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CENTRO CIRÚRGICO: COMPREENDENDO SUA ESTRUTURA E ORG ANIZAÇÃO 

 

Cassia Maria Santos Teixeira¹, Paulo José Abruceis², William Diego Ciconha³ 

 

RESUMO 

Esse trabalho visa definir os conceitos que envolvem a estrutura do centro cirúrgico, destacando as 
áreas físicas relevantes, a importância de uma arquitetura que propicie a prevenção de infecções no 
âmbito hospitalar e mostrando que o Enfermeiro pode ser um aliado na elaboração de projetos para 
construção desses ambientes. Para isso realizamos uma revisão bibliográfica de livros constituintes 
do acervo da biblioteca da Faculdade Integrado INESUL e artigos científicos retirados do banco de 
dados do scielo, google acadêmico, bireme e lilacs, capazes de constatar as definições teóricas 
pretendidas no estudo. O Centro Cirúrgico constitui extrema importância para o hospital, por ser um 
setor de custos elevados, além de haver equipamentos indispensáveis para seu funcionamento. É 
imprescindível o planejamento, a arquitetura e administração destes centros, de acordo com as 
normas e conceitos mais avançadas, observando: localização, área, estrutura, composição física, 
salas de cirurgias, equipamentos e materiais, administração e regulamentos.A eficiência de um 
centro cirúrgico não deve se restringir apenas a um espaço, mas também necessita da limpeza, de 
uma boa assistência aos pacientes, de treinamento e da conscientização da equipe dos profissionais, 
observando cada detalhe, inclusive o simples ato de lavar as mãos. 
 
PALAVRAS CHAVE: Centro Cirúrgico, Estrutura do Centro Cirúrgico, Infecção Hospitalar. 
 
ABSTRACT 
 
To define the concepts that involve the structure of the surgical center, detaching the excellent 
physical areas, the importance of an architecture that propitiates the prevention of infections in the 
hospital scope and showing that the Nurse can be an ally in the elaboration of projects for 
construction of these environments. Bibliographical review of books in the library's collection of 
College Integrated INESUL and scientific articles removed from the database of google scholar, 
scielo, bireme and lilacs, able to see the settings you want in the theoretical study. The Surgical 
Center constitutes extreme importance for the hospital, for being a sector of raised costs, beyond 
having indispensable equipment for its functioning. It is essential the planning, the architecture and 
administration of these centers, in accordance with the more advanced norms and concepts, 
observing: localization, area, structure, physical composition, rooms of surgeries, equipment and 
materials, administration and regulations. The efficiency of a surgical center does not have to be 
restricted only to a space, but also it needs the cleanness, of a good assistance to the patients, of 
training and the awareness of the team of the professionals, observing each detail, also simple act to 
wash the hands. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Carvalho (2008), no século XIX, o médico húngaro Ignaz Semmelweiss 

implantou em um Hospital de Viena um rigoroso procedimento de higiene das mãos antes do 

atendimento aos pacientes, desde então, o controle de infecção hospitalar passou a ter maior atenção 

de todos os envolvidos na construção, manutenção e utilização de empreendimentos hospitalares. A 

preocupação tem sentido, pois a infecção hospitalar se apresenta como um mal que custa vidas e 

recursos financeiros. 

Estima-se que no Brasil, 15% dos pacientes internados sejam afetados por este problema e 

quanto mais ocorre um combate tardio pelas instituições de saúde, mais a infecção hospitalar torna-

se difícil de conter. Portanto, é necessário lançar mão da instalação de áreas limpas ou ambientes 

controlados em áreas hospitalares críticas para contribuir decisivamente na redução da incidência da 

infecção hospitalar (Carvalho, 2008). 

Este estudo apresentará ênfase maior no Centro Cirúrgico, pois constitui o setor de maior 

importância no ambiente hospitalar, uma vez que, trata-se de um setor de custos elevados, por 

possuir normas para sua construção, além de haver equipamentos indispensáveis necessários para 

seu funcionamento (SANTOS, 2005).  

Este ambiente pode ser conceituado como um conjunto de elementos para fins cirúrgicos, 

recuperação anestésica e pós-operatória imediata (SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 2005).  

