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RESUMO
O presente trabalho, com o intuito de atualização, 

apresenta informações sobre a maneira como é 
realizado o ensino de introdução à cirurgia e técnica 
operatória nas escolas de medicina dos EUA. As 
informações foram obtidas através dos sítios 
eletrônicos das escolas de medicina daquele país, 
procurando responder às seguintes questões: há uma 
disciplina separada para o ensino de introdução à 
cirurgia e técnica operatória?; Qual o tempo disponível 
para o ensino de introdução a cirurgia e à técnica 
cirúrgica?; Quais são os temas abordados na aulas 
práticas e nas teóricas?; Quais são as táticas de ensino 
usadas nas aulas práticas? A partir dos resultados, 
pode-se concluir que: não há uma disciplina 
individualizada para o ensino de introdução à cirurgia 
e técnica operatória e os conhecimentos são 
transmitidos em um estágio de oito semanas em 
enfermaria, em salas de emergência e centro cirúrgico, 
sendo que em algumas escolas há um treinamento em 
laboratório em suturas e nós cirúrgicos. Os temas 
abordados tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas 

são semelhantes aos das escolas médicas brasileiras. O 
método usado é o do ensino baseado em resolução de 
problemas e não há indícios de que sejam usados altos 
recursos tecnológicos para apoio ao ensino.

ABSTRACT
The present study, has the purpose of updating the 

authors acquired information about the manner that the 
introductory learning of surgery and operative 
technique are taught in the United States of America's 
schools of medicine. The necessary informations were 
obtained by medicine schools web sites in order to try to 
answer the following questions: is there a special 
subject of introductory learning of surgery and 
operative technique?; whish is the time employed to 
teach the introductory learning of the surgery and 
operative technique?; which are the topics approached 
in practical  and in theoretic classes? After observe the 
results, the conclusions are: there is not a special 
subject to teach the introductory learning of surgery 
and operative technique and the knowledge is 
transmitted in an eight week staging in surgical nursery, 
in  emergency rooms and in operation rooms, but in 
some medicine schools there are also training in knots 
and sutures in laboratories. The topics approached in 
theoretic classes are similar to those taught in the 
Brazilian medical schools. The learning method is 
based on problem based-learning and there is no 
evidence that sophisticated technology resources are 
used as support.

INTRODUÇÃO
Ensino
O ensino da disciplina de introdução à cirurgia e 

técnica operatória tem sido remodelado devido às 
tendências que limitam o uso de animais que eram 
habitualmente usados nas aulas práticas e à 
incorporação de novos procedimentos considerados 
imprescindíveis ao cirurgião de hoje (por exemplo, 
videocirurgia). Também houve mudanças no 
comportamento social, principalmente no que tange à 
proibição do uso de cães para o treinamento de técnicas 
operatórias. 

Assim, os cães que chegavam aos laboratórios de 
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técnica operatória praticamente a custo zero tiveram 
que ser substituídos por suínos ou manequins, mas o 
custo se elevou muito. Para se ter uma idéia da 
repercussão disto, lembramos o fato de que o ensino de 
cirurgia aos estudantes e residentes na Universidade de 
Stanford custa aproximadamente 20 milhões de dólares 

(1)ao ano . 
Face a essas mudanças e com o objetivo de fazer 

uma atualização nas táticas de ensino de introdução à 
cirurgia e técnica operatória, procuramos conhecer 
através deste estudo o que tem sido feito atualmente nas 
escolas de medicina dos EUA. Para atingir esse 
objetivo utilizamos informações disponíveis na 
Internet, pela impossibilidade do estudo in loco nas 
várias escolas americanas embasados no fato de que 
outros artigos publicados em revistas conceituadas 
também foram fundamentados somente em informações 

(2)eletrônicas .

Breves considerações sobre o ensino voltado para 
a Medicina

O ensino de introdução à cirurgia e técnica 
operatória também se insere dentro das táticas 
pedagógicas usadas em qualquer parte do mundo. 
Basicamente o ensino pode ser feito de duas maneiras: 
ensino baseado em aulas (“LBL-Lecture Based 
Learning”) em um extremo e ensino baseado em 
resolução de problemas em outro extremo (“PBL-
Problem Based Learning”). 

Ensino baseado em aulas-“LBL”  
Cons i s t e  em  in formações  absorv idas  

principalmente em aulas, conferências ou seminários. 
Esse método é aquele que vinha sendo usado antes da 
introdução do método “PBL”. É dada ênfase aos 
conhecimentos das disciplinas pré-clínicas anatomia, 
fisiologia, farmacologia e bioquímica.

