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INTRODUÇÃO

    As Diretrizes Curriculares Nacional (DCNs) estabelecem 

que a formação médica deva prover o acadêmico de            

habilidades, competências e conhecimentos inerentes ao 

médico generalista. Define atenção à saúde, tomada de     

decisões, comunicação, administração e gerenciamento e 

educação permanente como competências gerais que 

devem ser adquiridas durante os cursos de graduação.

        As habilidades e competências estabelecidas pelas 

DCNs requer  que os estudantes realizem procedimentos 

clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento     

ambulatorial e para o atendimento das urgências e 

emergências. 

    Assim todos devem ter o domínio técnico de                   

procedimentos cirúrgicos básicos.

        Tradicionalmente, o ensino de cirurgia se iniciava com a 

prática da observação, animais ou cadáveres eram utilizados 

para treinar as técnicas, de modo a aproximar ao máximo o 

modelo da realidade. Com as discussões sobre bioética 

foram introduzidos modelos alternativos, eticamente 

aceitos.

        Há uma variedade de modelos propostos para o    

desenvolvimento de habilidades em práticas cirúrgicas que 

estão sintonizados com a complexidade do processo ensino 

aprendizagem.



    A participação ativa do discente na utilização de        

modelos de bancada é importante para o desenvolvimento 

de habilidades e para o domínio da prática antes de               

executá-la em ambiente real. 

        Para proporcionar uma aprendizagem significativa em 

técnicas cirúrgicas foi desenvolvida um modelo utilizando 

materiais orgânicos e sintéticos de diferentes consistências, 

delineado para propiciar o desenvolvimento de habilidades e 

aquisição de competências em sutura de pele. 
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PONTO SIMPLES INVERTIDO
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em EVA
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SUTURA CONTÍNUA
5ª ESTAÇÃO

em Beringela






SUTURA INTRADÉRMICA
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em EVA

em Língua de Boi









AVALIAÇÃO

    Repetição e prática contínua melhoram o desempenho,  a 

avaliação com listas de classificação e critérios específicos 

relacionados a cada etapa do treinamento pode ser              

importante para a avaliação.

NNa Global Rating Scale (GRS), uma escala validada                   

internacionalmente  é possível identificar aspectos genéricos 

do desempenho dos estudantes em oito áreas principais, da 

prática cirúrgica, sem necessidade de desenvolver listas    

específicas para cada procedimento (Khan, 2007).

     Além da avaliação segundo critérios preestabelecidos, os 

estudantes devem fazer auto avaliação e receber, após cada 

fase do treinamento, feedebacks individuais (Purim, 2013) 

visando identificar qualidades, erros e deficiências nos    

movimentos específicos executados para cada técnica. Por 

meio do feedeback construtivo, os alunos podem              

aperfeiçoar suas habilidades, praticar repetidamente e     

consequeconsequentemente desenvolver habilidades ao longo do 

tempo, (Denandai, 2013).
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