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RESUMO 

 

 

Objetivo: Analisar a aplicabilidade de recursos audiovisuais no ensino de nós 
cirúrgicos manuais na Graduação Médica. Métodos: Estudo experimental controlado 
randomizado não-cego realizado com 50 acadêmicos voluntários do curso de 
Medicina do Centro Universitário Tiradentes. Metade da amostra foi submetida 
exclusivamente ao método tradicional de ensino (bibliografia referenciada), enquanto 
a outra metade foi exposta a um vídeo tutorial da técnica (método audiovisual), 
produzido pelas autoras. O desempenho dos alunos foi analisado através da Escala 
de Avaliação de Nós Cirúrgicos, do Colégio Britânico de Cirurgiões. Resultados: As 
análises estatísticas evidenciaram que o grupo experimental apresentou 
desempenho significativamente superior ao do grupo controle na avaliação da 
técnica de realização do nó manual do cirurgião. Enquanto o grupo experimental 
atingiu uma média de 8,76 pontos, a média do controle foi de apenas 3,44. 
Tratando-se da opinião dos alunos, mais de 90% dos submetidos ao método 
audiovisual aprovaram esse estilo e referiram boa assimilação do conteúdo, à 
medida que 76% daqueles submetidos ao método tradicional o julgaram 
insatisfatório, associado a baixa compreensão do conteúdo. Ambos os grupos 
declararam dificuldade moderada para execução da técnica, porém os voluntários 
expostos à metodologia convencional referiram dificuldade acentuada em número 
mais expressivo. Conclusão: Os meios audiovisuais representam uma alternativa 

adequada ao aprendizado de “nós cirúrgicos manuais”, auxiliando os acadêmicos do 
curso de Medicina na aquisição das habilidades práticas exigidas ao final da 
graduação. 

 
 

Palavras-chave: Recursos Audiovisuais. Educação de Graduação em Medicina. 
Habilidades Cirúrgicas Básicas. Procedimentos Cirúrgicos Operatórios. Ensino. 



 
 

ABSTRACT 

 

 
Objective: To analyze the applicability of audiovisual resources in the teaching of 
surgeons’ knot in Medical Graduation. Methods: An unblinded randomized controlled 
trial conducted with 50 volunteers medical students from the Centro Universitário 
Tiradentes. Half of the sample was submitted exclusively to the traditional teaching 
method (referenced bibliography), while the other half was exposed to a technique’s 
video tutorial (audiovisual method), produced by the authors. Student performance 
was analyzed using the Assessment of surgical knot tying ability of the British 
College of Surgeons. Results: Statistical analyzes showed that the experimental 
group performed significantly better than the control group in the evaluation of the 
surgeon's knot-tying technique. While the experimental group averaged 8.76 points, 
the control average was only 3.44. Regarding the opinion of the students, more than 
90% of those submitted to the audiovisual method approved this style and reported 
good assimilation of the content, while 76% of those submitted to the traditional 
method considered it unsatisfactory, associated with poor understanding of the 
content. Both groups reported moderate difficulty to perform the technique, but 
volunteers exposed to the conventional methodology reported marked difficulty in 
more significant numbers. Conclusion: Audiovisual media represent a suitable 

alternative to learning surgical knots, assisting medical students in acquiring the 
practical skills required at the end of their graduation. 
 
 
Keywords: Audiovisual Aids. Basic Surgical Skills. Education of Medical Graduation. 
Knot-tying exercise. Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de Graduação Médica no Brasil, adequando-se ao preconizado 

pelas atuais diretrizes do Ministério da Educação e Cultura (MEC) (2001), devem 

proporcionar a seus alunos aprendizado teórico-prático em técnica cirúrgica básica, 

por se tratar de uma área do conhecimento essencial à formação adequada do 

médico generalista (MEC, 2001) (Gontijo, 2013). 

Entretanto, transpondo-se ao ambiente acadêmico, o ensino da disciplina de 

Habilidades Cirúrgicas encontra desafios metodológicos, sobretudo naqueles 

conteúdos cuja compreensão depende da reprodução precisa de movimentos, como 

é o caso dos nós cirúrgicos manuais.   

