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RESUMO 

OBJETIVO: Identificar os principais desafios da equipe de enfermagem atuante em 
Centro Cirúrgico. MÉTODO: Estudo quantitativo, descritivo e exploratório. 
Responderam ao questionário via digital, 105 profissionais de enfermagem 
associados à SOBECC. Realizada análise descritiva e teste x² (p < 0,05). 
RESULTADOS: Idade média de 40,9±10,3 anos, maioria do sexo feminino (93%), 
enfermeiros (88%), atuantes em instituições públicas (50%), residentes na região 
sudeste (47%) e média 11,8±8,7 anos de experiência profissional em Centro Cirúrgico. 
Relataram bom nível de satisfação no trabalho (7,8±1,7), porém a maioria (75%) se 
sente estressados frequentemente e diariamente. Os desafios de maior relevância 
foram: falta de funcionários, exigências (agilidade e qualidade), conflitos entre 
profissionais, falta de materiais ou equipamentos, grau de complexidade dos 
pacientes. Outros desafios citados: trabalho e comunicação entre as equipes de 
diversos setores de apoio, falta de valorização da equipe de enfermagem pela gestão 
e equipe médica. CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem de Centro Cirúrgico refere 
bom nível de satisfação profissional, porém se sente estressada frequentemente no 
trabalho devido a muitos desafios diários.  

Palavras – chave: enfermagem, desafios, Centro Cirúrgico 

Key words: nursing, challenges, Surgical Center 
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INTRODUÇÃO 

      O Centro Cirúrgico (CC) é um local onde procedimentos complexos são 

realizados e se caracteriza por uma rotina intensa e serviços especializados1. 

      Os profissionais que trabalham neste ambiente devem ter conhecimento 

teórico, científico e prático sobre essa área. Stumm, Maçalai, Kirchner2 afirmam que a 

qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente no período 

perioperatório, interfere nos resultados do procedimento realizado.  

      Para que se tenha uma assistência de qualidade é necessário um conjunto de 

ações que qualifiquem a unidade hospitalar, não bastam profissionais qualificados, o 

local de trabalho precisa ter boa infraestrutura e limpeza adequada para uma melhor 

assistência3. 

      A equipe de enfermagem que atua no CC pode enfrentar várias dificuldades 

em sua rotina diária, dentre elas destacam-se as dificuldades de comunicação e falta 

de materiais e equipamentos2.  

      Além disso, a equipe pode passar por diversos conflitos e dilemas éticos, onde 

carecem de habilidade clínica, rigidez, bom senso e postura. O nível de complexidade 

dos cuidados de enfermagem frente às inovações tecnológicas exige do enfermeiro 

as habilidades citadas acima para que as escolhas corretas sejam tomadas 

promovendo benefícios ao paciente4. 

      Devido a isso, cada vez mais a equipe de enfermagem se faz importante neste 

local. O trabalho tem se transformando em um evento complexo devido às diversas 

funções que precisam ser integradas como de administração, gerenciamento, 

assistência e pesquisa5. 

       A liderança é um aspecto importante para o enfermeiro, já que o mesmo lida 

com equipes e administração de pessoas. Por relacionar-se com outros profissionais, 

a concorrência de poder junto com a falta de independência confirma a frase “o 

enfermeiro vive buscando a autoridade na prática de tarefas de gerenciamento6”. 

      Passos, Silva e Carvalho7 afirmam que estas dificuldades podem interferir na 

vida dos profissionais, prejudicando a saúde e repercutindo no desempenho das 

atividades laborais. Sobrecarga de trabalho e a falta de tempo adequado faz com que 

os profissionais realizem atividades com maior velocidade. Essa sobrecarga 
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desencadeia estresse no funcionário fazendo com que ele não exerça suas funções 

com o devido cuidado e prejudique sua saúde física e mental8.  

      Associado a esta sobrecarga psicológica, fatores como novas tecnologias, 

concorrência e insegurança favorecem o desgaste emocional e físico dos 

profissionais9. 

      Por este ser um assunto relevante, decidiu-se investigar junto aos profissionais 

de enfermagem atuantes em Centro Cirúrgico quais os desafios atuais vivenciados 

por eles. 

