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INTRODUÇÃO 

 

A demanda crescente por 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.  

O desenvolvimento de habilidades como as de técnicas operatórias, são ainda mais 

desafiadoras, principalmente pelo atual cenário de distanciamento social imposto pela 

pandemia do novo coronavírus. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi declarada como 

doença pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
1
 A doença foi relatada pela 

primeira vez na província de Wuhan, na China, no final de dezembro de 2019, e rapidamente 

espalhou-se por todo o mundo. Em 15 de julho de 2021, a OMS relatou haver 188.128.952 

casos confirmados e 4.059.339 mortes pela Covid-19 mundialmente.
2
 Dessa forma, medidas 

restritivas, como o isolamento social, lockdown e higiene respiratória, vem sendo 

implementadas para tentar conter a disseminação do vírus.  

A pandemia causou uma interrupção crítica no processo de educação médica e nos 

sistemas de saúde em todo o mundo. A natureza altamente contagiosa do vírus tem 

dificultado a continuidade do ensino presencial, influenciando principalmente a qualidade do 

ensino de habilidades médicas. Ademais, as restrições de acesso aos campos de estágios 

impossibilitaram o ensino à beira do leito e a prática de procedimentos para estudantes de 

medicina e de outras áreas da saúde. Visto que, a ida dos acadêmicos aos locais de práticas se 

torna limitada e de alto risco, frente a contaminação dos ambientes hospitalares com o vírus. 

Outros desafios incluem o medo de que os estudantes possam contrair o vírus durante seu 



treinamento e possam transmiti-lo para a comunidade. Com isso, os estudantes precisam ficar 

em casa e a cumprir as diretrizes de distanciamento social.  

Frente a este cenário, é necessário desenvolver um currículo de educação médica que 

ofereça aos alunos oportunidades de aprendizado contínuo, mesmo de forma remota, evitando 

atrasos e restrições devido à pandemia. O E-learning proporciona uma possibilidade de 

manter a continuidade do ensino durante o fechamento das instituições educacionais. Ele é 

definido como o uso de tecnologia de computador para fornecer treinamento, incluindo 

aprendizagem com suporte de tecnologia online, offline ou ambos.
3
 Visa a construção efetiva 

do conhecimento sobre a experiência individual, prática e conhecimento dos estudantes, 

através da aprendizagem baseada na Internet, salas de aula virtuais e colaboração digital.
4 

A literatura demonstra duas modalidades pertinentes para o ensino médico de E-

learning: ensino à distância e interação assistida por computador (IAC). Moore et al. definiu 

E-learning a distância como o fornecimento de acesso à aprendizagem para aqueles que estão 

geograficamente distantes do instrutor, enquanto IAC é uma técnica interativa em que o 

material instrucional é apresentado através de um computador, e o progresso dos alunos é 

monitorado e avaliado durante este processo.
3 

O E-learning a distância tem se mostrado uma 

modalidade eficiente de aprendizagem em diferentes estudos educacionais e governamentais. 

Dados do Instituto de Estudos Educacionais do Canadá mostraram que os alunos tiveram uma 

atitude mais ativa na aprendizagem quando vários métodos digitais, como livros eletrônicos e 

artigos on-line, foram implementados no processo de ensino.
5,6 

De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030, 

incluindo boa saúde, bem-estar e qualidade da educação, estratégias educacionais eficazes e 

acessíveis precisam ser abordadas de forma crítica, especialmente em países de baixa e média 

renda.
7  

Buscou-se desenvolver uma plataforma online assíncrona para o ensino de habilidades 

cirúrgicas básicas como a execução de nós cirúrgicos e suturas simples para estudantes de 

medicina. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA 



 

A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de trabalhar os princípios de técnicas 

operatórias básicas de nós e suturas 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 42 fases. Cada fase possuía objetivos 

específicos que aumentavam em complexidade e dificuldade de execução, que se somavam 

até a finalização do exercício. Os temas trabalhados na plataforma estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Temas trabalhados na plataforma e blocos de exercícios 

Quais materiais usar para aprender suturas? 

Por que suturar? 

Quais são os tipos de fios cirúrgicos? 

Quais são os tipos de agulhas? 

Quais são os 10 fios cirúrgicos mais comuns? 

Como realizar a leitura das embalagens? 

Como executar nós com as mãos? 
Bloco de exercícios I 
     Nó com as mãos – Fio grosso com a mão direita 
     Nó com as mãos – Fio grosso com a mão esquerda 
     Nó com as mãos – Fio grosso com as mãos alternadas 
     Nó com as mãos – Fio fino com a mão direita 
     Nó com as mãos – Fio fino com a mão esquerda 
     Nó com as mãos – Fio fino com as mãos alternadas 
     Nó com as mãos – Fio fino com a mão direita bem apertado – Quase ruptura 
     Nó com as mãos – Fio fino com a mão esquerda bem apertado – Quase ruptura 
     Nó com as mãos – Fio fino com as mãos alternadas bem apertado – Quase ruptura 

Como realizar a empunhadura das pinças? 

