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NOTA DO ORIENTADOR 

O conteúdo desta monografia consta de exemplar impresso e de um 

DVD (Disco de Vídeo Digital). 

O conteúdo impresso foi elaborado conforme normas do Serviço da 

Biblioteca da Escola de Medicina Veterinária da UFBA, reguladas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT – 2002, e contém revisão 

de literatura sobre o tema “Síntese dos tecidos: Padrões de sutura”. 

O DVD (Disco de Vídeo Digital) contém todo o conteúdo impresso 

relativo à revisão de literatura, reproduzido digitalmente e complementado com 

recursos audio-visuais: 

- Ilustrações – Imagens fotográficas mostrando vários aspectos 

relacionados à síntese dos tecidos, como ex. instrumentos e manobras 

cirúrgicas, etc... 

- Animações: Com base em uma única imagem por meio de arquivos 

GIF animados, são demonstradas de forma esquemática a dinâmica das 

suturas; 

- Vídeos: Vídeos demonstrativos da confecção de padrões de suturas 

realizadas em modelos simuladores (bastidores), em cadáveres preservados 

quimicamente em solução de Lassen Modificada e trechos de filmes de 

intervenções cirúrgicas rotineiramente realizadas no Setor de cirurgia do 

Hospital de Medicina Veterinária da UFBA. 

Em virtude da impossibilidade de acesso dos recursos áudio-visuais pela 

forma impressa e visando uma avaliação integral do conteúdo didático dentro 

do objetivo proposto, sugerimos aos membros da banca examinadora que para 

análise e julgamento desta monografia, tomem como base a hipermídia 

interativa, o DVD. 

 

 

 

Prof. Dr. João Moreira da Costa Neto 
Orientador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos a começar uma era em que a tecnologia digital  

estará totalmente integrada à vida das pessoas.  

Até lá, no entanto, ainda há muito que fazer". 

 

Bill Gates, 2005 



RESUMO 

 

No meio acadêmico, a vivissecção ainda é uma ferramenta pedagógica 
empregada, particularmente por cursos da área de saúde. A síntese é uma das 
etapas mais importantes da cirurgia, uma vez que favorece a efetiva 
regeneração dos tecidos incisados. A realização de intervenções em animais 
vivos permite o treinamento de manobras necessárias para esta, que é umas 
das fases fundamentais da técnica operatória, assegurando um nível mais 
consistente de competência e experiência cirúrgica para os acadêmicos.  
Infelizmente, muitas vidas animais são perdidas como resultado desta 
metodologia. A iniciação, implantação e aperfeiçoamento de métodos 
alternativos a esta prática no ensino é, antes de tudo, uma opção pela ética. O 
presente trabalho aborda a síntese dos tecidos através de recursos 
audiovisuais interativos, visando diminuir ou até excluir o uso de animais para o 
aprendizado da técnica cirúrgica, utiliza ferramentas alternativas que simulam e 
favorecem o aprendizado didático dos padrões de sutura propiciando ao 
estudante, a possibilidade de aprender em seu próprio ritmo.  
 
 
Palavras-chaves: ensino, cirurgia, alternativa, vivissecção 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A experimentação animal, segundo a definição clássica, é toda e 

qualquer prática que utiliza animais para fins científicos ou didáticos. Abrange a 

dissecação (ação de seccionar partes do corpo ou órgãos de animais mortos 

para estudar sua anatomia), e a vivissecção, que é a realização de 

intervenções em animais vivos, anestesiados ou não (MORAES, 2005). 

Atualmente o uso didático de animais vivos, vem sendo amplamente 

utilizado como ferramenta pedagógica, por cursos de graduação e pós-

graduação, particularmente naqueles da área de saúde. Professores e 

acadêmicos estudam e realizam atos que, fora do contexto científico em que se 

encontram, são considerados extremamente violentos, gerando uma série de 

objeções em relação á esta prática, seja por motivos éticos ou sentimentais 

(SMEAK, 2006).  

Animais saudáveis foram considerados como uma boa opção para o 

ensino de procedimentos e princípios cirúrgicos em vez de terem de contar 

com um número inconsistente e limitado de pacientes clínicos. Permitiu o 

desenvolvimento de métodos de treinamento para o ensino de procedimentos 

cirúrgicos em um esforço para assegurar um nível mais consistente de 

competência e experiência cirúrgica para os acadêmicos. Infelizmente, muitas 

vidas animais foram perdidas como resultado dessa troca nos métodos de 

ensino (INTERNICHE BRASIL, 2006; SMEAK, 2006)  

A sociedade tem se sensibilizado pela questão e, principalmente, para 

minimização do emprego de animais em pesquisas e ensino. Através do uso da 



tecnologia, outras opções têm sido recomendadas para que se evite o sacrifício 

de inúmeros animais.  

A Organização Não Governamental INTERNICHE (2006) propõe o uso 

de alternativas com uma combinação de cuidados específicos no ensino, que 

possibilitam o alcance dos objetivos de qualquer prática com os animais. 

Dentre alternativas propostas, destacam-se a utilização de modelos, 

simuladores, filmes e vídeos interativos. 

Segundo Vialli (2006) a capacidade de retenção do aluno é de 10% do 

que é visto, 20% do que é ouvido, 50% do que se vê e ouve (hipermídia) e 80% 

do que é visto, ouvido e feito (hipermídia interativa), sendo assim estas 

alternativas são consideradas eficientes em relação aos métodos tradicionais 

de ensino. 

