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RESUMO: Nos últimos anos a tecnologia na área da saúde tem evoluído consideravelmente, ao passo 

que as cirurgias são mais requisitadas pela população mundial, os equipamentos e instrumentais 

acompanham essas inovações e se tornam cada vez mais complexos. O centro cirúrgico é a unidade 

hospitalar que mais faz uso de equipamentos tecnologicamente avançados, sendo assim, profissionais 

capacitados são necessários atuando neste local visando sempre a segurança dos pacientes. Testes 

diários são essenciais para avaliar o funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares presentes no 

centro cirúrgico antes de cada cirurgia a ser realizada, prevenindo desta forma possíveis falhas no 

momento de sua utilização. Os objetivos deste trabalho de graduação é ressaltar a importância dos 

cuidados necessários para o bom funcionamento do centro cirúrgico, especificar os equipamentos 

utilizados indicando seus aspectos de manutenção e análise periódica antes de cada procedimento. Este 

trabalho é de caráter descritivo e bibliográfico, através de artigos e revistas científicas, norma e estudos 

que apontam a rotina do centro cirúrgico e seus equipamentos. Conclui-se que a segurança dos 

pacientes e da equipe clínica presentes no centro cirúrgico está diretamente associada à utilização 

correta, manutenção e análise diária dos equipamentos médico-hospitalares.  

 

Palavras-chave: Centro cirúrgico. Sala cirúrgica. Equipamentos. Manutenção Preventiva. Testes 

diários.  

 

ABSTRACT: In recent years technology in healthcare has evolved considerably, while surgeries are 

most requested by world population, equipment and instruments accompany these innovations and 
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become increasingly complex. The surgical center is a hospital that makes most use of technologically 

advanced equipment and well trained professionals are needed in this place seeking acting always 

patient safety. Daily tests are essential to assess the functioning of medical equipment in the operating 

room before each surgery to be performed, thus preventing possible failures that at the time of your 

use. The objectives of this graduate work is to emphasize the importance of the care needed for the 

proper functioning of the surgical center , specify the equipment used indicating aspects of 

maintenance and periodic review before each surgery. This paper is a descriptive and bibliographic 

through articles and scientific journals, standard and studies that link the center routine and their 

equipment. We conclude that the safety of patients and clinical staff in the operating room is directly 

associated with the proper use, maintenance and analysis of daily hospital equipment.  
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RESUMEN: En los últimos años la tecnología en la de salud sanitaria ha evolucionado 

considerablemente, mientras que las cirugías son más solicitados por la población mundial, equipos e 

instrumentos de acompañar estas innovaciones  llegan a ser cada vez más complejos. El centro de 

cirugía es un hospital que hace más uso de equipos de tecnología avanzada y bien se necesitan 

profesionales capacitados en este lugar buscando la seguridad para el paciente. Pruebas diarias son 

esenciales para evaluar el funcionamiento de los equipos médicos en el quirófano antes de cada 

operación a realizar, evitando así posibles fallos que en el momento de su uso. Los objetivos de este 

trabajo de graduación es hacer hincapié en la importancia de los cuidados necesarios para el buen 

funcionamiento del centro quirúrgico, especificar el equipo utilizado indicando los aspectos de 

mantenimiento y revisión periódica antes de cada cirugía. Este trabajo es un estudio descriptivo y 

bibliográfico a través de artículos y revistas científicas, estándar y los estudios que vinculan la rutina 

centro y su equipamiento. Llegamos a la conclusión de que la seguridad de los pacientes y el personal 

clínico en la sala de operaciones se asocia directamente con el uso, el mantenimiento y el análisis de los 

equipos de hospital de día. 

 

Palabras clave: Centro quirúrgico. Quirófano. Equipo. Mantenimiento Preventivo. Pruebas diarias. 

 

INTRODUÇÃO 

 



O centro cirúrgico é uma unidade de grande importância e responsabilidade para o hospital. Ele 

é composto por salas e equipamentos que estão diretamente relacionados com o seu bom 

funcionamento. É nessa área do hospital que ocorrem intervenções cirúrgicas de vários tipos, sendo 

assim, é essencial que  esteja muito bem preparada para receber os pacientes e lidar com qualquer tipo 

de situação que possa surgir no decorrer do procedimento (SOUZA et al, 2007). A sala cirúrgica deve 

dispor de determinados equipamentos médico-hospitalares, e estes equipamentos devem estar 

devidamente inspecionados para prevenção de possíveis falhas que possam ocorrer no momento em 

que serão utilizados. O conjunto de características, particularidades e tecnologia empregada no centro 

cirúrgico faz com que ele seja considerado a unidade mais complexa do hospital, esse fato se dá 

também pelo risco de morte sempre presente (DUARTE; FERREIRA, 2006).   

