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Introdução: O CC é uma unidade de alto risco, em que os processos de trabalho constituem-se
em práticas complexas, interdisciplinares, com forte dependência da atuação individual e da
equipe, em condições ambientais dominadas por pressão e estresse (CARVALHO et al., 2015). No
referido ambiente o trabalho conjunto e coeso de todos os integrantes das equipes cirúrgicasé
fundamental.
Objetivo: caracterizar a equipe multiprofissional que atua em um centro cirúrgico de um hospital
geral
Metodologia:pesquisa descritiva, transversal,com 107 profissionais de saúde que atuavam no
centro cirúrgico de um hospital filantrópico do sul do Brasil, nos meses de janeiro e fevereiro de
2017. A mesma integra a dissertação de mestrado intitulada: “Avaliação da equipe
multiprofissional sobre clima de segurança antes e após implantação do checklist cirurgia
segura”. Foram excluídos 17 profissionais por estarem atuando a menos de um mês na unidade ou
por estarem afastados por licença saúde no período da coleta. Analise dos dados realizada com o
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uso de estatística descritiva e o StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0.
Cumpridos todos os aspectos éticas conforme preconizado na Resolução do Conselho Nacional de
Saúde 466/2012. Projeto de pesquisa aprovado sob número 1.834.908 e CAAE:
60803516.9.0000.5350.
Resultados:Dos 107 profissionais que integraram a pesquisa, 41 (38,3%) são cirurgiões,
40(37,4%) técnicos de enfermagem, 10 (9,3%) anestesiologistas,com igual participação, 6 (5,6%)
residentes de medicina e enfermeiros e, commenor percentual4 (3,7%) pediatras.A participação
dos profissionais foi homogênea entre os sexos, ofeminino prevaleceu na enfermagem e o
masculino nos médicos. Ocorreu predomínio de adultos jovens, seguido dos com 40 a 60 anos
incompletos. A grande maioria era da cor branca. Quanto aos anos de experiênciao maior
percentual é dos que atuavam há mais de 18 anos, seguido dos de dois a seis anos incompletos. No
que tane ao tempo de trabalho no hospital pesquisado,o maior percentual é dos que trabalham de
dois a seis anos incompletos e, imediatamente após, dos com 18 anos ou mais.
Conclusão: O conhecimento do perfil sócio demográfico da equipe multiprofissional que atua em
um centro cirúrgicoé importante, pois auxilianas tomadas de decisões, processos de trabalho,além
de subsidiar gestores na compressão e manuseiode situações complexas que envolvem o trabalho
em equipe e a assistência ao paciente em centro cirúrgico.
Descritores: Enfermagem; Enfermagem perioperatória; Cirurgia.

