Ainda em relação à responsabilidade profissional, o art. 12 (Capítulo I, Se-
ção I) afirma que a enfermagem deve “assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligên-
cia ou imprudência”. Deve, também, “posicionar-se contra falta cometida du-
rante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência” 
(art.40, Capítulo I, Seção II)8. Assim sendo, o profissional tem o dever de ga-
rantir ao paciente uma assistência livre de danos físicos, psicológicos e mo-
rais, como também deve protegê-lo de danos causados por outros membros da 
equipe interdisciplinar, assumindo a responsabilidade que lhe cabe pela falta 
cometida7,11.

Considerando a amplitude do CEPE8, alguns artigos do capítulo das Proi-
bições podem estar associados à prática da enfermagem no CC. O art.27 dis-
põe sobre a proibição de participação em tratamentos de qualquer natureza 
e a execução da assistência de enfermagem sem o consentimento prévio da 
pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte. O 
art. 30 proíbe a administração de medicamentos sem que se conheça a ação 
da droga e sem que se certifique da possibilidade de causar riscos ao paciente 
(Capítulo I, Seção I). Destaca-se o art. 31(Capítulo I, Seção I), que declara ser 
proibido para os profissionais da enfermagem “prescrever medicamentos ou 
praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em 
situação de emergência”8.

Os profissionais de enfermagem que atuam no CC podem se expor a essas 
situações durante a realização de atividades, como ministrar ou colaborar na 
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administração de medicamentos com substâncias estranhas, não identificadas 
ou mal identificadas durante o trans e o pós-operatório; administrar medica-
mentos com erros quanto à via, à dose e até mesmo ao paciente, entre outros.

Ainda sob a abordagem das infrações éticas, pode-se destacar a falsidade 
ideológica. Trata-se de crime que profissionais da saúde, inclusive os de en-
fermagem, podem cometer consciente ou inconscientemente, como autor ou 
coautor durante o exercício de suas atividades, caracterizado pela alteração de 
informação ou conteúdo de documento público ou particular, sem alterar a sua 
forma material. Pode ser praticado por omissão (omite-se total ou parcialmen-
te uma declaração que devia ser informada) ou por comissão (insere-se ou se 
faz inserir declaração falsa ou diferente da que devia ser escrita)4,11.

O CEPE8, no capítulo das Proibições (Capítulo I, Seção I), tece recomenda-
ções sobre o crime de falsidade ideológica, especificamente no art. 35: “registrar 
informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada”. Portanto, cons-
titui crime, além de infração ética, permitir a inclusão do nome de profissionais 
de enfermagem no quadro de pessoal da instituição de saúde, que não sejam 
profissionais regularmente contratados; assinar ações de enfermagem que não 
executou ou permitir que outro assine as que você executou; registrar no pron-
tuário do paciente ou outro documento informações falsas ou contrárias àque-
las que deveriam constar; alterar a verdade sobre alguma situação ocorrida com 
o paciente, assim como registrar qualquer ocorrência, entre outras7,11.

Outras ocorrências sobre os registros de enfermagem estão relacionadas 
com as atribuições dos profissionais que circulam nas SO, como registros do 
horário de início e/ou término da anestesia ou ato operatório diferente do real, 
com fins alheios aos interesses do paciente; registros inverídicos sobre o nome 
do cirurgião e seus respectivos assistentes, criando obrigação de o paciente 
pagar honorários indevidos; registros do uso materiais de consumo e de equi-
pamentos que não foram utilizados, para fins de cobrança em valor maior que 
o devido4,9.

A responsabilidade ética pressupõe a existência de infração ética, indepen-
dentemente de sua origem, ou seja, qualquer ofensa às normas norteadoras da 
conduta ética esperada para o profissional de enfermagem prevista no CEPE, 
devendo responder por sua conduta3,18.

BIOÉTICA E ENFERMAGEM NO BLOCO CIRÚRGICO

Segundo a Encyclopedia of Bioethic, a bioética abarca a ética médica, mas 
não se restringe a ela, estendendo-se muito além dos limites tradicionais que 
tratam dos problemas deontológicos, que decorrem das relações entre os pro-
fissionais de saúde e seus pacientes27.
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A bioética é a ética da vida, que exige uma abordagem interdisciplinar e 
multiprofissional, devido à sua complexidade. Surgiu a partir das ciências bio-
lógicas, mas não se restringe a este campo, abordando, também, as ciências 
humanas, biológicas e da saúde28.

Em síntese, a bioética abarca os deveres do ser humano para com outro ser 
humano e de todos os seres para com a comunidade28.

Os pilares da bioética estão vinculados a: dignidade da vida humana (res-
peito, beneficência, não maleficência, autonomia, consentimento, confidencia-
lidade), relações entre as pessoas (solidariedade, cooperação, equidade, justi-
ça, diversidade cultural) e relações do ser humano com outras formas de vida 
(responsabilidades com a biosfera, avaliação de riscos ao ambiente e às formas 
de vida no planeta)3.

Assim sendo, os profissionais que atuam na área da saúde assumem respon-
sabilidades perante si mesmos, os pacientes, a comunidade, a sociedade, sua 
profissão, e até com o meio ambiente.

Autores consideram que “a legitimação do agir ético só seria uma elabora-
ção secundária de algo que de fato pertence à biologia humana”. Assim, pode-
-se afirmar que “toda ética é, antes e fundamentalmente, uma bioética”29,30.

A evolução da teoria ética e da ética prática obedece um processo que é 
lento e gradual, mas dinâmico, tanto no que diz respeito às questões indi-
viduais, como no que diz respeito às situações que se referem ao coletivo, 
guardando estreita relação sobre a prática ética dos indivíduos e das institui-
ções sociais e políticas. Esse novo conceito passou a se refletir diretamente 
no campo da deontologia médica e foi no referido contexto que surgiu a 
bioética24.

A abordagem da dimensão ética na enfermagem deve ser feita dentro da 
concepção de totalidade na busca da ampliação de seu “paradigma”, para que 
exista um desenvolvimento controlado das ciências da vida, garantindo o res-
peito ao ser humano e aos valores democráticos essenciais. Este “paradigma” 
já existe no arcabouço teórico da bioética, entendido como um conjunto de 
elementos culturais, de conhecimentos e códigos teóricos, técnicos e metodo-
lógicos compartilhados pelos membros de uma comunidade científica22,31,32.

Alguns autores identificaram princípios básicos, como os da justiça, respei-
to ao livre-arbítrio (autonomia) e não maleficência, que servem como pilares 
para a tomada de decisões éticas aplicadas pelo profissional da enfermagem32. 
Ao mesmo tempo, propõe-se modelos para ajudar os enfermeiros a resolverem 
seus dilemas éticos.

