
01/08/2016 

1 

Ética  

O que é Ética ?????? 
 

   

  Origem grega: “Ethos”, e tem seu 
correlato com o latim “Morale”, que podemos 
traduzir como moral, com o mesmo 
significado: conduta de vida, ou relativo aos 
costumes. Podemos concluir que 
etimologicamente ética e moral são palavras 
sinônimas. 

   

  A ética é um ramo da filosofia que lida 
com o que é moralmente bom ou mau, 
certo ou errado. As palavras ética e moral 
têm a mesma base etimológica:  a palavra 
grega ethos e a palavra latina moral, 
ambas significam hábitos e costumes. 

   
  A ética, como expressão única do 

pensamento correto  conduz a idéia da 
universalidade moral, ou ainda, à forma 
ideal universal do comportamento 
humano , expressa em princípios válidos 
para todo pensamento normal e sadio.  

Então... 
   

 

  Ética refere-se ás regras das 
condutas humanas no 
cotidiano. 

Bioética 

  Um dos conceitos que definem Bioética 
(“ética da vida”) é que esta é a ciência “que 
tem como objetivo indicar os limites e as 
finalidades da intervenção do homem sobre a 
vida, identificar os valores de referência 
racionalmente proponíveis, denunciar os 
riscos das possíveis aplicações” (LEONE; 
PRIVITERA; CUNHA, 2001).    

 

 Profissão: “trabalho que se pratica com 
habitualidade a serviço de terceiros”, o seja, 
“prática constante de um ofício.” (SÁ, 
2001:129). 

 

 “É na profissão que o homem pode ser útil a 
sua comunidade e nela se eleva e se destaca, 
na prática dessa solidariedade mecânica.” (SÁ, 
2001:129 citando CUVILLIER, 1947). 

 

 



01/08/2016 

2 

 “A profissão, pois, que pode enobrecer pela 
ação correta e competente, pode também 
ensejar a desmoralização, através da conduta 
inconveniente com a quebra de princípios 
éticos.” (SÁ, 2001:138). 

 

  Cada profissão possui valores específicos 
que lhes são pertinentes. Desse modo, há uma 
ética profissional ampla, voltada a todas as 
profissões, e uma ética profissional aplicada a 
cada área do conhecimento. 

 

Ética Profissional 
 

É conjunto dos princípios morais fundamentais 
do certo ou errado, é a maneira pela qual o 
ser humano se conduz no desempenho de 

suas funções, obedecendo os princípios que 
regem a moral, o respeito, o conhecimento, o 

sigilo profissional, o relacionamento e a 
caridade humana. 

 

Na instrumentação 
cirúrgica ..... 

 

 

O que seria conduta 
ética????? 

CÓDIGO DE ÉTICA DA ANIC 
(associação nacional de 

instrumentadores cirúrgicos) 
fundada no dia 06 de maio 

1983   

 Art. 1º. – O Instrumentador Cirúrgico defenderá com todas 
as suas forças e em todas as circunstâncias o direito 
fundamental da vida humana. 
 
Art. 2º. – O Instrumentador Cirúrgico dedicará atenção 
especial ao doente, prescindindo de raça, nacionalidade e 
religião. 
 
Art. 3º. – O Instrumentador Cirúrgico procurará 
familiarizar-se com os vários aspectos organizacionais e 
administrativos do hospital e com dinâmica do bloco 
operatório, objetivando uma integração adequada no seu 
ambiente de trabalho. 
 
Art. 4º. – O Instrumentador Cirúrgico, ciente de que o 
desempenho de sua função requer formação aprimorada, 
procurará ampliar e atualizar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e do desenvolvimento da própria profissão. 
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Art. 5º. – O Instrumentador Cirúrgico executará com rigor e 
presteza as orientações do cirurgião, com vistas ao pleno 
sucesso do ato cirúrgico. 
 
Art. 6º. – O Instrumentador Cirúrgico, evitará abandonar o 
paciente em meio ao ato operatório sem causa justa e sem 
garantia de solução de continuidade de sua atividade. 
 
