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ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO ADULTO II:  CIRÚRGICA       

 

 
EMENTA 

 
A disciplina enfatiza a assistência de enfermagem no âmbito perioperatório, a partir integralização dos conhecimentos teóricos e 
práticos. Para fundamentação do alicerce teórico são realizados estudos acerca da história dos procedimentos cirúrgicos no Brasil e 
no mundo, as técnicas de esterilização, desinfecção, limpeza e assepsia de instrumentais, mobiliário, equipamentos e demais 
utensílios utilizados no âmbito cirúrgico; o reconhecimento da estrutura física de um centro cirúrgico, central de material 
esterilizado, clínica cirúrgica e das técnicas e atribuições desenvolvidas pelo profissional enfermeiro. Destacando a importância do 
cuidado humanizado ao paciente como objeto precípuo da prática qualificada. 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 
Discutir estratégias de atuação do enfermeiro na Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e Central de material esterilizado; 

 
Instrumentalizar o graduando para prestar qualificada assistência à saúde do paciente cirúrgico  
 
 

 
METODOLOGIA 

 
 
A metodologia utilizada na disciplina será centrada em técnicas pedagógicas que estimulem a participação ativa dos alunos e a 
construção do conhecimento a partir da interação com o docente, com a comunidade e com profissionais de saúde da rede 
hospitalar. Assim, serão realizadas dinâmicas grupais e individuais, estudos de caso,exposição dialogada, trabalhos e exercícios em 
grupo, elaboração e projetos de intervenção, visitas técnicas e aulas práticas nas unidades hospitalares locais e dos municípios de 
Cruz das Almas e Salvador. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Princípios e valores éticos na Clínica e bloco cirúrgico; 

• Assistência de enfermagem Pré-operatória: 

o Avaliação de exames pré-operatórios: Laboratoriais; Imagem 

o Preparo para cirurgia 

o  Consulta de enfermagem pré- operatória 

o Processo de enfermagem na Clínica Cirúrgica 

• Introdução a cirurgia 

o Equipamentos do centro cirúrgico; 

o  O ambiente cirúrgico ; 



o Terminologia cirúrgica; 

o  Classificações cirúrgica : Cirurgias de peq. Porte, Cirurgias de med. Porte, Cirurgias de grd. Porte; 

o Tempos cirúrgicos; 

•  Assistência de enfermagem no centro cirúrgico 

o  Encaminhamento de pacientes ao CC 

o Transporte do paciente para o centro cirúrgico 

o Admissão no centro cirúrgico; 
o Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem no centro cirúrgico; 

• Anestesia 

o  Assistência de enfermagem durante a indução anestésica; 

o Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA); 

o Assistência de enfermagem no SRPA; 

•  Protocolos de Atendimento na  Clinica Cirúrgica, CC e CME; 
• Papel da enfermeira na Central de Material Esterilizado (CME) 

o  Processamento de artigos na CME 
o Monitorização do processo de esterilização e embalagens;  

o  Rastreabilidade no CME;  

• Qualidade do atendimento; 

• Registro no centro cirúrgico; 

• Farmácia Satélite; 

• Assistência no trans-operatório e pós-operatório imediato; 

o Complicações pós-operatórias; 

o Feridas Cirúrgicas 

• Infecção em Sítio cirúrgico; 

 

 
 

 

 
AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina, além de ser processual considerando a frequência e a participação dos alunos nas aulas e 
atividades solicitadas, também constará de avaliações escritas, construção de relatos de experiências (escrita e oral), 
avaliações práticas, apresentação de seminários e estudo de caso.  
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