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RESUMO 

 

Introdução:  no Brasil não existe um programa de ensino e avaliação em videocirurgia oficial 
e validado que venha a atingir os objetivos presentes na Matriz de Competências para 
programas de Residência em Cirurgia Geral da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Objetivo Geral: identificar o processo ideal de ensino e avaliação da aquisição de habilidades 
básicas em videocirurgia para o Residente em Cirurgia Geral a ser formado no Hospital 
Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA). Metodologia: foi realizada revisão de literatura, 
através de levantamento bibliográfico de trabalhos científicos na área de Cirurgia (artigos, 
trabalhos de conclusão de curso e dissertações). Resultados: Identificaram-se dois principais 
métodos de ensino em videocirurgia básica vigentes: 1) “Fundamentals of Laparoscopic 
Surgery” (FLS), criado pela Sociedade Americana de Cirurgiões Gastrointestinais e 
Endoscópicos (SAGES); 2) “Laparoscopic Surgical Skills Programme” (LSS) da Sociedade 
Européia de Cirurgia Endoscópica. Conclusão: com o intuito de implementação para o início 
da Residência em Cirurgia Geral no HMAPA previsto para março de 2022, associado ao custo 
viável de construção/aquisição de modelos de treinamento e, inclusive para sua 
reprodutibilidade em outros hospitais militares e civis de ensino, selecionou-se o método 
FLS, que permite a mensuração da aprendizagem de forma quantitativa, com base na 
eficiência e precisão da execução de tarefas em laboratório seco. 

Palavras-chave: Videocirurgia. Residência em Cirurgia. Ensino Médico. Hospital Militar de 
Área de Porto Alegre.



ABSTRACT 

 
Introduction: in Brazil there is no official and validated teaching and evaluation program in 
videosurgery that will reach the objectives present in the Competence Matrix for Residency 
programs in General Surgery of the National Commission for Medical Residency. Objective: 
to identify the ideal process of teaching and evaluating the acquisition of basic skills in 
videosurgery for General Surgery Residents to be trained at Hospital Militar de Área de  
Porto Alegre (HMAPA). Methodology: a literature review was conducted, through a 
bibliographic survey of scientific works in the area of Surgery (articles, course completion 
works and dissertations). Results: Two main current teaching methods in basic videosurgery 
were identified: 1) “Fundamentals of Laparoscopic Surgery” (FLS), created by the American 
Society of Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES); 2) "Laparoscopic Surgical Skills 
Program" (LSS) of the European Society of Endoscopic Surgery. Conclusion: in order to 
implement the Residency in General Surgery at HMAPA scheduled for March 2022, 
associated with viable cost of building/ acquisition of training models and, permitting its 
reproducibility in other military and civil teaching hospitals, the FLS method was selected, 
which allows the measurement of learning quantitatively, based on the efficiency and 
accuracy of performing tasks in a dry laboratory. 

 

Keywords: Videosurgery. Residency in Surgery. Medical Education.  Hospital Militar de Área 
de Porto Alegre. 
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Ensino por competências em videocirurgia no programa de 
Residência em Cirurgia Geral do Hospital Militar de Área de Porto 
Alegre 

 

JOSÉ GUSTAVO OLIJNYK 
LUCIANO MASCENA DA CRUZ ROCHA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma campanha objetivando 

a melhoria na segurança e qualidade do desempenho em cirurgias. Segundo dados que 

motivaram tal ação, “assumindo uma taxa de 3% de eventos adversos perioperatórios e uma 

taxa de 0,5% de mortalidade global, quase sete milhões de doentes cirúrgicos terão 

complicações significativas em cada ano, um milhão dos quais morrerá durante ou 

imediatamente após a cirurgia”. Essa iniciativa alertou para a necessidade de melhoria da 

formação médica, avaliação e acreditação para procedimentos cirúrgicos tecnologicamente 

dependentes.(WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives, 2013) 

Nesse contexto, identifica-se o ambiente da videocirurgia como propenso à adoção 

de medidas de segurança. Sua popularização ocorreu na década de 1980 a partir dos 

primeiros procedimentos descritos com esse tipo de acesso (WEBSITE, [s. d.]) (REYNOLDS, 

2001), e, no Brasil, com a primeira colecistectomia laparoscópica realizada em 1990. 

(WEBSITE, [s. d.]) Essa tecnologia emergente gerou a necessidade de adaptação dos 

cirurgiões então em atividade e adequação dos currículos de Residência médica.  

Apesar de três décadas da implementação da videocirurgia no Brasil,  ainda hoje não 

existe um programa de ensino em videocirurgia brasileiro oficial e validado pela sociedades 

médicas cirúrgicas e pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), havendo uma 

formação heterogênea de novos cirurgiões, com possível impacto na realização de 

procedimentos e na morbimortalidade dos pacientes. Para exemplificação desse problema 

através de dado mensurável, em 2019 no Sistema Único de Saúde (SUS) 41,52% das 

https://paperpile.com/c/I09Miw/7Hfo
https://paperpile.com/c/I09Miw/51Sf8
https://paperpile.com/c/I09Miw/51Sf8
https://paperpile.com/c/I09Miw/51Sf8
https://paperpile.com/c/I09Miw/LZDYh
https://paperpile.com/c/I09Miw/LZDYh
https://paperpile.com/c/I09Miw/wbZN6
https://paperpile.com/c/I09Miw/wbZN6
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colecistectomias laparoscópicas foram ainda realizadas por via aberta (WEBSITE, [s. d.]), em 

contraste com a população atendida por planos de saúde, que desde 2010 apresentaram 

taxa de 90% da via videocirúrgica.(WEBSITE, [s. d.]). Já em levantamento das cirurgias 

realizadas em 2020 no Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), todas 67 

colecistectomias deste ano foram realizadas por laparoscopia (WEBSITE, [s. d.]). Em vista das 

potencialidades dessa OMS como possível centro de formação médica, solicitou-se a 

abertura de programa de Residência em Cirurgia Geral junto ao Ministério da Educação 

(MEC) em 2021, autorizada para início em 2022.  

A grade curricular deverá contemplar os critérios de avaliação dos Residentes a 

serem formados, seguindo a Matriz de Competências para programas de Cirurgia Geral  

aprovada pela CNRM. Consta no ítem 11 - capacidades adquiridas ao final do segundo ano 

(R2) - que o Residente deverá "Demonstrar as habilidades técnicas adquiridas em todos os 

procedimentos para essa etapa de sua formação."(WEBSITE, [s. d.]). Todavia, as comissões 

de Residências dos hospitais formadores no Brasil enfrentam  a  falta de metodologia que 

certifique quantitativamente a aquisição das habilidades técnicas em treinamento de 

videocirurgia. 