O nó cirúrgico manual representa técnica fundamental à prática cirúrgica, pois 

possibilita aproximação tecidual, hemostasia de vasos, ligadura de estruturas, dentre 

outras funções (Marques, 2005) (Goffi, 2007). A escolha do tipo de nó a ser 

empregado, bem como sua correta execução, tem implicações diretas no resultado 

do ato operatório.  

O treinamento para a correta execução dos nós cirúrgicos exige 

frequentemente a presença de um professor-tutor, que oriente e conduza os 

movimentos realizados pelos discentes, possibilitando a correção imediata de 

possíveis falhas. Tal necessidade decorre das deficiências apresentadas pelo 

material didático aplicado na grande maioria dos cursos de Graduação Médica, que 

se revela insuficiente ao entendimento eficaz do conteúdo pelo acadêmico; este, por 

sua vez, não aprende a técnica, ou passa a executá-la incorretamente, concluindo o 

curso de Medicina sem aptidão para executar nós manuais. 

Na busca por superar tais entraves e otimizar a relação ensino-aprendizado 

dos nós cirúrgicos manuais, os recursos audiovisuais surgem como uma alternativa 

viável e reprodutível ao ensino desse conteúdo, potencializando as ferramentas 

disponíveis no ambiente acadêmico e aprimorando a performance dos alunos  

(Priyadarshini, 2012) (Golden, 1989). 

O presente estudo objetiva demonstrar a aplicabilidade dos recursos 

audiovisuais no ensino de nós cirúrgicos manuais na Graduação Médica, 

comparando seus resultados de aprendizagem àqueles obtidos por meio da técnica 

de ensino convencional. 
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2. MÉTODOS  

 

Trata-se de estudo experimental controlado randomizado não-cego realizado 

no Centro Universitário Tiradentes e devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da 

instituição, sob o CAAE de nº  22153419.5.0000.5641. 

A amostra foi composta por 50 alunos regularmente matriculados no Curso de 

Medicina do Centro Universitário Tiradentes, maiores de 18 anos e voluntários para 

este estudo, cursando do 1° ao 5° período da graduação à época do estudo. Esses 

acadêmicos voluntários formalizaram sua participação por meio de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A opção por incluir no estudo apenas alunos do 1º ao 5º período se deveu ao 

fato de que a grade curricular da Graduação em Medicina do Centro Universitário 

Tiradentes traz o primeiro módulo da disciplina Habilidades Cirúrgicas, voltado à 

técnica cirúrgica básica, no 6º semestre do curso. O critério de exclusão aplicado 

baseou-se em entrevista prévia, admitindo para o estudo somente alunos que não 

houvessem sido previamente expostos a aulas teóricas ou práticas sobre nós 

cirúrgicos manuais, dentro ou fora do curso de graduação. 

Dentre os nós manuais descritos pela literatura, o nó escolhido como alvo do 

estudo foi o “nó do cirurgião” (Figura 1), composto por dois entrecruzamentos na 

formação do 1º seminó, somado a um seminó na direção oposta. Por possuir 

propriedades auto-estáticas (Marques, 2005) e, assim, resultado seguro quando 

utilizado nas mais diversas estruturas, o aprendizado sedimentado desse nó se 

mostra de grande relevância para a prática cirúrgica.   

Figura 1 - Nó do cirurgião antes de apertar realizado em simulador de bancada. 
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Com o escopo de prover meios à realização do estudo, as pesquisadoras 

desenvolveram materiais teóricos e práticos a serem utilizados na pesquisa. Foram 

elaborados: a) material teórico acerca do nó do cirurgião, baseado na bibliografia 

recomendada pelo Centro Universitário Tiradentes; b) 50 simuladores de bancada 

para o treino de nós cirúrgicos; c) vídeo tutorial composto por filmagem, narração e 

legendas sobre a execução do nó do cirurgião. 