A área da saúde tem tido cada vez mais avanços tecnológicos e científicos, consequentemente 

ocorre uma procura cada vez maior por intervenções cirúrgicas em todo o mundo (GRIGOLETO; 

GIMENES; AVELAR, 2011). A tecnologia dos equipamentos e instrumentais cirúrgicos também 

evoluíram, e o centro cirúrgico é a unidade hospitalar que mais faz uso desta tecnologia, portanto, é 

essencial que os profissionais desta área estejam sempre atualizados e devidamente treinados para 

conseguirem lidar e manusear corretamente tais instrumentais e equipamentos. Ao passo que os 

equipamentos eletromédicos estão ficando cada vez mais complexos, os erros de operação dos mesmos 

aumentou consideravelmente nos últimos anos (FLORENCE; CALIL, 2005). O centro cirúrgico é um 

local de acesso restrito, cada profissional desta área tem sua responsabilidade antes, durante e depois de 

cada cirurgia, como o preparo da sala cirúrgica, assistência durante o procedimento e na finalização da 

cirurgia. A dinâmica de trabalho e o relacionamento entre os profissionais atuantes no centro cirúrgico 

devem acontecer de maneira harmoniosa, favorecendo assim o bem estar e a segurança dos pacientes.  

O objetivo deste trabalho de graduação é descrever a estrutura física do centro cirúrgico e os 

cuidados necessários para o seu bom funcionamento, expor a rotina e preparação da sala de cirurgia 

antes de cada procedimento a ser realizado e apresentar a importância de inspeções e testes periódicos 

nos equipamentos médico-hospitalares presentes nesta unidade hospitalar. Abordará também as normas 

que regem o projeto físico do centro cirúrgico e especificará a função dos ambientes de apoio. O 

referido trabalho é de caráter descritivo e bibliográfico, tendo como referência artigos de revistas 

conceituadas, manual e a norma vigente do centro cirúrgico. 

O bem estar tanto dos pacientes quanto da equipe profissional presente no centro cirúrgico 

depende também do bom funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares que serão utilizados, 

visto que estão suscetíveis a acidentes que possam ocorrer devido à falta de inspeção. Acidentes 

relacionados a choque elétrico em equipamentos eletromédicos colocam em risco a segurança de todos 



os presentes no momento da sua utilização, por isso é muito importante que se faça inspeções 

periódicas nas datas das últimas manutenções de cada equipamento presente no centro cirúrgico e testes 

diários antes de cada cirurgia (FLORENCE; CALIL, 2005).  

 

CONCEITO E OBJETIVOS DO CENTRO CIRÚRGICO 

 

  Centro cirúrgico é uma área hospitalar que desde o seu projeto visa o bem estar tanto dos 

pacientes quanto dos profissionais que o frequentarão. É composto por salas, equipamentos e materiais 

com o propósito de atender as necessidades e oferecer segurança para os pacientes e condição de 

trabalho favorável para equipe técnica. O objetivo principal do centro cirúrgico é proporcionar o 

melhor atendimento ao paciente antes, durante e depois da intervenção cirúrgica ao qual será submetido 

e garantir que a equipe clínica terá todas as condições para melhor atendê-lo. O centro cirúrgico é 

também um local onde serão realizadas pesquisas para novas técnicas cirúrgicas e serve como campo 

de estágio para o aperfeiçoamento de recursos humanos (SOUZA et al, 2007). 

 

HISTÓRICO  

 

 O surgimento dos primeiros centros cirúrgicos se deu graças ao desenvolvimento e evolução da 

medicina e cirurgias. Em épocas passadas as cirurgias eram realizadas apenas em casos de extrema 

necessidade, tinham que ser feitas com rapidez para que o paciente suportasse a dor visto que a 

anestesia ainda não havia sido descoberta (REIS JUNIOR, 2006). Os locais e o modo que os 

procedimentos cirúrgicos eram realizados favoreciam contaminações e infecções, ocasionando assim 

na morte de muitos. Os cirurgiões não higienizavam as mãos adequadamente antes das cirurgias e as 

realizava com as mesmas roupas que usaram em cirurgias anteriores, muitas vezes sujas com sangue. O 