 Os recursos audiovisuais servem para explorar novas possibilidades 

pedagógicas e contribuem para uma melhoria do aprendizado, favorecem a 

exposição do conteúdo de forma sistematizada, e didaticamente eficaz quando 

transmite informações que necessitam ser ouvidas ou visualizadas quando 

utilizadas como reforço de explicação previa do professor (ARROIO, DINIZ E 

GIORDIAN, 2006).  

O presente trabalho apresenta recurso audiovisual interativo (hipermídia 

interativa) que, além da revisão de literatura sobre a síntese dos tecidos, 

disponibiliza ferramentas alternativas que simulam e favorecem o aprendizado 

didático dos padrões de sutura, propiciando ao estudante, a possibilidade de 

aprender em seu próprio ritmo. Consequentemente minimiza ou até mesmo 

elimina o uso de animais para o aprendizado desta prática, sem que haja 

prejuízo didático. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Síntese 

 

A síntese cirúrgica é uma operação fundamental que consiste na 

aproximação das bordas dos tecidos seccionados. Visa, pela manutenção da 

contigüidade dos tecidos, facilitar as fase iniciais do processo de cicatrização, a 

fim de que a continuidade tecidual possa ser restabelecida. É uma operação 

obrigatória na maioria dos procedimentos cirúrgicos (TOLOSA, CARNEVALE e 

SOUZA Jr, 2001) 

É o conjunto de manobras destinadas a unir tecidos seccionados, 

restituindo-lhes sua continuidade anatômica e funcional (PARRA, 1987, 

MAGALHÃES & CONFORTI, 1993). A síntese visa restituir a integridade das 

estruturas, órgãos e tecidos que foram exploradas (CIRINO, 2006). 

De acordo com o material utilizado na união dos tecidos, a síntese pode 

ser classificada em: 

 

Síntese sem sutura  

Empregam-se adesivos biológicos com a finalidade de uma síntese mais 

rápida e eficiente (MORANDINI, 1993). Os derivados dos cianocrilato, em 

especial o 2-octil e o N-butil-cianocrilato, devido sua biocompatibilidade, tem 

sido bastante utilizados como adesivos de pele e mucosa para uma variedade 

de procedimentos.  



É um material de grande potencial adesivo, biodegradável, 

bacteriostático, além de promoção de hemostasia e manutenção da posição 

dos tecidos lesados (MORANDINI, 1993; FULLER , 2000; FOSSUM, 2002, 

DOURADO et. al., 2005;) 

 

Síntese com sutura 

 A sutura é uma etapa importante do ato cirúrgico, tem como objetivo 

manter os tecidos bem coaptados, favorecendo e tornando ágil a recuperação 

dos tecidos incisados. A escolha do material para estabelecer uma boa síntese 

de tecidos é extremamente importante para o sucesso pós-operatório 

(DOURADO et al 2005). Estes materiais deverão resistir às trações e tensões 

que irão exercer sobre a ferida nas fases iniciais da cicatrização e à medida 

que a cicatrização se processa tem sua função substituída pela própria cicatriz 

(TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA Jr, 2001). 

 

Síntese com prótese  

Quando se deseja reforçar os tecidos ou estruturas envolvidas no 

processo cirúrgico, ou quando se faz necessária à reconstrução tecidual, são 

utilizados enxertos ou implantes, que podem ter origem biológica (ex: 

membrana biológica) (DALECK et al., 1988, DALECK et al. 1992, COSTA 

NETO, 1997, COSTA NETO et al. 1999) ou sintéticas (ex: malhas sintéticas de 

polipropileno, teflon e dacron) (MORANDINI, 1993).  

 Por servirem de arcabouço para o desenvolvimento de novo tecido, as 

próteses ou enxertos, representam uma alternativa viável para cicatrização 



tecidual, induzem mínima reação tecidual do receptor e resultam em uma 

especializada regeneração do tecido conjuntivo (COSTA NETO, 1997). 

 

2.1.1 Síntese com sutura 

 

A união definitiva dos tecidos só é possível devido à cicatrização. Para 

que esse fenômeno ocorra, é necessário que os tecidos unidos, permaneçam 

perfeitamente justapostos, pois a mobilidade relativa impede a cicatrização e a 

necessidade de reconstrução anatomo-funcional imediata que é imperativa 

(PARRA e SAAD, 1987; TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA Jr, 2001). 

A síntese inicial é, portanto, executada pelo cirurgião, que emprega fios 

cirúrgicos aplicados sob a forma de pontos e padrões de suturas, ou até 

implantes metálicos para promover a aproximação e manutenção das bordas 

dos tecidos incisados (PARRA e SAAD, 1987). Aliada a cicatrização, a sutura 

constituí, um conjunto cuja finalidade é a restauração da continuidade dos 

tecidos. Ambos se imbricam em seus respectivos papéis e a missão da 

primeira não deve terminar antes que a segunda já esteja em pleno curso 

(TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA Jr, 2001). 

Uma sutura é a união ou aproximação de estruturas através de um ou 

mais pontos cirúrgicos. Ponto cirúrgico é a unidade de síntese, corresponde ao 

segmento de fio cirúrgico compreendido entre uma ou duas passagens deste 

no tecido, cujo objetivo é união, fixação e sustentação deles, durante o 

processo de cicatrização (CIRINO, 2006). 

 



Elementos da sutura 

 

Instrumentos de síntese 

Estes instrumentos são os responsáveis pelas manobras de fechamento 

da ferida cirúrgica, através da aplicação de suturas. Para isto são utilizadas 

agulhas, pinças utilizadas para conduzi-las denominadas porta-agulhas, fios 

cirúrgicos e elementos metálicos estes mantém as bordas aproximadas e 

resistentes as trações e tensões, além dos instrumentos especiais que auxiliam 

o fechamento (autor).  

