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                      R E S U M O  
 

Objetivo: Aplicar o modelo sintético de baixo custo desenvolvido pelas autoras no treinamento de habilidades 
cirúrgicas básicas, em substituição aos modelos animais, avaliando o desempenho dos participantes durante 
situação simulada pós-treino. Métodos: Estudo experimental controlado randomizado não-cego realizado com 
40 alunos voluntários do curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes. Toda a amostra recebeu 
orientações teóricas quanto à execução da sutura, mas apenas o grupo experimental teve a oportunidade de 
treinar por cerca de 30 minutos no modelo sintético de baixo custo. Em seguida, todos foram direcionados a 
suturar um modelo de alta fidelidade fixado no antebraço de um paciente-ator, em situação de trauma 
simulado. O desempenho dos alunos foi avaliado pelos critérios da Global Rating Scale (GRS), adotada pela 
comunidade cirúrgica para mensurar objetivamente habilidades técnicas em sutura. Resultados: As análises 
estatísticas evidenciaram que o grupo experimental apresentou desempenho significativamente superior ao 
do controle na avaliação das habilidades em sutura. Enquanto o experimental atingiu 95,5% de “competência” 
definida pela GRS (24 ou mais pontos), apenas 44,5% do controle o fez, comprovando a eficácia do treino no 
modelo de sutura sintético de baixo custo na capacitação de estudantes de graduação. Conclusão: O modelo 
sintético substitui com eficácia os modelos animais, sobretudo nas fases iniciais da formação médica, 
permitindo que os acadêmicos desenvolvam as habilidades básicas em cirurgia que lhes serão exigidas pelo 
mercado de trabalho, sem, contudo, gerar custos adicionais às instituições de ensino. 
 
Descritores: Modelo de Sutura. Graduação em Medicina. Habilidades Cirúrgicas Básicas. 

 
 
 
 
 
                      I N T R O D U Ç Ã O 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)1 

para os cursos de Medicina, homologadas pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), enfatizam 

o desenvolvimento de competências e habilidades 

profissionais na formação do médico generalista.2 

Apesar dos variados formatos pedagógicos dos 

cursos de graduação em Medicina no Brasil, estes 

se orientam no sentido de proporcionar aos seus 

graduandos a aquisição de habilidades e atitudes 

básicas em cirurgia1,2. 

Os conhecimentos adquiridos no ambiente 

acadêmico possibilitarão aos profissionais 

egressos executar pequenos procedimentos e 

servirão como base aos que desejam ingressar na 

carreira cirúrgica por meio das residências médicas 

em cirurgia3. 

Para que os objetivos de aprendizagem 

sejam devidamente alcançados nas disciplinas 

cirúrgicas do curso de Medicina, é necessário 

haver equilíbrio adequado entre teoria e prática.4  

Nesse contexto, a utilização de modelos 

animais post mortem no treino de habilidades 

cirúrgicas básicas surge como estratégia 

pedagógica para suprir as necessidades do ensino 

da técnica operatória durante a graduação.  

DOI: 00.0000/0000-0000x-00000000 



 

 

 

 
Rev Col Bras Cir 

Tecidos biológicos como pele de porco, de 

galinha e língua de boi são largamente aplicados 

nas graduações e programas de residência 

médica5, por serem eticamente aceitos e 

reprodutíveis, além de simularem com elevada 

eficácia a pele humana6. 

Entretanto, a aplicação desses modelos 

animais em aulas práticas envolve uma série de 

custos relacionados a recursos humanos e 

materiais para as instituições de ensino, desde o 

armazenamento refrigerado do tecido, até a 

preparação para a utilização em ambiente 

controlado e descarte devido4,7, sendo inviável seu 

uso para treino domiciliar.   

Os modelos de sutura sintéticos existentes 

no mercado, além do alto valor de comercialização, 

encontram como principal limitação a baixa 

durabilidade, pois as margens da incisão do 

modelo sintético siliconado laceram quando da 

passagem da agulha repetidas vezes pelo material, 

o que restringe o número vezes que a técnica de 

sutura pode ser executada naquele modelo8. 