O material teórico utilizou ilustrações retiradas do livro Técnica operatória e 

cirurgia experimental (Marques, 2015) (Figura 2), além de texto que expunha o 

passo-a-passo dos movimentos a serem executados para a confecção do nó do 

cirurgião. O arquivo foi impresso e fornecido a todos os acadêmicos que 

compunham a amostra, de maneira semelhante ao do ensino tradicional dos nós 

cirúrgicos no ambiente acadêmico. Todos os alunos da amostra puderam ler e 

analisar esse material pelo período de 30 minutos ininterruptos.    

Figura 2 – Passo a passo ilustrado da técnica para realização do Nó do cirurgião. 

 

A seguir, os 50 acadêmicos que compareceram ao estudo foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos de 25 indivíduos por meio de sorteio, pois foram 

solicitados a retirar de uma “caixa-cega” um cartão, que poderia conter o nº 01 ou o 

nº 02, correspondendo o nº 01 ao grupo controle e o nº 02 ao grupo experimental, 

dando início à segunda etapa da pesquisa.  

Foram fornecidos simulador de bancada para o treino de nós cirúrgicos, e 

material teórico aos 25 alunos do grupo controle, para o treinamento do nó do 

cirurgião por mais 30 minutos.  
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O grupo experimental foi conduzido ao Laboratório de Informática do Centro 

Universitário Tiradentes, sendo-lhe ofertado igual período de 30 minutos de 

treinamento, utilizando o simulador de bancada. Cada voluntário integrante do grupo 

experimental posicionou-se em frente a um computador, em cuja tela estava 

disponível o recurso audiovisual desenvolvido nessa pesquisa (Figura 3) que ensina 

em detalhes como executar o nó do cirurgião, filmado e explicado do ponto de vista 

de quem o realiza. 

Figura 3 – QRCode para acesso ao Vídeo Tutorial da Técnica de Realização do Nó do 

Cirugião: 

 

        https://youtu.be/IukAA7KNhQg 

 

A finalidade desse método foi proporcionar um treinamento “em espelho”, 

facilitando assim a reprodução dos movimentos manuais pelos alunos. O fio do 

simulador tem suas extremidades em cores contrastantes, sendo uma clara e a 

outra escura (Figura 1), o que auxilia a visualização do caminho percorrido pelo fio 

entre os dedos de quem executa o nó.  

Os modelos de bancada foram confeccionados pelas pesquisadoras, ao custo 

unitário médio de R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos) em materiais, 

sendo estes adquiridos em lojas de material de construção locais, o que torna o 

modelo acessível e facilmente reprodutível no ambiente de ensino.  

Destaca-se que apenas o grupo experimental teve acesso ao vídeo 

desenvolvido neste estudo. Não foi prestado auxílio pelas pesquisadoras a nenhum 

dos participantes durante o treinamento, mesmo quando assim solicitado. 

Cada participante foi avaliado individualmente quanto à execução do nó do 

cirurgião por meio de uma tradução da Escala de Avaliação de Nós Cirúrgicos 

(Tytherleigh, 2001), proposta pelo Colégio Britânico de Cirurgiões. Essa escala foi 

impressa em folha de papel A4 e aplicada ao término do período de treinamento da 

técnica de execução dos nós.  
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Optou-se por utilizá-la por ser simples e de boa aplicabilidade, permitindo que 

se avalie pontos-chave como: a disposição das mãos no fio, a tensão dos seminós e 

o nó finalizado (Tytherleigh, 2001) (Yoganathan, 2018) (Ind, 2001) (Harris, 2017). A 

pontuação final varia de 02 a 13 pontos (Tabela 1), em grau crescente de 

competência na execução do nó, sendo 02 o menos competente e 13 o mais 

competente.  

Os participantes do estudo foram identificados por meio de código numérico 

adesivado às roupas e registrado nas fichas individuais quando da avaliação, 

objetivando preservar a confidencialidade das informações obtidas. Após a 

avaliação, foi disponibilizado feedback para cada voluntário acerca de seu 

desempenho e aplicado um questionário para coleta de dados sobre a percepção do 

indivíduo acerca do nível de dificuldade enfrentado e sobre os métodos de ensino 

aplicados. 

Tabela 1 - Escala de Avaliação de Nós Cirúrgicos do Colégio Britânico de Cirurgiões  (2001).  