acesso à sala cirúrgica não tinha muitas restrições durante o ato cirúrgico e pesquisas realizadas em 

cadáveres contaminados, aumentando o risco de infecção e contaminação (FONTANA, 2006). Por 

volta de 1890 as técnicas de antissepsia e assepsia finalmente passaram a ser aceitas como parte da 

rotina das cirurgias. Com o passar do tempo o uso de luvas, máscaras, gorros e aventais se tornaram 

indispensáveis e os métodos de assepsia evoluíram muito (ALVES; TUBINO, 2009).  Desde então, as 

salas cirúrgicas passaram a ter uma melhoria significativa em prol da segurança dos pacientes e da 

equipe médica. 



O controle de infecções pós-cirurgia, a descoberta da anestesia tal como seu uso bem 

administrado e as tecnologias empregadas aos instrumentais cirúrgicos contribuíram muito para a 

melhoria do ambiente cirúrgico atualmente.  

  

LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO 

 

 A unidade do centro cirúrgico deve estar localizada em uma área independente da circulação 

geral, não deve haver trânsito de pessoas e materiais para que não prejudique nem interfira o seu 

funcionamento. Ela deve estar próxima à unidade de terapia intensiva, pronto socorro e clínica 

cirúrgica para facilitar a entrada e saída dos pacientes provenientes de tais unidades e também sua 

volta, essa movimentação deve ser feita com segurança e acesso livre. Deve ter fácil acesso às unidades 

de apoio como farmácia, almoxarifado e lavanderia. As primeiras unidades de centro cirúrgico, além de 

concentrar as salas de operação, também cuidavam da limpeza e esterilização dos instrumentais e 

materiais que a instituição toda utilizaria, mas com o avanço da tecnologia empregada nesses 

equipamentos, materiais e instrumentais e o aumento da demanda por eles, houve a necessidade de um 

local específico para a preparação e esterilização, surgindo assim a unidade centro de material, que 

atualmente deve ser localizado o mais distante possível do centro cirúrgico para que não haja o risco de 

infecção (SILVA, 1998).  

A estrutura física do centro cirúrgico deve ser projetada de acordo com a norma vigente. Cada 

sala tem o dimensionamento adequado para que atenda as suas necessidades diárias. O centro cirúrgico 

é composto por: salas cirúrgicas, área de recepção do paciente, sala de guarda e preparo de anestésicos, 

área de indução anestésica, área de escovação, sala de apoio às cirurgias especializadas, área para 

prescrição médica, posto de enfermagem e serviços, área de recuperação pós-anestesia, sala de espera, 

sala administrativa, depósito de equipamentos e vestiários.  

 Sala cirúrgica – Onde efetivamente ocorrem as cirurgias, procedimentos cirúrgicos e 

endoscopias. A quantidade dessas salas é determinada de acordo com o número de leitos, ou seja, duas 

salas para cada 50 leitos não especializados ou para cada 15 leitos cirúrgicos. O tamanho de uma sala 

cirúrgica é especificado de acordo com a sua especialização. As salas pequenas, utilizadas para 

endoscopia, otorrinolaringologia, entre outros, deve ser de 20,0 m², com dimensão de no mínimo 3,45 

m. As salas médias, utilizadas para cirurgia geral devem ter 25,0 m² com dimensão mínima de 4,65 m. 

As salas grandes, onde se realizam cirurgias ortopédicas, neurológicas, entre outras, deve ter 36,0 m² e 

dimensão de no mínimo 5,0 m. As instalações obrigatórias para salas cirúrgicas são de oxigênio (FO) 



canalizado ou portátil, óxido nitroso (FN), ar comprimido medicinal (FAM), vácuo clínico (FVC), ar 

condicionado (AC), elétrica de emergência (EE), elétrica diferenciada (ED) e exaustão (E), que é 

dispensável na presença de sistema de ar recirculado, a depender dos equipamentos utilizados (ADE). 

Nesse caso é obrigatória a apresentação do lay-out da sala com o equipamento. Cada sala deve obter 

um sistema de sinalização luminosa com o objetivo de indicar que ela  está sendo utilizada (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).  

Área de recepção do paciente – É a área utilizada para receber e transferir os pacientes 

provenientes da unidade de internação. Seu tamanho deve ser suficiente para recepção de uma maca. 

Deve obter campainha e sinal luminoso para chamar a enfermagem (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).  

