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Centro Cirúrgico

• Unidade hospitalar

• Áreas interligadas

• Ato cirúrgico seguro

• Alta complexidade

Portaria Ministério Saúde 
400/77 - definição de C.C.

RDC 50/2002 -
regulamentação infraestrutura 
física

RDC 307/2002 - 50 leitos: 1 
SO/ 15 leitos cirúrgicos: 1 SO

RDC 15/2012 –
processamento de produtos 
para saúde CME





Centro Cirúrgico

Área hospitalar crítica:

• Elevado risco de transmissão de infecções (meio

ambiente, materiais, paciente e equipes)

• Promoção da segurança biológica (técnicas que

garantam a assepsia)



Assepsia

Manobras cujo intuito é manter o doente e o meio 

ambiente cirúrgico livre de germes (Goffi):

• Desinfecção

• Esterilização

• Degermação

• Antissepsia



Desinfecção

• Extermínio e inibição da proliferação de micro-

organismos por meio de soluções químicas

• Todos os materiais/objetos  necessitam de enxágue 

após desinfecção (exceto superfícies)  



Esterilização

• Eliminação total de vida microbiológica, inclusive as 

esporuladas, aplica-se especificamente a objetos 

inanimados



Degermação mãos e antebraços

• Eliminar ou reduzir 
microrganismos transitórios e 
residentes da pele, além de 
proporcionar efeito residual na 
pele do profissional

• Antes da 1ª cirurgia do dia 
escovar por 5 minutos e nas 
cirurgias subsequentes por 2 
minutos

• PVPI 10%, Clorexidina 
degermante2%



Antissepsia (pintura) sítio operatório

• Utilização de produtos (microbiocidas ou 

microbiostáticos) sobre a pele ou mucosa com o objetivo 

de reduzir os microrganismos em sua superfície 

• Clorexidina alcoólica 0,5%, PVPI 10%



Higienização simples das mãos

• Duração de 40 a 60 segundos



Fricção das mãos com antissépticos

• Duração de 20 a 30 segundos

• Álcool 70%





Zoneamento do CC

• Área restrita

Técnicas de assepsia rigorosas

Uso obrigatório de roupa privativa e máscara

Ex: sala de operação, arsenal (materiais estéreis)



Zoneamento do CC

• Área semi-restrita

Tráfego limitado a pessoas do setor

Uso obrigatório de roupa privativa

Ex: corredores do bloco operatório, SRPA, sala de guarda

de equipamentos e materiais de limpeza, sala de

prescrição, copa, etc.



Zoneamento do CC

• Área não-restrita

Área de circulação livre

Permite uso de roupa comum

Ex: vestiários, corredor de entrada, áreas administrativas

do CC.



Tipos de higienização
Área Local

Tipo de 

higienização

Restrita SO e Sala de guarda de material estéril

Terminal
Preparatória

Operatória

Concorrente

Diária

Semi-restrita

Sala pré-op. Diária

RPA Concorrente

Guarda de material/ equipamento Semanal/ 

periódica
Corredor interno

Não-restrita

Vestiário

Manutenção 

(periódica)

Sala de estar

Chefia de Enf.

Sala de prescrição

Anatomia



Tipos de higienização

• HIGIENIZAÇÃO IMEDIATA – limpeza e desinfecção 

realizada quando há presença de sujidade e/ou 

matéria orgânica sempre que necessário 

Ex: contaminação do chão durante procedimento 

cirúrgico

• HIGIENIZAÇÃO PREPARATÓRIA – Limpeza e 

desinfecção realizada antes da montagem da sala 

cirúrgicas



Tipos de higienização

• HIGIENIZAÇÃO CONCORRENTE – limpeza e desinfecção 

realizadas diariamente para manter/conservar os ambientes isentos 

de sujidade e risco de contaminação. 

Ex: salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será realizada após cada 

cirurgia e sempre que necessário

• HIGIENIZAÇÃO TERMINAL – limpeza e/ou desinfecção ambiental 

que abrange pisos, paredes, vidros, portas, grades de ar 

condicionado, luminárias, teto, em todas as suas superfícies 

externas e internas, equipamentos, mobiliários. 

Ex: salas cirúrgicas, a desinfecção terminal será realizada ao término 

da programação cirúrgica diária.



