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N O T A PRÉVIA 

A enfermeira de centro cirúrgico trabalha numa unidade fechada 
onde as equipes médica e de enfermagem assistem o paciente cirúrgico, 
que é o centro da atenção prestada. 

O ambiente de centro cirúrgico é tenso — o paciente, a família, os 
amigos e a equipe multiprofissional estão ansiosos. A enfermeira é a 
líder da equipe de enfermagem e a responsável pelo cuidado de enfer
magem prestado ao paciente durante o período perioperatório. 

Este estudo tem por finalidade conhecer os fatores relacionados ao 
estresse da enfermeira de centro cirúrgico para levar à melhoria do cuida
do de enfermagem prestado e propor mudanças tanto na assistência de 
enfermagem prestada como no currículo dos cursos de graduação em 
enfermagem. 

BIANCHI, E.R.F. Occupational stress and the operating room nurse: preliminary 
not. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 2/(2):205, Aug. 1987. 

The operating room nurse works in a closed unit where the medical 
and nursing staffs care for the surgical patient, the centre of attention. 

The enviroment of the unit is tense — patient, family, friends and 
multiprofissional staff are anxious. The nurse is the leader of the nursing 
staff ,responsible for the nursing care given to the patient during the 
perioperative period. 

The objective of this study is to know which factors cause the ope
rating room nurse stress, in order to obtain results to improve nursing 
care and to propose changes in the curriculum of the nursing undergrade 
program. 
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