Sala de guarda e preparo de anestésicos – É a sala onde se guarda os anestésicos e que ocorre 

sua preparação. Essa sala deve ter no mínimo 4,0 m². As instalações obrigatórias são as de água fria 

(HF) e ar comprimido medicinal (FAM) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2002). 

Área de indução anestésica – Nesse local é realizada a indução anestésica no paciente. É 

necessário no mínimo duas macas, com distância entre si de 0,8 m, entre macas e paredes, com exceção 

para as cabeceiras, que é igual à 0,6 m e com espaço suficiente para a possibilidade de manobrar a 

maca junto ao pé dessa. As instalações necessárias para essa área são as de água fria (HF), óxido 

nitroso (FN), de vácuo clínico (FVC), oxigênio (FO), ar comprimido medicinal (FAM), ar 

condicionado (AC), elétrica de emergência (EE) e elétrica diferenciada (ED) (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

Área de escovação ou lavabo – Local específico para que a equipe clínica faça o preparo 

cirúrgico das mãos e antebraços. Para cada duas salas cirúrgicas deve haver também duas torneiras, e 

assim sucessivamente, a cada par de salas um par de torneiras. A profundidade do lavabo deve 

possibilitar a lavagem do antebraço sem que o mesmo encoste ou toque no equipamento, a dimensão 

mínima de lavabos com apenas uma torneira deve ser de 50 centímetros de largura, 100 centímetros de 

comprimento e 50 centímetros de profundidade, a cada nova torneira acrescenta-se 80 centímetros ao 

comprimento da peça. Os lavabos devem possuir um sistema específico para abrir e fechar as torneiras 

sem o uso das mãos. Nesse local deve haver recursos para secagem das mãos e também sabão líquido 

degermante. As instalações necessárias são de água fria (HF) e água quente (HQ) (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).  



Sala de apoio às cirurgias especializadas – Sua dimensão mínima é de 12,0 m² e as instalações 

são as de água fria (HF), ar condicionado (AC), elétrica de emergência (EE) e elétrica diferenciada 

(ED) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

Área para prescrição médica – A dimensão mínima é de 2,o m² e a instalação necessária é de 

elétrica de emergência (EE) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

Posto de enfermagem e serviços – Deve haver um para cada doze leitos de recuperação pós-

anestésica, sua dimensão mínima é de 6,0 m², as instalações são as de água fria (HF), ar condicionado 

(AC) e elétrica de emergência (EE) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

Área de recuperação pós-anestésica – Área onde os pacientes permanecem logo após o término 

da cirurgia em prol de sua recuperação. Dever haver no mínimo uma sala, contendo duas macas com 

distância entre elas de 0,8 m, entre macas e paredes, com exceção das cabeceiras que deve ser de 0,6 m 

e com espaço suficiente para que se possa manobrar a maca junto ao pé dessas. A quantidade de macas 

deve ser igual ao número de salas cirúrgicas mais um. A recuperação de pacientes que passaram por 

cirurgias de alta complexidade pode ser feita na unidade de terapia intensiva (UTI). Nesse caso, o 

cálculo do número de macas deve considerar somente as salas para cirurgias menos complexas. As 

instalações obrigatórias são as de água fria (HF), oxigênio (FO), ar comprimido medicinal (FAM), ar 

condicionado (AC), vácuo clínico (FVC), elétrica de emergência (EE) e elétrica diferenciada (ED) 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

Sala de espera – Salas onde familiares do paciente aguardam o término da cirurgia e alta da sala 

de recuperação. Essa área deve conter assentos confortáveis e sanitários anexos (SOUZA et al, 2007).  

Sala administrativa – Nesse local esta concentrada a chefia de enfermagem e secretaria para 

administrar essa unidade (ALBUQUERQUE, 2008). 

Depósito de equipamentos – Essa área é destinada para receber e guardar equipamentos que 

serão utilizados em determinadas cirurgias. Esses equipamentos devem estar em condições para uso 

imediato (SOUZA et al, 2007). 

Vestiários – Devem estar localizados na entrada do centro cirúrgico para que os pacientes e 

profissionais provenientes da área externa acessem o setor após a troca de roupas em uso por uniforme 

próprio para o local. É preciso dois vestiários, feminino e masculino e deve conter sanitários chuveiros 

e armários individuais (ALBUQUERQUE, 2008). 