Infelizmente, poucos hospitais tiveram a oportunidade de planejar, arquitetar e administrar 

seus centros cirúrgicos de acordo com as normas e conceitos mais avançadas. Geralmente, o 

planejamento destes centros é deixado em segundo plano, acarretando em graves inconvenientes 

relacionados à assistência hospitalar. Por este motivo várias instituições vêm se interessando pelos 

problemas ocasionados em âmbito hospitalar (GUFFI, 2007). 

Em sua construção devemos observar: localização, área, estrutura, composição física, salas 

de cirurgias, equipamentos e materiais, sua administração e regulamentos. Sua localização deve 

oferecer segurança quanto às técnicas assépticas, sendo distantes de locais de grande circulação, 

ruídos e poeiras. Quanto à área e ao número de salas devemos considerar a duração da programação 

cirúrgica, especialidades atendidas, ensino e pesquisa (SANTOS, 2005). 

Partindo-se do princípio básico do Centro Cirúrgico, que precisamente deve possuir uma 

arquitetura funcional, o presente estudo a seguir irá discorrer sobre a estrutura física, materiais, 

equipamentos e recursos humanos geridos no interior desta unidade. 
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ESTRUTURA FÍSICA 

Localização: 

Na localização do Centro Cirúrgico é imprescindível favorecer a dinâmica do 

funcionamento e da assistência ao paciente cirúrgico. Deve ocupar área independente de circulação 

geral onde o fluxo de pessoas internas deverá ser livre e bloqueado para o pessoal de fora (SILVA, 

RODRIGUES & CESARETTI, 2005). De acordo com Goffi (2007) “O ambiente cirúrgico deverá 

se localizar próximo às unidades que recebam casos cirúrgicos, preferencialmente nos andares 

elevados, ao abrigo de poluição aérea e sonora e fora da interferência do trafego hospitalar”. 

 

Sala de Cirurgia: 

É o ambiente onde são realizadas as intervenções cirúrgicas. Devido a sua grande 

importância, algumas normas devem ser seguidas no planejamento e construção desse local. O 

tamanho da sala cirúrgica varia de acordo com o tipo de cirurgia realizada. 

As paredes da sala de cirurgia devem ter os cantos no formato arredondado, não possuir 

frestas nem emendas, facilitando a limpeza e desinfecção das mesmas. O material utilizado no 

revestimento precisa ser resistente proporcionando uma superfície lisa, uniforme e lavável. Além 

disso, o material usado na construção precisa contribuir para a diminuição da poluição sonora. Em 

relação à cor, deve ser clara, neutra, para que haja aumento na capacidade de iluminação (de 

FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO, 2006). 

Durante a execução do piso é importante que não ocorram rachaduras, fissuras e 

imperfeições e que os mesmos sejam resistentes a abrasão devido à circulação de pessoas e 

carrinhos. Faz-se necessário a eliminação de infiltrações e umidade ascendente (PAPE, 2010). 

O piso da sala de operação deve ser de material resistente, não poroso, que proporcione 

fácil visualização de sujidade e fácil limpeza. É importante que não haja ralos para escoamento de 

líquidos, pois pode comprometer o rigor asséptico. É de suma importância que esse piso seja bom 

condutor de eletricidade estática, para se evitar faíscas, em consequência da associação de 

substâncias anestésicas inflamáveis, como o oxigênio ou óxido nitroso (MARGARIDO & 

TOLOSA, 2001).  

As portas da sala cirúrgica devem ter cerca de 1,20m x 2,10m, possibilitando a passagem 

de macas e equipamentos usados no ato cirúrgico. Algumas literaturas recomendam portas do tipo 

vai-e-vem, já outras preconizam o uso de portas de correr, afirmando que portas vai-e-vem, causam 

turbulência devido o deslocamento da corrente de ar.  Recomenda-se que tenha visores de vidro 

para facilitar a visualização entre os dois ambientes e diminuir aberturas desnecessárias (SILVA, 

RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 
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As janelas precisam permitir a entrada de luz, ser do tipo basculante para facilitar a 

limpeza da mesma, e os vidros devem ser foscos. Há necessidade de telar as janelas para a proteção 

contra insetos (de FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO, 2006). 