OBJETIVO 

      Identificar os principais desafios da equipe de enfermagem que atua em Centro 

Cirúrgico. 

MÉTODO 

      Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e transversal que 

abrangeu 105 profissionais de enfermagem em todo o território nacional, através de 

uma ferramenta digital online que foi enviada por e-mail para os associados da 

SOBECC (Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 

Anestésica e Centro de Material e Esterilização). Os dados foram coletados em abril 

de 2018.   

      A SOBECC é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 04 de 

setembro de 1991, que reúne profissionais de enfermagem de todo o território 

nacional que atuam no Bloco operatório (Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

Centro de Material e Esterilização). 

      O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo (CAAE: 78751917.1.0000.5377 

aprovado em 14/11/2017) e posteriormente aprovado pela diretoria da SOBECC, que 

encaminhou aos seus associados uma breve explicação sobre o estudo, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o questionário via e-mail.  

      O instrumento para a coleta de dados foi elaborado pelos pesquisadores. Trata-

se se um questionário autoaplicável contendo 14 perguntas, dentre elas 9 eram 

fechadas e 5 abertas contemplando dados sociodemográficos, profissionais, nível de 
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satisfação com o trabalho, lista de possíveis desafios de atuar no Centro Cirúrgico, 

escala para avaliar a relevância de cada item (escala tipo Likert, 1 representava pouco 

relevante e 10 muito relevante) e questão sobre as atitudes ou estratégias para 

enfrentar os desafios listados. 

      Os resultados obtidos através do instrumento de coleta foram organizados em 

tabelas e realizada a análise descritiva.  

      A análise estatística foi realizada para avaliar as diferentes prevalências 

encontradas através do teste exato de Fisher (qui-quadrado) e valores de P < 0,05 

foram considerados estatisticamente significantes. 

 

 

RESULTADOS 

 

      A amostra foi composta de 105 participantes, o que representava 47% dos 

associados da SOBECC até o mês de abril de 2018. A idade média foi de 40,9±10,3 

anos, maioria do sexo feminino (93%), enfermeiros (88%), casados (63%), residentes 

na região sudeste (47%), atuantes em instituições públicas (50%), não possuem duplo 

vínculo (64%) e média 11,8±8,7 anos de experiência profissional em Centro Cirúrgico, 

as demais variáveis sociodemográficas encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Variáveis sociodemográficas dos profissionais de saúde atuantes em Centro 
Cirúrgico. São Paulo, 2018. 

 

Variáveis (n = 105) n % 

Gênero 
Masculino  
Feminino 

 
07 
98 

 
07 
93 

Idade 
20-29 anos 
30-39 anos  
40-49 anos 
50-59 anos 
60-69 anos 

 
16 
36 
25 
25 
03 

 
15 
34 
24 
24 
03 

Situação conjugal 
Casado ou união estável 
Solteiro 
Divorciado ou separado 
Viúvo 

 
66 
29 
08 
02 

 
63 
28 
07 
02 

Região que reside 
Sudeste 
Sul 
Nordeste 
Norte 
Centro-oeste 
Sem dado 

 
49 
20 
16 
10 
08 
02 

 
47 
19 
15 
09 
08 

 02 
Qualificação profissional 
Enfermeiro 
Técnico /Aux de Enf 
Instrumentador Cirúrgico 

 
93 
07 
05 

 
88 
07 
05 

Carga horária 
6h diárias 
8h diárias                                               
12x36 
Outras       

 
36 
35 
16 
18 

 
34 
33 
15 
18 

Tipo de Instituição que trabalha 
Hospital Público 
Hospital Privado 
Hospital Filantrópico 
Instituição de Ensino 
Outros 

 
53 
43 
05 
02 
02 

 
50 
41 
05 
02 
02 

Tempo de experiência em CC 
Até 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
21 a 25 anos 
26 a 30 anos 
31 ou mais 

 
32 
27 
15 
15 
09 
05 
02 

 
30 
26 
14 
14 
09 
05 
02 

Possui duplo vínculo 
Não 
Sim 

   
67 
38 

 
64 
36 
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      Em relação ao nível de satisfação no trabalho, a média foi 7,8±1,7, sendo que 

1 representava pouco satisfeito e 10 muito satisfeito (Tabela 2). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, instrumentadores.  