Todos os aspectos da estrutura física devem ser levados em consideração para que estejam de 

acordo com a norma que a rege, como o teto, paredes, portas, janelas, ventilação, iluminação, 

instalação elétrica, dentre outros. O centro cirúrgico conta também com ambientes de apoio, como a 



sala de utilidades, farmácia e sala de distribuição de hemocomponentes. (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

 

MONTAGEM DA SALA CIRÚRGICA 

 

A sala cirúrgica deve ser preparada antes de cada procedimento e o responsável por esse 

preparo é o auxiliar ou técnico de enfermagem. As providências a serem tomadas por ele são: ler 

atentamente a data e horário da cirurgia levando em conta a solicitação dos equipamentos, materiais e 

medicamentos; verificar as condições de limpeza do piso e paredes antes de equipar a sala com os 

equipamentos solicitados; testar o funcionamento dos equipamentos fixos da sala cirúrgica e dos que 

foram requeridos; efetuar a limpeza e desinfecção dos equipamentos e mobiliários que serão utilizados 

no ato cirúrgico (SOUZA et al, 2007).  

 

Equipamentos e aspectos de manutenção 

 

 Os equipamentos utilizados na sala de cirurgia são classificados como fixos e móveis. Os fixos 

são fixados na estrutura da sala cirúrgica:  

Foco cirúrgico – Proporciona iluminação apropriada para a realização dos procedimentos 

cirúrgicos, o foco cirúrgico pode ser de parede, de teto ou portátil. Antes de cada procedimento, deve-

se analisar o funcionamento das lâmpadas do foco cirúrgico visto, que  ficam mais fracas com o tempo 

de utilização, os soquetes das lâmpadas que deve ter sua troca programada devido ao enfraquecimento 

da mola com o aquecimento. A figura 1 mostra o foco cirúrgico de teto. 

Figura 1 – Foco cirúrgico de teto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.brasmed.com.br/viewProduct.php?id=982 



          Negatoscópio – É utilizado para visualização de radiografias. Deve-se verificar periodicamente o 

funcionamento das lâmpadas e a limpeza do equipamento para que a visualização não seja prejudicada 

devido a camadas de poeira. A figura 2 demonstra o negatoscópio. 

 

Figura 2 – Negatoscópio. 

 

Fonte: http://lifetecdobrasil.mercadoshops.com.br/negatec-lt02-negatoscopio-de-leds_2xJM 

 

            Dos equipamentos fixos também faz parte o sistema de canalização de ar e gases e as 

prateleiras. Os equipamentos móveis podem ser deslocados para facilitação do planejamento físico da 

sala cirúrgica de acordo com o tipo de cirurgia que será realizada (SOUZA et al, 2007). Os 

equipamentos móveis são: 

Mesa cirúrgica – É utilizada para acomodar o paciente durante a cirurgia, possui alguns 

acessórios para apoio dos braços e pernas, existem mesas cirúrgicas manuais e automatizadas 

(ALBUQUERQUE, 2008). A manutenção preventiva de mesas cirúrgicas deve ser feita de acordo com 

a recomendação do fabricante, sua condição física deve ser avaliada periodicamente para evitar 

acidentes. A figura 3 mostra uma mesa cirúrgica manual. 

                                                      

Figura 3– Mesa cirúrgica manual. 

 

Fonte: http://www.stramedical.com.br/index.php?cmd=produtos&id=1715 



 

Aparelho de anestesia – Esse equipamento administra os gases a vapores anestésicos para o 

paciente por meio de ventilação mecânica. Esses gases são mensurados de forma a controlar o nível de 

consciência do paciente durante a cirurgia. Antes de cada cirurgia a ser realizada é necessário observar 

a limpeza do carrinho de anestesia, as conexões e funcionamento do sistema de exaustão, verificar o 

aspirador, as mangueiras, pressão na rampa de gases, entre outros. A falta de manutenção ou utilização 

errada do aparelho de anestesia pode causar sérios danos à saúde do paciente e até mesmo levá-lo a 

morte. O maior problema envolvendo o aparelho de anestesia é a utilização de modelos obsoletos. O 

uso descontrolado dos gases durante a cirurgia pode gerar diversas complicações, entre elas hipoxemia 

(falta de oxigênio), que pode ter sido consequência de um mau funcionamento de válvulas reguladoras 

de pressão, falha no sistema de alarme de baixa pressão, falta de manutenção preventiva entre outros 

fatores (BRASIL, 2002). A verificação deste equipamento deve ser feita pelo auxiliar ou técnico de 

enfermagem e também é recomendável que o próprio anestesista o faça. O aparelho de anestesia é 

demonstrado na figura 4.  