Cuidados com o ambiente cirúrgico

• Preparo e dimensionamento adequados da 
sala de cirurgia 

• Circulação de ar com fluxo laminar e pressão 
positiva, sem comunicação com ar externo

• Troca de ar a cada 10 a 20 vezes/hora

• Temperatura e umidade adequadas



Dimensões e quantidade salas 

cirúrgicas

RDC 307/2002 - 50 leitos gerais: 1 Sala de cirurgia

15 leitos cirúrgicos: 1 Sala de cirurgia 









Classificação do tratamento cirúrgico

• Momento operatório

• Finalidade

• Porte cirúrgico

• Tempo de duração

• Potencial de contaminação



Classificação do tratamento cirúrgico: 
momento operatório



Classificação do tratamento cirúrgico: 

Finalidade

Brunner e Suddarth



Classificação do tratamento cirúrgico: 
porte cirúrgico

POSSARI, 2011



Classificação do tratamento cirúrgico: 
tempo de duração

POSSARI, 2011



Classificação do tratamento cirúrgico: 
potencial de contaminação



Tempos cirúrgicos

• Diérese

• Hemostasia

• Exérese

• Síntese



• Caracteriza-se pela incisão 

e divulsão dos tecidos com 

instrumentos cortantes:  

bisturi (frio ou elétrico) e 

tesouras  





• Cirurgia propriamente 

dita, tempo cirúrgico 

principal, voltado para 

o objetivo do 

procedimento





Instrumental cirúrgico

Tipo Instrumentais Finalidade

Diérese Bisturi, tesoura cortar, divulsionar

Preensão Pinça anatômica, dente de rato reparar estruturas

Hemostasia Pinças Kelly, Halsted pinçar vasos

Exposição Doyen, Farabeuf, Volkmann afastar tecidos

Especial Pinça de Backaus, Duval peculiar

Síntese Porta-agulhas e agulhas unir tecidos







Prefixo Relativo a (o)

Masto mama

Meningo meninge

Nefro rim

Oftalmo olho

Ooforo ovário

Orqui testículo

Ósteo osso

Oto ouvido

Procto reto

Rino nariz

Salpingo trompa

Traqueo traquéia

Principais prefixos e sufixos

Prefixo Relativo a (o)

Adeno glândula

Angio vasos

Blefaro pálpebra

Cisto bexiga

Cole vesícula

Colo cólon

Colpo vagina

Entero intestino delgado

Espleno baço

Gastro estômago

Hepato fígado

Hístero útero



Principais prefixos e sufixos

Sufixo Significado

Ectomia remoção parcial ou total

Pexia fixação de um órgão

Plastia alteração da forma e ou função

Rafia sutura

Scopia visualização do interior do corpo em geral por meio de aparelhos com lentes especiais

Stomia abertura de um órgão ou de uma nova boca

Tomia incisão, abertura de parede ou órgão



Principais cirurgias com sufixo ectomia

Cirurgia para remoção de

Adenoidectomia adenóides

Amigdalectomia amígdalas

Apendicectomia apêndice

Cistectomia bexiga

Colecistectomia vesícula biliar

Colectomia cólon

Craniectomia calota óssea

Embolectomia êmbolo

Cirurgia para remoção de

Histerectomia útero

Laminectomia lâmina vertebral pela parte posterior

Lobectomia lobo de um órgão

Mastectomia mama

Miomectomia mioma

Nefrectomia rim

Ooforectomia ovário

Orquiectomia testículo 



Principais cirurgias com sufixo ectomia

Cirurgia para remoção de

Esofagectomia esôfago

Esplenectomia baço

Fistulectomia fístula

Gastrectomia estômago

Hemorroidectomia hemorróidas

Hepatectomia fígado

Pancreatectomia pâncreas

Pneumectomia pulmão

Prostatectomia próstata

Retosigmoidectomia retosigmóide

Salpingectomia trompa

Tireoidectomia tireóide 



Posicionamento cirúrgico do paciente



Posicionamento do paciente para 

cirurgia



Decúbito dorsal ou Supina:

O dorso do paciente e a coluna vertebral ficam 

repousados na superfície do colchão da mesa 

cirúrgica

A cabeça fica apoiada em travesseiro, retificando 

a coluna cervical

Os braços ficam ao longo do corpo ou abduzidos 

em apoios laterais, tipo braçadeiras

Exemplo: Cesariana



Decúbito ventral ou Prona: 

O paciente fica deitado de abdome em contato com a 

superfície do colchão da mesa cirúrgica

Permite a abordagem da coluna cervical, área retal e 

das extremidades inferiores

Os braços devem ficar estendidos para frente e 

apoiados em talas

O sistema respiratório fica mais vulnerável

Exemplos: cirurgias de coluna (hérnia de disco)