Com esse intuito, o presente trabalho objetivou estabelecer os aspectos pertinentes 

à formação em videocirurgia, analisando programas já existentes e validados, que possam 

vir a ser implementados em nosso meio. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido em duas etapas sequenciais. Inicialmente, realizou-se 

revisão de literatura, através de levantamento bibliográfico de trabalhos científicos na área 

de Cirurgia (artigos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações), assim como decretos 

governamentais brasileiros acerca da normatização do ensino de residência médica em 

Cirurgia Geral, por meio de sites de busca na internet. A seleção incluiu trabalhos publicados 

em língua inglesa ou portuguesa, nas bases de dados do Scholar Google, PubMed, Lilacs e 

https://paperpile.com/c/I09Miw/i2L92
https://paperpile.com/c/I09Miw/i2L92
https://paperpile.com/c/I09Miw/i2L92
https://paperpile.com/c/I09Miw/hxw4s
https://paperpile.com/c/I09Miw/hxw4s
https://paperpile.com/c/I09Miw/hxw4s
https://paperpile.com/c/I09Miw/bR4UA
https://paperpile.com/c/I09Miw/bR4UA
https://paperpile.com/c/I09Miw/bR4UA
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
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Scielo, a partir de 2000 até julho de 2021, contendo os descritores laparoscopic training; 

training box; laparoscopic simulator; surgical competence; surgical training. Foram excluídos 

estudos que: 1) apesar de abordarem os tópicos de ensino e treinamento em videocirurgia, 

não realizem por meio de avaliação quantitativa de aquisição de habilidades; 2) em que o 

ensino de videocirurgia ocorresse diretamente em campo operatório, não conduzido 

previamente em laboratório seco; 3) métodos de ensino em videocirurgia não validados por 

meio de estudos de amostragem de alunos. Para a melhor capacitação em videocirurgia dos 

Residentes em Cirurgia Geral a serem formados no HMAPA, a pesquisa analisou os seguintes 

quesitos: 

a. Qual é o método adequado para certificação de aquisição de habilidades básicas 

em videocirurgia? 

b. Qual a carga horária ideal,  em relação à instrução ministrada por preceptor e de 

treinamento individual? 

c. Quais são os exercícios essenciais a serem aprendidos para a realização de 

procedimentos videocirúrgicos de forma eficaz e segura? 

d. Quais materiais são necessários para o ambiente de simulação, de forma efetiva e 

economicamente viável? 

e. Quantas repetições devem ser realizadas para cada exercício a fim de se adquirir a 

habilidade? 

f. Quais são as potencialidades de pessoal e de instalações no HMAPA?  

g. Existem situações limitantes que interfiram negativamente para a formação no 

HMAPA? 

Em segundo momento, através de análise de viabilidade para implementação do 

curso, selecionou-se o modelo adequado em termos de custo-efetividade, incluindo 

materiais de simulação e insumos necessários para treinamentos em laboratório seco e 

avaliação. Finalmente, através da conclusão da pesquisa elaborou-se Planos de Sessão 
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adequados ao Manual Técnico T 21-250 - Manual do Instrutor, 3ª Edição, 1997.(WEBSITE, [s. 

d.]) 

3. ENSINO DA VIDEOCIRURGIA  

3.1 RESIDÊNCIA EM CIRURGIA GERAL NO BRASIL 

 A Residência Médica no Brasil como modalidade de ensino de pós-graduação teve 

início com sua criação - e da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) - através do 

decreto número 80.281 de 05 de setembro de 1977, sancionado pelo então Presidente da 

República General Ernesto Geisel, conferindo aos residentes certificado de especialista ao 

término de seu curso([NO TITLE], [s. d.]). Posteriormente, em 1987 surgiram as Comissões de 

Residências Médicas (COREME), instâncias auxiliares do CNRM em cada unidade hospitalar 

(WEBSITE, [s. d.]), que dispõe de normativas para os programas credenciados(WEBSITE, [s. 

d.]). Atualmente, as residências em Cirurgia Geral, devido às particularidades de sua 

formação, seguem a Matriz de Competências específica determinada pela CNRM(WEBSITE, 

[s. d.]) (Tabela 1).  O processo de aquisição de habilidades básicas em videocirurgia é uma 

etapa essencial e anterior à realização de cirurgias em pacientes, fornecendo as bases de 

habilidades técnicas para os procedimentos que o CNRM estabelece que os cirurgiões 

formados devam ser aptos a executar ao final de seu período de treinamento de três 

anos(WEBSITE, [s. d.]).  Apesar da formação específica em videocirurgia fazer parte desse 

currículo, até o momento não há metodologia de ensino e avaliação objetiva validada no 

Brasil, que têm se baseado em cursos intensivos em espaço curto de tempo, o que 

certamente é inadequado para a aquisição de habilidades psicomotoras(NÁCUL; 

CAVAZZOLA; MELO, 2015). 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/I09Miw/a38dv
https://paperpile.com/c/I09Miw/a38dv
https://paperpile.com/c/I09Miw/a38dv
https://paperpile.com/c/I09Miw/a38dv
https://paperpile.com/c/I09Miw/j3OIM
https://paperpile.com/c/I09Miw/j3OIM
https://paperpile.com/c/I09Miw/j3OIM
https://paperpile.com/c/I09Miw/nHekO
https://paperpile.com/c/I09Miw/nHekO
https://paperpile.com/c/I09Miw/nHekO
https://paperpile.com/c/I09Miw/bhJNg
https://paperpile.com/c/I09Miw/bhJNg
https://paperpile.com/c/I09Miw/bhJNg
https://paperpile.com/c/I09Miw/bhJNg
https://paperpile.com/c/I09Miw/M145F
https://paperpile.com/c/I09Miw/M145F
https://paperpile.com/c/I09Miw/M145F
https://paperpile.com/c/I09Miw/M145F
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
https://paperpile.com/c/I09Miw/uBsVs
https://paperpile.com/c/I09Miw/6dqJj
https://paperpile.com/c/I09Miw/6dqJj
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Tabela 1 - Matriz de competências do CNRM para Residência em Cirurgia Geral 

Habilidade Exigida Pontos Específicos 

 
Manuseio do 
Equipamento 

Unidade de imagem (monitor, microcâmera e processadora de imagens), o 
insuflador (pressões de insuflação), fonte de luz e outros 

 
Bases da Videocirurgia Indicações e riscos; alterações da fisiologia e os efeitos do pneumoperitônio. As 

vantagens e desvantagens da cirurgia minimamente invasiva. 

 
 
Habilidades Práticas 

Princípios da videocirurgia (material, acessos, técnica, contraindicações, 
conversões entre outros), incluindo as tarefas mais simples da cirurgia com acesso 
minimamente invasivo: posicionamento do paciente na mesa operatória, sistemas 
de imagem e de insuflação de gases; 

 
Domínio/indicação da 
técnica cirúrgica 

Realização dos procedimentos laparoscópicos: colecistectomia; apendicectomia; 
herniorrafias; procedimentos anti-refluxo; esofagocardioplastias; esplenectomias; 
pancreatectomias, colectomia total, retossigmoidectomias. 

