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RESUMO: 

A cirurgia videolaparoscópica é uma cirurgia minimamente invasiva que foi realizada pela 

primeira vez em 1987 e logo se tornou o método de escolha na maioria dos centros cirúrgicos. 

O desenvolvimento de habilidades manuais é essencial para futuros médicos, nesse contexto, o 

estágio de estudantes de medicina, membros de uma liga acadêmica, no centro cirúrgico surge 

como ferramenta de aprendizagem em instrumentação cirúrgica videolaparoscópica que 

possibilita a promoção de tais competências manuais durante a graduação. O método aplicado 

para o estudo foi descritivo, com intuito de avaliar a evolução dos ligantes no período de 2017 

a 2021 no estágio extracurricular que ocorreu em alguns hospitais de Salvador e região 

metropolitana. Como forma de avaliar a eficácia do estágio em centro cirúrgico como método 

de ensino-aprendizagem para estes estudantes, foi aplicado um formulário de opinião com 

respostas objetivas para os membros ativos e não ativos da liga, analisando se o aprendizado 

como integrante do grupo foi efetivo e, principalmente, relevante para vida acadêmica e 

profissional desses estudantes. A maioria das respostas do formulário foram positivas acerca 

do aprendizado em instrumentação cirúrgica videolaparoscopica. Através da aplicação do 

formulário o estágio em centro cirúrgico como método de ensino/aprendizagem em 

instrumentação cirúrgica videolaparoscopica se mostrou como um instrumento de construção e 

aperfeiçoamento em habilidades teórico-prático de instrumentação cirúrgica quando 

comparados a não membros da Liga Acadêmica. Frente aos resultados obtidos através do 

questionário aplicado, é possível inferir que há, de fato, importância considerável do estágio 

para que o ensino-aprendizagem se torne realmente efetivo no âmbito da instrumentação 

cirúrgica videolaparoscópica. 
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INTRODUÇÃO 

A cirurgia videolaparoscópica é uma via cirúrgica minimamente invasiva que consiste 

na insuflação da cavidade abdominal, com dióxido de carbono e uma incisão de 10mm na região 

umbilical, para a passagem de uma ótica conectada a uma câmera de vídeo. Ela foi realizada 

pela primeira vez em 1987, em Lyon, França, e logo se tornou o método de escolha na maioria 

dos centros cirúrgicos para cirurgias de correção de hernias, apendicectomia, colecistectomia 

entre outras¹. Com o intuito de auxiliar o cirurgião a videolaparoscopia necessita da ajuda de 

um instrumentador capacitado para fornecer os instrumentos, auxiliando o cirurgião durante o 

ato operatório10. 

Nesse contexto, em que o cirurgião necessita de ajuda no ato operatório, surgiu a 

possibilidade de estudantes de medicina estagiarem no centro cirúrgico como meio de 

aprendizagem em instrumentação cirúrgica videolaparoscópica. O estágio em questão foi 

vivenciado por integrantes da Liga Acadêmica de Trauma e Emergências Cirúrgicas (LATEC) 

que, após aulas preparatórias e capacitações, estagiaram em centros cirúrgicos de hospitais 

particulares de Salvador, durante os anos de 2017 a 2021. A fim de aprender a instrumentação 

cirúrgica os ligantes durante o estágio foram responsáveis pelo preparo pré-operatório da sala 

cirúrgica através da verificação de equipamentos, organização da mesa de instrumentação, 

avaliação da qualidade e quantidade dos instrumentos cirúrgicos e fornecimento dos 

instrumentos durante o ato cirúrgico. O estágio foi realizado de maneira extracurricular e não 

remunerada, porém permitiu ao estudante um convívio maior com sua futura profissão, além 

de um enorme aprendizado na área, e um maior contato com pacientes e profissionais do meio 

médico.  

O desenvolvimento de habilidades básicas manuais é essencial no contexto cirúrgico do 

curso de Medicina. Dessa forma, o estágio extracurricular e não remunerado promoveu um 

crescimento engrandecedor para os ligantes os quais saíram das teorias dos livros para a prática 

em hospitais, podendo, assim, consolidar o conhecimento.  

O relato de experiência “Estágio em centro cirúrgico como método de 

ensino/aprendizagem em instrumentação cirúrgica videolaparoscópica” tem como objetivo 

demostrar a relevância do estágio em centro cirúrgico com o desenvolvimento de habilidades 

em instrumentação videolaparoscópica dos ligantes. 