 A ventilação deve envolver aspectos que promovam condições adequadas de aeração, 

remova as partículas contaminantes liberadas no interior da sala e impeça a entrada de partículas 

potencialmente contaminadas oriundas de áreas adjacentes. É imprescindível a existência de uma 

entrada e uma saída de ar. Deve haver de 15 a 20 renovações completas do ar da sala de operação, 

em uma hora. É importante a instalação de filtros de alta eficiência HEPA (high-efficiency 

particulate air) com filtragem de 99,9% sobre partículas com até 0,3µm. A temperatura deve ficar 

entre 19° e 24°C e a umidade relativa do ar, entre 45% e 60% (MARGARIDO & TOLOSA, 2001). 

O forro deve ser de material não poroso para impedir a retenção de bactérias. Este forro 

pode ser autoportante, um tipo de forro no qual se pode caminhar por cima para a manutenção de 

luminárias e parte elétrica. É firme e possui chapas de aço. Outro tipo de forro é o forro leve, que 

possui o mesmo princípio do forro autoportante, porém não suporta peso. Já o forro de gesso pode 

também ser usado desde que seja realizado o acabamento final, com tinta acrílica ou epóxi de base 

aquosa (PAPE, 2010). 

O centro cirúrgico deve dispor de uma fonte geradora própria permanente e independente 

da energia elétrica. O sistema deve ser planejado para que impeça variações de voltagem. O 

aterramento é especial com fios de cobre. Preconiza-se três conjuntos com quatro tomadas cada, em 

paredes distintas e uma tomada para o raio X, sendo essas tomadas de voltagem tanto 110 quanto 

220. A localização destas deve ser de 1,5 m do piso (MARGARIDO & TOLOSA, 2001). 

A iluminação da sala de operação é realizada através da luz geral de teto, com lâmpada 

fluorescente, e luz direta, por intermédio do foco central ou fixo. A iluminação adequada ajuda na 

visualização da equipe auxiliando na precisão, rapidez e segurança (SILVA, RODRIGUES & 

CESARETTI, 2005). 

Equipamentos fixos: foco central de teto, armários embutidos, negatoscópio, balcão, foco 

central, ar condicionado central, fontes de ar comprimido, oxigênio e vácuo (de FIGUEIREDO, 

LEITE & MACHADO, 2006). 

Equipamentos móveis: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, mesa de mayo, focos móveis, 

suportes, bacias, cubas, hamper, escadinha, aspirador, bisturi elétrico, monitores muitiparâmetros, 

carro de anestesia, perneiras metálicas, bancos móveis, coxins, carro de materiais de consumo (de 

FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO, 2006). 

Materiais de consumo: aventais, campos, caixa de instrumentais, cúpulas, borracha para 

aspirador, equipos de soro, bandeja de materiais para anestesia, seringas, agulhas, cateteres, sondas, 
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luvas, fios de sutura, soluções, esparadrapo, ataduras, gases, compressas, drenos (SILVA, 

RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 

 

Dimensões da Sala de Centro Cirúrgico: 

A sala de cirurgia geral deve ter área mínima de 25m², sem dimensão inferior a 4,65 m 

lineares. Para neurocirurgia ou cirurgia cardiovascular: 36 m² e sala auxiliar anexa, para aparelhos, 

de 12 m². Em cirurgias ortopédicas, a sala deve ter 36 m² e sala auxiliar anexa, para aplicação de 

gesso de 20 m², quando justificada pelo programa de unidade. Por fim, as cirurgias de pequeno 

porte (oftalmologia, endoscopia e outros) devem acontecer em uma sala de 20 m² (BRASIL, 1978). 

Deve ser assegurada uma sala de cirurgia para cada 50 leitos hospitalares, além de uma 

Unidade de recuperação pós anestésica, que possa atender, no mínimo, 2 pacientes 

simultaneamente, em condições satisfatórias (BRASIL, 1978). 

 

Tabela 1 – Medidas do Centro Cirúrgico. 