Quais os erros mais comuns na montagem da agulha no porta-agulhas? 

Quais são os tipos de pinças anatômicas? 

Quais são os tipos de porta-agulhas e para que servem? 
Bloco de exercícios II 
     Apresentação e preensão da agulha traumática 
     Apresentação e preensão da agulha traumática invertida 
     Apresentação e preensão da agulha atraumática 
     Apresentação e preensão da agulha atraumática invertida 
     Inversão da agulha 
     Inversão da agulha pelo fio 
 

Bloco de exercícios III 



     Passagem da agulha pelas marcas a 90° 
     Passagem da agulha pelas marcas a 90° oblíqua 
     Passagem da agulha pelas marcas a 90° invertida 
     Passagem da agulha pelas marcas a 90° oblíqua invertida 
     Passagem da agulha pelas marcas a 180° 
     Passagem da agulha pelas marcas a 180° oblíqua 
     Passagem da agulha pelas marcas a 180° invertida 
     Passagem da agulha pelas marcas a 180° oblíqua invertida 
     Passagem da agulha pelas marcas laterais com fio 2.0 
     Passagem da agulha pelas marcas laterais com fio 2.0 invertido 
     Passagem da agulha pelas marcas laterais com fio 4.0 
     Passagem da agulha pelas marcas laterais com fio 4.0 invertido   
Bloco de exercícios IV  
     Nós com o porta agulhas – 10 seminós sequenciais 
Bloco de exercícios V 
     Pontos simples utilizando as marcações no modelo 
     Pontos simples sem utilizar as marcações no modelo 
Bloco de exercícios VI 
     Pontos de Donatti utilizando as marcações no modelo 
     Pontos de Donatti sem utilizar as marcações no modelo 
Bloco de exercícios VII 
     Pontos em figura de “X” utilizando as marcações no modelo 
     Pontos em figura de “X” sem utilizar as marcações no modelo 
Bloco de exercícios VIII 
     Pontos em figura de “U” utilizando as marcações no modelo 
     Pontos em figura de “U” sem utilizar as marcações no modelo 
Bloco de exercícios IX 
     Chuleio simples – 10 passadas sequenciais nas marcações do modelo 
     Chuleio simples – 10 passadas sequenciais sem utilizar as marcações do modelo 
     Chuleio simples – 10 passadas invertidas sequenciais nas marcações do modelo 
     Chuleio simples – 10 passadas invertidas sequenciais sem utilizar as marcações do modelo 
Bloco de exercícios X 
     Sutura intradérmica – 10 passadas sequenciais nas marcações do modelo 
     Sutura intradérmica – 10 passadas sequenciais sem utilizar as marcações do modelo 
 
Fonte : Os autores, 2021 

 

 

Além da descrição da atividade, materiais necessários para executá-la e os objetivos a 

serem atingidos em cada exercício, havia a demonstração e explicação em vídeo do que 

deveria e como deveria ser executado, conforme exemplo na Figura 1. 

 

 

 

 



Figura 1. Fotografia do vídeo explicativo sobre como realizar a Fase A do Exercício IX – Realizar 

pontos simples utilizando as marcas de referência no modelo. 

 

Fonte: Os autores, 2021 

 

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 conforme a Figura 2.  

O tempo estimado para conclusão das atividades da plataforma era de 60 horas, 

contemplando tanto o tempo dos vídeos instrucionais como as atividades práticas realizadas 

pelos estudantes. 

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. 

 

 



Figura 2. Exemplos de planilha contendo as métricas para um exercício e os campos para anotação 

pelo estudante da sua evolução.  



 

 



 

Fonte: Os autores, 2021 

 

 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Os desafios para o ensino e aprendizagem de técnicas cirúrgicas que estão surgindo 

durante a pandemia COVID-19 exigem soluções que sejam capazes de se adaptar às ondas de 

mudança e às demandas variadas de docentes e discentes. Dessa forma, soluções de 

aprendizagem remota, incluindo abordagens de sala de aula invertidas, materiais educacionais 

online, telemedicina e simulações, vêm sendo implementadas mundialmente no currículo 

médico para dar continuidade a educação.
8
 Sabe-se que, o ato de aprender, é um processo 

estritamente individual, e que os processos de aprendizagem dependem basicamente de três 

fatores, que são: quem ensina, quem aprende e o conteúdo.
24

  