 

Agulhas cirúrgicas: 

As agulhas são utilizadas com a finalidade de transfixar os tecidos 

servindo de guia aos fios de sutura. A agulha é uma pequena e fina haste feita 

a partir de ligas metálicas, que podem ser descartáveis ou reutilizáveis. Os 

tipos de agulha variam conforme seu formato e curvatura, estilo de curvatura, 

estilo de ponta e fundo (local onde o fio é passado ou preso) (HERING,GABOR 

E PURCHIO,1993; MERKLEY &. WAGNER, 1996; NIEVES, MARKLEY E 

WAGNER,1998; TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA Jr, 2001). 

 

 



Formato da agulha: 

A curvatura da agulha pode variar de acordo com seu uso. Podem ser 

classificado em retas, semi-retas e curvas (PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e 

MAGALHÃES, 1993a ; HERING,GABOR E PURCHIO,1993; LAZZERI, 1994; 

FULLER, 2000; TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA Jr, 2001). 

 

Existem também agulhas que combinam retas e curvas, denominadas 

mistas, possuem a porção posterior reta e porção anterior curva (BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993). Tem a finalidade de facilitar a sua inserção junto ao 

tecido e aplicação dos pontos, como no caso da agulha em “S”, 

frequentemente empregada para síntese de pele em bovinos e bubalinos 

(TURNER e McILWRAITH, 1985; LAZZERI, 1994). 

Agulha Especial de Reverdin é uma agulha provida de um cabo fixo e 

uma haste de aço que se estende até a ponta da agulha, comandada por um 

botão situada entre o cabe e agulha. São indicadas para sutura hemostática. 

Esta agulha não permite a realização de suturas delicadas, além de serem 

traumatizantes e de custo elevado. (PARRA e SAAD, 1987) 

 

 

 



Tamanho da Agulha: 

 As agulhas podem variar de alguns milímetros até 10 centímetros. Seu 

tamanho é ditado pela dimensão do campo operatório e tipo de tecido a ser 

suturado (PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993) 

 

  Geometria da secção transversal do corpo e da ponta:  

Classificação segundo os autores (Hickman e Walker, 1983; Parra e 

Saad, 1987; Bellen e Magalhães 1993a; Hering, Gabor e Purchio, 1993; 

Lazzeri, 1994; Merkley e Wagner, 1996; Nieves, Merkley e Wagner,1998; 

Fuller, 2000; Tolosa, 2001) 

Agulha cilíndrica: Agulha atraumática empregada em tecidos menos 

resistentes de fácil penetração. 

 

Agulha de ponta romba: Apresenta corpo cilíndrico e ponta romba. É 

usada apenas em órgãos como baço, fígado e rim, cujos parênquimas são 

macios e esponjosos, não oferecendo resistência à agulha;  

 



Agulha cortante convencional: Agulha traumática que tem ponta 

triangular cortante. Seu corpo pode ter formato circular, retangular ou 

triangular. São utilizados em tecidos mais resistentes como, por exemplo, 

aponeurose e pele. 

 

Agulha cortante invertida: Superfície cortante, voltada para fora e 

corpo triangular. Utilizadas em tecidos de difícil penetração. 

 

Agulha Tapercut®: Uso em tecidos fortes, onde é desejável uma 

agulha de ponta cortante e corpo estreito. Possui ponta cortante invertida, com 

o restante da agulha afilando no corte transversal. As bordas da ponta são 

afiadas para proporcionar um corte uniforme. 

 

 

 

 



Agulha quadrangular espatulada e lanceolada: São agulhas 

prismáticas, extremamente afiadas usadas para atravessar tecidos nobres e 

delicados praticamente sem resistência, como na microcirurgia.  

       

 

Fundo das agulhas cirúrgicas: 

O fundo da agulha, extremidade oposta à ponta, pode apresentar-se 

com ou sem orifício para encaixe do fio. As agulhas que possuem orifícios são 

consideradas traumáticas, uma vez que, carreiam o fio de sutura dobrado, esse 

volume extra formado dificulta a passagem pelos tecidos e alarga o trajeto pelo 

qual a agulha passa. Seu formato varia de arredondado, retangular ou 

quadrado. Existem ainda agulhas com dois buracos, conhecida como buraco 

francês (tipo mola) utilizada apenas para fios finos, para suturar tecidos 

delicados. (BELLEN e MAGALHÃES, 1993a; LAZZERI, 1994; FULLER, 2000). 

Com a finalidade de diminuir a lesão causada pelo conjunto agulha/fio foi 

desenvolvida a agulha considerada atraumática (BELLEN e MAGALHÃES, 

1993a), também chamada de prensada (FULLER, 2000) ou encastoada 

(PARRA e SAAD, 1987; HERING,GABOR E PURCHIO,1993). O fio é 

previamente e mecanicamente fixado a um furo longitudinal na extremidade 

posterior da agulha, formando um conjunto no qual, idealmente, não haveria 

diferenças entre o diâmetro da agulha e do fio. Atualmente, são amplamente 

utilizados para as diversas especialidades cirúrgicas. Segundo Kickman e 



Walker (1983) as agulhas de fundo falso são aconselháveis para toda a cirurgia 

gastrointestinal, cardiovascular e oftálmica. 

