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RESUMO

Segundo a Sociedade Brasileira de Circulação extracorpórea (SBCEC), Perfusionista é o profissional treinado e capacitado em operar os 
maquinários de circulação extracorpórea, seleção dos dispositivos descartáveis em cirurgias torácicas e cardíacas, sendo o responsável pela 
manutenção das atividades vitais do organismo, durante a realização da devida cirurgia, e também garante o devido funcionamento da circulação 
sanguínea que no momento está sendo operada pelos órgãos artificiais, mantendo o paciente em equilíbrio hidroeletrolítico, hemodinâmico, 
pressórico e sanguíneo. A circulação extracorpórea consiste em um procedimento que possibilita parar momentaneamente o coração, para que 
desta forma possa ser realizada cirurgias cardíacas permitindo examinar minuciosamente defeitos e fazendo as necessárias correções. Esse 
circuito consiste em um conjunto de maquinários e aparelhos, que associados às técnicas operacionais substituem a função do coração-pulmão 
da circulação sistêmica. O Ministério da Saúde / Secretaria de Assistência à Saúde, por meio na Portaria nº 689, de 04 de outubro de 2002, 
reconheceu o Perfusionista como membro da equipe cirúrgica com pré-requisitos definidos na área das ciências biológicas e da saúde, com 
conhecimentos de fisiologia circulatória, respiratória, sanguínea e renal, de centro cirúrgico e esterilização e com treinamento específico no 
planejamento e ministração dos procedimentos de circulação extracorpórea.  Diante desta problemática, apesar do enfermeiro apresentar os pré-
requisitos estabelecidos pelo Ministério da saúde, ainda foi observado no estudo que existem poucos enfermeiros perfusionistas. Objetivou-se 
com esse estudo, identificar a importância do enfermeiro como perfusionista desnudando um novo campo de trabalho, que ainda é pouco 
conhecida pelos profissionais da área, sabendo que a perfusão cardíaca não é privativa do enfermeiro. A metodologia trata-se de uma pesquisa de 
natureza bibliográfica, descritiva, com ênfase na proposta de análise documental utilizando artigos originais oriundos da Biblioteca Virtual da 
Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Como critérios de inclusão: utilizou-se artigos que apresentassem informações sobre a 
circulação extracorpórea e o enfermeiro neste ambiente, utilizando texto, disponíveis no idioma em português e com acesso livres. Como 
exclusão estabeleceu-se língua estrangeira, artigos com conteúdo incompletos. Resultados: Foram encontrados 31 artigos, sendo selecionado um 
total de 7 no período de 2006 a 2015 que atenderam a proposta do estudo. Conclui- se que a assistência de enfermagem é essencial nas cirurgias 
com CEC, pois o enfermeiro é o profissional mais completo devido ao seu conhecimento técnico-biológico e por lidar diretamente com o cuidar 
que é a base de toda a assistência. A CEC é um procedimento complexo que requer o conhecimento de todas as funções vitais do paciente que 
devem ser cuidadosamente assistidas, sendo necessário muitas vezes corrigir alterações.
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