A ciência e a técnica são eminentemente inventivas e criam um novo mun-
do. Dessa maneira, a ética precisa inventar-se, isto é, descobrir-se sempre de 
novo, pois o mundo precisa de um referencial ético novo33,34.
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Diante dessas reflexões, partimos dos pressupostos de que a práxis da en-
fermagem no BC trabalha com o ser humano em seu ciclo vital, da preservação 
da doença à promoção da saúde, em seus diversos níveis, com seus desequi-
líbrios, desajustes e dependências biológicas e emocionais, entre a sacralidade 
da vida e a sua qualidade, e, consequentemente, com o sofrimento humano e 
sua finitude, tendo como eixo norteador de sua conduta profissional o conhe-
cimento técnico-científico, social e ético.

Concebe-se, assim, que o enfermeiro trabalhe calcado nos princípios do res-
peito à pessoa humana, da beneficência e da justiça; nas singularidades do exis-
tencial, objetivando seu sentido ético sobre os significados dos fatos; no equilíbrio 
entre a racionalidade técnico-científica e a moral e no equilíbrio entre o objetivo 
humanístico e a concepção técnica da razão2.

Relacionou-se a essas premissas a construção do problema, sustentada em 
ideais35, no modo de agir do profissional enfermeiro que, entre os meios e os 
fins, não usa de violência (violência entendida aqui como destituir o ser huma-
no de sua humanidade), redefine a ideia de liberdade, possibilitando ao novo 
se inventar e ao não inventado se criar, e trabalha com autoridade eticamente 
legítima e legitimada.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Construa o conceito de ética, segundo a evolução dos tempos.
2. Conceitue bioética.
3. Descreva o suporte ético e jurídico da enfermagem como profissão.
4. Explique as causas da grande incidência de ocorrências danosas ao 

paciente que se submete a procedimentos anestésico-cirúrgicos.
5. Descreva a responsabilidade com o paciente e com a profissão que os 

profissionais da saúde têm durante o exercício profissional.
6. Defina imperícia, imprudência, negligência, omissão e falsidade 

ideológica. Dê exemplos de cada um desses tipos de crimes no 
cotidiano da enfermagem no Bloco Cirúrgico (BC).

7. Defina homicídio culposo e homicídio doloso.
8. Cite os principais capítulos e artigos do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE), relacionados à conduta dos 
profissionais de enfermagem no BC.

9. Do ponto de vista bioético, descreva como se dá a práxis da 
enfermagem no BC.
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RESUMO

O último capítulo deste livro trata de questões importantes, que envolvem o 
processo ensino-aprendizagem da enfermagem em Centro Cirúrgico. Aborda 
as habilidades psicomotoras como foco das atividades profissionais desenvolvi-
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das pelo enfermeiro. Define os termos habilidade motora, capacidade motora, 
aprendizagem motora e desenvolvimento motor. Tais habilidades, indispensá-
veis na execução de ações cuidativas, são classificadas em categorias quanto a: 
precisão do movimento, definição de pontos iniciais e finais, estabilidade do 
ambiente e controle de feedback. A aprendizagem de uma habilidade psico-
motora ocorre em três estágios (cognitivo, associativo e autônomo), de modo 
que o estudante se torne um executor competente em determinada atividade. 
É dado um destaque especial ao ensino-aprendizagem de procedimentos no 
laboratório de enfermagem, utilizado como um sistema de multimeios, onde a 
realidade é simulada e o aluno pode treinar até se sentir seguro para atuar na 
prática clínica. É destacada, ainda, a importância da informática, do ensino a 
distância e da simulação realística para a enfermagem como profissão.

INTRODUÇÃO 

A enfermagem envolve inúmeras atividades realizadas por pessoas que a ela se 
dedicam, com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde de seus clien-
tes, sejam eles o próprio indivíduo, a família ou mesmo a comunidade, diante do 
processo saúde-doença. Por isso, a ideia de cuidado está implícita na enfermagem, 
uma vez que a assistência é representada por atividades que devem ser prestadas 
com a qualidade que se espera de um bom profissional, não só do ponto de vista 
ético e humanístico, mas também do ponto de vista técnico-científico1.

A enfermagem como atividade requer competência na realização de tarefas 
que são habilidades eminentemente psicomotoras. Essas habilidades variam 
das mais simples às mais complexas, envolvendo um grande número de movi-
mentos que, muitas vezes, exigem precisão e prontidão.

A partir da observação do desempenho dos alunos de graduação e pós-
-graduação durante a realização das atividades desenvolvidas na disciplina 
Enfermagem em Centro Cirúrgico e das dificuldades apresentadas por eles 
no desenvolvimento de atitudes sensório-motoras, fica clara a importância do 
processo ensino-aprendizagem nessa área.

O Centro Cirúrgico (CC) é, para muitos, um ambiente desconhecido e to-
talmente estranho, impressão reforçada desde as portas sempre fechadas até a 
necessidade de utilização de vestimenta especial/uniforme privativo. É um local 
onde os procedimentos são específicos, o que exige rapidez na execução das téc-
nicas, pois algumas vezes as atividades são de natureza balística (rápidas e preci-
sas), e envolve riscos enfrentados pelo paciente em um ato anestésico-cirúrgico2.

Outro fator a ser considerado é a necessidade de “erro zero”, ou seja, da au-
sência de erro, uma vez que, quando cometido, um erro pode pôr o paciente em 
riscos e até levá-lo à morte. Ao ser analisada a necessidade de realização de téc-
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nicas sem erros, com responsabilidade e raciocínio, refutou-se a crença de que 
algumas atividades desenvolvidas no CC são tarefas simples, mecanizadas, não 
qualificadas e impessoais. Portanto, essas atividades devem ser exercidas pelo 
enfermeiro que, por sua vez, necessita de preparo específico e competência3.

A partir de tais considerações, torna-se clara a importância de desempe-
nhar as atividades com conhecimento técnico-científico, trazendo benefícios a 
todos os envolvidos no cuidado ao paciente cirúrgico.

BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS DO PROCESSO ENSINO- 
-APRENDIZAGEM DE HABILIDADES PSICOMOTORAS 

Conceitos e classificação das habilidades psicomotoras 

Para abordar o processo ensino-aprendizagem de habilidades psicomoto-
ras, é necessário definir alguns termos básicos.

Assim, habilidade motora é definida como aquela que envolve atos ou tare-
fas que requerem movimento e devem ser aprendidos, a fim de serem execu-
tados corretamente4.

A capacidade motora é o traço geral ou qualidade de um indivíduo, e se 
relaciona com o desempenho de uma variedade de habilidades motoras, sendo 
um componente da estrutura dessas habilidades4.