Decúbito lateral:

O paciente permanece em decúbito lateral, 

esquerdo ou direito

Oferece acesso à parte superior do tórax e 

região renal

Exemplo: cirurgias torácicas



Posição de litotomia ou Ginecológica:

O paciente permanece em decúbito dorsal, com 

as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em 

perneiras acolchoadas, e os braços estendidos 

e apoiados

Exemplo: Histerectomia vaginal



Posição Trendelenburg reverso ou Proclive:

Mantém as alças intestinais na parte inferior da 

cavidade abdominal

Reduz a pressão sanguínea cerebral

Exemplo: cirurgias de abdome superior e 

cranianas



Posição Trendelenburg:

Variação da posição de decúbito dorsal onde 

a parte superior do dorso é abaixada e os 

pés são elevados

Mantém as alças intestinais na parte superior 

da cavidade abdominal

Exemplo: Cirurgias pélvicas, laparatomia de 

abdome inferior



Posição Fowler ou Sentada: 

O paciente é colocado em posição supina e o dorso 

da mesa é elevado, permanecendo semi-sentado na 

mesa de operação

Posição utilizada para conforto do paciente quando 

há dispneia

Exemplos: cirurgia de ombro



Posição de Canivete (kraske): 

 O paciente é colocado em decúbito ventral, em seguida, 

com o abdome em contato com o colchão da mesa cirúrgica, 

flexiona-se o corpo na região do quadril, de modo que o 

tórax, os membros superiores e os membros inferiores 

fiquem em posição mais baixa do que a região a ser 

operada

 As regiões do quadril e do glúteo ficam em um plano mais 

elevado, em ângulo de aproximadamente 90°

 Exemplo: procedimentos proctológicos



Atuação anestésico-cirúrgica da enfemagem

Período peri-operatório

Período pré-
operatório

Mediato

(indicação 
cirúrgica 
até 24hs 
antes da 
cirurgia) 

Imediato

(24 horas 
antes da 
cirurgia 

até 
entrada 
no C.C.)

Período trans-
operatório

Intra-
operatório

(inicia quando 
paciente é 

anestesiado) 

Período pós-
operatório

Imediato 
(primeiras 
24horas)

Mediato   
(após as 
primeiras 
24hs até 

término dos 
cuidados com 

ferida 
operatória) 
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montagem da sala cirúrgica

Receber, orientar e encaminhar paciente para a S.O.

Preservar intimidade paciente

Puncionar veia calibrosa

Auxiliar monitorização do paciente

Colocar placa de bisturi no paciente

Auxiliar a paramentar a equipe

Atender prontamente aos pedidos da equipe

Receber e identificar peças anatomopatológicos



RDC 36/ 2013: institui ações para segurança do paciente em serviços de saúde 



“Sign in” “Time out” “Sign out”



Recuperação Anestésica



Anestesia

• No grego significa ausência de sensações

• Pode ocorrer de maneira espontânea, em decorrência 

de problemas neurológicos, ou induzida por um agente 

anestésico 

• Seu estudo denomina-se anestesiologia

• Utilizada nas intervenções propedêuticas  e terapêuticas



Tipos de anestesia

Endovenosa



Anestesia geral
Inconsciência, arreflexia, relaxamento muscular e ausência de dor

1. Anestesia geral inalatória

Halogenados (halotano, isoflurano, enflurano e sevoflurano).

Óxido nitroso (N2O)

2. Anestesia geral endovenosa

Anestésicos não-opióides (Barbitúricos, Benzodiazepínicos,

Cetamina, Etomidato, Propofol e opióides (Fentanil, Sufentanil, Alfentanil,

Remifentanil)

Bloqueadores neuromusculares (Succinilcolina, Rocurônio,

Atracúrio, etc)

3. Anestesia geral balanceada – combinação de agentes anestésicos

inalatórios e endovenosos



Anestesia regional

Anestesiar uma região do corpo

1. Anestesia subdural (raquidiana ou anestesia espinhal)

Anestésico local (bupivacaína, lidocaína) depositado

no espaço subaracnóideo (líquido cefalorraquidiano)

ação: bloqueio simpático, motor, analgesia e anestesia

2. Anestesia peridural ou epidural

AL depositado ao redor da membrana dura-máter (fora

do líquido cefalorraquidiano)

3. Bloqueio de nervos periféricos

AL no plexo nervoso

ação: somente nas áreas supridas por esse nervo.