 

Fonte: autoria própria 

3.2 O APRENDIZADO DA VIDEOCIRURGIA 

  Visando à necessidade de formação do cirurgião durante um período longo, a 

Residência Médica constitui-se a etapa do ensino mais propícia para a aquisição dos 

domínios cognitivo, afetivo e psicomotor, fatores essenciais no processo envolvido na curva 

de aprendizagem (KUMAR; GILL, 2006). Nesse ambiente, a figura do preceptor demonstra-se 

essencial para orientar e corrigir, otimizando esse momento de formação. Além do alcance 

dos objetivos, previne-se que frustrações surjam devido às dificuldades inerentes à 

videocirurgia. Dentre os obstáculos a serem vencidos, podem citar a visualização indireta 

mediante uso de câmera dos tecidos manipulados, bidimensionalidade,  inversão de imagem 

em “espelho”, posições fixas de pinças de trabalho em portais, sensação táctil reduzida e 

necessidade de destreza bimanual.  

  Com o estabelecimento da videocirurgia como técnica de acesso eficiente e 

reprodutível a partir de 1987 com a realização da colecistectomia laparoscópica por Philippe 

https://paperpile.com/c/I09Miw/agrYq
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Mouret (Lyon - França)(LAU; LEOW; LI, 1997), criou-se o ambiente propício para seu 

desenvolvimento, tornando-se o maior progresso no campo da Cirurgia no século XX. Com a 

incorporação de novas tecnologias ao ambiente cirúrgico criou-se a necessidade de 

adaptação de técnicas operatórias até então empregadas em cirurgia aberta, na qual os 

cirurgiões apresentam melhor controle psicomotor. Consequentemente, necessitaram se 

adaptar ao ambiente laparoscópico e à nova percepção do espaço cirúrgico com 

treinamento específico, o que repercutiu nos modelos de formação de residentes de Cirurgia 

Geral. O desenvolvimento de habilidades psicomotoras até então seguiam o conceito de 

aprendizagem em cirurgias reais em pacientes, e agora, passariam a ser aprendidas usando 

simulações, tanto em modelos orgânicos, sintéticos ou virtuais, devendo preceder o 

treinamento cirúrgico em humanos.(FRASER et al., 2003) O treinamento cirúrgico migrou de 

um modelo Halstediano ("ver um, fazer um, ensinar um") para um modelo de simulação 

("fazer muitos, sempre orientado"). (SATAVA, 2010) 

3.3 AQUISIÇÃO DE HABILIDADE EM VIDEOCIRURGIA: MÉTODO DE ENSINO 

  A tradicional abordagem do ensino diretamente no paciente como habitualmente era 

conduzida em cirurgias abertas mostrou ser ineficaz para a videocirurgia, sendo substituída  

pela simulação de tarefas, tanto em laboratório seco, mediante uso de “caixa-preta”, como 

em cirurgias experimentais em modelo animal e, mais recentemente, em simuladores de 

realidade virtual (REVISTA BRASILEIRA DE VIDEOCIRURGIA - ARTIGO DE REVISÃO, [s. d.]). O 

uso de simuladores não é exclusivo dessa área, sendo reconhecidamente aplicado como 

método de treinamento que objetiva aumentar a segurança em atividades que envolvam 

risco, como por exemplo demonstra ser a aviação. Desenvolvido em 1930, o primeiro 

simulador de voo mostrou-se essencial no treinamento de pilotos da Segunda Guerra 

Mundial e ainda hoje possui plena aplicabilidade (MCELHINEY, [s. d.]). Já o uso de 

simuladores para ensino em saúde é mais recente, com a adoção de manequins para 

treinamento em reanimação cardiopulmonar em 1960 (GABA, 2004). Com o surgimento da 

videocirurgia na década de 1980 e a constatação da necessidade de aquisição de novas 

habilidades, uma das formas de desenvolvê-las foi inicialmente através de caixas de 

treinamento. Certamente essa simulação não é suficiente para a realização de cirurgias de 

https://paperpile.com/c/I09Miw/NiKfe
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/IPDIu
https://paperpile.com/c/I09Miw/jqtHI
https://paperpile.com/c/I09Miw/jqtHI
https://paperpile.com/c/I09Miw/jqtHI
https://paperpile.com/c/I09Miw/jqtHI
https://paperpile.com/c/I09Miw/83MkZ
https://paperpile.com/c/I09Miw/83MkZ
https://paperpile.com/c/I09Miw/83MkZ
https://paperpile.com/c/I09Miw/VKTEW
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forma segura, podendo gerar inclusive queda no rendimento quando posto em prática em 

situação reais (THE PERFORMANCE GAP FOR RESIDENTS IN TRANSFER OF INTRACORPOREAL 

SUTURING SKILLS FROM BOX TRAINER TO OPERATING ROOM, 2017); não obstante, é um 

passo fundamental para a formação do videocirurgião e sua complementação se dará 

posteriormente com a preceptoria em campo operatório (OOI, 1996). 

 

4. RESULTADOS 

4.1 MÉTODOS VALIDADOS DE ENSINO EM VIDEOCIRURGIA  

 Os métodos validados de ensino identificados, que acreditam os cirurgiões para 

procedimentos videocirúrgicos, foram o Fundamentals of Laparoscopic Surgery (FLS), 

adotado no Estados Unidos, e o Laparoscopic Surgical Skills Programme (LSS) na Europa.  

 

 

 

Figura 1 -  Plataformas de Treinamento: A) Lap Mentor III, LSS; B) Caixa de treinamento, FLS. 

 

Fonte: A) Simbionix USA Corporation B) FLS Ⓡ 

https://paperpile.com/c/I09Miw/kchMV
https://paperpile.com/c/I09Miw/kchMV
https://paperpile.com/c/I09Miw/RkgvF
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4.1.1 Método “Fundamentals of Laparoscopic Surgery” (FLS) (FUNDAMENTALS OF 

LAPAROSCOPIC SURGERY, [s. d.]) 

 O FLS foi concebido para melhorar a qualidade do atendimento a pacientes 

submetidos à cirurgia laparoscópica e definir padrões mínimos para habilidades cognitivas e 

técnicas básicas usadas na realização de  procedimentos. Atualmente, a SAGES e o American 

College of Surgeons (ACS) utilizam o método FLS como método de acreditação obrigatória 

para que o cirurgião obtenha a certificação  para exames do General Surgery Board e realize 

cirurgias laparoscópicas nos Estados Unidos, devendo ser renovado a cada 10 anos. 

(TRAINING REQUIREMENTS, [s. d.]).  

 O programa MISTELS da Universidade McGill, validado pelo Dr. Gerald Fried (FRASER 

et al., 2003) criou medidas quantificáveis objetivas para avaliar o conhecimento, julgamento 

e habilidades manuais em cirurgia laparoscópica básica, fornecendo as bases para o  FLS 

Laparoscopic Trainer System, um conjunto de acessórios usados para simular técnicas 

cirúrgicas específicas. 

 

4.1.1.1  Módulo Educacional FLS 

 Os componentes do módulo educacional consistem em apresentações multimídia 

disponibilizadas na Internet de 14 módulos (Tabela 2) com exercícios de “assistir e fazer” que 

enfocam o treinamento de habilidades manuais a serem praticados no FLS Trainer Box. 