 

Porta-agulhas 

Embora haja porta-agulhas muito delicado para a preensão de agulhas 

pequenas, uma característica destes instrumentos é a robustez da sua parte 

preensora, bastante diferenciada das pinças hemostáticas. São fundamentais 

para a confecção das suturas, uma vez que a maioria das agulhas é curva e os 

espaços cirúrgicos são exíguos. Somente as agulhas retas e as de 

conformação em "S" dispensam o seu uso. Os porta-agulhas mais utilizados 

são os de Mayo-Hegar de Mathieu (LAZZERI, 1994; BELLEN, CONFORTI e 

MAGALHAES, 1993; FULLER, 2000; COSTA NETO, 2006) 

O porta-agulhas de Mayo-Hegar é semelhante às pinças hemostáticas 

clássicas, é preso aos dedos pelos anéis presentes em suas hastes e possui 

cremalheira para travamento, em pressão progressiva. Porém a sua parte 

preensora é mais curta, mais larga e na sua parte interna as ranhuras formam 

um reticulado com uma fenda central, no sentido longitudinal. São artifícios 

para aumentar a sua eficiência na imobilização da agulha durante a sutura, 

impedindo sua rotação quando a força é aplicada. Se os ramos prensores 

forem revestidos de metal duro (tungstênio) não apresentarão fenda 

longitudinal. Embora a facilidade ou dificuldade no fechamento e abertura 

possam estar relacionadas com a têmpera e a qualidade do aço com que são 

produzidos, teoricamente sua manipulação é mais suave nos instrumentos que 

possuem hastes mais longas (LAZZERI, 1994; BELLEN, CONFORTI e 

MAGALHAES, 1993; FULLER, 2000; COSTA NETO, 2006b).  



O porta-agulhas de Mathieu difere muito do anterior, na sua forma, por 

não possuir anéis nas hastes tem a abertura da parte prensora limitada, pois há 

uma mola em forma de lâmina unindo suas hastes, o que faz com que fiquem 

automaticamente abertos, quando não travados .São utilizados presos à palma 

da mão, o que os fazem abrir, se inadivertidamente for empregada força 

excessiva durante a sua manipulação. Sua melhor indicação seria para sutura 

de estruturas que oferecem pouca resistência à passagem da agulha. Um bom 

indício disto é que não possuem a fenda longitudinal que aumenta o apoio da 

agulha (LAZZERI, 1994; BELLEN, CONFORTI e MAGALHAES, 1993; 

MERKLEY e WAGNER, 1996; FULLER, 2000; COSTA NETO, 2006b). 

O porta-agulhas de Olsen-Hegar tem como característica reunir, num só 

instrumento, as funções do porta-agulhas e da tesoura para corte dos fios. 

Utilizado frequentemente para procedimentos de pequeno porte, onde a figura 

do auxiliar não está presente. Abaixo da porção que prende agulha encontram-

se as lâminas para corte dos fios. Durante a confecção do nó instrumental, 

ocasionalmente o fio pode se interpor às lâminas, sendo cortado de forma 

acidental, motivo pelo qual muitos evitam seu uso (LAZZERI, 1994, MERKLEY  

e WAGNER, 1998; NIEVES, MARKLEY E WAGNER,1998; COSTA NETO, 

2006b). 

 

Instrumentos Auxiliares: 

Os Instrumentos auxiliares não interferem diretamente na ação, apenas 

criam condições propícias para a atuação de outros instrumentos. Neste roll 

podem estar inclusos instrumentos de preensão e de diérese. Os instrumentos 

de preensão mais empregados são as pinças de dissecção,sendo considerada 



uma prolongação dos dedos e são utilizados para manter os dedos fora da 

incisão ou da ferida.Empregados para retrair ou fixar os tecidos a dessecar ou 

suturar ( ANNIS e ALLEN, 1975). As pinças com dente de rato indicadas 

aplicação na confecção de sutura cutânea, de músculos e aponeuroses. Para 

manipulações de vísceras, serosas e estruturas frágeis, empregam-se pinças 

mais delicadas, que possuem estrias transversais nas faces internas das 

pontas como a pinça de dissecção sem dente de rato ou anatômica (BELLEN, 

CONFORTI e MAGALHAES, 1993; MERKLEY e WAGNER, 1998; NIEVES, 

MARKLEY E WAGNER,1998; COSTA NETO, 2006b). 

 

2.2.2 Fios Cirúrgicos 

 

É uma porção de material, sintético ou derivado de fibras vegetais ou 

estruturas orgânicas, flexível, de secção circular com diâmetro muito reduzido 

em  relação ao comprimento. Destinado a contenção ou fixação de estruturas 

orgânicas ou elementos usados em cirurgias através de nós (BELLEN, 

CONFORTI e MAGALHAES, 1993) 

Os fios de sutura podem ser utilizados tanto na síntese quanto na 

hemostasia. Para hemostasia são utilizados de forma isolada e para síntese 

são empregados em associação com agulhas (CIRINO, 2006). 