O método “LBL” tem sido criticado por facilitar 
muito os estudantes, não os preparando para a 
educação médica continuada necessária para o futuro. 
A cada dia fica mais clara a necessidade de 
atualizações face ao desenvolvimento atual e muito 
veloz das ciências e segundo alguns, o método “LBL” 
não prepararia o acadêmico para saber se atualizar. 
Além disso, esse método pode sobrecarregar os 
estudantes com informações não inteiramente 

(3)relevantes para a prática profissional .

Ensino Baseado em Problemas-“PBL”
O Ensino Baseado em Problemas “PBL” vem da 

filosofia educacional do educador francês Célestin 
Freinet publicada em 1920 e usada largamente em 
outras áreas além da medicina. Esse método se refere 
ao processo e não apenas a um evento específico. Deve 
ser conduzido por um experiente facilitador ou tutor. A 
um grupo de estudantes selecionados é dado um 
problema e um tempo para que eles tragam a solução. 
Os alunos estudam o caso clínico, definem qual é o 
problema, elaboram possibilidades para solução e 
elegem a melhor solução. Para chegar à solução do 
problema os estudantes têm que fazer estudos 

individuais, assistir aulas e seminários e participar das 
visitas aos casos internados como forma de ganhar 
conhecimentos para elaborar a solução do problema. O 
método “PBL” não exclui as aulas e conferências, 
apenas enfatiza que o estudante pode decidir quais as 
aulas ou conferências que preenchem os objetivos do 
seu aprendizado ao invés de absorver passivamente as 

(3)informações .
A crítica ao “PBL” é que esse método promove um 

aprendizado incompleto particularmente em anatomia 
e em ciências médicas básicas. Isto pode interferir 
principalmente no aprendizado de cirurgia, onde os 
conhecimentos de anatomia são extremamente 

(3)importantes .

Breves considerações sobre o ensino médico nos 
EUA

O curso nas escolas de medicina americanas, dura 
quatro anos, mas a admissão é feita após a conclusão de 
outros quatro anos no 'college' ou universidade. Os dois 
primeiros anos são compostos principalmente de 
ensino em salas de aula e os dois últimos anos 
primariamente constam de rodízio nas clínicas, quando 
os estudantes são introduzidos na prática de cuidar dos 
pacientes. Após completar o curso médico os 
estudantes recebem o título de doutor em medicina, mas 
para exercer a profissão o recém-formado necessita 
ainda completar a residência médica por um período de 
três a sete anos. Aqueles que desejam se sub-
especializar têm ainda que passar por uma experiência 

 supervisionada de mais dois a três anos (“fellowship”)
(4).

MATERIAIS E MÉTODOS
Para encontrar informações sobre os assuntos 

abordados e sobre o método de ensino para introduzir 
os estudantes de medicina à cirurgia e à técnica 
operatória nas escolas de medicina dos EUA foram 
utilizados sites de busca, principalmente a ferramenta 

(5)de busca do Google (www.google.com.br) . O Google 
é um buscador  de fácil acesso e o que traz o maior 
número de endereços eletrônicos relacionados às 
palavras-chave, quando comparado com outros sítios 
de busca. Além disso, o Google possui um sistema de 
hierarquização dos sítios encontrados, de maneira que 
vem nos primeiros lugares os endereços mais 
importantes e mais prováveis para a busca pretendida.

Assim, para se obter as informações pretendidas, 
utilizamos as seguintes palavras-chave: teaching 
surgical technique & introduction to surgery school of 
medicine usa in third year; surgical clerkship medicine 
usa; core curriculum third year clerkship.

Apesar de criteriosa busca, obtivemos dados 
consistentes em 17 sítios de escolas médicas de forma 
direta ou indireta, ou seja, dados relacionados às 
faculdade de medicina.

Nestes sítios, nos quais constavam informações 
sobre Ensino de Introdução à Cirurgia e à Técnica 
Operatória, procuramos obter as respostas às seguintes 
perguntas:

1. Há uma disciplina separada, especial, somente 
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para o ensino de introdução à cirurgia?
2. Quanto tempo é gasto para o ensino de 

introdução à cirurgia e técnica operatória?
3. Quais os temas teóricos abordados e 

ministrados e de que maneira essas informações são 
transmitidas? 

4. As aulas práticas são dadas de que maneira? 
Somente em laboratórios ou os estudantes já são 
introduzidos às atividades cirúrgicas de enfermaria, 
pronto-socorro e salas de operações?

5. Quais os assuntos abordados em aulas 
práticas?

6. Quais as táticas usadas para o ensino de temas 
práticos? Uso de suínos? Cadáveres de animais? 
Manequins? Material sintético?

