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AVALIAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O CURSO CUIDADO DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA AO PACIENTE NO 
CENTRO CIRÚRGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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O Centro Cirúrgico (CC) caracteriza-se por uma área de risco e alta complexidade nas instituições 
hospitalares, além de apresentarem alta rotatividade de pacientes. Por isso, demandam profissionais 
habilitados para atuar em suas áreas, bloco cirúrgico (BC), sala de recuperação pós-anestésica (SR) e centro 
de materiais e esterilização (CME). O curso de enfermagem Escola de Enfermagem da UFRGS não 
contempla em seu currículo, aulas teóricas e práticas sobre CC, portanto, observou-se a necessidade de 
criar um espaço de aprendizado teórico-prático sobre o cuidado de enfermagem no centro cirúrgico por 
meio de um curso de extensão. Objetiva-se relatar a experiência e avaliação dos alunos participantes do 
curso Cuidado de enfermagem e segurança ao paciente no centro cirúrgico. Trata-se de um relato de 
experiência sobre a organização e avaliação da segunda edição do curso realizado no ano de 2017. Foram 
oportunizadas 30 vagas que foram preenchidas poucas horas após a divulgação do curso, demonstrando 
interesse por parte dos acadêmicos de enfermagem. Foi elaborado um cronograma composto por quatro 
aulas teóricas presenciais sobre centro de materiais e esterilização, bloco cirúrgico, sala de recuperação, 
centro cirúrgico ambulatorial e procedimentos endoscópicos, e, comissão intrahospitalar de doação de 
órgãos e tecidos (CIHDOTT), 5 atividades de ensino à distância (EAD) sobre as temáticas e três visitas 
técnicas, totalizando uma carga horária de 60 horas aos participantes. Ao término do curso foi solicitado 
que cada aluno respondesse a um formulário online e anônimo, com perguntas referentes ao curso de uma 
forma ampla e, em sequência, sobre cada temática abordada. No total dos 30 inscritos, houveram 10 
desistências devido a mudança de horário das aulas da graduação e 2 não responderam por fazerem parte 
da organização do curso. Ao final das atividades, 18 alunos receberam o certificado de conclusão de curso e 
todos responderam o questionário. Das 18 avaliações, 83,3% (15) consideraram a relevância dos conteúdos 
ministrados e a relevância para a graduação como ‘’ótimo’’. A visão sobre a área de CC mudou após o curso 
para 94, 4% (17) dos participantes. A partir das avaliações foi possível concluir que esta área do 
conhecimento necessita de mais espaço no ensino e currículo da enfermagem, principalmente pela sua 
grande especificidade e complexidade. 
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