Todos os produtos para sutura são regulamentados pela Administração 

de Alimentos e Drogas (FDA) e devem atender os padrões mínimos de 

tamanho, resistência à tensão (o grau que o fio pode suportar antes de 

romper), esterilidade, acondicionamento, corantes usados nos fios e 

integridade da união fio-agulha. (FULLER, 2000) 



De acordo com  Cirino (2006) as suturas podem ser classificadas quanto 

ao tipo de fio utilizado em: 

Absorvíveis 

 

 

 

Inabsorvíveis e biodegradáveis 

 

 

 

 

 



 

Inabsorvíveis e não biodegradáveis 

 

 



2.3 TÉCNICA DAS SUTURAS 

 

Antes de iniciar uma sutura devemos levar em consideração alguns 

conceitos importantes: 

 

2.3.1 Manipulação e apresentação das bordas 

 

As bordas da ferida devem ser manuseadas de forma delicada, pois é a 

partir delas que se desenvolverá o processo de cicatrização e a boa exposição 

facilita a entrada e saída da agulha sem maior dificuldade. A apresentação das 

bordas pode ser feita da seguinte forma: através de pontos previamente 

aplicados e tracionados ou utilizando pinças anatômicas (PARRA & SAAD, 

1987, BELLEN e MAGÃLHAES, 1993) 

 

2.3.2 Colocação da agulha no porta-agulha 

 

Segundo Toombs e Bauer (1998) posiciona-se a agulha perpendicular 

ao eixo longitudinal do porta-agulha. Para tecidos densos, prende-se o porta-

agulha próximo a ponta da agulha para que seja obtida a maior força de 

introdução, nas cirurgias em geral, prende-se na parte média da agulha e em 

cirurgias mais delicadas, o porta-agulha é preso perto do olho da agulha 

(BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c; TOOMBS e BAUER, 1998; FULLER, 2000). 

 

 

 



2.3.3 Empunhadura apropriada do porta-agulha 

 

Existem três métodos básicos de preensão do porta-agulhas. Na 

empunhadura com os dedos polegar médio tem-se o controle preciso da 

abertura e fechamento do instrumento reduzindo movimento involuntário da 

agulha e instrumento. Para aumentar a velocidade de execução nas suturas 

continuas, utiliza-se empunhadura com eminência tenar modificada e a 

empunhadura sob forma de lápis obtém máximo controle do porta-agulhas, 

sendo ideal para cirurgias delicadas (PARRA e SAAD, 1987; TOOMBS e 

BAUER, 1998). A razão para se empunhar o porta-agulha com a palma da mão 

é que se aumenta a eficiência e a precisão das mãos durante o trabalho. 

Utilizando somente os anéis do porta-agulhas para abrir e fechar o instrumento 

(ANNIS e ALLEN,1975).  

 

2.3.4 Montagem do fio na agulha 

Em agulhas de fundo falso podemos montar os fios de duas formas: 

 

Montagem para pontos separados:  

O porta -agulha é seguro com a mão esquerda, fixa-se o fio debaixo do 

polegar e a ponta do fio é tracionada pela mão direita, passando da direita para 

esquerda por debaixo do porta-agulhas, apoiado entre as pontas do porta-

agulha e da agulha, sendo encaixado sob pressão através do fundo falso da 

agulha. Em seguida traciona-se as duas pontas formadas para promover a 

dobradura do fio ao nível do olho da agulha dando maior estabilidade e 

dificultando seu escape espontâneo (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c). 



Montagem para sutura contínua:  

Numa sutura contínua e longa, é necessária a confecções de laçada 

especiais ao nível do olho da agulho, impedindo a saída do fio durante a 

síntese (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c; FULLER, 2000) 

Em agulhas com orifício, o fio de sutura é passado da curvatura interna 

para a externa da agulha. O fio de sutura é puxado cerca de 5 ou 7,5 cm 

através do orifício da agulha e os  dois cabos são torcidos uma vez (FULLER, 

2000) 

 

Transfixação nas bordas da ferida 

Segundo Parra & Saad (1987), a passada da agulha pelas bordas dos 

tecidos pode ser feita em um ou dois tempos. A transfixação em um tempo é a 

mais rápida e será preferível se a agulha for bastante longa para pegar ambas 

as bordas. A sua escolha deve respeitar as características do tecido. Em 

tecidos friáveis dá-se a preferência por transfixação em dois tempos. Bellen, 

Conforti e Magalhães (1993) opta por um tempo, quando as bordas estão 

próximas e o tecido for macio e dois tempos, quando as bordas estão 

afastadas ou os tecidos são rígidos. 

 

2.3.6 Momento de confecção do nó 

 

Nó cirúrgico é a unidade fundamental da hemostasia definitiva e síntese, 

sua confecção rápida e eficiente é parte integral de qualquer procedimento 

cirúrgico (LEONARD, 1968; CIRINO, 2006; SISSNER, 2006). Parra e Saad 

(1987) define nó como o entrelaçamento das extremidades de um fio, formando 



uma alça que comprime as estruturas que se quer ligar ou aproximar. 

  As partes componentes de um nó são basicamente o primeiro seminó, 

cuja função é contenção e o segundo seminó com o objetivo de promover a 

fixação do conjunto. Nós adicionais são executados com a finalidade de 

promover a necessária segurança do nó (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993b). 

Para evitar que o nó se torne corrediço com tendência a afrouxar deve-se 

executar o segundo seminó no sentido contrário ao primeiro (PARRA e SAAD, 

1987). 

De acordo com Turner e Mc Ilwraith (1985), amarrar um nó de forma 

segura é uma parte importante de qualquer procedimento cirúrgico. Um nó 

falho pode levar a uma hemorragia dos vasos principais, herniação, e até às 

vezes à evisceração e morte. 

