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1. RESUMO  
 
O  centro  cirúrgico  é  um  ambiente  de  trabalho  altamente  especializado  em  que  várias  equipes               
desempenham  atividades  de  alta  complexidade  de  forma  cooperativa  e  sincronizada.  O  nível  de              
treinamento  e  sincronização  na  realização  destes  procedimentos  determinam  o  tempo  total            
consumido,  o  nível  de  stress  do  pessoal  envolvido,  o  risco  de  aparecimento  de  intercorrências  e                
acidentes,  o  custo  total  do  procedimento  e,  principalmente,  a  qualidade  do  resultado  final.  O               
projeto  Curso  de  Técnica  Cirúrgica  com  Ênfase  em  Ortopedia  nasceu  da  constatação  da              
necessidade  de  melhorar  a  habilidade  dos  profissionais  no  ambiente  do  centro  cirúrgico,  pois  são               
evidentes  algumas  lacunas  de  conhecimento  teórico  e  prático  no  que  diz  respeito  à  dinâmica  de                
movimentação,  protocolos  de  prevenção  de  infecção,  preparo  e  manuseio  de  instrumentais            
principalmente   em   relação   às   especificidades   dos   procedimentos   em   cirurgia   ortopédica.   
O  curso  é  dividido  em  quatro  capítulos:  técnicas  perioperatórias,  prevenção  de  infecção,  técnica              
básica  e  Ortopédica  específica.  Será  programado  para  um  amplo  público  alvo  desde  circulantes  e               
instrumentadores  a  graduandos  e  residentes  em  Ortopedia,  tendo  objetivos  e  conteúdos            
específicos  para  cada  nível.  O  projeto  é  baseado  no  conceito  de  ensino  à  distância  (EAD)  com                 
vídeos,  textos,  diapositivos  e  referências  bibliográficas  na  plataforma  Moodle.  Será           
disponibilizado  em  português  e  espanhol,  facilitando  assim  convênios  com  programas  de            
internacionalização;  Após  concluir  as  atividades  didáticas  o  participante  tem  a  opção  de  se              
submeter  à  avaliação  teórico-prática  para  obtenção  de  certificação  de  conclusão.  Esperamos  que             
com  o  tempo  e  comprovação  da  excelência  do  curso,  o  certificado  se  torne  requisito  desejável                
para   participar   de   procedimentos   cirúrgicos   ortopédicos.  
 
 

2. INTRODUÇÃO  
 

A  importância  da  boa  técnica  cirúrgica  e  do  adequado  comportamento  do  profissional  da  saúde               
no  ambiente  do  centro  cirúrgico  é  consenso  internacional.  Estes  conceitos  devem  ser  adquiridos              
tanto  no  ensino  de  graduação  quanto  no  ensino  das  especializações  e  subespecializações  nas              
áreas  cirúrgicas  ou  intervencionistas.  No  entanto,  a  forma  de  ensino  e  as  capacitações  mínimas  a                
serem  exigidas  não  são  consenso  entre  educadores,  nem  muitas  vezes,  são  apresentadas  de  forma               
clara  para  o  estudante,  sendo  mais  precário  na  Ortopedia,  por  este  motivo  criamos  o  projeto:                
Curso  de  Técnica  Cirúrgica  com  Ênfase  em  Ortopedia,  atraente  para  os  profissionais  da  saúde               
que  apresentam  interesse  na  área,  sem  restrição  por  seu  nível  de  formação  concluído.  Neste               
treinamento  serão  definidas  as  capacidades  que  o  profissional  deve  adquirir  para  realizar  o              
exercício   profissional   com   qualidade.  
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