Aprendizagem motora refere-se à mudança interna no indivíduo e, por esse 
motivo, não é observável, devendo ser deduzida a partir da melhoria relativa-
mente permanente em seu desempenho, como resultado da prática. O termo 
aprendizagem motora tem como sinônimos: aprendizagem psicomotora, apren-
dizagem sensório-motora e aprendizagem perceptivo-motora4.

Uma vez que a aprendizagem pode ser deduzida a partir do desempenho 
do indivíduo, esse desempenho ou desenvolvimento motor pode ser entendido 
como um comportamento observável e constante, demonstrado por quem de-
senvolve uma atividade com habilidade.

Assim, as habilidades psicomotoras em enfermagem envolvem um con-
junto de atividades, em que o “saber-fazer” é o reflexo de uma competência 
permanente e adquirida de se executar uma tarefa, e implica o domínio que o 
indivíduo deve ter sobre si mesmo.

A habilidade psicomotora é indispensável na execução do cuidar como um 
meio, e não como um fim em si mesmo, uma vez que desempenhar com com-
petência os procedimentos que envolvem essas habilidades influi diretamente 
na qualidade da assistência prestada5. As habilidades constituem-se em um 
componente essencial para a perícia na enfermagem, sejam elas afetivas, cog-
nitivas ou sensório-motoras.
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As atividades desenvolvidas no CC são bastante complexas e a classificação 
das habilidades motoras pode ser realizada em quatro categorias relacionadas 
a: precisão do movimento, caráter de pontos iniciais e finais, estabilidade do 
meio ambiente e controle de feedback4.

 � Precisão do movimento: habilidade motora global, que envolve a grande 
musculatura como base principal do movimento; e habilidade motora fina, 
que envolve o controle de pequenos músculos.

 � Definição dos pontos iniciais e finais: habilidade discreta é aquela para a 
qual existem pontos distintos de início e fim; na habilidade serial, cada fase 
é uma resposta ao movimento anterior e um estímulo para o movimento 
seguinte, combinando habilidades discretas em séries.

 � Estabilidade do ambiente: habilidade fechada ou autocompassada ocorre 
sob condições fixas, em que o estímulo aguarda a iniciativa do executante; 
habilidade aberta ou externamente compassada, quando o ambiente sofre 
mudança contínua e o início da ação é determinado por um estímulo exter-
no, forçando o executante a agir.

 � Controle de feedback: habilidade de circuito fechado é aquela em que a in-
formação pode ser usada para ajustar a ação durante o próprio movimento, 
ou seja, o executante tem tempo de usar a retroinformação para controlar o 
movimento, quando ele percebe que algo deve ser corrigido; habilidade de 
circuito aberto envolve um processo dinâmico, com condições instáveis e 
variáveis de acordo com o ambiente.

Essa classificação em categorias é útil por considerar os pontos comuns das 
habilidades motoras e necessária para ser aplicada na instrução de habilidades 
motoras que se ensina durante a carreira4.

As habilidades também são classificadas quanto à sua realização, sendo que 
a habilidade motora é aquela em que a principal determinante do sucesso é a 
própria qualidade do movimento, havendo preocupação em como fazê-la, e 
habilidade cognitiva é quando a natureza do movimento não é tão importante 
quanto as decisões sobre a seleção do que fazer. É importante salientar que esse 
processo é contínuo, não existindo uma habilidade completamente motora, 
nem totalmente cognitiva6.

Existe, ainda, a necessidade de detectar as capacidades envolvidas em deter-
minada habilidade, de identificar a origem dos problemas ou das dificuldades 
apresentadas pelos estudantes durante seu desempenho, bem como de prever o 
potencial individual do estudante ao desempenhar uma tarefa específica4.

A classificação geral das habilidades pode ser didaticamente visualizada no 
Quadro 19.1.
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Quadro 19.1. Classificação das habilidades.

Categoria Tipo de habilidade

Realização
Habilidade motora
Habilidade cognitiva

Precisão do movimento
Habilidade motora global
Habilidade motora fina

Definição de pontos iniciais e finais
Habilidade discreta
Habilidade serial

Estabilidade do ambiente
Habilidade fechada/autocompassada
Habilidade aberta/externamente compassada

Controle de feedback
Habilidade de circuito fechado
Habilidade de circuito aberto

Comportamento humano e estágios da aprendizagem 

Sabe-se que a sociedade teve origem através das interações do homem com 
o seu ambiente e do desenvolvimento da mão, do cérebro e da linguagem, o 
que é refletido pelo comportamento desse ser humano, tornando evidente a 
necessidade de abordagem de tal comportamento com mais clareza.

O comportamento humano é classificado em três categorias de domínio4:

 � Domínio cognitivo: envolve atividades intelectuais, ou seja, o que o orga-
nismo faz com a informação de que dispõe, por meio de operações mentais.

 � Domínio afetivo: relacionado a sentimentos ou emoções e caracterizado 
como comportamento aprendido.

 � Domínio motor: tem o movimento como base e implica o envolvimento 
de outros componentes de domínio na realização de habilidades motoras.

A aprendizagem como mudança no estado interno da pessoa deve ser infe-
rida a partir da observação de seu desempenho. Assim, a alteração no compor-
tamento indica ou reflete a existência de uma nova aprendizagem.

A aprendizagem está diretamente relacionada com a prática. Dessa forma, 
um indivíduo que reage de certo modo a um estímulo pode aprender a dar a 
mesma resposta diante de outro estímulo condicional, privilegiando fatores de 
associação e repetição.

Na descrição das características da aprendizagem, ela é conceituada como 
um processo: dinâmico, porque envolve a participação total e global daquele 
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que aprende; contínuo, por achar-se presente desde o início até o final da vida; 
global, uma vez que inclui aspectos físicos, intelectuais e emocionais; pessoal, 
por ser intransferível de um indivíduo para outro; gradativo, porque a cada 
aprendizagem acrescem-se novos elementos à experiência anterior; e cumula-
tivo, por resultar de uma progressiva adaptação e de ajustamento social7.

Para desenvolver uma habilidade, o indivíduo passa por estágios no proces-
so de aprendizagem, conseguindo transferir seu papel de novato ou principian-
te para o de desempenhador habilidoso4,8. Essas fases distintas são sequenciais, 
porém não têm delimitação precisa, e cada aprendiz vivencia a sequência den-
tro de um estilo que lhe é peculiar9.

O desenvolvimento de um modelo levou à descrição de três estágios da 
aprendizagem de uma habilidade psicomotora.

O estágio cognitivo é caracterizado por inúmeros erros de natureza grossei-
ra e o desempenho é altamente inconsistente. É principalmente nesse primeiro 
estágio que o aprendiz necessita de informação específica e da assistência do 
professor para orientá-lo e corrigir seus erros.

O segundo estágio, ou estágio associativo, é o da fixação, da diversificação e 
da prática, em que muitos dos mecanismos básicos da aprendizagem já foram 
aprendidos e, por isso, os erros, apesar de aparecerem, são menos constantes e 
menos grosseiros por natureza. O estudante identifica alguns de seus erros e, às 
vezes, corrige-os, ficando mais independente com relação ao professor.

