Nó simples com
instrumento cirúrgico

Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de
Competências Clínicas – Clinical Skills Lab (funcionários, recém-formados e alunos) da
Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.
•

•
•

Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas
vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar
com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite
no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer
as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade
de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não
cumprimento de tais práticas.
Este trabalho está sobe licença da - Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License.

© Universidade de Bristol, 2022

Ano do grupo: 3º ano +

Número do Documento: CSL_S07

Equipment
list:
Lista de material:
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Equipment forpara
this este
station:
Equipamento
posto/estação:
•Porta-agulhas (Olsen-Hegar ou Gillies)
•Corda/cordel - pratique neste material - é muito mais
barato do que material de sutura e aprenderá os
movimentos
•Catgut (em alternativa)
•Gancho e tubos – e algo para os fixar (suporte)
•Areia para colocar no interior dos tubos
Considerations for this station:
Considerações para este posto/estação:
•

Não dar nós a meio de um fio de sutura (desperdiça
bastante material);

•

Só tem uma única tentativa para dar um nó corretamente;

•

Se cumprir as premissas anteriores vai poupar bastante em
custos de material;

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e
concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Please inform a member of staff if equipment is damaged or
about to run out.
Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

Clinical
Skills:
Competências
Clínicas:
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1.

This technique is similar to
when suturing, but it will
need to be much tighter
when ligating compared to
suturing.

2.

Hold the blue end in your
non-dominant hand and
place your needle holders
between the two ends.

Start with a long end (blue)
and short end (red).

4.

Abra o porta-agulhas e
agarre a extremidade
vermelha (mais curta) do
cordão de sutura.
Agarre o cordão perto da
extremidade final, facilitará
todo o processo!

5.

Puxe a extremidade
vermelha (mais curta)
através da laçada em torno
do porta-agulhas. Puxe
uniformemente com ambas
as mãos, mantendo uma
tensão uniforme. Ao unir os
2 cordões, mantenha esta
mesma tensão, ajustando
até ao final.

3.

Then wrap the material once
around the needle holders. If
tying a square knot then
once around is correct, if
tying a surgeon’s knot then
wrap the material around
twice.

6.

Coloque o porta-agulhas entre
as extremidades do cordão de
sutura e envolva-o (ponta
azul/que pode conter a
agulha) uma vez (enrole-o em
seu redor).
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7.

8.

Segure a ponta vermelha
(curta) e puxe-a de volta
através da laçada que rodeia o
porta-agulhas.

10.

Acrescente uma laçada para
segurança extra.

11.

Termine cortando as
extremidades do seu
material/cordão de sutura.
Corte ambas as extremidades
em simultâneo para não
colocar tensão apenas numa
delas. Use uma tesoura de
Mayo (especificamente
concebida para este fim) ou
use a lâmina do porta-agulhas,
se a tiver.

9.

Deve puxar uniformemente as
2 extremidades, ou o nó ficará
assimétrico.
Mantenha a segunda laçada
paralela à primeira e puxe
novamente de forma uniforme.
Pode ajustar um pouco mais o
nó, se levantar ambas as
extremidades para cima e em
seguida as baixar novamente.
Faça este movimento de forma
suave; agitar/mover o nó nesta
fase torna-o pouco seguro e
fácil de escorregar/deslaçar.

Resetting
the station:
Reiniciando a estação:
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1.

Corte, ou desaperte o material/cordão para o reutilizar

2.

Coloque material inutilizável no lixo

3.

Coloque as sobras de cordão com comprimentos úteis
ao lado da estação ou nas bandejas/tabuleiros para o
efeito

4.

Colocar quaisquer instrumentos no tabuleiro

5.

Deixe a estação arrumada

Station
the next
person:
Estação
prontaready
para ofor
próximo
docente/aluno

Please
informouaresponsável
member
staff if equipment
is ou
damaged
or
Informe
um docente
se oof
equipamento
estiver danificado
prestes a esgotar.
about to run out.
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