 

Figura 4– Aparelho de anestesia. 

 

 

                                                 Fonte: http://santa-catarina.all.biz/aparelho-de-anestesia-g44919 

 

Bisturi elétrico – Esse equipamento é utilizado durante a cirurgia para cortar e coagular os 

tecidos biológicos. O bisturi elétrico gera uma corrente elétrica alternada de grande intensidade com 

frequência variável. Ele é composto por eletrodo ativo (caneta), eletrodo dispersivo ou de retorno 



(placa neutra) que é responsável por fechar o circuito, fornecendo um caminho fechado para circulação 

da corrente elétrica e pela dispersão da mesma, prevenindo assim riscos de queimaduras. É composto 

também por fonte geradora de energia, pedais e cabos. O bisturi elétrico é um equipamento que trás 

sérios riscos ao operador e também para o paciente, como choque elétrico, incêndio, queimaduras, 

paradas cardíacas ao paciente, entre outros. A placa do bisturi deve ser colocada em regiões de grande 

massa muscular e o mais próximo possível da incisão. Se ela não tiver estabelecido um bom contato 

com o paciente, ele sofrerá queimaduras nas regiões em que estão os eletrodos do eletrocardiógrafo 

(MACIEL; RODRIGUES, 2009). Antes de cada cirurgia deve-se analisar o estado dos fios e cabos do 

bisturi, da placa e da caneta. A manutenção deste equipamento deve seguir a recomendação do 

fabricante para garantir a segurança tanto do operador quanto do paciente. A figura 5 mostra um bisturi 

elétrico e seus componentes. 

 

Figura 5– Bisturi elétrico e seus componentes. 

 

Fonte: http://www.infinitymedshop.com.br/ecommerce_site/produto_8099_9790_Bisturi-eletronico-BP-150 

 

Cardioversor /desfibrilador – A unidade centro cirúrgico deve possuir um cardioversor/ 

desfibrilador para uso geral disponível. No caso de haver sala cirúrgica especializada em cirurgias 

cardíacas, é necessário que se disponha de mais um equipamento para permanência nesta sala. Esse 

equipamento é de suporte a vida. O desfibrilador é utilizado para aplicar pulsos breves e intensos de 

corrente elétrica na musculatura cardíaca do paciente com o intuito de reverter arritmias. O 

cardioversor detecta a atividade elétrica do coração e sincroniza a aplicação do pulso desfibrilatório 

com a onda R do eletrocardiograma, de modo que a aplicação deve ocorrer em até 30 segundos após a 

onda R. Ele é utilizado em casos de arritmias menos severas e fibrilações atriais. Antes de cada 

procedimento devem-se verificar os cabos, visto que os mesmos podem ser acidentalmente tracionados 

ocasionando o seu rompimento ou danos na isolação, e a caixa do equipamento que está em constante 

utilização em locais diferentes da unidade podendo sofrer quedas. A manutenção preventiva deste 



equipamento deve seguir a recomendação do fabricante. No caso da ausência desta informação, é 

fundamental que seja feita com um intervalo de seis meses. É recomendável a realização de inspeções 

diárias da carga na bateria e pelo menos uma descarga aplicada em um analisador de desfibriladores 

(BRASIL, 2002). A figura 6 mostra um cardioversor/ desfibrilador. 

 

Figura 6 – Cardioversor/desfibrilador. 

 

Fonte: http://mediplussaude.com.br/popup_image.php?pID=43&osCsid=fd019e74fa5e26ed51d576c4369e48d1 

  

Monitor multiparâmetros – Esse equipamento monitora os sinais vitais do paciente. Alguns 

monitores possuem mais parâmetros, mas os principais são: frequência cardíaca, pressão sanguínea, 

saturação de oxigênio arterial funcional, temperatura e a frequência respiratória. O monitor 

multiparâmetros possui alguns acessórios, como os eletrodos para captar os sinais elétricos gerados 

pelo músculo cardíaco, termistor que informa a temperatura, sensor eletro-óptico que possui dois leds 

como emissores de fonte de luz, um fotodiodo como emissor para captar a saturação de oxigênio do 

paciente, entre outros. Diariamente deve-se observar o estado de cada acessório, visto que os mesmos 

podem ter sofrido quedas. Os cabos são os principais motivos de fuga de corrente elétrica e devem ser 

verificados periodicamente para evitar acidentes, pois eles podem estar rompidos ou mal conectados. 