METODOLOGIA 

O presente estudo tem como objetivo relatar a vivência de um grupo de estudantes de 

medicina, integrantes de liga acadêmica focada em temas da área cirúrgica, dentro do centro 

cirúrgico como instrumentadores de cirurgias videolaparoscópicas. Sabe-se que durante a 

faculdade o contato com a área cirúrgica não é o suficiente para consolidar com segurança os 

conhecimentos necessários para a prática do dia a dia do cirurgião. Portanto, a preferência pela 

abordagem videolaparoscópica e o pouco contato com instrumentais de videocirurgia que há 

durante a graduação evidenciam a necessidade de melhorias no ensino em instrumentação, para 

vídeo-cirurgia em especial, durante a faculdade. Assim, o estágio extracurricular em centro 

cirúrgico surge como um método de ensino-aprendizagem.  

Com intuito de prepará-los para a vivência nos estágios, logo após serem aprovados, os 

novos ligantes são submetidos ao Curso de Imersão em Centro Cirúrgico (CIC), que consiste 

em aulas expositivas sobre as principais cirurgias vistas durante o estágio, além de um momento 

teórico-prático abordando paramentação, instrumentação básica e videolaparoscópica. A 

ocasião é uma forma de equiparar o conhecimento do grupo e sanar quaisquer dúvidas dos 

novos membros, previamente ao início das atividades práticas.  

Como forma de avaliar a eficácia do estágio em centro cirúrgico como método de 

ensino-aprendizagem, o presente estudo baseou-se na aplicação de um formulário de opinião 

em maio de 2021 para membros ativos e não ativos dos últimos 5 anos, contendo sete questões 

objetivas que visaram estimar os impactos das atividades de estágio extracurricular no ensino e 

aprendizagem da instrumentação cirúrgica em cirurgias videolaparoscópicas, bem como sua 

relevância para vida acadêmica e profissional desses estudantes. Os percentuais das respostas 

individuais foram observados, analisados, colocados em gráficos e descritos abaixo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A primeira questão continha a seguinte interrogativa: “Como ligante, você consegue 

observar evolução pessoal quanto ao aprendizado sobre instrumentais de vídeo conforme 

avança na liga?” Das 48 respostas, 38 responderam “muita evolução”, 8 responderam evolução 

considerável, 2 responderam evolução mediana e não houve resposta para “pouca evolução”.  

Já a segunda questão, continha a seguinte interrogativa: “Em relação ao ensino, você se 

sente seguro para instruir um colega sobre instrumentação videolaparoscópica para 



colecistectomia e apendicectomia?” Das 48 respostas, 20 responderam “muito”, 24 

responderam “razoavelmente”, 3 responderam “pouco” e 1 respondeu “muito pouco”.  

A terceira pergunta foi: “Enquanto calouro, sentiu que o CIC (Curso de Imersão em 

Cirurgia) lhe preparou adequadamente para a sua primeira vivência em centro cirúrgico como 

instrumentador na LATEC?”. Das 48 respostas, 10 responderam “sim, me senti bastante 

preparado”, 20 responderam “me senti razoavelmente preparado, percebi algumas dificuldades 

durante a cirurgia”, 5 responderam “não me senti muito seguro”, 4 responderam “não pude 

comparecer”, 8 responderam “na minha época não existia CIC”, 1 respondeu “não pude ir pro 

CIC, mas as aulas teóricas ajudaram muito”. 

Observou-se, portanto, que houve um preparo adequado para a primeira vivência em 

centro cirúrgico. Logo, 41,7% dos entrevistados afirmaram que se sentiram preparados, seguido 

de 20,8% que afirmou estar bastante preparados. Esses dados reforçam a literatura, que não 

recomenda a sala cirúrgica como local de treinamento de habilidades básicas, mas sugerem o 

desenvolvimento dessas capacidades em ambientes de simulação8.  

Na quarta pergunta, o questionamento foi o seguinte: “Conforme avançou no curso 

como acadêmico de medicina, ou ao acompanhar outros serviços de cirurgia, percebeu o estágio 

da liga como um diferencial?”. Das 48 respostas, 46 responderam “sim”, 2 responderam 

“razoavelmente” e nenhuma resposta para “não”. 

A quinta pergunta era: “Durante o período do internato, se sentiu mais seguro por estar 

familiarizado com os instrumentos videolaparoscópicos e tempos cirúrgicos ao rodar em 

cirurgia?”. Das 48 respostas, 15 responderam “sim”, 30 responderam “No momento, ainda não 

passei pelo internato, mas já me sinto capacitado para o rodízio de cirurgia” e 3 responderam 

“No momento, ainda não passei pelo internato, mas não me sinto capacitado para o rodízio de 

cirurgia”.  

Na sexta pergunta, foi questionado: “Independentemente do quão avançado esteja no 

curso de medicina, sente que o estágio proporciona certa vantagem, quando comparado a 

colegas que não são membros da liga, quanto ao conhecimento teórico-prático de 

instrumentação videolaparoscópica?”  Das 48 respostas, todos responderam “sim” e não houve 

resposta para “talvez” e para “não”. 