ELEMENTOS ÁREA MÍNIMA EM m²  
 Até 50 leitos Até 150 leitos 
Vestiário masculino 8 12 

Sanitário anexo ao vestiário masculino com chuveiro 3 3 

Vestiário feminino 8 12 

Sanitário anexo ao vestiário feminino com chuveiro 3 3 

Posto de Enfermagem (chefia e secretaria da unidade) 8 16 

Sala de estar e para relatórios médicos - 12 

Copa 4 4 

Sala de estar e repouso para pessoal - 8 

Sala para material de limpeza 4 4 

Sala de expurgo 8 8 

Local para lavabo 2 2 

Sala para cirurgia geral 25 25 

Sala para estocagem de material esterilizado e outros 4 8 

Sala para guarda de aparelhos - 8 

Área para guarda e transferência de macas - 12 

Sala para guarda de aparelho de R-X transportável - 4 

Sala para câmara escura - 4 

FONTE: BRASIL. Ministério da Saúde, 1978. 
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Circulação (SANTOS, 2005): 

A circulação possui extrema importância para o fluxo interno, objetivando evitar o 

cruzamento de materiais ou roupas. Por isso, a acuidade das áreas serem delimitadas, sendo restritas 

ou não, como é exposto a seguir: 

• Área restrita:  constitui as salas cirúrgicas, onde as equipes atuam, sendo compulsória a 

utilização de vestimentas exclusivas do Centro Cirúrgico (sala de recuperação pós-

anestésica, sala de raio-x, área para esterilização, etc.); 

• Área semi-restrita: são locais de comunicação com a área restrita, onde se permite o fluxo 

de pessoas e equipamentos, desde que não interfiram nas rotinas de controle e manutenção 

de área restrita (copa, sala de estar, expurgo e sala de preparo de materiais); 

• Área irrestrita: é a totalidade de ambientes de acesso ao Centro Cirúrgico e de livre 

circulação interna (vestiários e corredores de entrada); 

• Paciente: deve dar entrada através da porta/entrada principal; 

• Equipe: deve acessar pela entrada dos vestiários, interligadas ao Centro Cirúrgico; 

• Serviço de apoio: deve possuir entradas auxiliares para roupa limpa, roupa suja, materiais 

contaminados, exames e equipamentos. 

 

Vestiários: 

Na maioria das vezes localiza-se na entrada do centro cirúrgico o que obriga a equipe a ter 

acesso à unidade apenas quando houver a troca das vestimentas, constituindo uma importante 

barreira de controle de infecção (SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 

Ficam armazenadas nos vestiários as roupas privativas, sendo estas de uso compulsório: 

calça comprida e túnica; gorro e máscara; e propés. Por outro lado, as roupas para atuação no ato 

cirúrgico permanecem em sala, devendo a paramentação ser realizada posteriormente ao preparo da 

pele (escovação) constando avental próprio exclusivo da equipe atuante (cirurgiões e 

instrumentador) e luva estéril. Anexo aos vestiários geralmente encontram-se os sanitários usados 

pela equipe (SANTOS, 2005). 

 

Posto de Enfermagem: 

É o ambiente destinado ao controle administrativo do setor, devendo conter computador 

com acesso a internet, impressora, mesa com cadeira para reunião e trabalhos de rotina, telefone, 

mesa para o coordenador do centro cirúrgico, geladeira e materiais de escritório. Preconiza-se um 

posto de enfermagem a cada 12 leitos de recuperação anestésica (de FIGUEIREDO, LEITE & 

MACHADO, 2006). 

Copa: 



 9

Este local é destinado às refeições dos funcionários, evitando assim, alimentação em locais 

inadequados (SANTOS, 2005). 

 

Expurgo: 

Ambiente onde se concentra todo material utilizado na sala, além do lixo gerado 

(SANTOS, 2005). 

Deve conter no expurgo: 2 hamper com sacos grandes e de diferentes cores, para guardar 

as roupas, caixas duras ou latas para colocar seringas , agulhas e lâminas usadas, panos e soluções 

para limpeza, armários, entre outros (de FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO, 2006). 

