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INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS:

CUIDADOS, MANUSEIO E 
FUNCIONALIDADES.



BREVE HISTÓRICO

• Tempos primitivos: uso de materiais naturais (ossos,
pedras);
• Mais tarde : Bronze (para fundição e forja), Latão e
Cobre;
•700 – 500 A.C: produtos ferrosos simples e
processos metalúrgicos como proteção contra
corrosão;
•Hoje: Aço inoxidável de alta liga, carboneto de
tungstênio e titânio.











• Com a evolução, não houve alteração na
funcionalidade e sim na produção dos instrumentos;

• Os procedimentos requerem instrumentos de
diferentes tamanhos, formas e composição química
para realizarem ações específicas.



AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA LIGA

• Uma liga é um material metálico que consiste de, pelo
menos, dois elementos químicos (cromo, níquel,
molibdênio, silício, manganês);

• Componentes: Ferro, carbono, elementos da liga;

• As propriedades mudam de acordo com os elementos
do instrumento .



ELEMENTOS DA LIGA

• Carbono: dureza, estabilidade (Tesouras);

• Cromo: resistente a corrosão;

• Níquel: viscosidade, capacidade de endurecimento, resistente a
corrosão;

• Enxofre: fragilidade (melhoria do corte);

• Molibdênio: resistência à tensão, capacidade de corte;

• Vanádio: dureza, resistência ao calor.



SUPERFÍCIE DO AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA LIGA

• Comporta várias camadas: Camada passiva (oferece
resistência a corrosão) e a camada de óxido de Cromo (maior que
12% na composição);

• A composição do aço influencia na qualidade da camada passiva
e vida útil do instrumento;

• Cloretos são elementos que comumente destroem a camada
passiva. Ex: Solução fisiológica.



ANATOMIA PADRÃO



ESTILOS DE CABOS

* Cabos de compressão: sensíveis à pressão. 

* Cabos de mola: preferíveis em microcirurgia.

* Cabos de trava e mola opositora :
ossos, cartilagens ou tecidos faciais. 

* Cabos de pistola: cirurgias videolaparoscópicas. 



* Estilos de articulação: ação dupla, box lock e sobrepostas. 

MECANISMOS DE TRABALHO



* Estilos de ponta: Dissecção (traumática e atraumática) e 
cortante (ponta fina e/ou romba). 

MECANISMOS DE TRABALHO



DIÉRESE

* Criar vias de acesso. 



PREENSÃO

* Manipulação das estruturas. 



HEMOSTASIA

* Conter ou prevenir sangramentos. 



EXPOSIÇÃO

* Expor o campo operatório. 



EXÉRESE

* Pinças para especificidades. 



SÍNTESE

* Unir tecidos seccionados e ressecados. 



CATEGORIAS DE RISCO E CLASSIFICAÇÕES

NÃO CRÍTICO Contato com pele intacta

SEMI-CRÍTICO Contato com mucosas ou pele 
alterada.

CRÍTICO Penetração de pele ou mucosas com 
contato com sangue, tecidos e 
órgãos.



MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS

• Descontaminação;

• Limpeza;

• Verificação;

• Lubrificação;

• Esterilização;

•Armazenamento.

AUXILIAM NO DESEMPENHO DO CIRURGIÃO.



MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS

Conservação
estéril

Descontaminação

Lavagem 
Exaustiva e limpeza

Secagem 
eficaz

Embalagem
adequada

Esterilização 
compatível

Contaminação na 
cirurgia



CUIDADOS

• Requisitos especiais para tratamento;

• Diretrizes nacionais devem ser seguidas;

• Instruções de uso do fabricante e as instruções de
processamento devem ser cuidadosamente seguidas e mantidas.



CICLO DE CUIDADOS

• 1: Manuseio de instrumentos novos e raparados;

• 2: Preparação dos instrumentos para processo de limpeza;

• 3: Limpeza e desinfecção mecânica e manual;

• 4: Controles e testes funcionais;



CICLO DE CUIDADOS

• 5: Embalagem;

• 6: Esterilização;

• 7: Armazenamento estéril;

• 8: Aplicação cirúrgica.



CONTROLE TÉCNICO

• Função;

• Inspeção Visual;

• Sensação Tátil.



FUNÇÃO

• Critérios de controle:
- Deformação
- Capacidade de corte;
- Elasticidade;
- Características de prender e segurar.

• Equipamentos:
- Material elástico de látex;
- Papelão, folha plástica, fio de algodão, placas de plástico de

várias espessuras (Ex: ptfe).



INSPEÇÃO VISUAL

• Critérios de controle:
- Superfície;
- dentes;
- serrilhas;
- juntas;
- lúmen.

• Problemas mais evidenciados:
- Fraturas;
- Corrosão;
- Quebras;
- Deformação.



INSPEÇÃO VISUAL



INSPEÇÃO VISUAL



INSPEÇÃO VISUAL



INSPEÇÃO VISUAL



SENSAÇÃO TÁTIL

• Critérios de controle:

- Bom funcionamento;

- Resiliência adequada.



SENSAÇÃO TÁTIL



CONTROLE TÉCNICO

• Clamp;

• Tesoura;

• Porta agulha;

• Cinzel;

• Cortador de fio;

• Endoscópios.



ALTERAÇÕES NA SUPERFÍCIE DOS INSTRUMENTOS 

• 1: Incrustações;

• 2: Descoloração;

• 3: Corrosão;

• 4: Dilatação;

• 5: Danos.



ALTERAÇÕES NA SUPERFÍCIE DOS INSTRUMENTOS 



ALTERAÇÕES NA SUPERFÍCIE DOS INSTRUMENTOS 

• MÉTODOS PREVENTIVOS:

- Qualidade da água;

- Preparo de qualidade;

- Manutenção dos instrumentos;

- Uso correto;

- Funcionários treinados.



OBRIGADA!
cmehsc@hotmail.com


