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RESUMO 
 
 

O TRABALHO NO CENTRO CIRÚRGICO: INFLUÊNCIA NO DIA A DIA NA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM QUE ATUA NO SETOR RESUMO Introdução O trabalho proporciona ao 
homem subsídios para atender suas expectativas de vida e conseguir alcançar seu 
reconhecimento perante a sociedade, obter status, criar uma identidade social, sustentar sua 
família e conquistar bens materiais. Este ocupa grande espaço em sua vida e pode ser gerador 
de fatores desgastantes e potencializadores dos processos saúde-doença. Toda atividade 
profissional requer que se administre as horas de trabalho e as concilie com a vida pessoal e 
familiar. Dentre as várias atuações da enfermagem no desenvolvimento de sua profissão o 
trabalho no Centro Cirúrgico tem como características, em suas atividades, o esforço físico e 
mental levando em conta o stress do ambiente, e a dependência de pessoal, materiais e 
equipamentos. É importante relatar esse trabalho sob a visão de quem o executa, suas 
dificuldades, anseios e, detectar principais pontos de desgastes, relatados pelos trabalhadores 
de enfermagem e a, consequência que esses têm em sua vida profissional e social. Entende-se 
que isso possibilitará, por meio dos dados coletados, alertar os responsáveis da instituição 
sobre a necessidade de possíveis alterações, tanto da infraestrutura quanto do planejamento 
pessoal e apoio psicológico e social à equipe. Objetivo: Descrever o trabalho realizado no CC, 
de um município da região do vale do Paraíba paulista, e a influencia desse na vida da equipe 
de enfermagem que atua no setor. Método Trata-se de um estudo de caso descritivo, realizado 
a partir de uma abordagem qualitativa em um centro cirúrgico de um Hospital no município de 
Taubaté no vale do Paraíba paulista; com a equipe de enfermagem que atua nos diversos 
turnos, por meio de um formulário semi estruturado e, ainda com registro no diário de campo. 
Resultados: Foram entrevistados 22 funcionários, dentre esses, 06 são enfermeiros, 14 
auxiliares de enfermagem e 02 técnicos; a maioria é sexo feminino; sendo a maior idade 57 
anos e a menor 23 anos. As enfermeiras trabalham no setor em média 2 anos, entre os 
técnicos 1 esta na atividade a 4 anos e 3 meses, já os auxiliares de enfermagem predomina de 
1 a 5 anos. A maioria da equipe optou em trabalhar no CC. Quanto à vida social apresentam 
bom relacionamento com as pessoas próximas e não costumam levar os problemas de 
trabalho para casa, se desligando desses; Praticam atividades de lazer e queixam-se de dor no 
corpo após longas jornada de trabalho. Quanto aos relatos pessoais a maioria não se sente 
cansado, desanimado, abatido e depressivo, considerando o tempo de descanso adequado, o 
que propicia sono com qualidade. Consideram, ainda, o ambiente de trabalho agradável e 
seguro, relatando não sobrecarga de trabalho; quatro profissionais citaram que adquiriram 
algum problema após ter iniciado o trabalho no CC, enxaqueca e dor na coluna. Conclusão: 
Observa-se que os profissionais ao responderem a entrevista demonstram que estão satisfeitos 
com sua opção de trabalho e poucos relatam problemas devido a sua ocupação, no entanto, no 
diário de campo identificou-se uma certa preocupação em expor mais enfaticamente suas 
opiniões. Palavras-chave: Enfermagem; Centro Cirúrgico; Saúde. 