 

Os resultados alcançados na pesquisa foram dispostos no Microsoft Office 

Excel e, em seguida, para a análise estatística, foi utilizada a linguagem de 
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programação Python (2019) em conjunto com as bibliotecas Scipy (2015) e Numpy 

(2015). Quanto aos dados epidemiológicos, estes foram descritos nos resultados 

através de porcentagem simples.  

A correlação das pontuações médias obtidas pelos grupos controle e 

experimental, com a aplicação da Escala de Avaliação de Nós Cirúrgicos, foi 

verificada através do teste t de student para amostras independentes. 

O tamanho do efeito foi calculado a partir do d de Cohen. 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 pequeno. Neste trabalho, o valor de p<0,05 foi adotado para rejeição da 

hipótese nula. 
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3. RESULTADOS  

 

Foram selecionados 50 acadêmicos de Medicina para participar do estudo, 

sendo 36 (72%) do sexo feminino e 14 (28%), do sexo masculino. A faixa etária 

predominante variou entre 18 a 21 anos, representando 62% (31 alunos). Os 

graduandos escolhidos cursavam do 1º ao 5° período, seguindo distribuição 

conforme representado na Tabela 2. Quanto à mão dominante, ou seja, a que 

apresenta maior habilidade, 46 (92%) candidatos eram destros, e apenas 4 (6%) 

eram sinistros (Tabela 2). 

Tabela 2 - Características dos participantes do presente estudo (n=50). 

 

Nenhum dos acadêmicos selecionados para o estudo havia participado de 

aulas teóricas e práticas referentes a nós cirúrgicos manuais durante a graduação, 

estando igualmente aptos a participar do estudo. 

Quando questionados acerca do interesse em cursar Residência Médica de 

Cirurgia, 24 (48%) manifestaram interesse, 17 (34%) não tinham opinião formada a 

esse respeito e apenas 9 (18%) não apresentavam interesse nessa área. 

Foi demonstrado que o grupo experimental apresentou desempenho superior 

quando comparado ao grupo controle, em valores que indicam um grande efeito de 

teste t (d = 2,49), evidenciando uma diferença significativa entre os dois grupos (H0 ≠ 

H1). A pontuação média dos acadêmicos expostos exclusivamente ao método 

tradicional foi 3,44 e os submetidos ao método audiovisual alcançaram uma média 

de 8,76 (Tabela 3). 
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Tabela 3: Teste t independente para diferenças entre grupo controle e experimental 

baseado na pontuação obtida através da Escala para avaliação de Nós Cirúrgicos (2001). 

  

Apenas os componentes do método tradicional receberam a pontuação 

mínima (02 pontos), e a pontuação máxima (13 pontos) foi atingida somente pelos 

participantes do método audiovisual (Figura 4). 

Figura 4 - Comparação da pontuação entre os grupos controle e experimental. 

 

Quando indagados sobre a capacidade de reprodutibilidade, 76% dos alunos 

pertencentes ao grupo dos recursos audiovisuais afirmaram estar aptos a realizá-lo 

e apenas 12% do método tradicional conseguiriam novamente executá-lo. 

Quanto ao grau de satisfação com o método utilizado 76% dos voluntários do 

grupo controle mostraram-se insatisfeitos e 24% parcialmente satisfeitos. 92% dos 

participantes do grupo experimental julgaram a técnica satisfatória e apenas 8% 

parcialmente satisfatória. 

Outro quesito avaliado foi a capacidade de compreensão da técnica. 64% dos 

alunos integrantes do método tradicional relataram não ter compreendido e 36% 

compreenderam parcialmente. 93% dos acadêmicos que tiveram acesso às mídias 

audiovisuais referiram compreender bem a técnica e apenas 7% compreenderam 

parcialmente. 