O terceiro estágio, ou estágio autônomo, é aquele no qual o aprendiz se tor-
na independente para mostrar uma habilidade quase automática ou habitual, 
realizando-a com bom desempenho e pouca variação. Assim, enquanto estiver 
realizando seu aprendizado, o aluno poderá atender as necessidades do pacien-
te, de maneira global, prestando assistência humanizada e sistematizada.

Somente há aprendizagem quando o indivíduo passou pelos três estágios 
na realização de qualquer habilidade psicomotora. A passagem pelos estágios 
cognitivo e associativo se faz necessária para atingir o terceiro estágio, autôno-
mo, embora nenhum deles seja estanque e o aprendiz possa, inclusive, retomar 
o passo anterior.

A aprendizagem de habilidades é conseguida alcançando-se resultados pre-
determinados, com o máximo de certeza e o mínimo de desperdício de tempo 
e de energia. É imprescindível o desenvolvimento de um desempenho habili-
doso, em que se adquire capacitação e preparo para uma variedade de eventos 
que possam ocorrer, envolvendo decisão e precisão de movimentos.

O objetivo principal de qualquer ato de aprendizagem, além do prazer que 
o indivíduo deverá ter, é que o aprendizado não sirva apenas para o momento 
presente, e sim para o futuro, e que possa ser aplicado a situações novas.



38119 Processo ensino-aprendizagem da enfermagem em Centro Cirúrgico

Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem 

O processo ensino-aprendizagem envolve uma série de interações intrínse-
cas, do aprendiz, e extrínsecas, como o ambiente que o cerca4,10, que são abor-
dadas a seguir.

As pessoas diferem na capacidade de aprender habilidades motoras, e é por 
esse motivo que deve ser dada atenção especial ao desempenho individual. Os teó-
ricos do comportamento motor concordam que os níveis de capacidade motora 
têm uma proporção mais elevada de determinação genética que a experiência4.

A atenção e a memória são dois fatores intervenientes no processo de apren-
dizagem4,10.

A atenção inclui um estado de alerta que deve ser mantido; está relacionada 
com a ideia de que nossa capacidade de processar informações é limitada. Por 
isso, torna-se difícil executar, ao mesmo tempo, mais de uma tarefa que requer 
atenção, havendo a necessidade de selecionar informações específicas diante 
de um ambiente ruidoso e repleto de informações não desejadas.

A estrutura da memória é formada por um estágio de armazenamento de 
curta e um de longa duração, sendo que seus processos de controle envolvem 
armazenamento, organização e recuperação de informações. Acredita-se que, 
quando há aprendizagem, as informações específicas à habilidade são armaze-
nadas na memória de longa duração.

Outro fator de peso representativo no processo ensino-aprendizagem é a 
motivação, estudada por vários autores4,6,10. A motivação interna é importan-
te para quem aprende, pois auxilia o indivíduo a apresentar um desempenho 
habilidoso. Antes de iniciar a prática propriamente dita, é necessário motivar 
o aluno, pois, quando o estudante está motivado e com objetivos definidos, 
apresenta aumento no nível de desempenho6.

O aluno deve ser compreendido e respeitado como sujeito ativo no proces-
so ensino-aprendizagem, com motivação, direito à atenção e consideração dos 
momentos vividos anteriormente11.

A aquisição ou a aprendizagem de habilidades motoras pode ser compreen-
dida como um processo de eliminação gradativa de erros no desempenho, que 
abrange também o conhecimento de resultados ou feedback, como fator pro-
cessual interferente12.

Feedback é a resposta informada ao executante sobre a diferença entre a 
meta e o desempenho, podendo também ser intrínseco ou extrínseco6. Esse 
conhecimento de resultados funciona como informação, motivação e reforço, 
devendo ser aplicado logo no início da aprendizagem e, quando se atinge um 
alto grau de proficiência, o desempenho pode ser mantido sem ele4,10.
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Quando se trata de habilidades desenvolvidas por estudantes de enferma-
gem, sente-se, na prática diária, a necessidade de levar ao aluno o conheci-
mento de resultados em praticamente todos os passos do procedimento em 
questão, uma vez que deve ser realizado com a maior segurança e com o menor 
número de erros possível, para não causar danos ao paciente.

Após cada tentativa, o aluno deve saber onde cometeu falhas e, para tan-
to, necessita do acompanhamento direto do professor até o momento em que 
desenvolve sua capacidade de detecção e correção precoce do erro. Por esses 
motivos, é justificada a correção após cada erro no treinamento e na prática em 
campo de estágio1.

As estratégias de ensino também são fatores que interferem no processo. 
Nesse aspecto, as tendências têm apontado para modalidades como a instrução 
individualizada, onde se mantêm constantes o nível de desempenho e o con-
teúdo programático e se permite variar o tempo e os recursos instrumentais, 
para que cada aluno atinja um nível de desempenho predeterminado8,13. Apon-
tam também para o trabalho com grupos pequenos, de cinco a dez alunos, a 
fim de propiciar o desenvolvimento de habilidades de raciocínio crítico, comu-
nicação e trabalho solidário e para a importância e as vantagens da simulação 
de procedimentos em manequins14.

A utilização de módulos instrucionais como método de ensino de técnicas 
de enfermagem tem sido foco de interesse na pesquisa de algumas autoras, que 
mostram resultados positivos no processo ensino-aprendizagem de diferentes 
habilidades psicomotoras. Especificamente na área de CC, foi validada a uti-
lização de módulos autoinstrucionais das técnicas de paramentação cirúrgica, 
como atividade do instrumentador e abertura de pacotes de materiais estéreis, 
como atividade do circulante de sala15.

Porém, independentemente das estratégias de ensino empregadas, sabe-se 
que, para desenvolver uma habilidade, o indivíduo deve passar pelos três está-
gios do processo de aprendizagem a fim de transferir seu papel de principiante 
para o de desempenhador habilidoso.

Diante desse complexo processo, o que cabe ao professor? Qual é o papel que 
deve exercer para auxiliar o aluno na construção do seu saber e do seu fazer?

O instrutor deve ajudar o aluno a desenvolver responsabilidade profissional 
e deslocar-se de uma prática supervisionada e dependente para uma prática 
colaborativa e independente16.

Na educação moderna, o professor deve ser um guia, um orientador das 
atividades discentes, ajudando o aluno a “aprender a aprender”. Ele deve se-
lecionar experiências ricas que, colocadas à disposição do aluno, possam se 
constituir em sustento para seu desenvolvimento próprio. Durante o ensino 
de campo, o professor deve selecionar as atividades e experiências didáticas, 
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adaptando o ensino às capacidades e necessidades de cada estudante, de modo 
a torná-lo independente e capaz de enfrentar novas situações, levando-o a pro-
gredir pessoal e profissionalmente.

