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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
oficiais da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de INSTRUMENTA-
DOR CIRÚRGICO. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de cor-
reção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no con-
junto de ideias que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à abordagem
do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de con-
ceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também foram aceitas, contudo, a
pontuação a elas atribuída consideraram os diferentes níveis de acerto,  quando for  o
caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por
meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no míni-
mo oito vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos dispo-
níveis no mercado. 

As embalagens utilizadas para a esterilização de produtos para saúde devem estar regu-
larizadas pela Anvisa, para uso específico em esterilização. Não é permitido o uso de em-
balagens de papel kraft, papel toalha, papel manilha, papel-jornal e lâminas de alumínio,
assim como as embalagens tipo envelope de plástico transparente que não sejam indica-
das à esterilização em equipamentos apropriados. A selagem de embalagens tipo envelo-
pe deve ser feita por termosseladora ou conforme orientação do fabricante. É obrigatória
a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização por
meio de rótulos ou etiquetas. O rótulo dos produtos processados devem ser afixados nas
embalagens durante a esterilização e ser de material resistente para manter a legibilidade
dos registros e a integridade, desde o transporte, o armazenamento, a distribuição e até o
momento do uso. O rótulo de identificação da embalagem deve conter: nome do produto;
número do lote; data da esterilização; data limite de uso; método de esterilização; nome
do responsável pelo preparo.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

Cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontami-
nação, e que durante o ato cirúrgico não apresentarem processo infeccioso ou inflamató-
rio local ou falhas técnicas de assepsia por parte da equipe de cirurgia. Exemplos: blefa-
roplastia, que é a plástica das pálpebras; revascularização do miocárdio, que é a coloca-
ção de ponte safena e mamoplastia, que é a plástica das mamas.

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________

A equipe cirúrgica é composta pelo cirurgião, que é o chefe da equipe, pelo cirurgião as-
sistente, o anestesiologista, o instrumentador cirúrgico e o circulante de sala de operação.

O cirurgião e o cirurgião assistente deverão ser médicos cirurgiões ou dentistas cirurgi-
ões. O anestesiologista também é um médico. O circulante de sala é um membro da equi-
pe de enfermagem, e o instrumentador, geralmente é um profissional da equipe de enfer-
magem que possui um papel fundamental, atuando como um facilitador das ações e pro-
cedimentos.

(10 pontos)