Os nós podem ser classificados de acordo com a sua estrutura 

geométrica: Nós comuns (nó quadrado e nó antideslizante) e nó especial (nó 

de cirurgião)  

 

Classificação do nó de acordo com sua geometria 

O nó pode ser classificado de acordo com a sua geometria: 

 

Nós comuns - São os mais usados, sendo aplicável a quase todos os 

tipos de fios cirúrgicos e regiões do organismo, estes podem ser:  

Quadrado (antideslizante ou seminó assimétrico) - Apresenta maior 

resistência ao fenômeno do deslizamento. É composto de dois seminós, no 

qual o segundo, de fixação, é a imagem especular do anterior. Suas porções 

do fio que saem ficam do mesmo lado em posição paralela. (BERGE e 



MELCHIOR, 1967; LEONARD, 1968; MORAES e GOMES, 1978; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD, 1987; BLACKFORD E BLACKFORD, 

1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI, 1994; TOOMBS e BAUER, 

1998; FOSSUM, 2002; SISSENER, 2006) 

Nó deslizante (seminó simétrico) - Apresenta o primeiro componente 

igual ao do nó quadrado sendo que o seminó de fixação é elaborado no mesmo 

sentido que o de contenção, apresentando mesma conformação. As pontas do 

fio ficam em posição perpendicular às partes do fio que entram no nó. BERGE 

e MELCHIOR, 1967; LEONARD, 1968; MORAES e GOMES, 1978; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD, 1987; BLACKFORD E BLACKFORD, 

1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI, 1994; TOOMBS e BAUER, 

1998; FOSSUM, 2002; SISSENER, 2006) 

 

Nó especial - são utilizados em circunstâncias particulares com indicações 

precisas. 

Nó de cirurgião - Apresenta diferentemente dos outros nós devido o 

primeiro seminó ser formado por dois entrecruzamentos ou laçadas sucessivas. 

Seu uso é recomendado quando não se deseja ou não pode haver 

afrouxamento do primeiro seminó, sendo, portanto auto-estático, permitindo a 

confecção do segundo seminó sem modificação do primeiro.( BERGE e 

MELCHIOR,1967; LEONARD,1968;  MORAES e GOMES, 1978; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD,1987; BLACKFORD E 

BLACKFORD,1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI,1994; TOOMBS 

e BAUER, 1998; FOSSUM,2002; SISSENER,2006) 

 



Técnica de elaboração do nó 

Segundo  

Movimentos combinados entre as mãos ou através de instrumental 

cirúrgico para a confecção do nó 

 

Execução do nó antideslizante 

Nó comum com uma mão - Técnica de Pauchet com o dedo médio (ANNIS e 

ALLEN, 1975; MORAES e GOMES, 1978; KNECTH et al.,1985; PARRA e 

SAAD,1987; BLACKFORD E BLACKFORD,1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 

1993; LAZZERI,1994; FOSSUM,2002; CIRINO,2003) 

- Confecção do primeiro seminó utilizando mão direita; 

Figura .... Empunhadura após o cruzamento do fio 

 

Figura ... Fio empalmado mão em pronação 

 



Figura ... Mão em supinação 

 

Figura .... Cruzamento dos fios 

 

Figura ... Técnica de alcear o fio 



 

Figura Tração das pontas do fio 

 

- Confecção do segundo seminó utilizando mão esquerda; 

Figura ... Empunhadura após o cruzamento do fio 

 

Figura ... Fio empalmado (mão em pronação) 



 

Figura ...  Fio empalmado (mão em supinação) 

 

 

 

 

 

Figura ...  Cruzamento do fio 

 

Figura ... Confecção da alça 



 

Figura ...   Tração na ponta do fio 

 

 

Nó Comum com duas mãos - Técnica de Pauchet com o dedo indicador 

(LEONARD, 1968; ANNIS e ALLEN, 1975; MORAES e GOMES, 1978; 

KNECTH et al.,1985; PARRA e SAAD,1987; BLACKFORD E 

BLACKFORD,1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI,1994; 

FOSSUM,2002; CIRINO,2003) 

 

- Confecção do primeiro seminó utilizando mão direita: 

Figura .... Empunhadura do fio após o cruzamento 



 

Figura ... Introdução do dedo indicador 

 

 

 

Figura ... Alceamento do fio 

 

Figura ... Tração da alça do fio 



 

Figura ... Tração das pontas do fio 

 

- Confecção do segundo seminó utilizando mão esquerda: 

 

 

Figura ... Empunhadura do fio após o cruzamento 

 



Figura .... Posicionamento do dedo indicador 

 

Figura ... Confecção da alça 

  

 

Figura ... Tração da alça 



    

Figura ... Tração das pontas do fio 

 

 

 

Técnica Mista (com porta-agulhas) (ANNIS e ALLEN, 1975; MORAES e 

GOMES, 1978; HICKMAN e WALKER, 1983; KNECTH et al.,1985; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; BLACKFORD E BLACKFORD,1992; BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI,1994; FOSSUM,2002; CIRINO,2003) 

 

- Confecção do primeiro seminó:  

Figura ... Empunhadura da ponta do fio 



 

Figura ... Formação da alça em torno do porta-agulhas 

  

 

 

 

Figura ... Fixação da ponta do fio 



 

Figura ... Tração das pontas do fio 

 

 

- Confecção do segundo seminó - mão esquerda: 

Figura .... Empunhadura da ponta do fio 

 

 

Figura ... Formação da alça em torno do porta-agulhas 



  

Figura ... Preensão da ponta do fio 

 

Figura ...  Tração das pontas do fio 

   

 

 



Execução do nó de cirurgião 

Técnica Bi-manual de Pauchet (MORAES e GOMES, 1978; HICKMAN e 

WALKER, 1983: PARRA e SAAD, 1987 BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; 

CIRINO, 2003) 

- Confecção do primeiro seminó: 

Figura ... Empunhadura do fio após o cruzamento 

 

Figura ... Posicionamento dos dedos médios e indicador 

 

Figura ... Formação de duas alças 

 



Figura ... Tração das alças 

  

 

- Confecção do segundo seminó: 

Figura ... Empunhadura dos fios após cruzamento 

 

Figura ... Posicionamento dos dedos indicador e médio 

 



Figura ... Formação das alças 

 

Figura ... Tração das alças 

  

Figura ... Tração das pontas do fio 

 

 

 

 



2.3.7 Técnica de secção do fio 

 

As pontas dos fios em pontos abaixo da pele devem ser cortadas juntas 

dos nós com exceção quando se usa o fio categute ou outro fio rígido, 

devendo-se deixar pontas de pelo menos 2 mm, para prevenir a soltura do nó. 