(DIDACTIC CONTENT, 2010) Possui como requisitos de equipamento um computador com 

acesso de alta velocidade à Internet (PC ou Mac) e alto-falantes para som.  Os estudantes 

são orientados quanto aos materiais e à auto-prática até que os níveis de desempenho 

sejam alcançados (Tabela 3).  

 A avaliação FLS inclui dois componentes, uma avaliação cognitiva baseada em 

computador e uma avaliação de habilidades manuais baseada no desempenho. Os 

https://paperpile.com/c/I09Miw/AhyM
https://paperpile.com/c/I09Miw/AhyM
https://paperpile.com/c/I09Miw/AhyM
https://paperpile.com/c/I09Miw/AhyM
https://paperpile.com/c/I09Miw/D8zC
https://paperpile.com/c/I09Miw/D8zC
https://paperpile.com/c/I09Miw/D8zC
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF
https://paperpile.com/c/I09Miw/dklZ
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indivíduos que concluírem com sucesso os componentes educacional e de avaliação do 

Programa FLS terão demonstrado conhecimento básico, julgamento e habilidades técnicas 

fundamentais para o desempenho da cirurgia laparoscópica e terão certificado FLS emitido. 

Tabela 2 - Currículo teórico FLS  

Módulos 

 Introdução 
9 - Procedimentos laparoscópicos atuais e 
diagnósticos 

1 - Equipamento Laparoscópico 10 - Biópsia 

2 - Fontes de energia 11 - Sutura Laparoscópica 

3 - Configuração da sala de cirurgia 12 - Hemorragia e hemostasia 

4 - Seleção de paciente / avaliação pré-operatória 13 - Cuidados pós-operatórios e complicações 

5 - Anestesia e posicionamento do paciente 14-1 Treinamento de habilidades manuais 

6 - Pneumoperitônio e colocação de trocarte 14-2 Treinamento de habilidades manuais 

7 - Fisiologia do Pneumoperitônio 14-3 Treinamento de habilidades manuais 

8 - Saindo do abdômen Revisão Final 

 

Fonte: Programa FLS Ⓡ 

 

 

 

4.1.1.2 Treinamento Individual FLS 

 

Conforme análise do número de repetições necessárias para o alcance da habilidade 

de cada exercício, abaixo consta a performance a ser alcançada([NO TITLE], [s. d.]): 

 

 

https://paperpile.com/c/I09Miw/ljBW
https://paperpile.com/c/I09Miw/ljBW
https://paperpile.com/c/I09Miw/ljBW
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Tabela 3 -  Treinamento individual: tempo alvo e repetições necessárias dos testes FLS.  

Teste FLS Média de Repetições Tempo Repetições por Sessão 

1 57  (26 - 80) 48 s 2 consecutivas + 10 não consecutivas 

2 18  (04  - 31) 98 s 2 consecutivas 

3 08  (02 - 36) 53 s 2 consecutivas 

4 07  (03 - 14) 136 s 2 consecutivas 

5 28  (15 – 52) 112 s 2 consecutivas + 10 não consecutivas 

 

Fonte: Programa FLS Ⓡ 

 

4.1.1.3  Sistema de treinamento FLS e acessórios 

 A fabricação e venda do FLS Training Simulator (Trainer Box) e acessórios e 

suprimentos é realizada pela Limbs & Things, Inc. (LTI), uma empresa de simulação de 

treinamento médico, a partir de 1º de maio de 2015. (FLS ALL-IN-ONE TRAINER SYSTEM, [s. 

d.], LIMBS & THINGS FLS WEBSITE, [s. d.]). Os equipamentos e insumos que compõe o 

ambiente necessário para a simulação de treinamento estão demonstrados na Tabela 4. (FLS 

ALL-IN-ONE TRAINER SYSTEM, [s. d.]) 

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e+drSn
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e
https://paperpile.com/c/I09Miw/rZ4e
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Tabela 4 -  Equipamentos e Insumos FLS All-In-One Trainer System 

Equipamentos e Insumos 

1 - Fonte de energia, fios de conexão, câmera de tv 2 - Alça de ligadura de uso único (03) 

3 - Clipes de fixação 4 - Alças de ligadura multiuso (05) 

5 - Par de trocartes 6 - Gazes com círculo único (25) 

7 - Placa com pinos e 06 triângulos 8 - Gazes com círculo duplo (25) 

9 - Clipe Jumbo 10 - Caixa de treinamento 

11- Bloco de sutura 12 - Modelos de pele artificial 

13 - Televisor Led 19” 14 - Drenos Penrose (50) 

15 - Suporte móvel SimCart 16 - Modelos orgânicos em esponja (03) 

17 - Fios de Sutura 18 - Kit de Instrumentos 

Valor Total: $ 6,510.00   

 

Fonte: Limbs & Things Inc. 

 

Figura 2 - Insumos e caixa de treinamento FLS. 

 

 Fonte: Limbs & Things Inc. 
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4.1.1.4  Currículo Prático - orientação dos exercícios de simulação FLS 

a) Exercício FLS n˚ 1 - Apreensão e transferência (Figura 3) 

Instrumentos: 2 pinças de apreensão 

Tempo Alvo: 48s – inicia quando a primeira peça é tocada e termina quando a última peça é 

solta. 

Orientação: Transferir  da  esquerda  (mão  esquerda)  para  a  direita  (mão  direita),  

sempre  iniciando  pelo objeto azul. 

Erro permitido: Quedas dentro do campo de visão. Se cair, pegar com a mão que a estava 

segurando. 

b) Exercício FLS n˚ 2 - Corte com precisão (Figura 4) 

Instrumentos: Apreensão e Tesoura 

Tempo Alvo: 98 s – inicia quando a pinça toca na gaze e termina quando o círculo é liberado. 

Orientação: Cortar o círculo respeitando a linha. Iniciar às 5 hs e ir em direção às 11 hs; 

depois retornar às 5 hs e cortar em sentido inverso. Manter a tração da gaze com a mão não 

dominante, expondo a linha de corte;  pode-se  inverter  a  curvatura  da  tesoura  ou  trocar  

os  instrumentos  de mão;  abrir  parcialmente  a mandíbula da tesoura para um corte mais 

preciso e contínuo. 

Erro permitido: Desvio de 5 mm da linha. 

c) Exercício FLS n˚ 3 – Ligadura (estrutura apendicular) com nó corrediço (Figura 5) 

Instrumentos: Apreensão, Empurrador de nó e Tesoura 
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Tempo Alvo: 53 s – inicia quando a pinça entra no campo de visão e termina quando o fio é 

cortado. 

Orientação: Passar a pinça de apreensão por dentro da alça de fio; apreender a ponta do 

apêndice; auxiliar segura a pinça de apreensão; posicionar alça na linha demarcada e fechar 

o nó; cortar o fio. 

Erro permitido: 1 mm da linha marcada. 

d) Exercício FLS n˚ 4 – Ligadura com nó extracorpóreo (Figura 7) 

Instrumentos: Apreensão, Empurrador de nó, Porta-agulha e Tesoura 

Tempo Alvo: 136 s – inicia quando a pinça entra no campo de visão e termina quando o fio é 

cortado. 