      Apesar de não serem estatisticamente significantes, os trabalhadores de 

Hospitais Privados possuem nível de satisfação no trabalho superior ao de 

trabalhadores de Hospitais Públicos. 

 

Tabela 2: Nível de satisfação no trabalho dos profissionais de enfermagem atuantes 
em Centro Cirúrgico. São Paulo, 2018. 

Nível de Satisfação no trabalho (1-10) 
Todos (n=105) 
 
Enfermeiros (n=93) 
 
Técnicos/ Aux e Instrumentadores (n=12) 
 
Trabalhadores de Hospitais Públicos (n=54) 
 
Trabalhadores de Hospitais Privados (n=44) 

Média DP 
7,8 ± 1,7 

 
7,8 ± 1,6 

 
7,7 ± 1,8 

 
7,2 ± 1,8 

 
8,2 ± 1,2 

NS 

 

 

      Apesar do bom nível de satisfação no trabalho, a maioria dos entrevistados 

(60%) se sente estressados frequentemente, 15% diariamente, 24% raramente e 1% 

nunca. Se juntarmos os estressados frequentemente com os diariamente obtém-se 

75% dos participantes.  

      Em relação aos desafios de atuarem no CC, os de maior relevância foram: falta 

de funcionários, exigências (agilidade e qualidade), conflitos entre profissionais, falta 

de materiais ou equipamentos, grau de complexidade dos pacientes (Tabela 3).  

Não houve diferença estatisticamente significante entre os profissionais, porém 

para os enfermeiros, técnicos/auxiliares, instrumentadores e trabalhadores de 

Hospitais Públicos o desafio com maior relevância foi a falta de funcionários, já para 

os trabalhadores de Hospitais privados foi a exigência (qualidade e agilidade). 
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Tabela 3: Grau de relevância dos desafios do trabalho em Centro Cirúrgico segundo 
profissionais de enfermagem atuantes na área. São Paulo, 2018. 

 
Desafios do 
trabalho em 
Centro Cirúrgico 
(1-10) 

Média DP 
Todos 

 
Enf° 

Téc/Aux 
Instrum 

Trab. 
Hospitais 
Públicos 

Trab. 
Hospitais 
Privados 

Falta de 
funcionários 

7,9 ± 2,5 7,8 ± 2,5 8,8 ± 1,9 8,8 ± 1,6 7,2 ± 2,8 

Exigências 
(qualidade e 
agilidade) 

7,7 ± 2,4 7,7 ± 2,3 7,4 ± 2,7 7,8 ± 2,2 8,0 ± 2,3 

Conflitos entre 
profissionais
  

7,7 ± 2,4 7,6 ± 2,4 8,2 ± 2,1 8,4 ± 1,8 7,2 ± 2,6 

Falta de materiais 
ou equipamentos 

7,6 ± 2,7 7,5 ± 2,7 8,3 ± 2,7 8,3 ± 2,2 7,0 ± 2,8 

Grau de 
complexidade dos 
pacientes 

7,2 ± 2,6 7,3 ± 2,5 6,9 ± 3,2 7,6 ± 2,5 7,2 ± 2,5 

Falta de 
treinamento e 
conhecimento 

6,8 ± 2,8 6,7 ± 2,8 8,0 ± 2,8 7,3 ± 2,7 6,4 ± 2,8 

Limpeza do 
ambiente 

6,8 ± 2,9 6,9 ± 2,9 6,8 ± 3,5 6,9 ± 3,0 6,9 ± 2,9 

Carga horária 
elevada 

6,6 ± 2,7 6,5 ± 2,6  7,1 ± 3,3 7,0 ± 2,7 6,3 ± 2,5 

 

      Vários outros desafios foram citados pelos profissionais de enfermagem, eles 

foram agrupados por semelhança temática e os que obtiveram maior prevalência 

foram: trabalho em equipe e comunicação entre as equipes e diversos setores de 

apoio, falta de valorização da equipe de enfermagem pela gestão e equipe médica, 

falta de gerenciamento do CC e da equipe. Os demais desafios encontram-se na 

Tabela 4. 