Analisando-se o grau de dificuldade oferecido pelos métodos, 56% dos alunos 

expostos ao método tradicional informaram apresentar dificuldade acentuada e 44% 

dificuldade moderada. No método audiovisual apenas 16% referiram dificuldade 
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acentuada, 76% dificuldade moderada e 8% não sentiram dificuldade alguma para a 

realização da técnica. 
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4. DISCUSSÃO  

 

Os estudantes de Medicina necessitam adquirir em sua formação básica 

noções em Habilidades Cirúrgicas, por ser essa disciplina fundamental para as 

práticas diárias de um médico generalista. Os métodos didáticos relatados neste 

estudo demonstram que a introdução de novas tecnologias no ambiente da 

graduação tem viabilizado técnicas mais atrativas ao aprendizado por se apresentar 

de forma extremamente dinâmica, oferecendo uma maior clareza ao entendimento 

do acadêmico (Nunes, 2012) (Roy, 2015).   

A literatura especializada evidencia o uso de métodos audiovisuais como 

recursos de ensino em complementação aos métodos tradicionais desde a segunda 

metade da década de 80 (Nunes, 2012). Pode-se dizer que a introdução de novas 

tecnologias, à exemplo dos smartphones, tablets e notebooks, com livre acesso à 

internet, contribuíram para o acesso praticamente ilimitado e atemporal  (Currav, 

2017), possibilitando uma expansão ainda mais significativa dessa nova metodologia 

sem, no entanto, onerar as instituições de ensino superior, por se tratar de 

equipamentos de uso individual. 

A aquisição de conhecimentos por parte dos estudantes através do emprego 

dessa nova modalidade torna-se muito mais efetiva, pois permite a prática inclusive 

em ambiente extraclasse, permitindo ao aluno retroceder na visualização do vídeo, 

quantas vezes forem necessárias para o auto esclarecimento de dúvidas  (Moran, 

1995) (Pupulim, 2015). Possibilita-se, desta forma, uma ampliação do suporte 

pedagógico objetivando facilitar o desenvolvimento e aprimoramento de 

competências (Gozer, 2013), sobretudo em disciplinas essencialmente práticas, 

como Habilidades Cirúrgicas. 

Cabe ressaltar que esta nova metodologia surge como uma ferramenta 

auxiliar e não substitui a tradicional, pois os fundamentos e princípios precisam ser 

sedimentados através de um adequado embasamento teórico, e o maior ganho é 

alcançado posteriormente no desempenho das atividades práticas (Purim, 2013). 

Tais conceitos vêm sendo demonstrados em estudos anteriores, a exemplo do de 

Morris (2013) onde evidencia-se que o método utilizado para o aprendizado 

influencia diretamente no resultado obtido. 

No presente estudo, utilizou-se a Escala de Avaliação de Nós Cirúrgicos, do 

Colégio Britânico de Cirurgiões, para estabelecer a pontuação obtida por cada aluno, 
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que variava de 02 a 13 pontos. Pode-se observar que o grupo que teve contato com 

o método audiovisual (média 8,76) obteve um desempenho claramente superior, 

quando comparado ao que teve contato apenas com o método convencional (média 

3,44), evidenciando a relevância da utilização desse recurso no ensino de 

competências de Habilidades Cirúrgicas na Graduação Médica. 

Destaca-se a importância no aprimoramento na execução dos nós cirúrgicos 

manuais, pois estes constituem pilar fundamental na técnica operatória, seja para a 

realização de hemostasia, aproximação de tecidos ou ligadura de estruturas. 

Objetivando verificar a adequada aplicabilidade da técnica selecionada, 

empregou-se um questionário onde o acadêmico expressava sua opinião quanto às 

vantagens e desvantagens do método ao qual havia sido exposto. Observou-se 

novamente uma maior satisfação no grupo exposto ao método audiovisual (92%), 

quando comparado ao tradicional (0%). 

Quanto à capacidade de reprodutibilidade do método, 76% dos participantes 

do grupo experimental afirmaram ser capazes de reproduzir a técnica após uma 

semana, enquanto apenas 12% do grupo controle julgou-se capaz de fazê-lo. 

Pode-se concluir que o uso de meios audiovisuais proporciona aos 

estudantes de Graduação Médica uma alternativa adequada para o aprendizado de 

nós cirúrgicos manuais, auxiliando na aquisição de habilidades práticas. 
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