 

Sala para Aparelhos e Equipamentos: 

É o local destinado à guarda de aparelhos como bisturi elétrico, aspirador portátil, foco, 

cilindros, suporte, unidade móvel de raio-x e outros. Ficam armazenados depois de limpos e 

estéreis, prontos para uso (SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 

 

Lavabos: 

São pias onde a equipe cirúrgica escova as mãos e antebraços antes de entrar na sala de 

operação. Preconiza-se um lavabo com duas torneiras para cada duas salas de cirurgia. Em geral, as 

torneiras devem conter braços longos para facilitar seu manuseio com o cotovelo, pois estas 

necessitam ser abertas e fechadas sem a utilização das mãos evitando contaminação. Quanto aos 

tanques precisam favorecer a mecânica corporal e neste ambiente deve conter ainda recipientes para 

escova e solução anti-séptica (BRASIL, 2002). 

 

Sala de Subesterilização: 

Este recinto está anexado à sala de operação. Esta sala possui uma característica 

fundamental, ou seja, é dotada de uma autoclave com funcionamento de alto rendimento para obter 

uma esterilização rápida e segura, quando for imprescindível a utilização de instrumentos que 

acidentalmente foram contaminados (GOFFI, 2007). 

De acordo com Márcia Hitomi Takeiti, enfermeira-chefe da seção de produção, 

esterilização e controles de materiais do Instituto do Coração – Incor, de São Paulo.   

   

“Além de dar atenção aos equipamentos adequados, espaços como 

os centros de material e esterilização precisam estar atentos à 

contagem de partículas em suspensão no ar e capacidade máxima 

de pessoas que podem ficar em uma sala de cirurgia. A própria 
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circulação de pessoas em um ambiente gera turbilhamento da 

poeira”, comenta Márcia (CARVALHO, p. 11, 2008). 

 

Depósito de Material Esterilizado: 

Esta área destina-se ao armazenamento de todo material estéril proveniente da central de 

materiais esterilizados que serão utilizados no centro cirúrgico, como pacotes de roupas, pacotes de 

campos, compressas de gazes, caixas de instrumentais e outros (CARVALHO, 2008). Santos (2005) 

discorre sobre outro ambiente, sendo este para depósito de diversos tipos de medicamentos, soros, 

além de materiais como seringas, agulhas, equipos, fios de suturo entre outros. 

 

Central de Materiais: 

A central de materiais pode estar localizada dentro da unidade de centro cirúrgico, porém 

de maneira a permitir acesso direto da parte externa ao expurgo e, no caso, deve ser prevista 

seqüência lógica de salas; recepção – expurgo – preparo – esterilização – guarda, distribuição 

(BRASIL, 1978). 

 

Tabela 2 – Medidas da Central de Materiais. 

ELEMENTOS ÁREA MÍNIMA EM m² 

 Até 50 leitos Até 150 leitos 

Recepção e expurgo 10 12 

Reparo de Material 12 28 

Esterilização 12 16 

Guarda e distribuição de material 6 10 

FONTE: BRASIL. Ministério da Saúde, 1978. 

 

Sala de Material de Anestesia: 

Local onde são armazenados os aparelhos de anestesia assim como bandejas prontas para a 

utilização nos variados tipos de anestesia. Deve ter uma área mínima de 4 m². Em alguns serviços 

os anestésicos ficam armazenados na farmácia satélite (SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 

2005). 

 

Sala de Recuperação Pós-Anestésica: 

A sala de recuperação pós-anestésica é reservada à permanência do paciente após o ato 

cirúrgico, onde ele receberá os cuidados das equipes de enfermagem, médica e anestésica. O tempo 

em que o paciente irá permanecer neste ambiente varia de acordo com o tipo de cirurgia e tipo de 



 11

anestesia realizada, podendo variar de 1 a 6 horas. Esta sala tem como objetivos prevenir 

complicações pós-operatórias e pós-anestésicas, dar suporte adequado ao paciente até que haja a 

recuperação da consciência, que os reflexos estejam presentes e que sinais vitais se normalizem 

(SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 

Segundo Prado et al. (1998), o objetivo básico da sala de recuperação é a avaliação crítica 

dos pacientes em pós-operatório com ênfase na previsão e prevenção de complicações que resultam 

da anestesia ou do procedimento cirúrgico. 