Diante dos desafios práticos enfrentados no 

ensino de técnicas básicas de sutura na graduação 

médica, desenvolveu-se um modelo de sutura 

sintético de bancada, elaborado com materiais 

acessíveis, que permite ao aluno transitar entre o 

laboratório de prática cirúrgica e seu domicílio, 

sendo este versátil, prático e de baixo custo 

financeiro, além de não demandar cuidados 

especiais de armazenamento9. 

Assim, o objetivo deste estudo foi aplicar o 

modelo sintético de baixo custo desenvolvido pelas 

autoras no treinamento de habilidades básicas em 

sutura, em substituição aos modelos animais na 

graduação em Medicina, avaliando as 

competências técnicas adquiridas pelos alunos 

participantes, em situação simulada pós-treino. 

                      M É T O D O S 

 

Estudo experimental controlado 

randomizado não-cego realizado na forma de 

atividade prática relacionada à disciplina 

Habilidades Cirúrgicas, no laboratório de técnica 

cirúrgica do Centro Universitário Tiradentes. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

instituição (CAAE nº 12604219.9.0000.5641). 

Antes de ser iniciado o estudo, as autoras 

se empenharam em elaborar modelos de sutura 

sintéticos de baixo custo em número suficiente para 

serem utilizados pelos participantes no momento 

da pesquisa (Figura 1).  

A primeira camada do modelo, que simula 

epiderme e derme, é fabricada com fibra sintética 

compactada, conhecida no mercado como “feltro”, 

e cada metro quadrado pode ser adquirido pelo 

valor médio de R$ 13,00. A segunda camada é 

composta por espuma sintética de polipropileno, 

com valor médio de R$4,00 para o segmento 

utilizado na confecção de cada modelo. Uma 

bandeja de madeira no tamanho de 20x20cm serve 

como base ao modelo, custando cerca de R$10,00 

por peça. 

Cada modelo de sutura utilizado nesse 

estudo levou em média 3 horas para ser fabricado 

pelas autoras e utilizou aproximadamente R$ 25,00 

em materiais. Os valores citados foram financiados 

pelas autoras e se referem à aquisição dos 

materiais no primeiro semestre do ano de 2019, no 

Estado de Alagoas. 

Para o estudo experimental, a amostra foi 

composta por 40 estudantes voluntários, maiores 

de 18 anos, regularmente matriculados no 6º e no 

7º períodos do Curso de Medicina do Centro 

Universitário Tiradentes, que firmaram Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os 

componentes da amostra já haviam previamente 

comparecido a aulas teórico-práticas de sutura no 

curso de Medicina.  

Os acadêmicos participantes do estudo 

foram aleatoriamente numerados de 1 a 40 e 

divididos em dois grupos por sorteio. O grupo 

controle, composto por 18 alunos (45%), recebeu 

orientações teóricas sobre a execução de sutura 

para a síntese cutânea utilizando o ponto simples.  

O grupo experimental, formado por 22 

alunos (55%), além de receber orientações teóricas 

sobre a técnica do ponto simples, teve a 

oportunidade de treino no modelo de sutura 

sintético desenvolvido neste trabalho (Figura 1), 

por cerca de 30 minutos, com a possibilidade de 

sanar as dúvidas que surgissem ao longo do 

exercício.   

As repetições8 não foram limitadas nesse 

período, pois o modelo sintético desenvolvido pelas 

autoras suporta incontáveis reutilizações.   

 

 

Figura 1. Grupo experimental em treino prático no modelo de sutura sintético desenvolvido pelas autoras. 

 

A seguir, toda a amostra de 40 alunos foi 

direcionada a suturar um modelo de alta fidelidade, 

construído com pele suína fixada sobre o antebraço 

de um paciente-ator, simulando realisticamente 

uma situação de trauma (Figura 2).  