Orientação: Introduzir agulha pelo  fio com o porta-agulha. Posicionar agulha no porta 

agulha. Passar a agulha  no  tecido  no  ponto  marcado  (entrada  e  saída).  Posicionar Pinça  

auxiliar  no  tecido  para  fazer “roldana”. Retirar o fio pelo portal. Cortar fio com a agulha. 

Confeccionar o nó externo corrediço. Correr com o empurrador de nó; posicionar alça na 

linha demarcada e fechar o nó; cortar o fio. 

Erro permitido: 1 mm do ponto marcado no tecido com nó fechado corretamente. 

(i)e) Exercício FLS n˚ 5 -  Nó intra-corpóreo (Figura 6) 

Instrumentos: Apreensão, Porta-agulha e Tesoura. 

Tempo Alvo: 112 s – inicia quando a pinça entra no campo de visão e termina quando o fio é 

cortado. 

Orientação: Introduzir agulha pelo  fio com o porta-agulha. Posicionar agulha no porta-

agulha. Passar a agulha no tecido no ponto marcado (entrada e saída). Confeccionar o nó 

internamente com alternância de mãos, fechando os nós corretamente (o primeiro duplo; o 
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segundo e o terceiro simples). Cortar o fio. 

Erro permitido: 1 mm do ponto marcado no tecido com nó fechado corretamente. 

4.1.1.5  Avaliação de Competências FLS 

 A avaliação é um exame supervisionado de duas partes que cobre o conhecimento 

cognitivo e as habilidades manuais. O componente cognitivo é um exame cronometrado de 

múltipla escolha administrado por computador,  projetado para testar a compreensão e a 

aplicação dos fundamentos básicos da laparoscopia, com ênfase no julgamento clínico ou na 

tomada de decisão intra-operatória. O componente de habilidades manuais avalia as 

habilidades com base na eficiência (velocidade) e precisão das manobras do cirurgião 

usando o FLS Laparoscopic Trainer Box. O teste consiste em cinco tarefas consecutivas de 

simulação específicas não relacionadas a procedimentos, incorporando a maioria das 

habilidades psicomotoras necessárias para a cirurgia laparoscópica básica. O escore do 

desempenho é calculado  (Tabela 5), devendo  alcançar o mínimo de 270 pontos.(FRASER et 

al., 2003). 
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https://paperpile.com/c/I09Miw/BxrPF


 

29 

Tabela 5 - Métrica de desempenho FLS em avaliação final 

 

 

4.1.2 Método “Laparoscopic Surgical Skills Programme” (LSS)  

A Certificação LSS é uma iniciativa da Sociedade Européia de Cirurgia Endoscópica 

(EAES) para credenciar cirurgiões a realizarem videocirurgias de forma eficaz e segura. Esse 

método utiliza a plataforma de treinamento e avaliação LapMentor, produzido e 

comercializado pela empresa Simbionix USA Corporation. O curso disponibilizado prepara o 

estudante para o exame LSS, através de simulação virtual de procedimentos. Sua plataforma 

disponibiliza “feedback háptico” (retorno tátil), possibilitando sentir-se a resistência dos 

tecidos enquanto são manipulados de forma realística. Outro recurso que pode ser 

adicionado para aprimorar o ambiente imersivo é o LapMentor VR, que por meio de um 

headset VR simula a realidade de uma sala de cirurgia virtual  3D. A representação gráfica do 



 

30 

programa reproduz a anatomia humana, assim como dos tecidos quando dissecados, 

manipulados e suturados.  

Seu programa possui capacidade de gerar relatórios com a análise das tarefas do 

operador, quantificando, além do tempo para sua execução, parâmetros como economia de 

movimentos, sua precisão e estabilidade, incluindo gráficos com a curva de aprendizagem. 

Esses dados do desempenho são armazenados e podem ser exportados, permitindo que o 

preceptor monitore a execução dos exercícios à distância online via sistema Mentor Learn, 

assim como avalie o aluno através de vídeos gravados e dos parâmetros atingidos nas 

sessões de treinamentos realizadas. 

Figura 3 -  Relatório de Tarefa (captura de tela - Lap Mentor). 

 

Fonte: Simbionix USA Corporation 

 

4.1.2.1  Módulo Educacional LSS (MODULES, [s. d.]) 

 O sistema operacional do LapMentor permite que sejam adicionados pacotes de 

softwares à sua biblioteca, conforme a necessidade de treinamento e aumento de sua 

complexidade. Os módulos são divididos em três etapas sequenciais, baseado no conceito de 

prática repetitiva e independente, até a obtenção do nível de proficiência desejado. Vídeos 

com instruções permitem que o usuário entenda as tarefas, instrumentos e objetivos antes 

ou durante o treinamento prático: 

https://paperpile.com/c/I09Miw/UsMk
https://paperpile.com/c/I09Miw/UsMk
https://paperpile.com/c/I09Miw/UsMk
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a) Habilidades básicas: permite que o aluno adquira confiança e facilidade com técnicas 

laparoscópicas. Os exercícios ocorrem em elementos não-anatômicos, fornecendo 

um ambiente descontraído fora da sala de cirurgia, a fim de melhorar a orientação, a 

coordenação olho-mão e as habilidades manuais. Seus objetivos são a manipulação 

de câmeras em ângulo reto, a aplicação de clipes, praticar manobras com as duas 

mãos, realizar o corte laparoscópico, uso do eletrocautério seguro e preciso e tornar 

eficiente a translocação de objetos. 

b) Tarefas laparoscópicas essenciais: oferece prática em três tarefas essenciais, 

incluindo transferência de objetos, corte de figura e ligadura com alça corrediça. Seus 

objetivos são a adaptação ao efeito de fulcro e percepção de profundidade 

laparoscópica; praticar movimentos coordenados das mãos, apreensão de objetos 

com precisão e eficiência para transferi-los para áreas designadas; treinar o corte 

com tesouras laparoscópicas. 

c) Sutura básica e avançada: projetado para treinar a sutura intracorpórea interrompida 

e contínua, incluindo habilidades como posicionamento de agulha, sua inserção no 

tecido e a confecção do nó com diferentes técnicas (meio nó, nó quadrado, ligadura 

e nó cirurgião). As tarefas avançadas incluem a prática da técnica de backhand e em 

ângulos diversos, além da realização de anastomose. 

d)  

Tabela 6 - Performance LSS em anastomose (adaptado de (MURALHA et al., 2017) 

Indicador 
Repetição 1, mediana 

(Q1;Q3) 
Repetição 2, mediana 

(Q1;Q3) 
Valor p 

Tempo para completar sutura, segundos 
   517.1 (457.1; 791.5)         427.4 (297.4; 518.4)    0.078 

Tempo para posicionamento de agulha, 
segundos 

303.3 (206.2; 360.3) 107.8 (97.7; 205.7)  0.003 

Número de passagens de agulha 6.0 (5.0; 7.3) 5.5 (3.0; 6.0)  0.072 

https://paperpile.com/c/I09Miw/LCBz
https://paperpile.com/c/I09Miw/LCBz
https://paperpile.com/c/I09Miw/LCBz
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Número de pontos de perfuração de 
agulha desnecessários 