. 
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Tabela 4. Desafios citados pelos profissionais de enfermagem atuantes em Centro 

Cirúrgico. São Paulo, 2018. 

Desafios citados pelos 
profissionais de enfermagem 

N % 

Trabalho em equipe e 
comunicação 

29 34 

Falta de valorização profissional/ 
reconhecimento e autonomia 

16 19 

Falta de gerenciamento do CC e 
da equipe 

14 17 

Sobrecarga de tarefas 
(administrativas, assistenciais, 
implementação da SAE) 

8 9 

Falta de conhecimento científico e 
treinamento 

8 9 

Precária estrutura física e falta de 
materiais 

6 7 

Pouca motivação no trabalho e 
comprometimento dos 
profissionais 

4 5 

Total 85 100 

 

 

      Diversas sugestões foram citadas pelos profissionais de enfermagem para 

superar os desafios, as respostas também foram agrupadas por semelhança temática 

e destacaram-se: manter o equilíbrio, calma e postura profissional, buscar 

conhecimento científico, planejamento e gerenciamento de risco. Na Tabela 5 

encontram-se as demais estratégias referidas pelos profissionais.  
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Tabela 5. Sugestões dos profissionais de enfermagem atuantes em Centro Cirúrgico 

para superar os desafios no trabalho. São Paulo, 2018. 

Sugestões para superar os 
desafios 
 

N % 

Manter o equilíbrio, calma e uma 
postural profissional 

13 14 

Conhecimento científico, treinamento 12 13 

Planejamento e gestão de riscos 12 13 

Gerenciar de forma coerente 
mantendo a liderança  

9 10 

Diálogo 8 9 

Criar soluções para resolver os 
problemas 

8 9 

Calma, paciência e sabedoria, fazer 
o melhor 

7 7 

Comunicar a gestão/diretoria para 
resolver os problemas 

7 7 

Trabalhar com o que tem disponível, 
adaptação 

7 7 

Comprometimento com o trabalho, 
encorajar a equipe 

6 6 

Agilidade, habilidade, discernimento 
e destreza 

5 5 

Total 94 100 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 Em relação ao perfil dos entrevistados, destaca-se que havia representantes 

de todas as regiões do Brasil, mas a de maior representatividade foi a região sudeste, 

possivelmente por possuir maior número de instituições hospitalares e especialmente 

no estado de São Paulo por ser a sede da SOBECC.  

      A maioria dos participantes deste estudo apresenta um bom nível de satisfação 

no trabalho, porém se sentem estressados frequentemente, esta dualidade entre 

satisfação e sofrimento também foi encontrada no estudo de Tostes et al10 com 

profissionais de enfermagem atuantes em CC no Paraná. 
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Cabem ressaltar, que o CC é caracterizado por trabalho interdisciplinar, 

práticas complexas, onde a atuação individual e da equipe são parte essencial para o 

processo de cuidado, consequentemente um local de grande estresse e pressão11. 

       A partir dos dados obtidos avaliou-se que alguns fatores colaboraram para esse 

estresse como: falta de funcionários, exigências, conflitos entre profissionais, falta de 

materiais ou equipamentos, grau de complexidade dos pacientes e sobrecarga de 

tarefas.  

Vários estudos corroboram com estes resultados. Destaca-se o estudo com 

profissionais de enfermagem no Paraná, para eles os fatores geradores de estresse 

foram a sobrecarga de trabalho; falta de planejamento, de recursos humanos, de 

materiais e equipamentos; e ambiente fechado8. Também um estudo no Rio Grande 

do Sul em 2006 já apontava desafios semelhantes: dificuldades no relacionamento 

interpessoal na comunicação entre os profissionais, deficiência e falta de materiais, 

equipamentos e pessoal de enfermagem2. Pode-se inferir que os anos têm passado, 

porém os problemas continuam os mesmos.  

      No presente estudo, os participantes enfatizaram a importância da boa relação 

estabelecida entre profissionais envolvidos no CC e do conhecimento cientifico para 

que possam traspor as dificuldades como as encontradas, e tudo isso se faz 

importante para o grau de satisfação da enfermagem nesse local de trabalho de ampla 

complexidade. 