O desempenho de cada aluno nessa 

simulação foi avaliado com base na Objective 

Structured Assessment of Technical Skills 

(OSATS)10,11, ferramenta padrão-ouro adotada pela 

comunidade cirúrgica para mensurar objetivamente 

habilidades técnicas em sutura9. 

A OSATS é composta pela TaskSpecific 

Checklists (TSC) e pela Global Rating Scale (GRS). 

Optou-se nessa pesquisa pela utilização isolada da 

GRS para avaliar o desempenho individual 

discente, uma vez que essa escala é considerada 

objetiva, adequada e suficiente para avaliar alunos 

de graduação9,10,11.  

 

Figura 2. Simulação de trauma por instrumento cortante em 

antebraço de paciente-ator, utilizando modelo de 

alta fidelidade, construído com pele de porco, 

solução gelatinosa tingida por corante carmim e 

campo fenestrado descartável.  

  

A GRS (Tabela 1) analisa as habilidades em 

sutura através de 8 competências, sendo atribuída 

pontuação mínima de 1 e máxima de 5 pontos a 

cada critério, com resultado final que varia de 8 a 

40 pontos9,10,11. Para ser considerado “competente” 
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para a execução de suturas, o aluno deve alcançar 

uma pontuação final de 24 pontos ou mais na soma 

dos critérios10.  

Os resultados referentes a cada acadêmico 

foram registrados em fichas individuais sem 

identificação nominal, contendo no cabeçalho a 

numeração recebida no início do estudo e o grupo 

ao qual o aluno pertencera. As autoras assinalaram 

nas fichas a pontuação correspondente a cada 

critério da GRS no momento da avaliação.  

Logo após a execução da sutura, foi 

fornecido a cada um dos alunos participantes do 

estudo um breve feedback quanto ao desempenho, 

e todos se mostraram atentos e receptivos às 

críticas realizadas pelas autoras. 

A fim de embasar a discussão, foi incluído 

um breve questionário acerca de fatores como faixa 

etária, sexo, mão dominante, período atual no 

curso de graduação, interesse por especialidades 

cirúrgicas e curso de sutura porventura realizado 

fora da graduação.    

Tabela 1. Global Rating Scale (GRS) adotada pela comunidade cirúrgica para mensurar objetivamente habilidades 

técnicas em sutura9. 

Respeito ao tecido 1 2 3 4 5 
 Usou frequentemente 

força desnecessária no 
tecido ou gerou danos 

pelo uso inadequado do 
instrumental 

 Manuseio cuidadoso do 
tecido, mas ocasionalmente 

gerou danos 

 Tecidos manipulados 
adequadamente, com 

danos mínimos 

Tempo no movimento 1 2 3 4 5 
 Tempo insatisfatório, 

muitos movimentos 
desnecessários 

 Tempo e movimento 
eficientes, mas alguns 

movimentos desnecessários 

 Clara economia de 
movimento e máxima 

eficiência 

Manipulação do 
instrumental 

1 2 3 4 5 

 Fez repetidamente 
movimentos inábeis ou 

hesitantes, usando 
inadequadamente os 

instrumentais 

 Utilizou de maneira 
competente os instrumentais, 

mas, às vezes, pareceu 
inflexível (rígido) ou 
desajeitado (inábil) 