Art. 7º. – O Instrumentador Cirúrgico negará sua participação 
em pesquisas que violem os direitos inalienáveis da pessoa 
humana. 
 
Art. 8º. – O Instrumentador Cirúrgico procurará manter 
relações cordiais, espírito de colaboração e integração com 
todos os membros da equipe cirúrgica. 
 
 
 

 Art. 9º. – O Instrumentador Cirúrgico guardará segredo 
sobre fatos que tenha conhecimento no exercício de sua 
profissão. 
 
Art. 10. – O Instrumentador Cirúrgico fará valer seu direito, 
à remuneração compatível com o trabalho realizado e com 
dignidade da profissão. 
 
Art. 11. – O Instrumentador Cirúrgico colocará seus 
serviços profissionais à disposição da comunidade em casos 
de urgência, independentemente de qualquer proveito 
pessoal. 

 

 

Conduta Ética  

  “Para que haja conduta ética é preciso 
que exista o agente consciente, isto é, aquele 
que conhece a diferença entre bem e mal, 
certo e errado, permitido e proibido, virtude 
e vício” (CHAUÍ, 1997, p. 337). 

  

Princípios da Ética do cuidado de 
Saúde 

Definições 
 

• Autonomia -
Independência, 
autodeterminação, 
autovalorização; 

 

Implicações   

 Demonstrar respeito por 
todas as pessoas; apoiar o 
direito do cliente ao 
consentimento informado; 
a autonomia é realmente 
exercida quando os 
membros da equipe de 
saúde  concordam com a 
importância da 
autonomia.  

Princípios da Ética do cuidado de 
Saúde 

Definições  

• Justiça – 
imparcialidade ou 
igualdade  

Implicações 
• Garantir a alocação 

razoável de recursos, como 
cuidado de enfermagem, 
para todos os cliente; 
determinar a prioridade 
em que os clientes devem 
ser tratados ( p. ex.,os 
clientes em maior risco são 
tratados em primeiro 
lugar). 

Princípios da Ética do cuidado de 
Saúde 

Definições 

• Beneficência – Busca 
ativamente os 
benefícios promoção 
do bem. 

Implicações 
• Promover ações que 

beneficiem os 
clientes; procurar 
benefícios que 
forneças o menor 
dano; considerar o 
maior interesse do 
cliente acima do 
interesse próprio. 
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Princípios da Ética do cuidado de 
Saúde 

Definições 

• Fidelidade – 
sinceridade; 
esforçar-se para 
manter as 
promessas. 

Implicações 
• Manter as 

promessas feitas aos 
clientes, famílias e 
outros profissionais;  

Princípios da Ética do cuidado de 
Saúde 

Definições  

• Não-maleficência – 
Buscar ativamente 
não fazer o mal. 

Implicações 
• Evitar o Dano 

deliberado, risco de 
lesões e dano que 
ocorram durante o 
desempenho das ações 
de enfermagem; 
procurar fazer o menor 
mal, quando os 
benefícios devem 
resultar em algum mal. 

Moral 

 É o conjunto das normas para o agir específico 

ou concreto. 

 A moral está contida nos códigos, que tendem 

a regulamentar o agir das pessoas. 

 A moral por tanto é algo pessoal e íntimo, 

mudando a cada sociedade, indivíduo e ainda 

situação.   

 

IMPRUDÊNCIA 

 É a descautela, descuido, prática de ação 

irrefletida ou precipitada, que se evidencia na 

imprevisão, na desatenção culpável, 

ocasionando um mal presumido. Como exemplo 

tem-se: administrar medicamento sem a devida 

prescrição, empregar técnica de enfermagem 

perigosa, sem eficiência comprovada 

etc. 

IMPERÍCIA 

 É a ignorância, incompetência, 

desconhecimento, inexperiência, 

inabilidade, imaestria na arte ou profissão. É um 

erro próprio dos profissionais que se 

manifesta por uma inabilidade. Prestar auxílio 

cirurgia em caso que não os de urgência,  

realizar suturas. 