1.0 (1.0; 1.0)  1.0 (1.0; 1.0)  NA 

Passagens da agulha  em  90°  Å em 
relação à linha de sutura, % 

21.1 (12.5; 28.1) 35.4 (12.5; 50.0) 0.292 

Número de passagens de agulha precisas 
pelas marcas de entrada 

2.5 (2.0; 3.0) 1.0 (1.0; 2.3) 0.008 

Número de passagens de agulha precisas 
pelas marcas de saída 

2.0 (1.0; 3.0) 1.5 (0.8; 2.3) 0.472 

Taxa de precisão na passagem da agulha 
pelas marcas de entrada e saída, % 

25.0 (18.8; 40.0) 22.5 (9.6; 28.8) 0.090 

Distância média entre os pontos marcados 
e os pontos pelos quais a agulha passou, 
mm 

6.5 (6.3; 6.8) 6.2 (5.9; 7.6) 0.793  

Quantidade de tensão aplicada no tecido 
durante passagens da agulha, média 

4.3 (2.5; 4.7) 4.5 (2.0; 6.3) 0.147 

Tempo da agulha mantida fora do campo 
de visão, segundos 

20.9 (2.7; 36.9) 2.4 (0.2; 16.2) 0.039 

Tempo que a extremidade do porta-
agulha é  mantida fora do campo 
operatório, segundos 

88.2 (74.6; 142.1) 49.6 (41.4; 114.6) 0.026 

Número de quedas da agulha do porta-
agulha 

11.5 (5.8; 16.5) 10 (6.8; 11.8) 0.723 

 

Q1: Quartil 1; Q3: Quartil 3; NA: não se aplica 

Fonte: adaptado de (MURALHA et al., 2017) 

 

 

 Além do treinamento de habilidades básicas podem ser adicionados à biblioteca 

pacotes de procedimentos laparoscópicos básicos, como a Colecistectomia laparoscópica e 

Apendicectomia, e avançados, como Hernioplastias Incisionais e Inguinais, Bypass Gástrico, 

Sigmoidectomia, Nefrectomia, Histerectomia e Lobectomia Pulmonar. 

https://paperpile.com/c/I09Miw/LCBz
https://paperpile.com/c/I09Miw/LCBz
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Figura 4 -  Colecistectomia Laparoscópica Virtual (captura de tela - Lap Mentor). 

 

Fonte: Simbionix USA Corporation 

 

5. DISCUSSÃO 

5.1 COMPETÊNCIAS EM HABILIDADES VIDEOCIRÚRGICAS BÁSICAS 

Identificaram-se exercícios similares que estão presentes nas metodologias de ensino 

validadas FLS e LSS, os quais são mensurados para a avaliação objetiva da aprendizagem, 

com obtenção de conceito suficiente ou insuficiente por parte do aluno (Tabela 7). Os 

modelos de simulação em laboratório seco visam a aquisição de habilidades básicas em 

videocirurgia, que devem ser adquiridas ao final do primeiro ano de Residência em Cirurgia 

geral (R1) e realizadas dentro de um espaço de tempo compatível com a dificuldade da 

tarefa. 

Tabela 7 -  Exercícios básicos de simulação em videocirurgia 

                  Exercício Competência avaliada 

 

Manuseio do Equipamento 

 

Noções de profundidade e tato fino em ambiente 
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videocirúrgico 

Apreensão e transferência 
Deslocar objetos de forma controlada dentro do campo 
operatório 

Corte em tecido Uso de tesoura laparoscópica 

Suturas Realização de nó extracorpóreo e intracorpóreo 

 

Fonte: autoria própria 

 

5.2 Treinamentos oferecidos pelos métodos FLS e LSS 

 Identificou-se que em ambas as metodologias existem similaridades dos exercícios 

básicos, apenas não havendo o correspondente da sutura extracorpórea do FLS no LSS, 

justamente por necessitar o uso de fio real, o que não é disponível no ambiente virtual. 

 

Figura 5 - Exercício de apreensão e transferência: A) Modelo virtual LSS (captura de tela - Lap Mentor); B) FLS, 

foto interna da caixa-preta. 

 

Fonte: A) Simbionix USA Corporation B) FLS Ⓡ 
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Figura 6. Exercício de corte: A) Modelo virtual LSS (captura de tela - Lap Mentor); B) FLS, foto interna da caixa-
preta. 

 

Fonte: A) Simbionix USA Corporation B) FLS Ⓡ 

 

Figura 7 -  Exercício de nó corrediço - estrutura apendicular: A) Modelo virtual LSS (captura de tela - Lap 
Mentor); B) FLS, foto interna da caixa-preta. 

 

Fonte: A) Simbionix USA Corporation B) FLS Ⓡ 

 

Figura 8. Exercício de sutura intracorpórea: A) Modelo virtual LSS (captura de tela - Lap Mentor); B) FLS, foto 
interna da caixa-preta. 
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Fonte: A) Simbionix USA Corporation B) FLS Ⓡ 

 

 

Figura 9. Exercício de sutura extracorpórea: FLS, foto interna da caixa-preta. 

 

Fonte: FLS Ⓡ  

 

5.3 Análise de viabilidade de processo 

 Foi elaborado o estudo de viabilidade de processo conforme as NORMAS PARA 

ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO (EB 20-N-08.002).([NO TITLE], [s. d.]) 

5.3.1 Objetivo da ação 

 O Curso de Capacitação em Habilidades Básicas de Videocirurgia para Residentes de 

Cirurgia Geral do Hospital Militar de Área de Porto Alegre tem por objetivo ser uma 

atividade contínua e permanente, sendo repetido a cada ano conforme o ingresso anual de 

novos Residentes, com resultado previsto para o alcance pleno dos objetivos (aprovação) na 

aquisição de habilidades básicas em videocirurgia. Os objetivos específicos serão:   

b) Aquisição de habilidades e conceitos em videocirurgia segura, em currículo 

desenvolvido para programas de Residência Médica em Cirurgia Geral com 

treinamento e avaliação validados; 

https://paperpile.com/c/I09Miw/t9uL
https://paperpile.com/c/I09Miw/t9uL
https://paperpile.com/c/I09Miw/t9uL
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c) Baseado no conceito de auto-treinamento; 

d)  Metas quantitativas alcançáveis para alunos sem experiência cirúrgica prévia;  

e) Teste final de capacitação após 05 módulos de instrução.    

 

 

5.3.2 Ações a realizar 

 Monitorar e controlar o trabalho executado, tanto quanto à adequação do método 

de ensino como de aprendizagem/treinamento. 

 Inicialmente, na primeira instrução, será realizada a apresentação do curso, sobre seu 

objetivo, método de ensino, treinamento individual e avaliações, além dos conceitos iniciais 

de videocirurgia. Seqüencialmente, será composto de uma instrução expositiva seguida de 

exercícios práticos e orientação de preceptoria, na primeira semana do mês, com duração de 

2 hs. Durante as três semanas seguintes, o residente realizará seu exercício individual 

mínimo de duas vezes por semana, com duração de 01 hora cada, registrando seu progresso 

na Planilha de Treinamento Individual (Apêndice). Planeja-se realizar uma avaliação parcial 

após a conclusão das instruções dos Módulos FLS 01, 02 e 03 (ver Cronograma). Por 

conseguinte, garantir-se-á a avaliação da adequada aquisição da competência planejada 

para o período, visando o aumento de complexidade para os Módulos FLS 04 e 05 e a 

necessidade de aprendizado das habilidades dos módulos anteriores para sua realização.  

