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RESPOSTAS ESPERADAS 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova Teórico-Prática 

com abordagem discursiva. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também 

consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto 

à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos 

e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas; contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os 

diferentes níveis de acerto, quando for o caso. 
____Questão 01_________________________________________________________________________ 
Para uma adequada antissepsia cirúrgica das mãos são necessários lavabo cirúrgico, torneira com acionamento no pé, 

cotovelo ou joelho; dispensador de sabão líquido e antisséptico; escovas individuais macias e compressas, ambas estéreis. 

É recomendado que os lavabos sejam exclusivos para a antissepsia cirúrgica, com profundidade suficiente para permitir a 

lavagem dos antebraços, sem que o mesmo toque no equipamento. É recomendado que antes do início de quaisquer 

formas de higienização das mãos, como na técnica de antissepsia cirúrgica, os profissionais retirem os adornos. O 

consenso é que o tempo seja de três a cinco minutos antes da primeira cirurgia do dia, e de dois a três para as 

subsequentes. A técnica para realizar a antissepsia cirúrgica das mãos consta dos seguintes passos: friccionar todas as 

superfícies das mãos e os antebraços durante o tempo recomendado pelo fabricante, enxaguar as mãos e antebraços em 

água corrente em uma única direção, das pontas dos dedos para o cotovelo, secar as mãos e antebraços com uma 

compressa estéril e técnica asséptica, antes de vestir avental e calçar luvas. caso as mãos estiverem visivelmente sujas, 

lavá-las com sabonete líquido normal antes do preparo cirúrgico das mãos. 

(10 pontos) 
____Questão 02_________________________________________________________________________ 
A técnica de laparoscopia inclui:  
 

1. Incisão transversal supraumbelical de cerca de 1,5 cm 
2. Introdução de agulha de Veress para realização de pneumoperitoneo com CO2. Para a realização do 

pneumoperitoneo é utilizado um insuflador a pressão.  
3. Após distensão abdominal satisfatória, retirada da agulha de Veress e introdução de trocarte de 10mm de 

diâmetro 
4. A seguir, colocação da ótica de 0º. Para iluminação é empregada uma fonte de luz. 
5. Há em seguida a conexão da microcâmera à ótica que permitirá a visualização por meio de um monitor, 

ampliando e mostrando imagens mais detalhadas. 
 

(10 pontos) 

 