NEGLIGÊNCIA 

 Também conhecida como desatenção ou falta de 

cuidado ao exercer certo ato (necessidade de todo 

o indivíduo ser prudente), consiste na ausência de 

necessária diligência, implicando em omissão ou 

inobservância de dever, ou seja, aquele de agir de  

forma diligente, prudente, agir com o devido  

cuidado exigido pela situação em tese.  

Deixar de anotar as ações de enfermagem. 
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IMPLICAÇÕES LEGAIS 

Resolução COFEN - 311/2007 
Aprova a Reformulação do 

Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem. 

Princípios Fundamentais:  
 

 A enfermagem é uma profissão comprometida 

com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade. 

 

 O profissional de enfermagem atua na 

promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

 O profissional de enfermagem respeita a vida, 

a dignidade e os direitos humanos, em todas as 

suas dimensões. 

 

 O profissional de enfermagem exerce suas 

Atividades com competência para a promoção 

do ser humano na sua integralidade, de acordo 

com os princípios da ética e da bioética. 

Das relações Profissionais 
Direitos 

 Art. 1º - Exercer a Enfermagem com liberdade, 

autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 

humanos. 

 

 Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 

científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 

  Art. 3º - Apoiar as iniciativas que visem ao 

aprimoramento profissional e à defesa dos 

direitos e interesses da categoria e da 

sociedade. 

  

 Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa 

que atinja a profissão, por meio do Conselho 

Regional de Enfermagem. 

Responsabilidades e Deveres 

 Art. 5º - Exercer a profissão 

com justiça,compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 

  

 Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, 

na prudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica. 
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 Art. 7º Comunicar ao COREN e aos órgãos 
competentes, fatos que infrinjam dispositivos 
legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional. 
 
 

PROIBIÇÕES 

  

 Art. 8º - Promover e ser conivente com a 

Injúria calúnia e difamação de membro da 

equipe de Enfermagem equipe de Saúde e de 

trabalhadores de outras áreas, de organizações 

da categoria ou instituições. 

Seção I – Das Relações com a Pessoa 
Família e Coletividade. 

Direitos 

 

 Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que 

não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam 

segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

Responsabilidades e Deveres 

 Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e 

coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

 

 Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência 

técnica, científica, ética e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem. 

 Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos 

técnicos, científicos, éticos e culturais, em 

benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

 

 Art. 19 - Respeitar o pudor, a privacidade e a 

intimidade do ser humano, em todo seu ciclo 

vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. 

 

  

 Art. 21 - Proteger a pessoa, família e coletividade 

contra danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência por parte de qualquer 

membro da Equipe de Saúde. 

 

 Art. 22 - Disponibilizar seus serviços profissionais 

à comunidade em casos de emergência, epidemia e 

catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 
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 Art. 24 – Respeitar, no exercício da profissão, 

as normas relativas à preservação do meio 

ambiente e denunciar aos órgãos competentes 

as formas de poluição e deteriorização que 

comprometam a saúde e a vida. 

 

 Art. 25 – Registrar no Prontuário do Paciente 

as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar. 

Proibições 

 Art. 26 - Negar Assistência de Enfermagem em 

qualquer situação que se caracterize como 

urgência ou emergência. 

 

 Art. 27 – Executar ou participar da assistência à 

saúde sem o consentimento da pessoa ou de 

seu representante legal, exceto em iminente 

risco de morte. 

  

 Art. 28 - Provocar aborto, ou cooperar em 

prática destinada a interromper a gestação. 

 

 Parágrafo único - Nos casos previstos em Lei,o 

profissional deverá decidir, de acordo com a 

sua consciência, sobre a sua participação ou não 

no ato abortivo. 

 Art. 30 - Administrar medicamentos sem 

conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade dos riscos. 

 

 Art. 31 - Prescrever medicamentos e praticar 

ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na 

legislação vigente e em situação de emergência. 

 Art. 33 - Prestar serviços que por sua natureza 

competem a outro profissional, exceto em caso 

de emergência. 