      A relação de respeito entre profissionais é de extrema importância para que as 

ações e cuidados que ocorrem nesse local de trabalho possam acontecer com 

harmonia gerando respeito, autonomia e motivação para tais atividades12. 

Outro problema citado foi a desvalorização profissional, falta de autonomia e 

reconhecimento dos mesmos, trata-se de um problema antigo, talvez crônico e não 

restrito a área hospitalar, profissionais de enfermagem da Atenção Primária à Saúde 

em Minas Gerais, também se sentem desvalorizados13. Neste mesmo estudo os 

enfermeiros entrevistados, acreditam que uma forma da enfermagem receber o 

reconhecimento que merece é transmitindo ao outro o seu valor, e assim receberá de 

volta o reconhecimento. 

 A maioria dos participantes deste estudo exercia a função de enfermeiro e este 

executa a gestão do setor. Para Gomes, Dutra, Pereira5. para que o enfermeiro 
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desempenhe uma gerência inovadora na busca pela melhoria na qualidade da 

assistência de enfermagem, com maior satisfação para a equipe e organização às 

quais presta serviço, a liderança e a comunicação são estratégias fundamentais. 

Estas estratégias também foram citadas pelos profissionais entrevistados neste 

estudo.  

Além disso, várias outras estratégias foram sugeridas pelos entrevistados. 

Algumas delas se assemelham ao estudo com enfermeiros de CC no Rio Grande do 

Sul, para eles as principais estratégias são a construção de espaços de gestão 

compartilhada para promover a integração entre os profissionais, a resolução de 

conflitos e o intercâmbio de saberes11. 

      

 

CONCLUSÃO 

      Pode-se concluir que o CC é um local de ampla complexidade onde alguns 

fatores como falta de funcionários, exigências (agilidade e qualidade), conflitos entre 

profissionais, falta de materiais ou equipamentos e grau de complexidade dos 

pacientes podem afetar o serviço oferecido. 

      Diante disso, entende-se que a equipe de enfermagem se faz muito importante 

nesse local, tendo que saber traspor esses desafios encontrados, e especialmente o 

enfermeiro, pois é responsável pela gestão de pessoas e do cuidado ao paciente. 

       Apesar desses desafios, a equipe de enfermagem de CC refere bom nível de 

satisfação profissional, porém se sente estressada frequentemente no trabalho devido 

a muitos desafios diários. 

      Mediar os conflitos com diálogo e postura profissional, buscar conhecimento 

científico, planejamento e gerenciamento são algumas das estratégias usadas para 

superar os desafios no trabalho.  

 

 

 

 
 

 



13 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

1. Sousa FMS. Condições de trabalho de ambiente cirúrgico e a saúde dos 

trabalhadores de enfermagem. 114 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Enfermagem, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2011. http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p

&nextAction=lnk&exprSearch=20522&indexSearch=ID 

2. Stumm EMF, Maçalai RT. Kirchner RM. Dificuldades enfrentadas por Enfermeiros 

em um Centro Cirúrgico. Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, 

Espanha, Portugal. 2006;3(15):464-471. 

http://www.redalyc.org/pdf/714/71415311.pdf 

3. Teixeira CMS, Abruceis PJ, Ciconha, W D. Centro Cirúrgico: Compreendendo sua 

estrutura e organização. Curso de Enfermagem, Inesul. 2015:3-16. 

https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-idvol_15_1320352584.pdf 

4. Oliveira MAN, Rosa DOS. Conflitos e dilemas éticos: vivência de enfermeiras no 

Centro cirúrgico. Rev baiana de Enfermagem. 2016;1(30):344-355. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/14237 

5. Gomes LC, Dutra KE, Pereira ALS. O enfermeiro do gerenciamento do Centro 

Cirúrgico. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery. 2014;1(16):1-21. 

http://re.granbery.edu.br/artigos/NTEy.pdf 

6. Pereira FCC, Bonfada D, Lima KC, Miranda FAN. Processo de trabalho da 

enfermagem: pensando a fragmentação a partir da contextualização no Centro 

Cirúrgico. Revista de Enfermagem. 2013;(7):995-1000. 

