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Introdução

Síntese é o conjunto de manobras manuais e/ou 
instrumentais destinadas a reconstruir o tecido, sua 
forma ou função depois que este foi aberto acidental ou 
cirurgicamente. A aproximação dos tecidos é mantida 
até que a ferida cicatrize [1]. Ainda de acordo com 
Slatter [2] consiste na aplicação de suturas que têm por 
objetivo restaurar a estrutura anatômica e sustentar os 
tecidos durante o processo de cicatrização. Existe um
grande número de padrões de sutura cirúrgica, usados 
tanto nos homens quanto nos animais, que são, por 
motivos de categorização, divididos em suturas 
contínuas e separadas (isoladas) [3,2].

As suturas isoladas são confeccionadas e cortadas 
após uma ou duas passagens através do tecido [3], sua 
aplicação oferece uma maior garantia de segurança 
quando há necessidade de se aproximar bordas sobre
grande tensão [4] e sua principal vantagem é a 
possibilidade de se obter um ajuste preciso da tensão
em cada ponto ao longo da ferida [2]. Já as suturas 
contínuas não são cortadas curtas ou separadas, elas
vão do ponto de origem a um ponto terminal 
relativamente distante [3] e tem como principal 
vantagem reduzir o tempo de sutura [2].

Então, diante da importância das suturas para a 
realização das cirurgias com sucesso, já que uma sutura 
mal elaborada pode levar à deiscência da ferida 
cirúrgica e a importância da digitalização como 
excelente instrumento de aprendizado, o presente 
trabalho teve como objetivo a digitalização dos 
diferentes padrões de sutura sendo utilizados nas 
diferentes estruturas anatômicas do animal, para que os 
estudantes pudessem visualizar a aplicabilidade das 
suturas em cada estrutura anatômica animal.

Material e métodos

Os materiais utilizados para a confecção dos vídeos
foram uma máquina fotográfica digital, um cabo com
entrada USB, um computador de uso pessoal e 
CDROM.

As cirurgias mais freqüentes foram filmadas com

agendamento, conforme a rotina do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Os vídeos capturados eram posteriormente editados no 
Windows Movie Maker, visando retirar artefatos de 
técnica, como ruídos, imagens distorcidas, tremidas ou sem 
foco e copiados em CD-ROM, que em seguida eram 
disponibilizados para os alunos.

No dia da aula prática, a sala de técnica cirúrgica foi 
organizada da seguinte forma: uma mesa com o leptop 
(para a visualização dos diferentes tipos de sutura, nos 
diferentes planos anatômicos animal), e seis mesas, cada 
uma contendo os panos de campo, espumas e carnes (baço, 
fígado, coração), para que os estudantes pudessem treinar 
os diferentes tipos de sutura. Então, antes de treinar as 
suturas, os estudantes visualizavam primeiramente os 
vídeos das suturas utilizadas nas diferentes estruturas do 
animal, para posteriormente, aplicarem nos panos de 
campo, espumas e carnes. Com a finalidade de despertar a 
curiosidade para o aprendizado das suturas. Vale salientar 
que, à medida que o vídeo passava, o monitor juntamente 
com a professora, explanavam a abordagem de cada tipo de 
sutura. 

Resultados e discussão

No cronograma da disciplina Técnica Cirúrgica
Veterinária, consta uma aula denominada “ Prática de 
Síntese”, no qual é abordado como e quais manobras 
devem ser realizadas para que uma determinada sutura seja 
feita com sucesso.

Esta aula era anteriormente lecionada com a utilização
de panos na qual o professor explicava como os
procedimentos eram realizados. Com a utilização de vídeos 
os alunos passaram a visualizar a aplicabilidade prática das 
suturas sendo utilizadas nas diferentes estruturas 
anatômicas de animais submetidos à cirurgias  através do 
leptop abordadas na aula passo a passo, adquirindo todas as
informações que seriam explicadas através de fotografias 
ou desenhos, auxiliando a prática pedagógica do professor 
e a aprendizagem e compreensão pelos alunos.

O processo de edição dos vídeos consistiu, em linhas 
gerais, buscar colocar as cenas em uma ordem lógica 



inserindo as informações necessárias para torná-lo de 
mais fácil entendimento e interessante, além de facilitar 
a didática do professor. De acordo com Cinelli [1] essa 
seria uma das principais vantagens desse recurso 
didático, pois é possível modificar o vídeo, visando 
facilitar a compreensão do estudante.

Como conseqüência os resultados obtidos com o
trabalho foram uma melhor interação nas aulas (já que 
o professor pode rever cenas, ou seja, manipulá-las),
maior clareza e compreensão do assunto pelos alunos.
E percebeu-se de fato, uma grande empolgação por 
parte dos discentes em praticar os diferentes padrões de 
suturas nos panos e carnes, quando estes observavam 
anteriormente os vídeos de sutura com sua 
aplicabilidade cirúrgica.

Diante do exposto, concluiu-se que a abordagem da
aula com a utilização de vídeos digitalizados na
disciplina Técnica Cirúrgica Veterinária foi de extrema
importância para a vida acadêmica dos alunos, pois o
método empregado foi facilitador do processo de
ensino-aprendizagem, e isso sem dúvida, irá refletir
positivamente na formação profissional dos futuros
médicos veterinários da UFRPE.
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