O papel do professor está diretamente relacionado à capacidade do edu-
cador em apreender o saber do discente e auxiliá-lo a transpor barreiras, por 
meio da reorientação, certificando-se de que o educando está capacitado para 
o exercício profissional17. Ele deve despertar o interesse dos alunos e considerar 
os aspectos psicológicos envolvidos no processo de aprendizagem. O educador, 
como comunicador, não deve se deter apenas em codificar sua mensagem, e 
sim em torná-la decodificável para o aluno11.

Portanto, o papel do docente deve ser o de facilitador do processo ensino-
-aprendizagem, sendo que o professor-enfermeiro, cuja prática de enferma-
gem é, naturalmente, ligada à teoria, quando bem preparado propicia melhores 
chances para a enfermagem do futuro, e o preparo desse profissional é a luta 
dos enfermeiros educadores de hoje.

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NO LABORATÓRIO DE 
ENFERMAGEM 

O processo ensino-aprendizagem das habilidades psicomotoras na enfer-
magem vem acontecendo não só em salas de aula nas faculdades e em campo 
clínico/estágios nos hospitais ou nas mais diversas instituições de saúde, mas 
também em laboratórios, criados especialmente para que os alunos possam 
adquirir conhecimentos nas habilidades que lhes são indispensáveis para a 
atuação profissional1.

O laboratório de aprendizagem é definido como um sistema combinado 
de multimeios, concebido do ponto de vista do estudante e respeitando sua 
individualidade. No laboratório, é possível organizar e oferecer aos estudantes 
diferentes mensagens audiovisuais, documentos impressos, instrução progra-
mada, trabalhos práticos, discussões em pequenos grupos e entrevistas com o 
professor.

O laboratório de habilidades tem a capacidade de prover prática embasa-
da em teoria, sendo sua finalidade proporcionar uma simulação da realidade, 
de tal modo que ela possa ser mais bem entendida, controlada e praticada. É 
exclusivamente nele que deve ser realizada a etapa de aquisição de destrezas, 
uma vez que prevê ensaio, erro, movimentos desnecessários e gasto de tempo 
e energia18.

O laboratório de enfermagem (LE) é um meio de ensino com um rico po-
tencial, que deve ser usado para ilustrar a estrutura conceitual da enfermagem 
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e é necessário que a teoria esteja sempre presente. Ele dá a oportunidade de 
articulação do modelo com a aplicação conceitual, por meio das estratégias e 
métodos de ensino, e os estudantes terão meios de se sentirem mais seguros 
para a atuação na prática clínica.

Os principais objetivos do laboratório são: proporcionar oportunidades 
para que o aluno aprenda e aplique seus conhecimentos, bem como teste hi-
póteses; estimular a autoformação, a fim de desenvolver aprendizes e futuros 
profissionais independentes; promover atividades centradas no aprendizado 
do estudante e não somente no cuidado ao paciente19.

A grande vantagem do ensino em laboratório está na possibilidade de 
correção dos erros. Quando um estudante treina, se seu desempenho for in-
satisfatório, a dificuldade deve ser identificada, o desempenho interrompido 
imediatamente, o erro detectado e explicado, e a técnica correta novamente 
demonstrada, o que nem sempre é possível de ser realizado no campo de es-
tágio20. No laboratório, o foco é inteiramente voltado ao desempenho do estu-
dante na execução da técnica, e o ambiente pode ser controlado, o que é difícil 
de acontecer na prática clínica. Em campo, o foco é o cuidado prestado ao 
cliente e à sua família, e o aluno terá maiores chances de êxito se já tiver segu-
rança na realização do procedimento.

O LE é um recurso de grande valor no treinamento das habilidades bási-
cas de enfermagem, tanto sob o ponto de vista ético, como do educacional. A 
inabilidade do estudante expõe o cliente a riscos e provoca insegurança, bem 
como cria situações difíceis para o aluno, o docente e o paciente. Havendo 
treinamento prévio, o número de erros diminui e, consequentemente, os riscos 
serão menores e as situações difíceis serão amenizadas.

O treinamento em LE pode ser favorecido ou dificultado por estímulos re-
lacionados ao professor, às técnicas em si, ao aluno, ao sistema de avaliação e 
ao próprio laboratório.

Dentre os estímulos que podem favorecer o treinamento em laboratório 
destacam-se: disponibilidade do professor em auxiliar o aluno no treinamen-
to; mostrar de forma clara seus objetivos; ser exigente e cobrar habilidade em 
campo de estágio; motivar o aluno, fazendo com que ele sinta estímulo no trei-
namento; realizar avaliações por meio de critérios que considerem as habilida-
des psicomotoras; proporcionar ambiente claro, bom espaço físico, presença de 
materiais e de equipamentos suficientes e disponibilidade de horários para que 
o aluno treine quando achar necessário21.

Para que o laboratório tenha um bom funcionamento, são necessárias cinco 
etapas:
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 � Análise do fluxo de entrada ou diagnóstico dos alunos em relação aos ob-
jetivos cognitivos, afetivos e psicomotores que o sistema pretende atingir.

 � Seleção dos conteúdos e das experiências de aprendizagem.
 � Escolha de estratégias, recursos e materiais, bem como disposição destes 

na sala.
 � Preparo de um “guia de estudo”, que visa dirigir a aprendizagem do aluno, 

por meio do laboratório.
 � Avaliação do trabalho ou dos comportamentos de saída, por meio da veri-

ficação dos objetivos propostos.

Porém, sabe-se que há dificuldades de reproduzir, em laboratório, condi-
ções que envolvem habilidades psicomotoras abertas, pois sua prática seria 
mais eficiente e eficaz em campo de estágio. Considera-se que a maioria das 
ações em enfermagem é caracterizada por habilidades psicomotoras abertas, 
por envolverem um processo dinâmico, com condições instáveis, variáveis e 
mutantes de acordo com o ambiente.

Dessa forma, os procedimentos devem ser ensinados, executados, treina-
dos, aprendidos e incorporados no laboratório22,23. A demonstração e o treina-
mento em LE podem modificar a prática do ensino tradicional, em que o aluno 
é apenas um receptor passivo de informações, para uma prática participativa, 
em que o ensino é centrado no aluno, que se torna agente de suas ações, e o 
processo objetiva a aprendizagem como resultado da prática do fazer.