As Unidades de Recuperação Pós-Anestésica devem estar instaladas dentro da Unidade de 

Centro Cirúrgico ou em suas proximidades, de modo a favorecer o transporte fácil do paciente 

anestesiado, assim como seu rápido retorno à sala de operação, na vigência de uma emergência 

cirúrgica. Esta localização possibilita o livre acesso dos componentes da equipe cirúrgica, para o 

encaminhamento do paciente operado até este serviço ou mesmo para avaliações posteriores 

(PRADO et al, 1998). 

Prado et al. (1998), afirmam que o planejamento da planta física deve ser feito de modo a 

permitir a observação constante de todos os pacientes pelas equipes médicas e de enfermagem, 

sendo o estilo "aberto" o que melhor atende a esses quesitos. 

Em relação às características arquitetônicas, recomendam-se paredes de material resistente, 

lavável, de cor neutra, que não proporcione reflexos, cantos arredondados e piso de material de fácil 

limpeza e boa condutibilidade ou com fio de cobre para favorecer a condução elétrica para o fio 

terra. Quanto à temperatura ambiental e ventilação, preconizam-se métodos onde exista a renovação 

do ar ambiente, sem que haja correnteza e a existência de temperatura e umidade adequadas 

(PRADO et al, 1998). 

 

CONTROLE DO AR 

 

É essencial que o sistema de ventilação do centro cirúrgico compreenda três aspectos, 

fornecer um ambiente com qualidade de ar adequado, remover partículas em potencial de 

contaminação que são liberadas no interior da sala cirúrgica e impedir a entrada de partículas 

potencialmente contaminadas provenientes de outras áreas (GOFFI, 2007). 

Segundo Carvalho (2008) a complexidade de centros cirúrgicos, principalmente voltados 

ao transplante de órgãos e cirurgias altamente invasivas, exige controle de pressão interna, 

temperatura, umidade relativa e direcionamento de fluxo de ar.  

A NBR 7256 – Tratamento de Ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e outras 

portarias da ANVISA – Agência de Vigilância Sanitária (com destaque para a RDC 50), regulam os 
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parâmetros sobre a implantação e funcionamento do sistema de tratamento de ar nas unidades 

médico/assistenciais.  

O sentido de fluxo de ar e a instalação de filtros especiais são importantes para conter a 

possibilidade de uma potencial contaminação.  Além da separação das áreas (área restrita, semi-

restrita ou irrestrita) dos centros cirúrgicos de acordo com o risco para ocorrência de infecção.  

O ar é um fator a ser avaliado, bem como o controle da temperatura, da umidade e da 

pressão. Segundo dados da Association of Hospital Central Service Managment, a temperatura deve 

ficar entre 18ºC a 22ºC e a umidade entre 35% e 50%. Enquanto o ideal para o controle do ar é que 

os centros cirúrgicos contenham um sistema de ar-condicionado individualizado. A eficaz troca de 

ar da sala remove particulas suspensas e propicia conforto ao paciente e aos profissionais. É 

importante a preocupação para o controle de infecção desde o projeto arquitetônico até as rotinas 

hospitalares. 

Apesar de existirem distintas fontes de infecção, desde o início do projeto é importante a 

preocupação com a implantação de procedimentos de manutenção e limpeza de todo o sistema de ar 

condicionado, bem como diminuir a necessidade de entrada de pessoas nas salas cirúrgicas, como 

por exemplo, criar acessos externos para luminárias, tubulações, etc (CARVALHO, 2008). 

 

Importância do Ar Condicionado: 

Conforme Carvalho (2008) ao tratar de sistema de ar condicionado é preciso avaliar 

questões mais amplas que simplesmente refrigeração ou adequação climática do ambiente. 

