
Kit acadêmico: 4 aparelhos médicos que todo estudante deve ter

Ao iniciar o curso de medicina surge a dúvida: quais aparelhos médicos adquirir para o meu kit
acadêmico? Essa questão é muito pertinente, pois, além dos livros e do jaleco, o estudante deve
comprar alguns equipamentos para atender aos pacientes e realizar as aulas práticas.

Quanto mais completa for a sua coleção, mais prático será o seu dia a dia. Por isso, vale a pena
conversar com professores e alunos veteranos para conhecer os produtos que eles mais usam durante
as aulas e na residência. Continue a leitura e conheça alguns aparelhos médicos que você deve ter no
seu kit de enfermagem!

1. Aparelho estetoscópio

O estetoscópio é um aparelho usado por profissionais da saúde para ouvir sons vasculares,
respiratórios ou de outra natureza em qualquer região do corpo. Esse instrumento é composto por três
peças fundamentais: a parte auricular, os tubos condutores do som e o componente auscultatório.

O princípio da ferramenta é simples: a peça auscultatória é colocada em contato com o corpo do
paciente e o diafragma contido no equipamento é capaz de captar melhor o som. Em seguida, os tubos
condutores conduzem-no para a parte auricular quase sem perdas.

2. Martelo de Buck MD

O martelo de Buck MD é utilizado em exames de reflexos neurológicos e em avaliações de alterações
de sensibilidade. Para isso, o aparelho é versátil, com estilo de marreta dupla e com uma das
extremidades pontiagudas parafusadas na parte superior da cabeça. A escova retrátil fica localizada na
parte interna da base do cabo.

O equipamento foi desenvolvido e adequado para obter respostas cutâneas e miotáticas. Por ter material
perfurante, é importante guardá-lo com cuidado e não deixar ao alcance de crianças.

3. Oxímetro

O oxímetro é um aparelho que mede a quantidade de oxigênio que está sendo transportado no sangue.
O monitor exibe a porcentagem de hemoglobina arterial e é muito importante para as análises médicas,
pois quando acontece uma queda na oxigenação o corpo sobrecarrega o cérebro e não funciona como
deveria.

Veja nosso texto sobre como usar um oxímetro.

Essa análise é especialmente importante para quem sofre com doenças respiratórias, como fibrose
pulmonar, DPOC, embolia pulmonar, câncer de pulmão e insuficiência respiratória. Em geral, essas
pessoas apresentam uma taxa de oxigenação do sangue mais baixa que o normal.

4. Otoscópio

O otoscópio é usado para avaliar tanto a parte interna quando a parte externa do ouvido dos pacientes.
Com isso, o profissional consegue detectar com mais facilidade as anormalidades do tímpano e do canal
auditivo. A análise com o instrumento é mais específica e permite obter uma avaliação precisa do
problema. Sua forma possibilita que o espéculo seja introduzido no canal auditivo de forma confortável.
Os exames podem ser realizados em crianças e adultos, bastando trocar o espéculo.

Adquirir um kit acadêmico completo é um investimento muito importante para qualquer estudante
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durante a graduação ou residência. Para ter materiais de qualidade e duradouros, prefira comprá-los
com distribuidores confiáveis e que oferecem marcas renomadas, preços justos e boas condições de
pagamento.

Quer adquirir os melhores aparelhos médicos para completar o seu kit acadêmico? Então entre em
contato conosco e conheça a nossa loja de produtos médicos!
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