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1. Apresentação   

O Profissional Enfermeiro da área cirúrgica deve especializar-se e conhecer a 

dinâmica e o seu papel nas unidades de Central de Material e Esterilização, Centro 

Cirúrgico e Recuperação Pós-Anestésica, bem como a assistência pré, intra e pós-

operatória. Além disso, entender como a rotina e atuação da equipe de enfermagem 

nessas unidades, se relacionam com o conhecimento técnico-científico, integrando-se 

com base nas melhores evidências, para promover ações de saúde e educação, que 

possibilitem minimizar os eventos indesejados, agregando os melhores desfechos para 

paciente, família e comunidade. A expertise do profissional Enfermeiro requer 

qualificação para além dos limites do bacharelado.  

O curso de Especialização em Enfermagem Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

CME traz em seu cronograma a ênfase no papel do enfermeiro clínico especialista, no 

contexto ambulatorial e hospitalar, declarando uma posição de protagonista desse 

profissional na gestão do cuidado, raciocínio clínico e tomada de decisão, levando a 

especialidade à uma prática de alta performance, mais humanizada e com os melhores 

desfechos, desde a prevenção de infecções até a gestão dos processos de maior 

complexidade. Tem na RDC 15 (requisitos de boas práticas para o processamento de 

produtos para saúde) e na RDC 50 (regulamento técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde) as bases para a construção da sua matriz curricular.  

As aulas do curso são voltadas para prática profissional exemplar, com a 

apresentação de casos clínicos e relatos de experiências, ministradas por Professores 

Especialistas na área. É uma oportunidade de criar uma rede de contatos e trocar 

experiências, em um ambiente de ensino onde a autonomia profissional, o controle sobre 

a prática clínica e o desenvolvimento do aluno são estimulados. A área cirúrgica, de 

recuperação pós-anestésica e da CME, traz a especificidade de uma área que requer, 

além do conhecimento, grandes desafios e, um deles é qualificar a assistência, elevando 

o protagonismo da enfermagem. 

 

2. Objetivos do Curso 

O curso de Especialização em Enfermagem Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

CME da Faculdade Moinhos habilita o enfermeiro, por meio de conhecimentos práticos 

e teóricos, para atuar na assistência ao paciente cirúrgico e na gestão da CME, nos 

diferentes níveis de complexidade. 

2.1. Objetivos Gerais 

Habilitar o profissional para promover a qualidade da assistência por meio de fluxos 

assistenciais e indicadores de gestão, utilizando as melhores evidências para definir e 

gerenciar o plano de cuidados do paciente cirúrgico e pós-cirúrgico de forma 
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sistematizada, além de contribuir com com o processo de qualificação na assistência de 

enfermagem à CME. 

2.2. Objetivos Específicos 

O curso de Especialização em Enfermagem Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e 

CME habilita a enfermeiro para: 

- Atuar com excelência na assistência ao paciente cirúrgico, pós-cirúrgico e CME, nos 

diferentes níveis de complexidade, através de fundamentos teóricos e práticos; 

- Promover a qualidade da assistência por meio de fluxos assistenciais e indicadores de 

gestão, utilizando as melhores evidências; 

- Definir e gerenciar o plano de cuidados do paciente cirúrgico em em recuperação 

anestésica de forma sistematizada; 

- Atuar com uma visão sistêmica, respaldada em conhecimento científico, direcionado 

para a atuação prática na assistência ao paciente. 

 

3. Perfil do Egresso  

- Enfermeiros com desejo de atuar em setores voltados para a assistência cirúrgica, 

recuperação anestésica e CME, seja na esfera ambulatorial ou hospitalar, nos seus 

diferentes níveis de complexidade e fases do tratamento. 

- Enfermeiros com perfil para exercer atividades gerenciais e assistenciais 

utilizando pensamento crítico, que possibilite o julgamento clínico e a tomada de 

decisão, face às rápidas mudanças tecnológicas e científicas. 

 

Aos egressos será proporcionado a participação em atividades de extensão, palestras, 

simpósios e eventos acadêmicos e científicos relacionados à sua área de especialização, 

que forem realizadas pela Faculdade Moinhos. Os egressos possuem um canal direto de 

comunicação virtual com a Instituição, para que possam sanar dúvidas, solicitar 

informações, fazer sugestões ou críticas.  

 

No decorrer do curso até a sua conclusão, o aluno estará apto a: 

- Garantir a implementação das normas de processamento de produtos para 

saúde; 

- Prever e prover os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento 

da unidade; 

- Prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de 

produtos para saúde; 

- Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para 

saúde; 

- Promover o processo de capacitação, educação continuada e avaliação do 

desempenho dos profissionais que atuam na área; 
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- Propor os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos, 

gestão do CC e qualidade assistencial; 

- Contribuir com as ações de programas de prevenção e controle de eventos 

adversos em serviços de saúde, incluindo o controle de infecção; 

- Promover um atendimento individualizado, qualificado e seguro, sendo 

responsável pelo paciente durante o período perioperatório, de forma integral, 

devendo todo o processo de enfermagem ser documentado em prontuário; 

- Fornecer uma assistência sistematizada no período pós-anestésico com a garantia 

de qualidade e segurança no atendimento prestado ao paciente sob sua 

responsabilidade. 
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4. Matriz Curricular 

 

Disciplina CH Professor Titular Titulação 

CIÊNCIA E INOVAÇÃO (PRÁTICA 
BASEADA EM EVIDÊNCIAS E 
INOVAÇÃO) 

32 RENATA KOCHHANN DOUTORA 

GESTÃO DA PRÁTICA ASSISTENCIAL 32 VANDERLEIA DA ROCHA CERESER MESTRE 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
PARA O ATENDIMENTO AO 
PACIENTE CIRÚRGICO 

24 
MARIA ANOBES BONET GRESPAN 

FAGUNDES 
MESTRE 

BIOSSEGURANÇA E 
EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES 
CIRÚRGICAS 

24 CRISTIANE TEJADA ESPECIALISTA 

PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO 
PERIOPERATÓRIO 

24 
MARIA ANOBES BONET GRESPAN 

FAGUNDES 
MESTRE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 
PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO 

32 CAMILA LEMOS ESPECIALISTA 

CUIDADOS ASSISTENCIAIS AO 
PACIENTE CRÍTICO CIRÚRGICO 

32 DENILSE DAMASCENO TREVILATO MESTRE 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 
PACIENTE NA RECUPERAÇÃO 
ANESTÉSICA 

32 BELONI GABE MESTRE 

ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E 
ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM 
EM CME 

48 RENATA PEREIRA DA SILVA ARTIOLI ESPECIALISTA 

ENFERMAGEM EM CUIDADOS 
PALIATIVOS E HUMANIZAÇÃO 

24 RODRIGO MOURA VALLE ESPECIALISTA 

OBSERVERSHIP 56 ELIANE REUS FARIAS MESTRE 

CH Total 360   
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