RESULTADOS
Os autores puderam constatar que não há uma 

disciplina individualizada para o ensino de técnica 
operatória nas escolas de medicina dos EUA. Os 
estudantes são introduzidos às noções iniciais de 
cirurgia através de um estágio de oito semanas que 
consta de uma imersão nas atividades de enfermaria e 
de ambulatório de pacientes da cirurgia geral e no 
centro cirúrgico. O objetivo desse estágio é que os 
estudantes aprendam a fazer história clínica, exame 
físico dirigido e interpretação dos exames dos pacientes 
internados para tratamento operatório, além de 
ensiná-los a circular no ambiente cirúrgico. Esse 
estágio é feito em pequenos grupos de estudantes. Nesse 
mesmo estágio, algumas escolas de medicina dão um 
treinamento em laboratório em suturas e nós 
cirúrgicos. Em outras escolas não há este treinamento 
de laboratório e os alunos aprendem suturas e nós 
cirúrgicos durante as operações de cirurgia geral. Esse 
estágio introdutório é seguido por outro estágio de oito 
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*Os sítios das escolas de medicina citadas estão relacionados em ordem alfabética e de citação nas Referências bibliográficas.

Assuntos mais frequentemente abordados nas escolas de medicina dos 

EUA no estágio de Introdução à Cirurgia

Pneumotórax, Drenagem Torácica (Alabama, Cornell, Duke, Indiana, Jacksonville, Maryland, N. York) 

Sutura e Nós cirúrgicos (Alabama, Hopkins, Maryland, N.York, Temple, Nevada)

Trauma e Reanimação (Cornell, Indiana, Jacksonville, Maryland, Washington) 

Acesso Venoso e Cateter Venoso Central (Alabama, Cornell, Duke, Hopkins, Indiana)

Abdome Agudo (Cornell, Jacksonville, Maryland, Nevada, Washington)

Cuidados com as Feridas (Duke, Hopkins, Jacksonville, Maryland)

Cuidados Críticos no Paciente Cirúrgico/Pós-Operatório (Duke, Kentucky, Nevada)

Doença Hépato-Biliar/Icterícia (Jacsonville, Maryland)

Intubação/Ventilação Mecânica (Alabama, Cornell)

Choque (Jacksonville, Maryland)

Laparoscopia/Videocirurgia (N.York, Temple)

Sondagem Gástrica e Vesical  (Alabama, Hopkins)

Nutrição e Cirurgia (Indiana, North Dakota)

Infecção e Sepse (Jacksonville, Maryland)

Cuidados com Ostomias (Alabama, Indiana)

Hemorragia Digestiva (Jacksonville, Washington)

QUADRO I*
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semanas com rodízio nas cirurgias especializadas.
Pelas informações obtidas, os conhecimentos 

teóricos são transmitidos principalmente em reuniões 
para resolver problemas em pequenos grupos duas 
vezes por semana (método “PBL”). Entretanto, há 
também aulas tradicionais uma vez por semana. No 
Quadro I estão colocados os assuntos que foram mais 
frequentemente citados no currículo das faculdades de 
medicina americanas nas aulas. Os autores 
observaram que várias escolas médicas adotam de um 
a dois livros-texto de cirurgia e instruem os alunos a 
estudarem o assunto nesses livros antes das aulas. 

Com relação ao ensino da técnica operatória 
encontramos informação que em algumas escolas de 
medicina há um treinamento em laboratório, 
abordando suturas e nós cirúrgicos. Em outras escolas 
não há este treinamento de laboratório e os alunos 
aprendem suturas e nós cirúrgicos durante as 
operações de cirurgia geral. Neste estágio inicial do 
estudante em cirurgia eles são colocados em setores 
que realizam as operações mais simples e comuns 
(“bread and butter general surgery”).

Com relação às aulas práticas no laboratório os 
autores quiseram saber como está sendo ensinada a 
realização de suturas e nós cirúrgicos nas escolas 
americanas: usam partes de cadáveres de animais 
como tórax de aves ou língua de bovino (como nas 
escolas de medicina do Brasil) ou usam material 
sintético?; apresentam a sonda nasogástrica ou a 
sonda de Folley para os alunos ou fazem os 
procedimentos em manequins?; ou, ainda, não há 
explicações em manequins e o ensino é do tipo 
“aprender fazendo”? Entretanto, essas informações 
não puderam ser obtidas satisfatoriamente.

Todas as faculdades de medicina têm a 
preocupação de mostrar aos alunos que o exercício da 
cirurgia tem que ser feito com altruísmo (respeito ao 
paciente, senso de compaixão e honestidade na 
proposição do tratamento cirúrgico explicando ao 
paciente, inclusive, outras alternativas de tratamento, 
por exemplo, tratamento via videocirurgia, tratamento 
endoscópico, etc). Os autores notaram que as escolas 
de medicina dos EUA dão uma ênfase especial a esses 
aspectos (consta no currículo de todas as faculdades 
informações demonstrando que as instituições 
procuram logo no início do estágio enfocar com 
veemência essas questões éticas). Várias faculdades 
inclusive citam em seu sítio que essas questões acima, 
são observadas pelos professores em cada estudante 
que passa pelo estágio para nota de avaliação desses 
estudantes (Quadro II). 

