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CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL

Organização da empresa é a ordenação e o

agrupamento de atividades e recursos, visando ao

alcance de objetivos e resultados estabelecidos.

Djalma, 2002, p. 84.

Estrutura organizacional: Forma pela qual as

atividades de uma organização são divididas,

organizadas e coordenadas. Stoner, 1992, p.230.



ESTRUTURA BÁSICA DE UM CENTRO 

CIRÚRGICO



• O Centro Cirúrgico deve estar localizado em uma

área do hospital que possa oferecer a segurança

necessária às técnicas assépticas, portanto,

deverá estar distante de locais de grande

circulação de pessoas, de ruídos e de poeira.

• Recomenda-se que o mesmo esteja próximo às

unidades de internação, pronto-socorro e

unidade de terapia intensiva, de modo a

contribuir com a intervenção imediata e melhor

fluxo dos clientes.



• De acordo com a organização hospitalar, podem 
fazer parte do bloco cirúrgico a sala de 
recuperação pós-anestésica (RPA) e a central de 
materiais e esterilização (CME). As demais áreas 
são assim caracterizadas:

• Vestiários masculinos e femininos: Devem estar 
localizados na entrada do Centro Cirúrgico, onde 
é realizado o controle de entrada das pessoas 
autorizadas após vestirem a roupa privativa da 
unidade.



ESTRUTURA DE UM CENTRO CIRÚRCIO

CONTINUAÇÃO

• Área de conforto: Área destinada a lanches 

(para que os mesmo não sejam realizados em 

locais inadequados). Deve dispor de cadeiras, 

poltronas e sofás;

• Sala de cirurgiões e anestesiologistas

destinada a elaboração dos relatórios médicos.
• Sala de Enfermagem;

• Sala de recepção de clientes e sala de guarda 

de materiais;



CIRURGIA SEGURA LISTA DE 

VERIFICAÇÃO DA OMS 2009



HABILIDADES DO INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

CHA

Conhecimento

Habilidade
Atitude

Saber.

Know-how. Informação.

Atualização profissional.

e aprendizagem constante.

Saber fazer.

Visão pessoal das coisas.

Maneira prática de aplicar 

o conhecimento na solução

de problemas e situações.

Saber fazer acontecer.

Comportamento ativo e proativo.

Ênfase na ação e no fazer acontecer. 

Espírito empreendedor e de equipe. 

Liderança e comunicação.



INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA



Projeto de Lei 642/2007:

• Dispõe sobre a regulamentação da profissão

• do instrumentador

• Estabelece que o exercício da profissão é

privativo daqueles que tenham concluído curso

de Instrumentação cirúrgica, ministrado no

Brasil, por escola oficial ou reconhecida pelo

governo federal; ou no exterior, desde que o

diploma seja revalidado no Brasil.

• Também podem exercer a atividade aqueles que

já atuam na profissão há pelo menos dois anos,

contados da data em que a lei entrar em vigor.



INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA

• A instrumentação cirúrgica é uma técnica

utilizada pelo instrumentador para

operacionalização do ato cirúrgico, sendo o

instrumentador, integrante da equipe que se

responsabiliza pelo preparo da mesa,

fornecendo com segurança e precisão os

instrumentais ao cirurgião, acompanhando a

sequência lógica de cada tempo cirúrgico

durante o ato operatório.



• De acordo com a resolução nº 214/98, em seus

artigos 1º e 2º do Conselho Federal de

Enfermagem (COFEN) define a instrumentação

cirúrgica como atividade de enfermagem, não

sendo, entretanto ato privativo da mesma

determina também que o profissional de

enfermagem atuando como instrumentador

cirúrgico, por força de lei, subordina-se

exclusivamente ao enfermeiro responsável pela

unidade, ou seja, Centro Cirúrgico (BRASIL,

1998).



INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

FUNÇÕES



• 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;

• Conhecer os instrumentos cirúrgicos por seus

nomes e colocá-los sobre a mesa, de acordo

com sua utilização nos tempos cirúrgicos;

• Preparar agulhas e fios adequados a cada

tempo;

• Auxiliar cirurgião e assistentes na

paramentação;



• Auxiliar na colocação dos campos operatórios;

prever e solicitar material complementar ao

circulante de sala;

• Responsabilizar-se pela assepsia, limpeza e

acomodação ordenada e metódica dos

instrumentais, desde o início até o fim da

operação;

• Entregar o instrumento com presteza, de

acordo com sinal manual ou pedido verbal da

equipe;



• sincronizar tempos e ações manuais com o

cirurgião e o assistente

• desprezar o material contaminado;

• observar e controlar para que nenhum material

permaneça no campo operatório;

• auxiliar no curativo e no encaminhamento do

paciente à devida unidade;

• conferir o material após o uso;

• retirar o material da SO e encaminhá-lo à CME.
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