Ressaltando que os cuidados com a qualidade do ar estão atualmente entre as maiores preocupações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), tanto no que se refere à saúde dos usuários dos 

ambientes que utilizam condições artificiais de climatização, quanto no que cabe ao controle da 

qualidade do ar para o desenvolvimento de atividades para serviços de saúde. 

 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM CENTRO CIRÚRGICO 

 

• Medicamentos: Anestésicos, entorpecentes, relaxantes, água destilada, anticoagulantes, 

anti-hemorrágicos, antibióticos, diuréticos, analgésicos, inibidores de secreção, soluções de glicose, 

soro fisiológico, ringer lactato, aminofilina, cloreto de sódio, cloreto de potássio e digitálicos (de 

FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO, 2006); 

• Algumas soluções: álcool, PVPI (solução à base de iodo), degermantes,  detergentes, éter e 

glutaraldeído 2% (de FIGUEIREDO, LEITE & MACHADO,2006). 
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Medicações indutoras de anestesia (CAETANO, 2008): 

• Anestésicos inalatórios: Óxido nitroso, halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e 

desflurano. 

• Drogas hipnóticas: Diazepam, midazolam,propofol, etomidato e barbitúricos. 

• Drogas analgésicas/anestésicas: Fentaniil, alfentanil, sufentanil, remifentanil, cetamina. 

• Miorrelaxantes: Succinilcolina, pancurônio, atracúrio, mivacúrio, rocurônio, vecurônio, 

cisatracúrio. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

É através de recursos humanos que uma instituição alcança os seus objetivos, por meio da 

interação de uma equipe multiprofissional. Porém, no ambiente do centro cirúrgico, os profissionais 

atuantes deste setor não permanecem no mesmo o tempo todo, de forma fixa. A equipe fixa do 

centro cirúrgico constitui-se basicamente em enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. As 

outras equipes integram-se ao centro cirúrgico somente quando ocorrer um procedimento cirúrgico 

(SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 2005). 

A equipe multidisciplinar que atua no centro cirúrgico é composta pela: equipe de 

anestesia (médico anestesiologista), equipe cirúrgica (cirurgião, cirurgião assistente e 

instrumentador), equipe de enfermagem (enfermeiro chefe, enfermeiro, técnico em enfermagem, 

auxiliar de enfermagem) e além destes, também o escriturário, que pode ser exclusivo do centro 

cirúrgico ou de todo o hospital e o serviço de limpeza (SILVA, RODRIGUES & CESARETTI, 

2005). 

 

INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

É necessário reforçar e conscientizar todos os envolvidos de que não se pode economizar 

quando se fala em controle de contaminação. Outra dificuldade a ser superada é propiciar a 

integração de conhecimento entre os diversos profissionais responsáveis pela manutenção desses 

ambientes.  

A multidisciplinaridade é um dos requisitos básicos para se trabalhar com ambientes 

complexos, como os serviços de saúde. A tendência é que uma gama cada vez maior de 

especialistas, além de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos e engenheiros de produção 

façam parte das discussões de temas que envolvem as condições ambientais e os aspectos de 

impacto na saúde e na qualidade dos serviços hospitalares (CARVALHO, 2008).  
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O Enfermeiro no Planejamento Hospitalar 

 

Florence Nightingale foi precursora na idéia de associar conhecimento científico à 

realidade dos hospitais, com base nisto, realizou uma grande mudança no hospital, onde abriu os 

olhos à área médica para a importância do planejamento hospitalar. Suas propostas interferiram no 

índice de mortalidade dos enfermos, no qual obteve uma redução de 40% para 2% de óbitos (LIMA, 

LOPES & GONÇALVES). 

Um consultor hospitalar será incumbido de listar cada ambiente e sua funcionalidade, 

fornecendo preciosos detalhes para o arquiteto desenvolver um projeto de boa qualidade. Este 

consultor deve ser escolhido com muita cautela, pois, seu trabalho possui grande importância para o 

planejamento do hospital. O consultor integrará conhecimentos de funcionamento, de administração 

e planos hospitalares juntamente com o profissional da arquitetura (LIMA, LOPES & 

GONÇALVES). 