 

 Art. 34 - Provocar, cooperar, ser conivente ou 

omisso com qualquer forma de violência. 

 

 Art. 35 - Registrar informações parciais e 

inverídicas sobre a assistência prestada. 

Seção II  
Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e 

outros 

 

Responsabilidades e Deveres  

 

 Art. 38 - Responsabilizar-se por falta cometida 

em suas atividades profissionais, independente 

de ter sido praticada individualmente ou em 

equipe. 
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 Art. 40 – posicionar-se contra falta cometida 

durante o exercício profissional seja por 

imperícia, imprudência ou negligência. 

 

 Art. 41 - Prestar informações, escritas e 

verbais, completas e fidedignas necessárias para 

assegurar a continuidade da assistência. 

Proibições 

  

 Art. 43 - Colaborar, direta ou indiretamente 

com outros profissionais de saúde, no 

descumprimento da legislação referente aos 

transplantes de órgãos, tecidos, esterilização, 

fecundação artificial e manipulação genética. 

Seção  III – Das relações com as 
organizações da categoria 

Direitos 
  

 Art. 44 - Recorrer ao Conselho Regional de 

Enfermagem, quando impedido de cumprir o 

presente Código, a legislação do Exercício 

Profissional e as Resoluções e Decisões 

emanadas pelo Sistema COFEN/COREN. 

  

  

 Art. 47 – Requerer, ao Conselho Regional de 

Enfermagem, mediadas cabíveis para obtenção 

de desagravo público em decorrência de ofensa 

sofrida no exercício profissional. 

Responsabilidade e Deveres 

 

 Art. 48 - Cumprir e fazer os preceitos éticos e 

legais da profissão. 

 

 Art. 49 – Comunicar ao Conselho Regional de 

Enfermagem, fatos que firam preceitos do 

presente Código e da legislação do exercício 

profissional. 

 Art. 50 – Comunicar formalmente ao Conselho 

Regional de Enfermagem fatos que envolvam 

recusa ou demissão de cargo, função ou 

emprego, motivado pela necessidade do 

profissional em cumprir o presente Código e a 

legislação do exercício profissional. 
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 Art. 52 – Colaborar com a fiscalização de 

exercício profissional. 

 

 Art. 53 – Manter seus dados cadastrais 

atualizados, e regularizadas as suas obrigações 

financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem. 

Proibições 

 Art. 56 – Executar e determinar a execução de 

atos contrários ao Código de Ética e às demais 

normas que regulam o exercício da 

Enfermagem. 

  

 Art. 59 - Negar, omitir informações ou emitir 

falsas declarações sobre o exercício profissional 

quando solicitado pelo Conselho Regional de 
Enfermagem. 

Seção IV – Das relações com as 
organizações empregadoras direitos 

  

  

 Art. 62 - Receber salários ou honorários 

compatíveis com o nível de formação, a jornada 

de trabalho, a complexidade das ações e 

responsabilidade pelo exercício profissional. 

 

 Art. 63 - Desenvolver suas atividades 

profissionais em condições de trabalho que 

promovam a própria segurança e a da pessoa, 

família e coletividade sob seus cuidados, e 

dispor de material e equipamentos de proteção 

individual e coletiva, segundo as normas 

vigentes. 

 

  

  

 Art. 64 - Recusar-se a desenvolver atividades 

profissionais na falta de material ou 

equipamentos de proteção individual e 

coletiva definidos na legislação específica. 

Proibições 

 Art. 73 – Trabalhar, colaborar ou acumpliciar 

se com pessoas ou jurídicas que desrespeitem 

princípios e normas que regulam o exercício 

profissional de Enfermagem. 

 

 Art. 74 - Pleitear cargo, função ou emprego 

ocupado por colega, utilizando-se de 

concorrência desleal. 
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 Art. 76 - Receber vantagens de instituição, 

empresa, pessoa, família e coletividade, além do 

que lhe é devido, como forma de garantir 

Assistência de Enfermagem diferenciada ou 

benefícios de qualquer natureza para si ou para 

outrem. 