 Manipulação adequada 
dos instrumentais, sem 

dificuldades 

Técnica de sutura 1 2 3 4 5 
 Desajeitado e inseguro, 

amarrando os nós 
inadequadamente e 

incapacidade de manter 
a tensão 

 Cuidadoso e lento, com a 
maioria dos nós colocados 

adequadamente com tensão 
quase sempre adequada 

 Excelente controle da 
sutura, com colocação 
adequadas dos nós e 

correta tensão 

Fluxo da operação 1 2 3 4 5 
 Frequentemente hesitou 

na execução do 
procedimento e parecia 

incerto ou inseguro 
quanto ao próximo 

passo 

 Demonstrou algum 
planejamento para a execução 

do procedimento, com 
progressão razoável dos 

passos 

 A operação foi executada 
com eficiência, com 

progressão adequada de 
um movimento para o 

outro 

Conhecimento do 
procedimento específico 

1 2 3 4 5 

 Conhecimento deficiente  Tem noção de todas as 
etapas importantes da 

operação 

 Demonstrou familiaridade 
com todas as etapas da 

operação 

Qualidade do produto final 1 2 3 4 5 
 Muito pobre  Competente  Excepcional 

Desempenho global 1 2 3 4 5 
 Muito pobre  Competente  Excepcional 

Máximo de pontos 
Pontuação final 

    (40) 
(   ) 

Lima 

4                         Uso de modelo de sutura sintético de baixo custo em substituição aos modelos animais no treinamento de habilidades cirúrgicas básicas na graduação médica 

 



 

 

 

 
Rev Col Bras Cir 

Os resultados obtidos no estudo foram 

inicialmente transferidos para o software 

Microsoft Excel, e a seguir analisados pelo 

software SPSS v.25.0. Os dados 

epidemiológicos coletados foram demonstrados 

nos resultados por porcentagem simples.  

A comparação das médias entre o grupo 

controle e experimental referente aos fatores da 

GRS foi mensurada via teste t para amostras 

independentes (Tabela 2).  

O tamanho do efeito foi calculado a partir 

do d de Cohen12. Para fins de interpretação 

desses valores, um d de Cohen igual ou superior 

a 0,80 é considerado um tamanho de efeito 

grande, entre 0,80 a 0,20 médio, e inferior a 0,20 

representa um efeito pequeno13.   

Nesse trabalho, adotou-se o valor de 

p<0,05 para rejeição da hipótese nula. 

 

                      R E S U L T A D O S 

 

Dos 40 estudantes de Medicina que 

participaram do estudo, 25 (62,5%) eram do sexo 

feminino, 18 (45%) apresentavam idade entre 22 

e 25 anos, 19 (47,5%) estavam cursando o 6º 

período e 21 (52,5%) cursando o 7º período.  

Quando indagados sobre o interesse em 

seguir carreira cirúrgica após a graduação 23 

alunos (57,5%) negaram interesse em residência 

médica em qualquer área cirúrgica, apenas 9 

(22,5%) afirmaram almejar especialidades 

relacionadas à cirurgia, enquanto 8 (20%) 

disseram que talvez fizessem essa escolha no 

futuro.  

A maioria dos acadêmicos afirmou haver 

participado previamente de algum curso de 

sutura realizado fora da graduação em Medicina, 

como atividade extracurricular, totalizando 23 

estudantes (57,5%). Desses, 11 indivíduos 

pertenceram ao grupo experimental e 12 ao 

grupo controle.     

A Tabela 2 compara as diferenças entre 

as pontuações médias dos grupos controle e 

experimental, com relação a cada um dos 

critérios da GRS, obtidas quando, conforme o 

método descrito, toda a amostra (n=40) foi 

levada a suturar o modelo de alta fidelidade em 

situação simulada (Figura 2). 

 

 

Tabela 2. Teste t independente para diferenças entre grupo controle e experimental com base nos critérios da Global 

Rating Scale (GRS)9. 

 Pontuações Médias Teste t 

Critérios da GRS Grupo Controle Grupo Experimental t p d IC95% 
Respeito ao tecido 3,00 3,81 2,67 0,01* 0,84 0,19 − 1,43 
Tempo no movimento 3,16 3,63 2,05 0,04* 0,65 0,00 – 0,93 
Manipulação do instrumental 3,00 3,72 3,37 0,00* 1,04 0,29 – 1,16 
Técnica de sutura 2,50 3,31 2,83 0,00* 0,90 0,23 – 1,40 
Fluxo da operação 3,16 3,72 2,64 0,01* 0,84 0,13 – 0,98 
Conhecimento do procedimento 
específico 

