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INTRODUÇÃO: A demanda crescente de inovações educacionais que permitam um ensino
de excelência e que contemplem os requisitos necessários para a formação médica, vem
mobilizando a comunidade docente na busca de novos meios eficientes de ensino e
aprendizagem (DICKINSON, 2020; MOHAN, 2020). O desenvolvimento de habilidades
como as de técnicas operatórias, são ainda mais desafiadoras, principalmente pelo atual
cenário de distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus (SHAHRVINI, 2021;
MILES, 2021).
OBJETIVO: Desenvolver uma plataforma para online assíncrona para o ensino de
habilidades cirúrgicas básicas como a execução de nós cirúrgicos e suturas simples.
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo metodológico utilizando os princípios de
técnicas operatórias transpostos para exercícios e métricas disponibilizados através de uma
plataforma online interativa. Por meio de vídeos e materiais teóricos, foram apresentadas
desde opções de baixo custo para construção de modelos de simulação de pele pelo próprio
aluno, até o passo a passo de como devem ser realizados cada um dos tipos de pontos
cirúrgicos mais utilizados. A plataforma apresentou o conteúdo a ser estudado em quatro
módulos, perfazendo um total de dez grupos de exercícios subdivididos em fases. Cada fase
possuía objetivos específicos que aumentavam em complexidade e dificuldade de execução,
que se somavam até a finalização do exercício. Foram definidos por um painel de
especialistas, os tempos-alvo para realização de cada uma das fases dos exercícios. Estes
tempos para execução foram categorizados nos níveis de proficiência, suficiência e
insuficiência. O estudante deveria realizar a atividade até atingir o nível de proficiência ou
suficiência, anotando os tempos de realização de cada movimento em uma planilha de
controle fornecida pela própria plataforma. Em seguida, deveria realizar o mesmo exercício
por um período de sete dias, repetindo cada movimento por dez vezes a cada dia. Após este
tempo, o estudante deveria enviar um vídeo, junto da planilha preenchida, executando o
exercício em questão para que o professor realizasse o feedback individual, apontando os
pontos fortes e instruindo sobre o que poderia ser feito a fim de aprimorar a técnica do
estudante. Após o desenvolvimento, a plataforma foi disponibilizada para um grupo piloto de
estudantes, que forneceram seu feedback.
RESULTADOS: A evolução da habilidade e refinamento das técnicas para realização dos
pontos foi visível e documentada pelos vídeos produzidos pelos estudantes. Além disso,
houve relatos de ganho de autoconfiança e de qualidade de execução de procedimentos por
parte dos estudantes durante estágios e plantões. Estes relatos corroboram com a ideia de que
ferramentas online têm sido particularmente eficazes para complementar o ensino de
habilidades. Têm sido relatado resultados promissores em aplicações de modelos
educacionais voltados para a cirurgia desenvolvidos em plataformas digitais, contribuindo

para expansão e qualificação dos graduandos, promovendo ganhos progressivos e
complementares nas habilidades e conhecimentos necessários para uma formação médica
completa.
CONCLUSÃO: A elaboração de uma plataforma online assíncrona para o ensino de técnicas
operatórias básicas é factível e pode ser aplicada em situações nas quais a disponibilização do
ensino presencial esteja comprometida. Pode ser utilizada também como prática
complementar às aulas regulares.
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