  

 Art. 78 – Utilizar, de forma abusiva, o poder 

que lhe confere a posição ou cargo, para impor 

ordens, opiniões, atentar contra o puder, 

assediar sexual ou moralmente, inferiorizar 

pessoas ou dificultar o exercício profissional. 

Capítulo II – Do sigilo Profissional 
Direitos  

  

 

 Art. 81 – Abster-se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento em 

razão de seu exercício profissional a pessoas ou 

entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 

Responsabilidade e Deveres 

  

 Art. 82 - Manter segredo sobre fato sigiloso de 

que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade profissional, exceto casos previstos em 

lei, ordem judicial, ou com o consentimento 

escrito da pessoa envolvida ou de seu 

representante legal. 

  

 § 2º Em atividade multiprofissional, o fato 

sigiloso poderá ser revelado quando necessário 

á prestação da assistência. 

Capítulo V – Das infrações e 
Penalidades  

 Art. 118 - As penalidades a serem impostas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
conforme o que determina o art. 18, da Lei n°5.905, 
de 12 de julho de 1973, são as seguintes: 
 
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do Exercício Profissional; 
V - Cassação do direito ao Exercício Profissional. 
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 § 1º - A advertência verbal consiste na 

admoestação ao infrator, de forma reservada, 

que será registrada no Prontuário do mesmo, na 

presença de duas testemunhas. 

 

 § 2º - A multa consiste na obrigatoriedade de 

pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor 

da anuidade da categoria profissional à qual 

pertence o infrator, em vigor no ato do 

pagamento. 

 §3º - A censura consiste em repreensão que 
será divulgada nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em 
jornais de grande circulação. 
 
 § 4º - A suspensão consiste na proibição do 
exercício profissional da Enfermagem por um 
período não superior a 29 (vinte e nove) dias e 
serão divulgados nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, 
jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores. 

  

 

 § 5º - A cassação consiste na perda do direito 

ao exercício da Enfermagem e será divulgada 

nas publicações dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem e em jornais de grande 

circulação. 

Código Penal 

  Art. 132 Expor a vida ou a saúde de 
outrem a perigo direto e iminente: 

 

Pena - detenção, de três meses a um 

ano, se o fato não constitui crime mais 

grave. 

Resolução do COFEN 
214/1998 

• Dispõe sobre a Instrumentação Cirúrgica 

 

• Considera-se inexistente uma Lei que 
regulamente a instrumentação cirúrgica, como 
uma ação privativa de qualquer profissão da 
área da saúde. 

 

 

• Foi aprovado pelo Conselho de Ensino e 
Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, 
como extensão Universitária, conforme 
Processo n.º 59.139/82″, e não como Curso de 
Formação Profissional; 
(especialidade/qualificação) 

 

• O instrumentador no ato operatório não pode 
se limitar a cuidar do instrumental cirúrgico 
bem como deverá considerar eventuais 
imprevistos com o cliente;  
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Cabe a quem ser instrumentador? 

• Auxiliar ou técnico de enfermagem; 

• Qualquer outro profissional da área da saúde 

• Decreto n.º 94.406/87, que regulamenta a Lei 
n.º 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem, preceitua em seu art. 11, inciso 
III, alínea “J”, ser atividade do Auxiliar de 
Enfermagem “circular sala de cirurgia e, se 
necessário, Instrumentar”; 

Resolve:  
 

• Art. 1º – A Instrumentação Cirúrgica é uma 
atividade de Enfermagem, não sendo 
entretanto, ato privativo da mesma. 

• Art. 2º – O Profissional de Enfermagem, 
atuando como Instrumentador Cirúrgico, por 
força de Lei, subordina-se exclusivamente ao 
Enfermeiro Responsável Técnico pela Unidade. 

• Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. 

 

Valores comuns às diversas áreas 
   

 

 Zelo: mesmo que a pessoa que realizou o 
trabalho esteja ausente,o resultado daquele  
trabalho ainda se faz presente. Executar um 
trabalho de maneira adequada mantém a 
imagem do profissional. 