3,38 3,68 1,57 0,12 0,49 -0,08 – 0,66 

Qualidade do produto final 2,88 3,36 2,38 0,02* 0,75 0,07 – 0,87 
Desempenho global 2,94 3,77 4,40 0,00* 1,32 0,44 – 1,21 
 

Pontuação final** 
 

23,88 
 

28,86 
 

4,28 
 

0,00* 
 

1,36 
 

2,62 – 7,32 
*p<0,05      **Considera-se “competente” o aluno que obtém pontuação final de 24 ou mais pontos, numa escala de 8 a 40 pontos.  
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Os resultados encontrados indicaram 

diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos controle e experimental.   

Nos critérios “Respeito ao tecido”, 

“Manipulação do instrumental”, “Técnica de 

sutura”, “Fluxo da operação”, e “Desempenho 

global”, o grupo experimental ultrapassou a 

média do grupo controle em valores que 

indicaram nos cálculos um grande efeito de teste 

t (d>0,8). 

Os quesitos “Tempo no movimento” e 

“Qualidade do produto final” também resultaram 

em destaque positivo para o grupo experimental, 

com diferença suficiente na avaliação para gerar 

tamanho de efeito considerado médio (d entre 

0,80 e 0,20).     

 

Apenas para o fator “Conhecimento do 

procedimento específico” não houve rejeição da 

hipótese nula, em razão do valor de p encontrado 

(p=0,12), portanto não se demonstrou variação 

de desempenho estatisticamente significativa 

entre os grupos controle e experimental.  

Quanto à pontuação final da GRS, tem-se 

que esta pode variar 8 a 40 pontos, uma vez que 

deve ser atribuída pontuação mínima de 1 e 

máxima de 5 pontos a cada critério da 

escala9,10,11. Dentre todos os indivíduos da 

amostra, a mínima pontuação final obtida foi de 

19, e a máxima de 37. Cabe destacar que o 

participante que obteve a nota mínima pertenceu 

ao grupo controle, e o que obteve a nota máxima 

no estudo fez parte do grupo experimental, 

conforme se verifica na linha horizontal do 

Gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1. Frequência de “competência” nos grupos controle e experimental, com base na pontuação final obtida 

na GRS9 pelos participantes do estudo.   

 

Outra ferramenta trazida pela GRS para 

avaliar as habilidades do aluno é a “competência” 

para a realização de suturas, indicada por uma 

pontuação final de 24 pontos ou mais na soma 

dos critérios da escala10.  

Analisando-se as pontuações finais dos 

acadêmicos da amostra, verificou-se que o grupo 
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experimental (n=22) teve apenas 1 aluno 

considerado não competente (4,5%), enquanto o 

controle (n=18) apresentou 10 alunos que não 

atenderam ao requisito mínimo de competência 

em suturas, correspondendo a mais da metade 

de seus representantes (55,5%), conforme o 

evidenciado nas colunas do Gráfico 1.  

Além disso, se consideradas as médias 

do critério de “Pontuação final” no teste t 

independente (Tabela 2), o resultado médio do 

grupo controle foi de 23,88, ou seja, abaixo do 

valor mínimo para se enquadrar como 

“competente”, ao passo em que o grupo 

experimental pontuou 28,86 [t(38)=4,28, p=0,00], 

com diferença de 4,98 entre os grupos (IC95% 

2,62 – 7,32) e grande tamanho de efeito 

(d=1,36).  

Dentre os considerados incompetentes 

(n=11) por não haverem atingido os 24 pontos no 

resultado final da GRS, os critérios com pior 

desempenho foram “Técnica de sutura”, com 

pontuação média de 2,36, seguido por “Respeito 

ao tecido”, com 2,45 de média. Já a melhor 

média dos competentes (n=29) foi no “Respeito 

ao tecido”, perfazendo 3,82 pontos.  

Por fim, buscou-se fazer a comparação 

dos resultados da GRS com a participação dos 

acadêmicos em curso de sutura fora da 

graduação em Medicina, mas não houve 

variação estatisticamente significativa no 

resultado e não foi possível rejeitar a hipótese 

nula nesse critério devido ao p=0,4.  