No Brasil, no início da década de 1980, começaram a surgir trabalhos com 
foco no ensino em laboratórios de enfermagem. Alguns autores validaram, por 
meio de suas pesquisas, a utilização específica do Laboratório de Enfermagem 
em Centro Cirúrgico (LECC – Figura 19.1) como recurso educacional impres-
cindível ao processo ensino-aprendizagem, na tentativa de minimizar as di-
ficuldades relacionadas à realização de procedimentos específicos, durante o 
desenvolvimento de conteúdos referentes ao CC propriamente dito, à recupe-
ração anestésica (RA) e ao centro de material e esterilização (CME) 1,2,15,22,24,25.

É fundamental salientar, entretanto, que o treinamento simulado em LE 
não substitui, em absoluto, a atuação real em campo clínico/estágio, como, 
infelizmente, vem acontecendo em algumas instituições de ensino superior 
do país. A carga horária destinada a atividades práticas/estágio deve ser cum-
prida em unidades de assistência direta ao paciente, seja hospitais, clínicas, 
unidades básicas de saúde e nos mais diversos estabelecimentos de assistência 
à saúde (EAS).



386 Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação

O laboratório deve ser utilizado como um recurso prévio ou até mesmo 
concomitante ao estágio, com o objetivo de, por meio da prática, dar maior 
segurança ao aprendiz, diminuir sua ansiedade e reduzir o número de erros 
na execução de técnicas em situação real, junto ao paciente e seus familiares.

O treinamento em LE, bem como a atuação em campo clínico/estágio, 
traz contribuição inquestionável para que o aluno passe pelos três estágios da 
aprendizagem (cognitivo, associativo e autônomo) e alcance a meta de realizar 
a atividade com a melhor habilidade possível, obtendo resultados satisfatórios, 
qualitativa e quantitativamente.

Figura 19.1. Laboratório de Enfermagem em Centro Cirúrgico (LECC) da Faculdade de Enfermagem do 
Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE).

TENDÊNCIAS DO ENSINO EM ENFERMAGEM

Informática no ensino

O processo de informatização tem caminhado em uma velocidade espanto-
sa e irreversível. Foi criada, em 1980, no Brasil, a primeira Comissão Especial 
de Educação, com o intuito de assessorar o Ministério da Educação (MEC) no 
estabelecimento de políticas e diretrizes para educação na informática, com 
vistas à formulação do planejamento educacional na área.
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Os recursos para a utilização da informática como auxílio didático chega-
ram às salas de aula nos primeiro e segundo ciclos da rede pública de ensino, 
o que foi considerado um marco histórico no ensino público de São Paulo e 
poderia ser exemplo para as universidades que resistem em utilizar os recursos 
tecnológicos da informática como ferramenta didática26.

A informática na educação proporciona situações positivas: autonomia 
para os alunos nas atividades, os quais podem se desenvolver sozinhos dentro 
da proposta educacional com suas características pessoais; promoção de moti-
vação e criatividade com as ferramentas disponíveis nos softwares; formação de 
ambientes mais dinâmicos e ativos entre os alunos, com a utilização do compu-
tador, favorecendo a socialização; estímulo à comunicação para uma realidade 
globalizada e auxílio no desenvolvimento das habilidades de comunicação e na 
estrutura lógica de pensamento27.

Porém, há algumas críticas ao uso da informática na educação. É necessário 
conhecimento médio e aprendizado para escrever e editar um programa, assim 
como para utilizar as capacidades que são oferecidas pelo computador28.

Há, também, alguns desafios para a introdução do computador na escola. 
É preciso que haja disponibilidade de computadores (alunos × computadores), 
desenvolvimento de currículos e softwares adequados (informática na educa-
ção) e treinamento dos docentes/instrutores. Existe, ainda, a competição do 
tempo disponível no computador entre fins administrativos e educacionais, 
além da falta de bibliografia atualizada sobre informática.

O sucesso da utilização da informática na educação depende da capacitação 
do professor sobre a realidade da educação. Cabe a ele perceber como integrar 
a tecnologia com sua proposta de ensino. O professor tem de estar aberto a mu-
danças, descobrir sua forma de utilizar a tecnologia para o desenvolvimento 
educacional; observar sua postura como docente; precisa “aprender a apren-
der”. O professor não será substituído pelo computador, porém precisa de uma 
mudança de postura em relação ao processo ensino-aprendizagem27.

O ensino na informática pode ser empregado de duas formas: primeiro o 
aprendizado da própria informática e, segundo, a utilização da informática 
como recurso para o processo ensino-aprendizagem, proporcionando uma re-
volução no ensino29.

Especificamente na enfermagem, as novas tecnologias aplicadas à prática 
profissional exigem dos enfermeiros o empreendimento de esforços para al-
cançar uma definição de seu papel frente à informática, evidenciando a im-
portância da reflexão sobre as questões educacionais, gerenciais e do cuidado. 
Diante do cenário tecnológico do atual contexto cultural, social e econômico, 
um grupo de enfermeiros brasileiros criou, em 2003, o Grupo Especial de Inte-
resse em Informática em Enfermagem e Telenfermagem (GEIIEnf), cujo obje-
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tivo é promover o desenvolvimento científico e tecnológico da informática em 
enfermagem no Brasil. Esse grupo vem realizando constantes debates sobre o 
tema e eventos nos quais se discute a aplicação da informática na enfermagem 
e as tendências nesse setor30.

Um dos recursos computacionais empregados no processo ensino-apren-
dizagem na enfermagem é o estudo de caso clínico como uma estratégia que 
o estudante pode utilizar via internet, acessando um computador de qualquer 
local onde estiver31.

Porém, utilizar recursos de informática no ensino da enfermagem ainda é 
um grande desafio, que exige superar lacunas de conhecimento técnico e con-
ceitual. A informática na enfermagem brasileira teve seu marco em 1985, e 
há necessidade premente de criação de interfaces profissionais e técnicas que 
permitam o desenvolvimento da informática na área educacional32.

Na área de ensino em enfermagem no CC são escassos os programas com-
putacionais informatizados. Foi realizado um levantamento bibliográfico, nos 
bancos de dados MEDLINE, LILCAS e CINAHL, em um perído de dez anos, 
sendo encontrados artigos mais direcionados à área médica, como programas 
para levantamento da história clínica de pacientes, modos computadorizados 
para realizar diagnósticos médicos e procedimentos cirúrgicos26,33.

Contudo, alguns programas são de difícil elaboração, sendo necessários ou-
tros programas com estrutura de natureza matemática34.

Enfermeiras de São Paulo e Maceió desenvolveram um site sobre a assis-
tência de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) e, poste-
riormente, 17 enfermeiros avaliaram seu conteúdo, sua apresentação e a atua-
lização das informações, e verificou-se que os resultados foram satisfatórios 
e houve aprovação de 99,7%. As autoras comprovaram que a construção e a 
disponibilização das informações eram confiáveis e válidas, e destacaram a im-
portância e a relevância da ferramenta para a transmissão de informações, em 
especial, para a enfermagem, uma vez que permite aproximação do conheci-
mento científico à prática de atualização e troca de experiências, independen-
temente da localização geográfica35.