Para finalizar, na sétima pergunta foi questionado: “Acredita que o estágio, 

especialmente o aprendizado de instrumentação, e a vivência de centro cirúrgico, enquanto 



membro da LATEC, terão ou tiveram relevância para sua residência ou vida profissional?” Das 

48 respostas, todos responderam “sim” não houve respostas para “não” e para “talvez”. 

Assim sendo, a opinião de que o estágio proporcionou vantagens quanto ao 

conhecimento teórico-prático de instrumentação cirúrgica quando comparados a não membros 

da Liga Acadêmica foi unânime. Da mesma forma, todos afirmaram acreditar que o estágio 

proporcionou relevância para a vida profissional e residência médica, demonstrando a 

compreensão comum entre todos os entrevistados de que as atividades de estágio contribuíram 

de maneira valorosa para aquisição de competências e habilidades cirúrgicas.  

A cirurgia videolaparoscópica é uma modalidade cirúrgica que tem crescido 

exponencialmente em tecnologia e aplicabilidade, entretanto, figura-se ainda como um desafio 

para estudantes de medicina, médicos residentes e cirurgiões, exigindo uma curva de 

aprendizado maior quanto a técnica e aos aspectos fundamentais da videocirurgia, incluindo 

conhecimento dos instrumentais e equipamentos utilizados3, 6, 9. 

Dessa forma, é possível depreender que as atividades de estágio proporcionam uma 

aproximação com cotidiano da cirurgia videolaparoscópica, permitindo um processo de ensino-

aprendizagem significativo por meio da vivência. Essa ideia corrobora com conceitos presentes 

na literatura em saúde, que apontam as atividades de estágios supervisionados como 

ferramentas pedagógicas enriquecedoras na perspectiva profissional, proporcionando um elo 

entre a teoria e prática, bem como atuam como instrumento potencializador das capacidades de 

resiliência e valores dos estudantes, que são modificados pelas experiências vividas e pelo 

contato com profissionais e instituições de saúde e ensino4. 

Nota-se, então, uma percepção geral de que os estágios em cirurgias 

videolaparoscópicas contribuíram para a formação dos estudantes de medicina e ligantes da 

LATEC, oportunizando a aprendizagem de conceitos básicos da videocirurgia, colaborando 

para a aquisição de habilidades cognitivas e psicomotoras relacionadas à instrumentação 

cirúrgica, tornando-se um diferencial para vida acadêmica durante a graduação e apontando 

para uma redução no tempo dispensado durante a curva de aprendizagem de futuros cirurgiões.  



 
Figura I: No gráfico 1 a coluna 1 corresponde aos que responderam “muita evolução”, a 2 “evolução mediana”, a 3 

“evolução considerável” e a 4 “pouca evolução”. No gráfico 2 a coluna 1 condiz aos que responderam “muito pouco”, a 2 

“pouco”, a 3 “razoavelmente” e a 4 “muito pouco”. No gráfico 3 a coluna 1 relaciona-se aos que responderam “não pude 

comparecer”, a 2 “na minha época não tinha CIC”, a 3 “sim, me senti bastante preparado”, a 4 “me senti razoavelmente 

preparado, percebi algumas dificuldades durante a cirurgia”, a 5 “não, me senti muito inseguro” e a 6 “não pude ir pro CIC, 

mas as aulas teóricas me ajudaram muito”. No gráfico 4 a coluna 1 corresponde aos que responderam “sim”, a 2 aos que 

responderam “razoavelmente” e a 3 “não”. No gráfico 5 a coluna 1 condiz com os que responderam “sim”, a 2 “No momento, 

ainda não passei pelo internato, mas já me sinto capacitado para o rodízio de cirurgia”, a 3 “No momento, ainda não passei pelo 

internato, mas não me sinto capacitado para o rodízio de cirurgia”. No gráfico 6 a coluna 1 corresponde aos que responderam 

“sim”, a 2 “talvez” e a 3 “não”. No gráfico 7 a coluna 1 relaciona-se com os que responderam “sim”, a 2 “talvez” e a 3 “não”.  

FONTE: Elaboração própria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A integração entre aulas teóricas e aulas práticas é de fundamental importância para uma 

melhor compreensão do conteúdo e uma construção de conhecimento mais adequada. Outro 

ponto importante é que o estudante, ao ter contato mais precoce com a instrumentação cirúrgica 

videolaparoscópica, tem maior oportunidade de se familiarizar com os instrumentais e conhecer 

a fundo os tempos cirúrgicos dos procedimentos mais frequentes, adquirindo segurança e 

preparo para a vivência em centro cirúrgico. 

Portanto, frente aos resultados obtidos através do questionário aplicado, é possível inferir 

que há, de fato, importância considerável do estágio para que o ensino-aprendizagem se torne 

realmente efetivo no âmbito da instrumentação cirúrgica videolaparoscópica. 
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