É comum o Enfermeiro realizar um diagnóstico situacional onde é possível constatar os 

pós e contras da instituição hospitalar tanto no funcionamento quanto na sua estrutura. O que 

diferencia o profissional Enfermeiro é sua percepção sobre o funcionamento hospitalar e as 

necessidades de cuidados para melhor atender os pacientes, ou seja, o Enfermeiro tem total 

capacidade de contribuir na arquitetura hospitalar, pois, a tomada de decisões está relacionada 

diretamente com a influência da percepção de problemas que podem surgir no âmbito hospitalar 

(LIMA, LOPES & GONÇALVES). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a eficiência de um centro cirúrgico ou um ambiente controlado não se 

restringe apenas a seu espaço, mas depende também da limpeza, da assistência prestada aos 

pacientes, do treinamento e da conscientização da equipe dos profissionais. Para tanto, não adianta 

o centro cirúrgico ser de primeira linha se, hipoteticamente, o profissional ao menos lavar as mãos 

antes de iniciar seu trabalho. 

Apesar de ser escassa a produção de materiais de estudo relacionados ao Enfermeiro 

enquanto auxiliador no processo de planejamento na estrutura hospitalar, observamos que este 

profissional tem a possibilidade de contribuir no projeto do centro cirúrgico e corroborar com os 

profissionais de arquitetura para facilitar na implementação das áreas de salas e corredores. O 

enfermeiro deve estar atento nesta parte arquitetônica para promover uma estrutura hospitalar que 

seja favorável à prevenção de infecções. 

 



 15

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde – Divisão Nacional 

de Organização de Serviços de Saúde. Normas e padrões de construções e instalações de 

serviços de saúde. Brasília, 1978. 

 

CAETANO, Norival. BPR-Guia de Remédios. 9ª edição. São Paulo, Escala:  2008. 

 

CARVALHO, Adriana. Arquitetura Contra a Infecção Hospitalar. Sociedade Brasileira de 

Controle de Contaminação. 37 ed. p. 6-13, 2008. Disponível em: 

<http://www.sbcc.com.br/sumario_37.htm> Acesso em: 03/09/2011. 

 

de FIGUEIREDO, Nébia M A; LEITE, Joséte L; MACHADO, William C A. Centro Cirúrgico: 

Atuação, Intervenção e Cuidados de Enfermagem. 1 ed, São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 

 

GUFFI, Fábio S. Ambiente Cirúrgico – Sala Cirúrgica. In: Técnica Cirúrgica: Bases Anatômicas, 

Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 4 ed., cap. 3, p. 12 – 27, São Paulo: Atheneu, 2007.  

 

LIMA, C. D.; LOPES, M.A.; GONÇALVES, v.m.s. O Enfermeiro no Planejamento do Espaço 

Físico Hospitalar. Revista Enfermagem Integrada. Ipatinga-MG, V.3, N.2, 2010. Disponível em: 

<http://www.unilestemg.br/enfermagemintegrada/artigo/V3_2/02-enfermeiro-no-planejamento-fisico-

hospitalar.pdf> Acesso em: 30/10/11. 

 

MARGARIDO, N. F; TOLOSA, E. M. C. Técnica cirúrgica prática. São Paulo. Atheneu, 2001. 

PAPE, Nidia C. Acabamentos para salas limpas. Sociedade Brasileira de Controle de 

Contaminação. 44 ed. 34-41, 2010. Disponível em: 

<http://www.sbcc.com.br/revistas_pdfs/ed%2044/34.materiais.pdf> Acesso em: 05/09/2011. 

 

PRADO, Kátia G.; et al. Centro de Recuperação Pós-Anestésico. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem. Ribeirão Preto, V. 6, Nº. 3, p. 123-125, jul. 1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v6n3/13899.pdf> Acesso em: 06/09/2011. 

 

SANTOS, Nívea C M. Centro Cirúrgico e os Cuidados de Enfermagem. 2 ed, Tatuapé: Iátria, 

2005. 

 



 16

SILVA, Maria D A; RODRIGUES, Aparecida L; CESARETTI, Isabel U R. Enfermagem na 

Unidade de Centro Cirúrgico. 2 ed, São Paulo: E.P.U. 2005. 