 Com o término dos cinco módulos e após permitindo-se um mês de treinamento 

individual, será realizada a avaliação final do aluno. Caso não atinja os 270 pontos 

preconizados para a aprovação, um novo teste será realizado em duas semanas. 

 

5.3.3 Responsável pela execução (recursos humanos) 

 O autor José Gustavo Olijnyk propõe-se a ser o responsável técnico do curso, 

considerando já possuir experiência adquirida no ensino da videocirurgia em laboratório 
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seco há três anos, em atividade de preceptoria da Residência de Cirurgia Geral do  Hospital 

Nossa Senhora de Porto Alegre, tendo formado 42 alunos nesse período. Além disso, pode 

contar com o auxílio dos demais integrantes do Serviço de Cirurgia do HMAPA com formação 

em videocirurgia. 

5.3.4 Qual será o método utilizado? 

 Para a escolha do método, o autor analisou as suas características para a viabilidade 

de sua implementação em tempo hábil, considerando a necessidade de estar apto ao início 

em Março de 2022 (Cronograma). Como resultado, o método FLS possui a vantagem de ser 

de custo inferior e com o alcance do Objetivo da Ação. Além disso, caso o método LSS fosse 

o escolhido, seria necessário a abertura de processo licitatório para a aquisição do 

equipamento. Não há na literatura publicações que avaliem a aquisição de habilidades em 

videocirurgia comparando os dois métodos, porém, conforme  a Tabela 8, podemos notar 

que o método FLS atinge o objetivo com custo inferior. 

Tabela 8 - Comparação de metodologia de ensino e plataformas de treinamento em videocirurgia 

Características FLS LSS 

Exercícios de habilidade básica sim sim 

Simulações de procedimentos cirúrgicos não sim 

Manuseio externo de nó corrediço/ sutura externa sim não 

Feedback háptico real virtual 

Mensuração quantitativa de aprendizagem sim sim 

Necessidade de sala para laboratório seco sim sim 

Custo do Simulador $ 6.510,00 $ 90.000,00* 

 

*orçamento em Apêndice              Fonte: autoria própria  

 

5.3.5 Cronograma de execução 
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 O início do processo será em Fevereiro de 2022, com o preparo de materiais e 

insumos, assim como organização da sala de aula e treinamento. Com o ingresso do 

Residente (01 vaga) em Março, será realizada uma aula expositiva introdutória, 

demonstrando os objetivos do curso, que ocorrerá de Abril a Outubro daquele ano. O novo 

ciclo de ensino reiniciará em fevereiro de 2023, com o ingresso de um novo R1.  

 

Tabela 9 – Cronograma ano 01 (2022) 

         

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out 

Preparo do 
Laboratório 

Seco 

 
Apresentação 

do Curso 

 

 
Módulo 

01 

 
Módulo 

02 

 
Módulo 

03 

 
Avaliação 

Parcial 

 
Módulo 

04 

 
Módulo 

05 

 
Avaliação 

Final 

 
Fonte: autoria própria 

 

5.3.6 Local de execução da atividade 

 Necessita de uma sala com uma mesa de apoio para a caixa de treinamento e 

armário para armazenamento dos insumos e materiais de treinamento. Nesse ambiente será 

realizada a aula expositiva, assim como sua disponibilização para o posterior treinamento 

individual do aluno. 

 

5.2.7 Custos operacionais 

 Além do custo do simulador em insumos, as atividades de preceptoria já estão 

previstas para ocorrerem durante o expediente normal. 
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6. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa, existem duas 

metodologias vigentes para o ensino por competências em videocirurgia nos Estados Unidos 

e Europa. Foi possível concluir que o método FLS é o mais propício para o alcance das 

habilidades básicas em videocirurgia indicadas pela Matriz de Competências do CNRM. 

Conforme a análise de seu estudo de viabilidade, há condições de seu pronto emprego já em 

2022, ano em que o HMAPA contará com seu primeiro Residente em Cirurgia Geral. 
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8. APÊNDICE  

8.1 Planos de sessão 

 

 

 
PLANO DE SESSÃO – Módulo 01 

 
Turma: 3 Residentes 

Curso de Capacitação em Habilidades  Básicas de Videocirurgia para Residentes  de Cirurgia  Geral do Hospital Militar de 
Área de Porto Alegre 

Instrutor: José Gustavo Olijnyk – CAP MED 

Local: Laboratório de Treinamento     Carga Horária: 2 horas 

Objetivos: 
1) Aquisição de habilidade no Exercício FLS n˚1- Apreensão e Transferência 
2) Aquisição de noção de profundidade em videocirurgia 
3) Conceitos em Videocirurgia Segura 

Tempo Distribuição do Assunto Meios Auxiliares 

 

0800/0830 
 
 
 
 
 
 
0830/0945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0945/1000 

1. Leitura das Orientações do Exercício FLS n˚1 
 

2. Assistir Vídeo do Exercício 
https://www.youtube.com/watch?v=gAQPXHWqdXQ 
 
3. Treinamento 

 
 
 

4. Conceitos de Videocirurgia Segura 
5. Noção Espacial de Posicionamento de Pinças 
6. Profundidade e Sensibilidade Tátil:  Treino de Tocar nos 

Pontos                                        
7. Extração de Luva Reparada 
8. Treinamento do Exercício FLS n˚1 
 
 
 

 
9. Pós-teste 
10. Revisão do método de Preenchimento da Ficha de 

Treinamento 
 

 
 

 

Projetor Datashow 
 
Vídeo (01:10 - 03:46) 
2 Pinças Maryland 
 
Modelo de Tampinhas 
Ficha/Cronômetro 
 
 
PowerPoint 
Caixa-preta 
Ficha de Pontos 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha/Cronômetro 
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PLANO DE SESSÃO – Módulo 02 

 
Turma: 3 Residentes 

Curso de Capacitação em Habilidades  Básicas de Videocirurgia para Residentes  de Cirurgia  Geral do Hospital Militar de 
Área de Porto Alegre 

Instrutor: José Gustavo Olijnyk – CAP MED 

Local: Laboratório de Treinamento     Carga Horária: 2 horas 

Objetivos: 
1) Aquisição de habilidade no Exercício FLS n˚2- Corte com Precisão 
2) Aquisição habilidade com tesoura e contra-tração 

Tempo Distribuição do Assunto Meios Auxiliares 
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0800/0830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0830/0935 
 
 
 
 
 
 
 
0935/1000 

1. Leitura das Orientações do Exercício FLS n˚2. Mostrar corte 
no papel, tesoura grande 

2. Assistir Vídeo do Exercício 
https://www.youtube.com/watch?v=mUBZoSO3KA8 

 
3. Demonstrar (Numerar os modelos cortados) 

 
             Orientações: 