7.Passos JB, Silva EL, Carvalho MMC. Estresse no Centro cirúrgico: uma realidade 

dos profissionais de enfermagem. Revista de  em Saúde. 2010;11(2):35-38. 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma/article/view/550 

8. Jacques JPB, Ribeiro RP, Martins JT, Rizzi DS, Schmidt C. Geradores de estresse 

para os trabalhadores de enfermagem de centro cirúrgico. Semina: ciências biológicas 

e da saúde.2015;1(36):25-32. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/18197 

9. Silva ROC. Batista K.M, Grazziano ES. Personalidade resistente nas equipes 

médica. Sobecc.  2014;4(19):214-218. 

http://sobecc.org.br/arquivos/artigos/2015/pdfs/v19n4/SOBECC_v19n4_214-218.pdf 

10.Tostes MFP, Silva AQS, Garçon TL, Maran E, Teston EF. Dualidade entre 

satisfação e sofrimento no trabalho da equipe de enfermagem em Centro Cirúrgico. 

Sobecc. 2017;1(22):3-9. 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20522&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20522&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20522&indexSearch=ID
http://sobecc.org.br/arquivos/artigos/2015/pdfs/v19n4/SOBECC_v19n4_214-218.pdf


14 
 

 
 

11. Dall’agnolb CM, Martins FZ. Centro cirúrgico: desafios e estratégias do enfermeiro 

nas atividades gerenciais. Revista Gaúcha de Enfermagem. 2016;37(4):1-9. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198314472016000400415&script=sci_abstract

&tlng=pt 

12. Caram CS, Rezende LC, BRITO MJM. Prática colaborativa: Potencialidade e 

desafios para o enfermeiro no contexto hospitalar. Revista Mineira de Enfermagem. 

2017:1-9. http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1208. 

13. Lage CEB, Alves MS. Debatendo a valorização da enfermagem: a voz dos 

enfermeiros da atenção primária à saúde. Revista de Enfermagem. 2017; 11 (3): 1381-

1387. http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/908


15 
 

 
 

APÊNDICE A 

 Instrumento para coleta de dados  

 

1)  Idade: _________ 

2) Gênero:         Feminino            Masculino  

3) Situação conjugal:  

     Casado ou união estável  

Solteiro                     

Viúvo                                 

Divorciado ou separado 

 

4) Local onde reside: ___________________  

5) Função que exerce:  

Auxiliar de Enfermagem 

Técnico de Enfermagem 

Instrumentador Cirúrgico 

Enfermeiro 

 

6)  Turno de trabalho: 

           6h diárias 

8h diárias 

 12/36h  

 Outro: 

 

Caracterização sociodemográfica 

Situação profissional 
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7) Tipo de hospital: 

Público 

Privado 

Outros 

  

8) Quanto tempo tem de experiência na área de Centro Cirúrgico? 

_______________________________________________________ 

9) Possui duplo vínculo? (Dois empregos)         SIM            NÃO  

10) Qual seu nível de satisfação com o seu trabalho 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10  

             Pouco satisfeito                                                                      Muito satisfeito 

11) Quantas vezes se sente estressado em uma semana típica de trabalho no 

Centro Cirúrgico? 

            Nunca            Raramente           Frequentemente       Diariamente 

 

12) Na questão abaixo foram listados vários itens que podem ser considerados 

desafios vivenciados no dia-a-dia de trabalho. Em sua opinião, qual o nível 

de relevância de cada ponto citado abaixo, sendo 1 – menos relevante e 10 

– muito relevante? 

 

                Falta de materiais ou equipamentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

Questões envolvendo o tema 
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               Carga horária elevada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

               Conflitos entre profissionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                Exigência para cumprir as tarefas com qualidade e agilidade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                Falta de treinamento e conhecimento prático/científico  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

                Falta de funcionários (Escala de serviço) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

               Grau de complexidade dos pacientes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

               Limpeza do ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13) Frente a esses desafios, qual sua atitude para enfrentá-los? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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14) Em sua opinião, existe outro fator que você considera um desafio no 

trabalho da equipe de enfermagem no Centro Cirúrgico? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