A simulação de procedimentos é um dos instrumentos na computação que 
tem como vantagem o fato de o aluno poder experimentar e aprender com os 
próprios erros, evitando o risco aos pacientes. A vantagem adicional é que os 
alunos podem praticar em sala de aula ou até mesmo em casa26.

Considerando a importância do ensino-aprendizagem em CC, com o uso 
da informática como estratégia, os programas computadorizados devem ser 
vistos como ferramentas para transmissão da teoria e como reforço na prática 
do aprendizado.
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Ensino a distância 

O “aprendizado online” ou ensino a distância (EAD) é uma das expansões 
mais rápidas da educação no ensino superior e corporativo. A união de gra-
tuidade e praticidade para editar e publicar páginas da web favoreceu o cresci-
mento de sites na internet36.

As novas tecnologias mudaram a relação entre espaço e tempo, criando 
uma nova percepção de mundo. Nesse novo contexto, as comunidades virtuais 
e o ensino a distância surgem com uma velocidade próxima à da luz, que corre 
pelas fibras óticas construindo um sistema complexo e fascinante, quase or-
gânico, em que fluxos contínuos e ininterruptos do conhecimento mudam os 
conceitos e os paradigmas existentes por décadas, proporcionando um estilo 
ou uma opção de aprendizado nunca antes experimentada.

Isso representa uma verdadeira revolução digital e uma concorrência à es-
cala global, onde universidades, empresas ou simplesmente grupos de indiví-
duos com os mais variados interesses começam a explorar as novas oportuni-
dades de aprendizado, o que constitui o principal objetivo das comunidades 
virtuais e de ensino a distância.

A proposta é imaginar, por meio de uma parábola, como reagiria um grupo 
de profissionais (cirurgiões e professores) do século passado, desembarcando 
em seus respectivos ambientes de trabalho nos dias atuais. Realmente, pare-
ce fácil imaginar como cada grupo reagiria: os cirurgiões, supõe-se, ficariam 
surpresos com suas salas repletas de novos aparelhos e tecnologias modernas, 
e não poderiam usar seus antigos saberes, já bastante obsoletos para os novos 
médicos, que demonstrariam domínio de suas ferramentas e métodos de tra-
balho, se não total, pelo menos parcial. O grupo de professores, pelo contrário, 
perceberia algumas mudanças em suas salas, mas como bem descreveu o autor 
da parábola, conseguiria lidar com alguns objetos estranhos e conduzir a clas-
se. Pode-se imaginar, ainda, esses mesmos professores “caindo” em uma sala de 
aula com computadores ou nos tantos laboratórios de informática já existentes 
em nossas escolas. Como visitantes intrigados, eles fariam algumas perguntas 
aos professores e educadores que se dedicam à questão37.

Os questionamentos que seriam levantados por supostos colegas do século 
passado seriam os mesmos que assolam a informática educativa desde que os 
computadores entraram em nossas escolas? As mudanças se processam muito 
rapidamente em todos os setores da sociedade. No entanto, dentro do contexto 
de crise dos anos 1980, já se iniciavam, aqui no Brasil, debates sobre os com-
putadores e a educação. Em 1982 aconteceu o I Seminário Nacional de Infor-
mática na Educação. Alguns dos temas lá discutidos ainda continuam atuais e 
outros continuam como questionamentos.
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Embora não se negue mais a importância do uso do computador para uma 
educação de qualidade, deve-se ter uma postura crítica diante dele, não es-
quecendo os aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem e qual é a linha 
teórica que fundamenta o uso do computador. Esses aspectos definem posições 
básicas e fundamentais em relação às novas tecnologias educacionais: respon-
der por quê, como e para que usá-las38.

No EAD, entende-se que o avanço das tecnologias, possibilitando a integra-
ção de mídias, proporciona possibilidades variadas de estudo ao aluno, aten-
dendo às diferentes formas de aprender. No entanto, é claro que as tecnologias, 
por elas próprias, não dão conta de garantir a aprendizagem. Assim, é funda-
mental a preocupação com a abordagem educacional39.

Nesse entendimento de mudar, a teoria da aprendizagem de adultos apre-
senta um desafio para os conceitos estáticos da inteligência e para as limitações 
padronizadas da educação convencional.

O grande educador Paulo Freire, que dedicou a maior parte de seus escri-
tos à educação de adultos, compactua com esse pensamento, pois se posiciona 
contrário às concepções tradicionais imobilistas39.

Considera-se que a comunicação de “ida e volta” tem propósitos muito im-
portantes para o sucesso de um curso a distância. No EAD, não se tem a relação 
permanente face a face entre professores e alunos, que supostamente indicaria 
uma maior facilidade de comunicação bidirecional ou multidirecional. Porém, 
a educação presencial não garante esse tipo de comunicação39.

Dessa maneira, pode-se dizer que o processo de comunicação é definido 
muito mais pela abordagem pedagógica do que pelos supostos limites origina-
dos pela distância39.

Assim, por intermédio das mídias utilizadas, sejam elas materiais impres-
sos, ou para rádio, televisão, redes de computadores, entre outras, é possível 
conduzir uma comunicação dinâmica entre professores e aprendizes. Tudo de-
penderá, portanto, da clareza pedagógica e, consequentemente, do cuidado no 
planejamento e na elaboração de estratégias que garantam essa comunicação40.

Enfim, o entendimento de que sem diálogo não se pode falar de interação, 
de colaboração e de relações cooperativas, deve estar claro e internalizado para 
todos os envolvidos em práticas educacionais (coordenadores, planejadores, 
executores, tutores, monitores, professores, alunos), tanto na modalidade a dis-
tância quanto na presencial39.

Na ciência da enfermagem, o EAD vem ganhando cada vez mais adeptos. 
Tem-se conhecimento de disciplinas e cursos extracurriculares realizados por 
meio dessa forma de ensino. Porém, as atitudes são inovadoras e poucos relatos 
são publicados acerca do tema. Essa realidade se aplica à enfermagem na sua 
totalidade, aí inserida a área de CC.
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Em um estudo de revisão, realizado com o objetivo de analisar as publica-
ções nacionais que trabalham o EAD na enfermagem, a autora utilizou as bases 
de dados LILACS, SciELO e BDEnf, com recorte temporal de 5 anos, analisan-
do 20 referências. Verificou que a tônica nas discussões é o desenvolvimento 
de cursos de capacitação para profissionais de enfermagem e de algumas dis-
ciplinas nos cursos de graduação. Considera que há uma evolução do EAD na 
área de enfermagem e que as possibilidades de ensino no ambiente virtual de 
aprendizagem são inesgotáveis e levam em consideração alguns condicionan-
tes relevantes para a interatividade41.

