Campo Cirúrgico com 4 cantos
(retangular)
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Lista de material:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular
Equipamento para este posto/estação:
•Cão modelo (peluche), utilizado em decúbito dorsal com lesão fictícia a
nível ventral
•4 Panos de campo (estéreis)
•4 Pinças de campo (por exemplo: Backhaus)

Considerações para este posto/estação:
•

Tenha cuidado com os seus dedos/mãos ao aplicar as pinças de
campo

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"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

Competências Clínicas:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular
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Segure dois cantos do pano de

Dobre a parte superior do pano de

Com os polegares no lado do pano

campo, deixando-o cair à sua

campo para o lado oposto ao seu corpo,

de campo mais próximo do seu

frente. Não o deixe tocar no seu

criando um bordo limpo.

corpo, enrole-o em torno de cada

corpo (a menos que esteja a

uma das suas mãos, protegendo-

utilizar uma bata esterilizada) ou

as assim de tocar acidentalmente

em qualquer outra estrutura não

numa parte não estéril do paciente.

estéril.

.
Cubra sempre em primeiro lugar o

O pano de campo deve ser movido ("flutuando") sobre o corpo do paciente, e o

lado do paciente mais próximo do

bordo dobrado colocado a uma distância adequada da linha de incisão

seu corpo, desta forma protegerá

pretendida. Não arraste o pano sobre as áreas não estéreis do corpo do

a sua bata de tocar na mesa não

paciente. Ajuste apenas minimamente o pano de campo depois de o colocar

estéril.

sobre o paciente. Se o pano precisar de ser ajustado, só deve ser movido
numa única direção: AFASTADO da área cirúrgica estéril e NUNCA em direção
à área estéril.
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Competências Clínicas:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular

Repetir o processo (Passos 1-6)

Fixar os panos de campo ao paciente

Colocar a pinça de campo por

com o segundo pano de campo -

utilizando uma pinça de campo, esta

baixo do pano superior, de forma a

colocá-lo em ângulo reto (90

deve ser colocada na intersecção dos

mantê-la fora do “caminho” (e

graus) em relação ao primeiro

dois panos. Num paciente real/vivo,

evitar que o fio de sutura se enrole

pano.

lembre-se que este é o primeiro estímulo

em torno da pinça por acidente).

doloroso, pelo que é sensato
(recomendado) informar o anestesista
que está prestes a fazer a fixação da
pinça.

Repetir o processo com o terceiro pano,

Fixar os panos de campo ao

colocá-lo em ângulo reto em relação ao

paciente utilizando uma pinça de

primeiro, no extremo oposto da área

campo (isto evita que os panos se

estéril ao segundo pano.

desloquem ou se desajustem).
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Competências Clínicas:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular

Ao colocar o pano final, pode dirigir-se

Após a conclusão da colocação

ao outro lado da mesa e colocá-lo, ou

dos panos, haverá um local

esticá-lo (de forma a “flutuar”) para o
outro lado (como ilustrado acima).
Tenha cuidado para não contaminar o
pano tocando em algo não estéril (por
exemplo, material ou outro membro da
equipa).

cirúrgico de tamanho apropriado
rodeado por panos de campo
esterilizados fixos/presos por
pinças de campo (que foram todas
arrumadas “escondidas” para não
interferir no procedimento
cirúrgico).
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Reiniciando a estação:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular
1. Solte todos os panos de campo (4), abrindo/desapertando as pinças
2. Dobre cada pano de campo
a) Em modelo concertina

b) Depois dobrar as extremidades para que o pano fique em terços

3. Guarde as 4 pinças de campo juntas, no tabuleiro/bandeja para o efeito
4. Guarde os 4 panos de campo juntos (em pilha), juntamente com as
pinças
Estação pronta para o próximo docente/aluno

Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.
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O que devo saber:
Campo Cirúrgico com 4
Cantos - retangular

• Lembre-se da sequência da colocação dos panos de campo: comece pelo
lado próximo (mais próximo do seu corpo), depois coloque os panos em cada
extremidade, e por fim no lado mais distante.
• Se um pano de campo necessitar de ser ajustado, afaste-se apenas da área
estéril, não para ou sobre ela.
• Quando colocar as pinças de campo, agarre o suficiente, mas não uma
quantidade excessiva de pele - esteja atento ao paciente.
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