A secção é feita com tesoura reta, sendo a mesma colocada junto ao nó com 

as pontas entre abertas abrangendo os fios. Em seguida, inclina-se 

lateralmente a tesoura na extensão em que se quer deixar o comprimento das 

pontas e faz-se o corte (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c). 

 



2.4 CLASSIFICAÇÃO DAS SUTURAS 

 

A sutura pode ser denominada sob vários aspectos, de acordo com a 

profundidade, planos anatômicos envolvidos, fio utilizado, finalidade, espessura 

do tecido, sequência de pontos e posição das bordas (BELLEN e 

MAGALHÃES, 1993c) 

 

2.4.1 Profundidade: 

As suturas de pele e tela subcutânea são chamadas de superficiais. 

Aquelas aplicadas abaixo do plano aponeurótico são consideradas suturas 

profundas (BELLEN e MAGALHÃES, 1993c; TOLOSA, CARNEVALE e SOUZA 

Jr, 2001).  

 

2.4.2 Planos anatômicos: 

São respeitados a individualidade dos planos anatômicos, que são 

suturados separadamente. Quando o mesmo ponto cirúrgico, abrange vários 

planos, a sutura é considerada em massa (PARRA e SAAD, 1987). Segundo 

Varela, Petit e Gomes (1978) recorre-se a sutura em massa quando não se 

consegue a individualização ou aproximação anatômica, e ainda em situações 

de urgência. A combinação das duas técnicas é denomina de sutura mista. 

 

2.4.3 Fio usado: 

A permanência do material utilizado na sutura define se esta é 

inabsorvível quando se utiliza fio que permanece nos tecidos indefinidamente, 

ou, inabsorvívle, quando o fio desaparece dos tecidos em tempos variáveis. 



Quando utilizada fios inabsorvíveis, as suturas podem ser ainda permanentes, 

passam a ser integradas ao organismo e removível, são as suturas superficiais, 

que são extraídas após a cicatrização tecidual (PARRA e SAAD, 1987; 

BELLEN e MAGALHÃES, 1993c). 

 

2.4.4 Finalidade: 

O cirurgião pode utilizar-se das suturas para diversas finalidades, em 

bordas de tecidos em que há a persistência da hemorragia e não é possível a 

identificação dos vasos, ele recorre a sutura hemostática a qual visa coibir ou 

prevenir a hemorragia. A sutura de aproximação é utilizada quando se deseja 

restabelecer a integridade anatômica e funcional dos tecidos através da união 

dos mesmos. Pontos de sustentação auxiliam a manutenção de determinada 

estrutura na posição desejada e para minimizar as cicatrizes executa-se 

suturas que maximizem a coaptação das bordas, denominadas sutura estética 

(BELLEN e MAGALHÃES, 1993c; FULLER, 2000). 

 

2.4.5 Espessura do tecido: 

Essa classificação toma por base a espessura abarcada pelo ponto em 

determinado plano e é utilizada nos casos de vísceras ocas, considera-se 

perfurante total quando engloba a espessura total da parede do órgão e 

perfurante parcial quando engloba apenas uma parte da espessura do órgão 

(PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e MAGALHÃES, 1993c). 

 



2.4.6 Seqüência dos pontos: 

 

Podem ser classificados em pontos separados ou interrompidos quando 

os fios são passados, amarrados e cortados individualmente; e pontos 

contínuos, quando um único fio de sutura é usado para passar, 

alternadamente, entre as duas margens do tecido (PARRA e SAAD, 1987; 

FULLER, 2000). 

O padrão de sutura interrompido apresenta como principais vantagens 

ser menos esquimiantes; capacidade de obtenção de ajuste preciso da tensão 

em cada ponto da ferida, de acordo com as forças de expansão variáveis 

atuantes ao longo de suas margens, além disso a abertura de um ponto não 

traz maiores conseqüências, eles são independentes. O padrão contínuo 

apresenta como vantagem principal a velocidade de sutura, além de 

apresentarem melhor continência quando comparado ao padrão separado, 

entretanto sua grande desvantagem é que a ruptura de um ponto pode levar ao 

rompimente de toda a linha de oclusão (PARRA e SAAD, 1987; TOOMBS e 

BAUER, 1998) 

 

2.4.7 Posição das bordas: 

 Segundo Bellen e Magalhães (1993c), após o final da sutura, as bordas 

podem permanecer em sua posição original, ou se apresentar alterada.  

Confrontamento ou aposição - Sutura com justaposição das bordas da 

ferida entre si, não deixando desnível entre as mesmas, é indicada quando se 

quer perfeita integridade anatômica e funcional (BELLEN e MAGALHÃES, 

1993; TOOMBS e BAUER, 1998). 