Deve-se também analisar a carga na bateria do monitor. A manutenção deve seguir a recomendação do 

fabricante. A figura 7 mostra o monitor multiparâmetros e seus acessórios.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7– Monitor multiparâmetros e acessórios. 

 

Fonte: http://rj.quebarato.com.br/rio-de-janeiro/monitor-multiparametrico-dixtal-mod-dx-2022-lc-de-transporte-

portatil__833423.html 

 

Entre os equipamentos móveis também estão as mesas auxiliares para instrumental cirúrgico, 

aspirador de secreções, foco auxiliar, banco giratório, balde inoxidável com rodízio, suportes de braços, 

bacia e soros, escada de dois degraus, estrado, carro para materiais estéreis, dentre outros (SOUZA et 

al, 2007). Todos esses equipamentos exigem uma inspeção periódica para analisar seu funcionamento 

visando favorecer a segurança do paciente e da equipe clínica.   

 

POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS COM EQUIPAMENTOS 

  

Ao passo que a tecnologia vem sendo cada vez mais empregada nos equipamentos médico-

hospitalares, aumentam-se também as exigências relacionadas à segurança elétrica, uma vez que com 

as novas tecnologias, os riscos associados a choques elétricos, erros operacionais, dentre outros, se 

tornam cada vez mais suscetíveis a ocorrer em ambientes hospitalares. A falta de manutenção, testes 

diários, inspeções periódicas dos equipamentos presentes no centro cirúrgico e o uso incorreto dos 

equipamentos eletromédicos ocasionam acidentes que podem trazer sérios danos à saúde do paciente e 

da equipe clínica (FLORENCE; CALIL, 2005).  

O bisturi elétrico é um equipamento presente no centro cirúrgico que trás sérios riscos ao 

profissional e seu paciente, como choque elétrico, queimaduras, entre outros. A principal causa dos 

acidentes envolvendo o profissional e o bisturi elétrico é um possível problema no funcionamento do 

equipamento, o qual não foi constatado antes da sua utilização. O risco de queimadura em pacientes 

está diretamente relacionado à má colocação da placa neutra, que faz a dispersão da corrente elétrica 

proveniente do eletrodo ativo (CABRAL, 2008). A figura 8 exemplifica uma ocorrência na qual a placa 

neutra foi colocada de modo que não estabelece um bom contato com o paciente, ocasionando em 



queimaduras na região onde se localizam os eletrodos do eletrocardiógrafo. Esse fato se deu devido à 

alta densidade de corrente concentrada na pequena área dos eletrodos. 

 

Figura 8– Possível ocorrência envolvendo bisturi eletrônico. 

 

Fonte: Maciel; Rodrigues, 2009. 

  

O desfibrilador representa sérios riscos na sua utilização e falhas no seu funcionamento podem 

ocasionar na morte de pacientes. No momento em que será utilizado é importante se certificar de que 

haja um bom contato entre as superfícies, eletrodo e paciente, evitando assim que parte da energia seja 

dissipada nesta interface deixando de atravessar o miocárdio, o que ocasionaria em queimaduras na 

pele do paciente (BRASIL, 2002).  

Todos os equipamentos presentes no centro cirúrgico devem ser inspecionados periodicamente 

e seu funcionamento deve ser analisado através de testes, prevenindo ocorrências de acidentes. É muito 

importante que um check list seja preenchido após verificar o funcionamento e estado dos 

equipamentos da sala cirúrgica.  

 

Acidentes envolvendo equipamentos  

  

 Uma paciente de 26 anos sofreu uma queimadura de terceiro grau no polegar direito durante a 

realização de uma cirurgia plástica para correção de hipertrofia mamária, a paciente foi submetida à 

anestesia geral. Após três horas de cirurgia, percebeu-se um odor de queimado na sala cirúrgica, houve 

a verificação do posicionamento da placa neutra do bisturi elétrico, mas finalmente constatou-se a 

queimadura no polegar direito da paciente, local onde se encontrava o oxímetro de pulso. O sensor foi 

retirado e o bisturi e a placa foram trocados. Ao investigar o motivo do acidente, a análise do bisturi 

revelou uma descontinuidade no fio de retorno, próximo à inserção na placa de dispersão. A paciente 

foi submetida a novas internações para tratar a lesão causada pela queimadura. Esse acidente ocorreu 

devido um defeito no fio da placa de dispersão, que impediu o retorno da corrente, a falta de saída fez 



com que a corrente elétrica procurasse pontos de menor resistência, que nesse caso foi o sensor do 

oxímetro de pulso, que gerou calor no local e queimadura. Os métodos para prevenção de acidentes 

elétricos causados por bisturi eletrônico é a checagem da integridade do circuito, uso correto do 

equipamento, manutenção preventiva, verificação periódica pré- cirurgia, entre outros fatores 

(BISINOTTO et al, 1995).  