Uso da Manopla para mudar curvatura da tesoura 
Contra-tração: corte com tesoura e para uso de eletrocirurgia 
Apoiar tesoura na madeira 
Horizontalizar nos corets de 12 hs e 6 hs 

 
 

4. Treinamento do Exercício FLS n˚2 
 
 
 
 
 
 

 
5. Sites: Websurg e Sages 
6. Ensino do Endoloop e nó Quadrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projetor Datashow 
 
Vídeo (03:00 - 05:30) 
 
 
01 pinça Mariland  
01 Tesoura 
Ficha/Cronômetro 
Caixa-preta 
04 círculos (gazes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 Cadarços 
 
 
 

 

 

 

       

 
PLANO DE SESSÃO – Módulo 03 

 
Turma: 3 Residentes 

Curso de Capacitação em Habilidades  Básicas de Videocirurgia para Residentes  de Cirurgia  Geral do Hospital Militar de 
Área de Porto Alegre 

Instrutor: José Gustavo Olijnyk – CAP MED 

Local: Laboratório de Treinamento     Carga Horária: 2 horas 
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Objetivos: 
1) Ligadura Apendicular com Nó Corrediço – Teste FLS n˚ 3 
2) Ligadura de Estrutura com extremidades fixas com Nó Corrediço 

Tempo Distribuição do Assunto Meios Auxiliares 

 
0800/0900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0900/0930 
 
 
 
0930/1000 
 
 
 

 

 
1. Leitura das Orientações do Exercício 3A  - Teste FLS n˚3 - 

Ligadura Apendicular com Nó Corrediço 
 
2. Assistir Vídeo do Exercício: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MNSy7rvXnk 
 

3. Posição de Trocartes em Apendicectomia 
 

4. Falar do potencial de trocarter descartável gerado em 
eletrocirurgia/lesão 

 
5. Introdução de endoloop com trocartes 

permanenetes/redutor 
 

6. FLS n˚3 (o aluno confecciona o loop. Primeiro no barbante 
depois no prolene) sem contar tempo 

 
7. Demonstração de Ligadura Loop em Estrutura com 

extremidades fixas (Modelo Vesícula) 
 

8. Treinamento   FLS n˚3   
 

9. Pós Teste 
 

10. Noções de Ponto Agulhado 
 

  11- Posição de Trocartes para Apendicectomia 

Projetor Datashow 
Modelo Apêndice  
01 Tesoura 
01 Pasador de fio 
12 Seda 0.0 agulhados 
Endoloop pré-formado  
Ficha/Cronômetro 
3 Cadarços 
Vídeo (01:20 - 02:24) 
 
 
 
 
Vídeo (03:20 - 04:14) 
           (04:35 - 06:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 Seda 0.0 agulhado  
Modelo de pontos- cruz  

 

 

       

 
PLANO DE SESSÃO – Módulo 04 

 
Turma: 3 Residentes 
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Curso de Capacitação em Habilidades Básicas de Videocirurgia para Residentes de Cirurgia Geral do Hospital Militar de 
Área de Porto Alegre 

Instrutor: José Gustavo Olijnyk – CAP MED 

Local: Laboratório de Treinamento     Carga Horária: 2 horas 

Objetivos: Ligadura com Nó Extra-corpóreo (Nó Corrediço) - Teste FLS n˚ 4 

Tempo Distribuição do Assunto Meios Auxiliares 

 

0800/0900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0900/1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Treinar o endoloop com cadarço (5 min) enquanto prepara o 

módulo 
2. Leitura das Orientações do Exercício 3B  - Teste FLS n˚4 - 

Ligadura com nó extra-corpóreo 
3. Assistir Vídeo do Exercício: 
       https://www.youtube.com/watc h?v=ie0o6_xt5ec 

 
4. Demonstrar pega de agulha tradicional. Cada aluno faz uma 

vez (falar de colocar agulha no redutor se trocarte 
permanente. 

 
5. demonstrar nó sapateiro por vídeo 

 
 
 

5. Treino FLS n˚4  (com nó corrediço). 
6. Pós-teste 

 

 
Projetor Datashow 
Vídeo  
01 Pinça Maryland 
01 Porta agulha 
12 Seda 0.0 agulhados 
Modelo de Silicone 
Ficha/Cronômetro 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

49 

 

 
PLANO DE SESSÃO – Módulo 05 

 

Turma: 03 Residentes 

Curso de Capacitação em Habilidades Básicas de Videocirurgia para Residentes de Cirurgia Geral do Hospital 
Militar de Área de Porto Alegre 

Instrutor: José Gustavo Olijnyk – CAP MED 

Local: Laboratório de Treinamento     Carga Horária: 2 horas 

Objetivos: Aquisição de habilidade em  nó intra-corpóreo – Teste FLS n˚ 5 

Tempo Distribuição do Assunto Meios Auxiliares 

 

0800/0830 
 
 
 
 
 
 
 
 
0830/0945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0945/1000 

 
1. Leitura das Orientações do Exercício FLS n˚5 
 
 
 
 
2. Assistir Vídeo do Exercício 

https://www.youtube.com/watch?v=hAzhqYid5jc 
 

 
3. Demonstrar nó com agulha fixa na mão esquerda (na mão) 
4. Demonstração de Confecção do nó fora da caixa 
5. Indrodução do fio agulhado no trocarte 
6. Pega da agulha 
7. Movimentos de confecção bimanual (em cima do nó) 
8. Uso da manopla  
9. Fechamento do nó 
10. Treinamento do Exercício FLS n˚5  
 
11. Demonstração de ligadura interna do Cístico – passagem de 

fio sem agulha 
12. Demonstração de nó quadrado 
 

 
 

13. Pós-teste 
 

 

Projetor Datashow 
12 Seda 0.0 agulhado  
01 Seda0.0 sutupak 
01 Modelo de Silicone 
Ficha/Cronômetro 
 
Vídeo (03:10 - 03:20) 
           (03:30 - 05:24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Cístico – sonda 
nasogástrica 
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8.2 Planilha de treinamento individual 
 

Treinamento Data Hora Inicial Hora Final Repetição 

01            01 a 

02    ___  a ___ 

03    ___  a ___ 

04    ___  a ___ 

05    ___  a ___ 

06    ___  a ___ 

 
 

Repetição Consecutivas Tempo  Repetição Consecutivas Tempo 

01 [ ]  16 [ ]  

02 [ ]  17 [ ]  

03 [ ]  18 [ ]  

04 [ ]  19 [ ]  

05 [ ]  20 [ ]  

06 [ ]  21 [ ]  

07 [ ]  22 [ ]  

08 [ ]  23 [ ]  
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09 [ ]  24 [ ]  

10 [ ]  25 [ ]  

11 [ ]  26 [ ]  

12 [ ]  27 [ ]  

13 [ ]  28 [ ]  

14 [ ]  29 [ ]  

15 [ ]  30 [ ]  

 

 

 

8.3 Orçamento LapMentor  
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