Dentro desse contexto de visualizar o entendimento e as dificuldades que 
um novo método de ensino possa ser desenvolvido no espaço educativo atual, 
autores destacam como importantes aspectos a serem considerados na gestão 
de sistemas de EAD a necessidade, tanto para alunos, como para professores, 
da preparação para ensinar e aprender a distância39.

Simulação realística 

Atualmente, as instituições de ensino superior (IES) têm se dedicado à 
formação de profissionais competentes, por meio da inovação de técnicas de 
ensino-aprendizagem, utilizando ferramentas modernas, como os treinamen-
tos em centros de simulação. Nesses locais, os alunos têm a oportunidade de 
treinar diversos procedimentos, acompanhados por docentes e instrutores, em 
ambientes com robôs e atores, que seguem um ciclo de aprendizagem, com 
participação em cenários, desenvolvimento de habilidades específicas e discus-
são com colegas e professores42.

No Centro de Simulação Realística (CSR) são reproduzidos cenários, utili-
zando-se simuladores, manequins e atores. A simulação capacita profissionais 
da equipe multidisciplinar e estudantes em todo o ciclo de atendimento ao 
paciente. O CSR possibilita um espaço para aprimoramento e aprendizado, por 
meio de situações de aprendizagem de complexidade crescente, privilegiando 
as competências técnicas e comportamentais. Neste ambiente de aprendiza-
gem, são apontados pontos positivos e oportunidades de melhorias, baseados 
nos cenários43,44.

Na área da saúde, a enfermagem e a anestesiologia foram as pioneiras no 
uso desta nova tecnologia, na qual o aluno é o principal agente na busca de seu 
conhecimento, de habilidades e de atitudes para aprender, vivenciando uma 
realidade virtual45. Este ambiente virtual concilia tecnologias da informação, 
comunicação e “saber-fazer”, oferecendo a possibilidade de aprender com os 
próprios erros45,46.
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O ensino de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e outros profissionais da 
saúde utilizando-se o CSR levou à realização de alguns relatos de experiência, 
que apresentam os bons resultados da aplicação dessa metodologia de ensino, 
com impactos clínicos na redução de complicações aos pacientes atendidos 
pelos profissionais e melhora na habilidade e no desenvolvimento de técnicas 
específicas44,45,47,48.

Não temos conhecimento de muitas IES que trabalhem, no Brasil, com trei-
namentos no CSR, por ser uma tecnologia ainda bastante onerosa e que exige 
pessoal capacitado e devidamente treinado em cada função, a exemplo dos ato-
res, dos instrutores e do apoio técnico.

Em 2009, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) 
criou o Centro de Aprimoramento Profissional de Enfermagem (CAPE), que 
tem como objetivo oferecer conhecimento proficiente, utilizando estratégias de 
aprendizado eficientes e atuais. Entre os recursos disponíveis, conta com um 
CSR, que visa a capacitação e o aprimoramento de profissionais, para aquisição 
de competências técnicas e relacionais. O emprego dessa tecnologia tem possi-
bilitado, aos profissionais de enfermagem, aprendizado por meio de situações 
de complexidade crescente, privilegiando a competência profissional49.

O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP) do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE) conta com um CSR, inaugurado em agosto de 2007, que trei-
na cerca de 6.000 profissionais da área da saúde por ano. Nesse ambiente é pos-
sível treinar profissionais e equipes em diferentes cenários, inclusive os mais 
raros e de maior risco para o paciente em uma situação real. O IIEP reforça que 
a simulação realística é o mais avançado método de treinamento em ambiente 
hospitalar, sendo apoiada por alta tecnologia, que reproduz, por meio de cená-
rios clínicos, experiências da vida real, tendo por objetivo garantir a segurança 
no processo de assistência ao paciente43 (Figuras 19.2 e 19.3).

Pesquisa realizada com 43 enfermeiros alunos de um curso de pós-gradua-
ção de Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica, de uma instituição pri-
vada de São Paulo, com o objetivo de analisar o desempenho na avaliação do 
eletrocardiograma (ECG) pelos alunos antes e após o treinamento, utilizando-
-se o método tradicional (lápis e papel) e a simulação realística (CSR), verificou 
que não houve grandes diferenças estatísticas entre o desempenho dos alunos 
nos dois grupos. Porém, a aplicação do método de simulação mostrou-se uma 
alternativa motivadora e dinâmica, contituindo-se uma nova forma de ensino 
na enfermagem e na área da saúde45.

Na área de enfermagem perioperatória, um relato de experiência demons-
tra a aplicabilidade da simulação realística como estratégia de ensino aplicada 
à assistência ao paciente cirúrgico, junto a 45 alunos da terceira série do Cur-
so de Graduação em Enfermagem. Foram criados três cenários, incluindo um 
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Figura 19.2. Centro de Simulação Realística (CSR) do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) – Cenário.

Figura 19.3. Centro de Simulação Realística (CSR) do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) – Sala de 
controles.
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pré-operatório de apendicectomia, um pós-operatório imediato de prostatec-
tomia transvesical e um pós-operatório mediato de gastroplastia. Os autores 
consideraram que a utilização do CSR como estratégia de ensino proporcionou 
discussões de experiências produtivas e oportunizou a correlação teórico-prá-
tica, visando aprimorar a qualidade da assistência prestada pelos estudantes 
aos pacientes cirúrgicos44.

No entanto, utilizar novas tecnologias no ensino da enfermagem ainda é 
um grande desafio na superação de lacunas do conhecimento técnico e con-
ceitual. Porém, trata-se de um desafio que queremos e devemos enfrentar en-
quanto educadores, à medida que procuramos, constantemente, alternativas 
viáveis, modernas, motivadoras e, ao mesmo tempo seguras para os pacientes, 
que possam ser aplicadas na construção e na solidificação do conhecimento de 
“gente que cuida de gente”45.

PROPOSTAS PARA ESTUDO

1. Defina habilidade motora, capacidade motora e aprendizagem motora.
2. Classifique as habilidades motoras.
3. Conceitue as categorias de domínio do comportamento humano.
4. Descreva as características da aprendizagem.
5. Descreva os estágios da aprendizagem de uma habilidade 

psicomotora.
6. Relacione os fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem.
7. Defina laboratório de enfermagem, cite seus objetivos e descreva as 

vantagens da sua utilização no processo ensino-aprendizagem.
8. Descreva a importância da informática no processo ensino- 

-aprendizagem da enfermagem.
9. Descreva as tendências do ensino à distância para a enfermagem 

como profissão.
10. Conceitue simulação realística e discuta sua aplicabilidade como 

estratégia de ensino na enfermagem.
11. Discuta com seus colegas as principais tendências do ensino na 

enfermagem. Vocês conhecem outra estratégia de ensino que tem sido 
aplicada na nossa área para educação e treinamento dos profissionais?
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