 

                      D I S C U S S Ã O 

 

Durante a graduação em Medicina, o 

estudante deve adquirir o domínio das 

habilidades cirúrgicas básicas, necessárias à 

vida prática de todo profissional médico1,2. Nesse 

sentido, o uso de modelos animais post mortem 

na prática de suturas é largamente difundido no 

meio acadêmico9.  

O tecido animal, por se tratar de um 

material biológico e perecível, suporta uma 

quantidade limitada de reutilizações7 no treino de 

suturas, uma vez que deteriora-se facilmente 

devido ao tempo que permanece em temperatura 

ambiente, ao manuseio com o instrumental e ao 

transpasse da agulha e do fio de sutura, sendo 

necessário realizar novas incisões no tecido 

sempre que as margens da incisão anterior 

estejam danificadas, e descartar toda a peça 

após período prolongado em descongelamento8. 

A limpeza subsequente das bancadas e 

do instrumental é imprescindível, e a peça 

biológica só pode ser utilizada para treino em 

laboratório15, o que inviabiliza a prática 

domiciliar9.  

Esses modelos são considerados de alta 

fidelidade, quando comparados a um humano 

vivo16, utilizando-se, em geral, língua de boi e 

peles de porco ou galinha. Entretanto, modelos 

de fidelidade mais baixa se mostraram úteis ao 

aprimoramento técnico em suturas na 

graduação9,10,14,16, uma vez que permitem 

repetição e reavaliação continuadas, sem 

limitação de tempo e local16.  

O modelo sintético desenvolvido pelas 

autoras mostrou-se prático, efetivo e de baixo 

custo7, permitindo sua aplicação no treinamento 

do grupo experimental, em preparação para a 

exposição a uma situação de simulação 

realística7,14,16. A simulação se revela uma 

ferramenta segura para o treinamento de 

graduandos, pois, quando bem conduzida, cria 
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um cenário favorável no qual as atividades 

tornam-se previsíveis, padronizadas e 

reprodutíveis14. 

O tamanho de efeito significativo, 

demonstrado em quase todos os critérios da 

GRS na simulação, indica que o grupo 

experimental, ao qual foi conferida a 

oportunidade de treino prévio no modelo de 

sutura sintético de baixo custo, apresentou 

desempenho bastante superior ao grupo controle 

na avaliação das habilidades em sutura na 

simulação de situação de trauma.  

Tal resultado se mostra compatível com 

os evidenciados em trabalhos publicados por 

outros autores, que também propõem o uso de 

modelos de sutura sintéticos na graduação em 

Medicina5,7,8,9,17.   

O único critério avaliado pela GRS que 

não demonstrou variação de desempenho 

estatisticamente significativa entre os grupos 

controle e experimental foi o “Conhecimento do 

procedimento específico”, que espelha o 

conhecimento teórico do discente quanto ao 

procedimento como um todo. O resultado 

semelhante entre os grupos nesse ponto, 

conforme o verificado no estudo, se deve ao 

método aplicado, pois, antes de ser iniciada a 

etapa de treinamento, foi oferecida capacitação 

teórica uniforme a todos os componentes da 

amostra.   

Assim, fica demonstrado que as 

competências cognitivas em cirurgia se 

desenvolvem a partir de base teórica, com 

aprimoramento linear do conhecimento, 

enquanto as competências técnicas se 

desenvolvem mediante repetição8 do 

procedimento aprendido16.  

Os resultados finais na GRS permitiram 

também a divisão da amostra em “competente” e 

“incompetente”10, conforme o somatório da 

pontuação obtida na realização da sutura no 

momento da simulação.  O grupo controle teve 

mais de metade dos seus alunos avaliados como 

“incompetentes” (Gráfico 1), gerando média de 

pontuação final no teste t independente também 

inferior ao ponto de corte para a classificação 

como “competente”, que é de 24 pontos9. 