 

 Competência: “ sob o aspecto potencial, é o 

conhecimento acumulado por um indivíduo, 

suficiente para o desempenho eficaz de uma 

tarefa.” (SÁ, 2001:192). “Do ponto de vista 

funcional, competência é o exercício do 

conhecimento de forma adequada e pertinente a 

um trabalho.” (SÁ, 2001:192). O erro está em 

aceitar uma tarefa sabendo que não se tem total 

domínio dos conhecimentos necessários ao seu 

cumprimento. 

   

  Sigilo: Preservar informações a que teve 
acesso na execução de sua atividade ou que 
lhe foram apresentadas por clientes. Não é 
necessário pedir sigilo - o profissional deve 
desenvolver a habilidade de perceber tal 
necessidade. 

 

  

 

 Honestidade: “a honestidade situa-se como 

uma compatível prática do bem com a confiança  

depositada por terceiros em alguém.” 

(SÁ,2001:183). 
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“O ambiente de trabalho pode, pois modificar e 
influir sobre a atuação do ser humano, seja 
qual for a função que exerça, mas a conduta 
só terá teor ético se for virtuosa em si.” (SÁ, 

2001:163). 

 

DECÁLOGO DOS DIREITOS DO 
INSTRUMENTADOR 

  

  Que seja dono absoluto da mesa do 
instrumental; 

 Que lhe peçam os instrumentos com precisão; 

 Que não lhe modifiquem a técnica padronizada; 

 Que lhe permitam o tempo necessário para 
sincronizar ações manuais; 

 Que não lhe peçam vários instrumentos ao 
mesmo tempo, o cirurgião e o primeiro auxiliar; 

 

 Que não lhe invadam a liberdade de tomar os 
instrumentos de sua mesa, seja o cirurgião ou os 
ajudantes; 

 Que não  perturbe sua tranqüilidade com 
expressões chocantes; 

  Que não precipitem os pedidos do 
instrumental; 

 Que requeira do cirurgião ordem e métodos 
ajustados às ações manuais interdependentes; 

  Que exija o perfeito estado do material de 
sutura e dos instrumentos de diérese, 
hemostasia e síntese, entregues pela 
enfermagem da sala de operação; 

 

DECÁLOGO DOS DEVERES DO 
INSTRUMENTADOR 

 Conhecer os instrumentos pelos nomes próprios 
e não esquecer de colocar em sua mesa aquele 

     necessários, seguro a operação a efetuar-se; 

 Manter assepsia rigorosa e ter pronto todo 
material de diérese, de síntese e de hemostasia; 

 Diligência e ajuste de ações manuais. 

 Ordem e método na arrumação do instrumental. 

 Limpeza e acomodação do isntrumental usado, 
quando o cirurgião o deixa manchado de sangue. 

 

Entregar o instrumento com presteza, ao pedido 
verbal do cirurgião, colocando-o na mão em forma, 
modo e precisão exatas para imediato uso, sem 
que ele tenha que reacomodá-lo em sua mão, ao 
utilizá-lo. 

Entregar sucessivamente que, por sinais manuais 
possa fazer o cirurgião, de modo que o ato 
operatório se faça silencioso e admirável. 

Entregar sucessivamente os instrumentos sem que 
os peçam, quando o cirurgião realiza, em tempo 

 padronizado uma sucessão de atos operatórios 
invariáveis. 

 Sincronizar tempos e ações manuais com o 
cirurgião e o primeiro ajudante, segundo técnicas e 

detalhes bem estudados. 
Deve guardar um silêncio absoluto. 
 

 “Comece fazendo o que é necessário, 

depois o que é possível, e de repente, você 

estará fazendo o impossível." 

São Francisco de Assis 
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 “O que me preocupa não é o grito dos 

violentos, nem dos desonestos, nem dos 

sem ética. O que mais me preocupa é o 

silêncio dos bons.” 

 Martin Luther King. 
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