 Ao iniciar o trabalho de parto, uma paciente de 28 anos foi acomodada em uma mesa cirúrgica 

para realização do parto normal. Durante o procedimento, a mesa cirúrgica quebrou, derrubando a 

paciente e o recém-nascido no chão. As consequências desse acidente foram a morte do recém-nascido, 

visto que sofreu traumatismo craniano  e traumatismo na região do púbis e na perna direita da paciente. 

Após constatações sobre o motivo do acidente fatal, foi levantada a hipótese de que a mesa não deveria 

ter passado por manutenção preventiva, não foi apresentada nenhuma evidência provando alguma 

inspeção recente e muito menos  verificação antes do procedimento (MESA cirúrgica quebra, recém-

nascido cai no chão e morre na Bahia, 2010). 

 Acidentes como os mencionados seriam evitados se uma análise dos equipamentos antes dos 

procedimentos fosse adotada na rotina diária do centro cirúrgico, o que também ajudaria a minimizar 

riscos relacionados a choque elétrico proveniente de equipamentos eletromédicos. A utilização de 

check list também é muito importante para avaliar a situação de cada equipamento e seu funcionamento 

antes dos procedimentos. O apêndice 1 exemplifica um check list. 

 

CONCLUSÃO 

 

  Visto que o centro cirúrgico tem suas particularidades especiais, diferentemente das outras 

unidades hospitalares, exige-se uma preparação minuciosa para que o seu bom funcionamento seja bem 

sucedido. A rotina de um centro cirúrgico deve ser muito bem avaliada para que as precauções 

relacionadas à segurança do paciente e da equipe clínica sejam priorizadas. 

 A sala cirúrgica requer uma avaliação diária antes da realização de cada procedimento. Todos 

os equipamentos devem ser verificados, testando seu funcionamento e estado para prevenção de riscos 

durante sua utilização. Acidentes relacionados a equipamentos eletromédicos podem ser prevenidos, 

visto que os motivos mais frequentes de acidentes são a falta de manutenção preventiva, utilização 

incorreta do equipamento, ausência dos testes diários de funcionamento e do check list.  

 As cirurgias tornaram-se mais frequentes nos últimos anos, e a preocupação com o bem estar 

dos profissionais da unidade centro cirúrgico tem crescido cada vez mais. Portanto, é essencial que tais 



profissionais tenham um conhecimento amplo dos equipamentos que utilizarão nos procedimentos, e 

também do métodos de prevenção dos acidentes que  tem-se tornado cada vez mais comuns.    
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APÊNDICE 1- CHECK LIST VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRÚRGICO 

 

 

Sala:____ Data: __/__/__ Horário: __:__ 

 

1º Verificar a limpeza da sala e dos equipamentos; 

2º Verificar a conexão dos cabos na energia elétrica.                                               Realizar teste de vazamento do circuito       

3º Verificar: 

 

FOCO CIRÚRGICO:                                                                                             BISTURI ELÉTRICO: 

  

 Funcionamento das lâmpadas                                                                                   Estado dos cabos                    

 Lâmpadas reserva                                                                                                      Estado da caneta      

                                                                                                                                    Estado da placa neutra 

NEGATOSCÓPIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR :    

 Limpeza do equipamento           

 Funcionamento das lâmpadas                                                                                    Carga na bateria 

                                                                                                                                    Condições dos cabos 

MESA CIRÚRGICA:                                                                                              Estado do equipamento 

                                                                                                                                             

Condição física da mesa cirúrgica                                                                             MONITOR MULTIPARÂMETROS: 

Porte físico do paciente (Peso/Tamanho)                                 

                                                                                                                                    Condições dos cabos ECG 

APARELHO DE ANESTESIA:                                                                             Condições do oxímetro de pulso 

                                                                                                                                    Condição do capnógrafo  

Sistema de exaustão                                                                                                    Estado do equipamento 

Material de ventilação reserva                                                                                     Carga na bateria 

Aspirador funcionante  

Vaporizador funcionante 

Mangueiras e pressão na rampa de gases 

Condição do carrinho de anestesia        

Material de intubação 

Realizar teste de vazamento do sistema                                                                                                               