Em tempos de evolução do aprendizado por meios digitais, a participação do 

estudante nos processos de ensino e aprendizagem, seja de maneira síncrona ou assíncrona, 

além de essenciais, trazem o desafio do desenvolvimento de um processo de cumplicidade 

entre o estudante e o professor, fazendo com que todo o foco do processo seja voltado ao 

estudante.
24

 Neste sentido, e desenvolvimento de habilidades cirúrgicas em um ambiente que 



permita a simulação e repetição de técnicas, permitindo um contato individualizado entre 

estudante-docente, tendo em foco o estudante e suas necessidades individuais, é de notória 

importância. O estudo de Zendejas et al, demonstrou que a adição de treinamento de 

simulação em um currículo de treinamento cirúrgico, resulta em diminuição do tempo 

operatório e erros intraoperatórios, melhorando os resultados do paciente e encurtando o 

tempo de internação.
9  

No entanto, mesmo em programas de residência que oferecem um laboratório de 

simulação de última geração, acessível aos alunos 24 horas por dia, mostram uma baixa 

adesão a sua utilização, uma vez que os residentes relatam que raramente praticam devido a 

limitação de tempo.
10 

Dessa forma, o ensino baseado no E-learning se torna uma opção 

extremamente promissora, uma vez que permite que os estudantes tenham flexibilidade de 

tempo, lugar e acesso ao conteúdo, aumentando sua capacidade de aprendizagem ao permitir 

que progridam na velocidade mais adequada a sua necessidade e sua agenda.
11

  

Além da disponibilidade, a utilização de meios digitais para aprendizagem exige 

também o comprometimento do estudante, a organização, a maturidade emocional e também 

autoconhecimento quanto às suas reais necessidades e limites. Todos estes quesitos são 

importantes para o profissional da área de saúde e o engajamento do estudante em atividades 

por estes meios, auxiliam no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
26 

Nesta experiência com a plataforma online assíncrona para o ensino de técnicas de 

sutura, foi notória a evolução da habilidade e refinamento das técnicas durante a execução 

das atividades, sendo documentadas pelos vídeos produzidos pelos estudantes. Esta evolução 

e aperfeiçoamento são fundamentais para o acadêmico de medicina, uma vez que o ato de 

suturar é uma competência básica exigida ao profissional médico, executada a mais de quatro 

mil anos e que vem evoluindo continuamente ao longo do tempo.
25

   

A acessibilidade ao conteúdo em tempo real, a qualquer momento do dia, é um dos 

pontos positivos mais enfatizados pelos discentes frente a forma assíncrona das aulas. Estes 

resultados, nos aproximam de outros estudos, onde a capacidade de se engajar na 

aprendizagem individualizada devido à flexibilidade do cronograma e à disponibilidade 

antecipada de aulas pré-gravadas foi altamente valorizada pelos estudantes
12,13

. Além disso, a 

otimização dos estudos proporcionada pela possibilidade do aumento e redução da velocidade 

de reprodução das aulas em vídeo e da capacidade de trabalhar o mesmo assunto no futuro, 

por múltiplas vezes, fazem com que os estudantes encontrem mais tempo para se envolver em 

atividades extracurriculares e tenham um melhor desempenho na execução das mesmas.  



Ademais, houve relatos de ganho de autoconfiança e de qualidade de execução de 

procedimentos reais 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 práticas. 
23

 

Sabe-se que, o E-learning apresenta algumas limitações na interação entre professores 

e estudantes, como a incapacidade dos estudantes de receber feedback imediato do professor, 

o que pode proporcionar ao estudante uma sensação de isolamento. 
11

 Nesse sentido, a 

plataforma online assíncrona para o ensino de técnicas de sutura, teve o cuidado de buscar 

alternativas a fim de superar essa limitação através de um número reduzido de estudantes por 

turma, e promovendo momentos exclusivos e individuais de feedback do docente com o 

estudante.  

Os esforços para melhorar a “fluência” digital por meio do treinamento do corpo 

docente nos fundamentos das tecnologias de ensino remoto devem ajudar a garantir uma 

experiência mais consistente e bem-sucedida para trabalhos futuros. A fadiga digital também 

é frequentemente citada como uma barreira para o envolvimento do estudante e o 

aprendizado eficiente. Por este motivo, todas as atividades da plataforma se restringiam a 

vídeos rápidos e objetivos, somados a atividades leves abrangendo somente as informações 

essenciais a serem assimiladas e praticadas, evitando a fadiga e mantendo o interesse e 

concentração do estudante pelo máximo de tempo possível. Iniciativas futuras para projetar 

currículos de aprendizagem remota mais eficazes podem mitigar a fadiga digital, substituindo 

sessões de pequenos grupos com duração de 3 ou 4 horas por vários módulos mais curtos, 

devem ser incentivadas, assim como foi desenvolvida esta plataforma para ensino e 

aprendizagem de suturas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora sejam desafiadoras as mudanças impostas ao nosso sistema de saúde e ao 

sistema de educação médica, a plataforma online assíncrona para o ensino de técnicas 

operatórias básicas desenvolvida serve como um exemplo de como uma crise pode trazer 

mudanças significativas. A organização e confecção das ferramentas utilizadas podem ser 

facilmente incorporadas por outras instituições que buscam expandir seu programa 

educacional e o deixar mais acessível aos seus estudantes.  



Por fim, espera-se continuar avaliando o impacto da plataforma online mesmo após o 

retorno às aulas presenciais após a pandemia Covid-19, de forma que se possa continuar 

usufruindo das tecnologias para a construção de um currículo médico mais moderno, e 

também, complementando as aulas práticas regulares. 
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