Ex: bloqueio do nervo ciático, do plexo braquial



Anestesia regional



• Anestesia combinada - associação de anestesia geral

e regional

• Anestesia local

tópica (mucosas)

infiltrativa (meio intra e/ou extra vascular).

Lidocaína, Bupivacaína e Ropivacaína são os fármacos

comumente utilizados.





Complicações em anestesia

Anestesia geral:

• Respiratórias: hipóxia, broncoespasmo, aspiração 

conteúdo gástrico, apnéia

• Cardiovasculares: arritmias, hipotensão, 

hipertensão, embolia, parada cardíaca

• Neurológicas: anóxia cerebral, cefaleia, convulsões

• Digestivas: parada da motilidade intestinal, 

insuficiência hepática, náuseas e vômitos

• Hipertermia maligna 



Complicações em anestesia

Anestesia regional

Raquianestesia e Peridural

• Hipotensão

• Retenção urinária 

• Cefaléia

• Hematoma espinhal  

• Meningites  

• Síndrome da cauda equina 



Complicações em anestesia

Anestesia regional

Bloqueio de nervo periférico:

• Lesões de plexo

• Hematomas



Complicações em anestesia

Anestesia local: 

• Reações tóxicas locais, sistêmicas 

Depressão SNC 

Zumbido, gosto metálico, agitação, convulsão, 

depressão respiratória,

Depressão SCV 

Hipotensão, bradicardia, arritmia e parada cardíaca



Anestesia - Enfermagem

• Provisão e controle de materiais e equipamentos

• Assistência na monitorização, no posicionamento, na

indução anestésica, na intubação e extubação

endotraqueal, nas situações de emergência



Anestesia - Enfermagem



Recuperação pós-anestésica

Enfermaria



Sala de Recuperação pós-anestésica

• SRPA - local destinado a receber o paciente no pós-

operatório imediato até que recupere a consciência e 

tenha seus sinais vitais estáveis.



Normatização - SRPA

• Portaria 400 do Ministério da Saúde - 1977 

funcionamento e atribuições da SRPA



Insumos e equipamentos - SRPA

• Maca de recuperação com grade

• Esfigmomanômetro

• Laringoscópio adulto e infantil

• Capnógrafo

• Ventilador pulmonar adulto e infantil

• Aspirador



Insumos e equipamentos - SRPA

• Estetoscópio

• Fonte de oxigênio, ar comprimido e vácuo

• Monitor cardíaco

• Oxímetro de pulso

• Eletrocardiógrafo

• Termômetro

• Medicamentos



SRPA

• Corpo funcional: 

médico anestesiologista

enfermeiro (1 enfermeiro: 8 leitos) 

técnicos enfermagem (1 técnico: 3 leitos)

• Capacidade operativa:

Número mínimo de leitos igual ao número de salas de

cirurgia + 1 (RDC 50)

Obs: cirurgias de alta complexidade e/ou paciente grave, a

recuperação pode se dar diretamente na UTI



Admissão - SRPA

• Conferir a identificação do paciente

• Fazer exame físico (ABC)

• Verificar condições curativo, fixação de sondas e drenos

• Promover conforto e aquecimento

• Checar prescrição médica



Cuidados - SRPA

• Monitorizar  dados vitais

• Aplicar o índice de Aldrete e Kroulik

• Aplicar a Escala de Bromage (Raquianestesia ou Anestesia 

Peridural) 

• Diagnósticar intercorrências

• Relatar intercorrências aos demais integrantes da equipe 

SRPA

• Providenciar destino aos pacientes de alta médica 



Cuidados na SRPA

Cuidados pós-anestésicos 

• monitorizar  de dados vitais

• diagnosticar  intercorrências

• relatar intercorrências  entre equipes 



Cuidados - SRPA

Monitorizar  de dados vitais

• Circulação (PA, FC, ritmo cardíaco Estado de 

consciência  

• Dor





Cuidados - SRPA

Diagnosticar intercorrências



Cuidados na SRPA

Cuidados pós-anestésicos 

• monitorizar  de dados vitais

• diagnosticar de  intercorrências

• Relatar intercorrências entre equipes 



Critérios de alta SRPA



Complicações - SRPA 



Intercorrências SRPA

• Dor

• Agitação/ ansiedade

• Hipotensão

• Hipertensão

• Tremor/ calafrios

• Náuseas/ vômitos

• Sangramento

• Hipoxemia

• Hipotermia











FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto 
Bittencourt













Inst. Machado de Assis
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