A avaliação dos alunos é feita considerando os 
conhecimentos médicos, habilidade do aluno nas 
relações interpessoais, capacidade de utilizar os 
conhecimentos das ciências (disciplinas) básicas e a 
capacidade desses alunos em relacioná-los com o 
quadro clínico do paciente, além da atitude altruísta 
durante o estágio (Quadro II). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Com relação aos assuntos teóricos abordados lá, 

eles são bastante parecidos com os abordados nas 
nossas escolas de medicina no que tange a introdução a 
cirurgia. Pelas informações obtidas, os conhecimentos 
teóricos são transmitidos principalmente em reuniões, 
por resolver problemas em pequenos grupos (método 
“PBL”).

Com relação ao ensino prático de técnica 
operatória os autores imaginaram que nos EUA, país 
conhecido por tecnologia avançada, houvesse em todas 
as faculdades de medicina grande quantidade de 
recursos audiovisuais, de informática, manequins, etc. 
Entretanto, a julgar pelas informações obtidas nos 
sítios das faculdades de medicina isso não é o habitual, 
sendo que em algumas escolas médicas nem há ensino 
de suturas e nós cirúrgicos em laboratório, tendo os 
alunos que aprender isso durante as cirurgias de 
pacientes, similar ao observado em instituições 

(1)consideradas de ponta em ensino médico . Por outro 
lado, há grande possibilidade de contato 
supervisionado do aluno com o paciente, pois há um 
grande número de hospitais afiliados às escolas 
médicas, de modo que os estudantes podem ser 

(3)distribuídos pelos vários hospitais . 
A avaliação dos alunos é feita considerando os 

conhecimentos médicos, habilidade nas relações 
interpessoais, capacidade de utilizar os conhecimentos 
das ciências (disciplinas) básicas e a capacidade 
desses alunos em relacioná-los com o quadro clínico do 
paciente, além da atitude altruísta durante o estágio. 
Assim, baseado nestes achados, pode-se concluir que o 
método mais usado é o do ensino baseado em resolução 
de problemas e que de certa forma há uma semelhança 
entre os assuntos teóricos abordados nas faculdades de 
medicina americanas e nas faculdades brasileiras, não 
havendo também indícios de que sejam usados altos 

(6-17)recursos tecnológicos para apoio ao ensino . Nos 
EUA, existe também no currículo médico de várias 
escolas um curso de suturas e nós cirúrgicos em várias 
faculdades de medicina, sendo que em algumas delas os 
estudantes já são introduzidos a participar das 
operações como auxiliares e, assim, aprendem de 
maneira direta as técnicas de escovação, 
paramentação, técnica estéril e suturas. Assim, a 
maneira americana de ensino com este treino para 
resolver problemas (método “PBL”) pode ser uma 
ferramenta de ensino muito útil também para nós. Além 
disso, a ênfase dada nas escolas americanas no 
exercício da cirurgia com altruísmo e profissionalismo, 
aspectos considerados para nota de avaliação do 
aluno, na opinião dos autores deve ser praticada aqui.

 Estes resultados nos permitem ponderar sobre as 
características positivas entre os dois métodos de 
ensino citados neste estudo. É importante ressaltar que 
os autores se embasaram no ensino médico americano, 
pelo fato de que a cirurgia naquele país é considerada 
uma ciência muito avançada. Além disso, ressaltamos 
que não houve por parte dos autores a intenção de 
recomendar a transferência do método americano de 
introdução à cirurgia para as escolas brasileiras. Os 
autores acham que, conhecendo o método de ensino em 
países avançados, podemos propiciar valiosas 
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mudanças no currículo médico brasileiro, 
incrementando a qualidade do ensino, o que poderá 
certamente também diminuir o número de erros 
médicos e processos contra médicos.
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 Objetivos do estágio em introdução à cirurgia nas Escolas dos EUA com 

relação ao altruísmo. Ao final do estágio os alunos devem estar aptos para demonstrar:

Compaixão no tratamento dos pacientes e respeito à privacidade e dignidade deles;

Honestidade e integridade em todas interações com os pacientes e suas famílias;

Entendimento e respeito às críticas e contribuições feitas por outros profissionais envolvidos no tratamento 

como anestesiologistas, radiologistas intervencionistas, intensivistas, enfermagem, etc;

Habilidade para trabalhar com esses profissionais de maneira colaborativa;

Compromisso nas responsabilidades, incluindo preparação das discussões clínicas, 

preparação das visitas, pontualidade e responsabilidade no cumprimento das tarefas;

Maturidade emocional e apropriada para resolver situações de conflito.

QUADRO II
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