Percebe-se, portanto, que o grupo 

controle, ao receber apenas a capacitação 

teórica, não sedimentou o conhecimento prático 

por meio do treino, o que o diferenciou do grupo 

experimental, que teve a quase totalidade de 

seus alunos avaliados como “competentes” 

(Gráfico 1).  

O item no qual se observou a maior 

diferença de desempenho entre “competentes” e 

“incompetentes” foi o “Respeito ao tecido”, 

provando a eficácia do modelo sintético de baixo 

custo desenvolvido pelas autoras em treinar os 

alunos no manuseio adequado dos tecidos, pois 

apesar de a base de madeira favorecer a 

permanência do modelo sobre a superfície 

durante a sua utilização, revela-se idealmente 

leve ao permitir o deslocamento espacial do 

modelo completo caso haja manipulação 

grosseira de suas camadas ou seja exercida 

força excessiva sobre a “pele” no momento da 

sutura. 

O desinteresse em carreiras cirúrgicas 

revelado por mais da metade dos acadêmicos da 

amostra acompanha uma tendência mundial de 

redução do número de egressos que optam pela 

Cirurgia Geral nos programas de pós-

graduação18. Alguns autores, entretanto, 

assinalam que a exposição dos estudantes à 
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prática cirúrgica simulada influencia de maneira 

positiva a escolha futura pelas carreiras 

cirúrgicas3,19, razão pela qual essas atividades 

devem ser estimuladas nas instituições de 

ensino.  

Os dados registrados quanto à 

participação dos alunos em cursos de sutura fora 

da graduação indicaram que não houve 

influência significativa dessa variável no 

desempenho da amostra, salientando que o 

treinamento em modelos animais não torna o 

aprendizado mais eficiente, nem tampouco supre 

as lacunas geradas por processos pedagógicos 

mal estruturados16. 

Nesse contexto, os modelos sintéticos de 

bancada podem ser incorporados aos cursos de 

graduação, de maneira a fomentar a relação 

ensino-aprendizagem, principalmente nos 

estágios iniciais da formação, minimizando o uso 

de tecidos animais20. 

Por fim, foi possível comprovar através do 

presente estudo que o treino de suturas no 

modelo sintético de baixo custo desenvolvido 

pelas autoras melhora significativamente o 

desempenho prático dos estudantes de 

Medicina, auxiliando-os na aquisição das 

habilidades básicas em cirurgia que lhes serão 

exigidas ao adentrarem no mercado de trabalho 

promovendo a prática domiciliar9 e, assim, 

reduzindo os custos do treinamento para as 

instituições de ensino7, 15. 

 

 

                      A B S T R A C T 

Objective: To apply the low-cost synthetic model developed by the authors in the training of basic surgical 
skills, replacing the animal models, evaluating the participants' performance during simulated post-training 
situation. Methods: A non-blind randomized controlled experimental study conducted with 40 volunteer 
students from the Centro Universitário Tiradentes Medical School. All the sample received theoretical guidance 
on suture execution, but only the experimental group had the opportunity to train for about 30 minutes in the 
low cost synthetic model. Then all were directed to suturing a high fidelity model fixed on the forearm of a 
patient-actor, in situation of simulated trauma. Student performance was assessed by the Global Rating Scale 
(GRS), adopted by the surgical community to objectively measure technical skills in suturing. Results: 
Statistical analysis showed that the experimental group performed significantly better than the control in the 
evaluation of skills in suturing. While the experimental group reached 95.5% of "competence" defined by the 
GRS (24 or more points), only 44.5% of the control did so, proving the effectiveness of training in the low-cost 
synthetic suture model in University graduate. Conclusion: The synthetic model effectively replaces animal 
models, especially in the early stages of medical education, allowing academics to develop basic surgical skills 
that will be required by the labor market, without, however, generating additional costs for educational 
institutions. 
 
Keywords: Suture Model. Graduation in Medicine. Basic Surgical Skills. 
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