Eversão - Na sutura de eversão, ocorre a justaposição das paredes pela 

face interna, dessa forma as bordas ficam reviradas para fora, muito utilizada 

em suturas vasculares ou de tensão (BELLEN e MAGALHÃESc, 1993; 

TOOMBS e BAUER, 1998)  

Inversão - Tem a finalidade de justapor as paredes pela face externa, de 

forma a isolar a parte interna, ocorre quando desloca as bordas para o interior 

do órgão. Embora seja desejável para oclusão de vísceras ocas, esta 

ocorrência é considerada prejudicial para a cicatrização adequada da pele 

(BELLEN e MAGALHÃES, 1993c; TOOMBS e BAUER, 1998) 

Sobreposição - Uma borda fica sobreposta à outra com a finalidade de 

aumentar a superfície de contato entre as mesmas e proporcionar uma cicatriz 

mais resistente, indicada no fechamento de paredes, especialmente nas 

eviscerações, eventrações e na redução de anel herniário umbilical (TUNNER 

e McILWRAITH, 1985; LAZZERI, 1994). 

 
 

PADRÕES DE SUTURA 

 

 



SUTURA EM PONTOS SEPARADOS COM FIOS CIRÚRGICOS 

 

Ponto simples (PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993C; 

LAZZERI,1994) 

Sinônimos:  

Simples Interrompida (BLACKFORD E BLACKFORD,1992; SISSENER,2006; 

LEONARD,1968; ANNIS e ALLEN,1975; SWAIM,1980; DAVID,1985; 

HICKMAN e WALKER,1983; FOSSUM,2002; TURNER e McILWRAITH,1985; 

TOOMBS e BAUER,1998) 

Ponto Simples Separado (TOOMBS e BAUER,1998 FULLER, 2000COSTA 

NETO, 2006c; e) 

Entrecortada (BERGER e MELCHIOR, 1967) 

 

Descrição 

A penetração da agulha ocorre a poucos milímetros da borda da ferida sendo 

dirigida em sentido transversal a esta, para penetrar no lábio oposto, de dentro 

para fora, saindo a uma distância igual a primeira penetração. O nó dado fica 

situado em um dos lados da ferida e nunca sobre a linha de incisão 

(LAZZERI,1994). 

 

Aspectos gerais 

È uma sutura de aposição, entretanto pode ocorrer inversão caso 

aplique uma tensão excessiva (FOSSUM,2002) Resulta em um bom 

confrontamento tanto das partes superficiais como nas profundas (BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993c). Proporciona uma oclusão anatômica segura (TOOMBS 



e BAUER,1998). São mais confiáveis em locais sob tensão, uma vez que o 

estresse se distribui por todos os pontos individuais (FULLER, 2000). Utilizada 

em praticamente todos os tecidos (PARRA e SAAD, 1987). É relativamente 

fácil de se realizar (TURNER e McILWRAITH,1985). Executado de modo 

correto não deixa espaço cavitário na ferida cirúrgica. No entanto se houver 

duvida quanto a assepsia deve-se deixar aberta na extremidade distal da ferida 

para garantir a eventual saída de exudatos (BERGER e MELCHIOR, 1967) 

 
 
Ponto Simples Invertido (PARRA e SAAD, 1987). 

Sinônimos:  

Swift (para órgão ocos) (LAZZERI, 1994); 

Hasted (BELLEN E MAGALHÃES, 1993); 

Interrompida Intradérmica / Subcuticular (SWAIM, 1980; SISSENER, 2006). 

 

Descrição:  

É uma modificação do ponto simples, dessa forma o nó fica oculto 

dentro do tecido, quando aplicado como nó subcutâneo ou para o lado da 

mucosa em orgãos ocos (BELLEN E MAGALHÃES, 1993) 

Neste caso a agulha é introduzida de dentro para fora ( mucosa para 

serosa) e penetra no lábio oposto de fora para dentro (serosa – para mucosa) 

dessa forma os cabos dos fios ficarão situados internamente. Após a aplicação 

do nó, suas pontas são cortadas e o nó ficará situado internamente (LAZZERI, 

1994). 

 

 



Aspectos Gerais:  

Utilizado na redução de espaço morto (SWAIM, 1980; SISSENER, 

2006), oclusão cutânea intradérmica (TOOMBS e BAUER,1998) e em cirurgias 

gastrointestinais (PARRA e SAAD, 1987). Esse pontos causam a mínima 

interferência no suprimento das bordas dos ferimentos (TURNER e 

McILWRAITH,1985) além disso evitam a possibilidade de aderência quando 

aplicada em órgãos ocos (LAZZERI,1994) 

 

Sutura de Wolf (BERGE e MELCHIOR, 1967;LAZZERI, 1994). 

Sinônimos:  

Horizontal Interrompido (SWAIM, 1980; TURNER & McILWRAITH, 1985); 

Evertida Transfixante/ sutura em “U” (DAVID, 1985); 

Ponto em “U “ horizontal (BELLEN e MAGALHÃES, 1993); 

Colchoeiro horizontal (BELLEN e MAGALHÃES, 1993; TOOMBS e BAUER, 

1998, FOSSUM, 2002) 

Ponto em barra grega (VARGAS e PORCIDES, 1998). 

 

Descrição:  

A penetração da agulha ocorre próxima à borda da ferida e é dirigida, 

em sentido transversal a esta, para penetrar no lábio oposto, de dentro para 

fora, saindo a uma distância da borda igual a da primeira penetração, a agulha 

e novamente introduzida do mesmo lado que saiu, o uns poucos milímetros 

desta e reconduzida a sair, também a mesma distância da primeira entrada 

formando assim um “U” deitados (LAZZERI, 1994). Quando as alças estiverem 

apoiadas em uma estrutura de apoio (gaze ou tubos de silicone ou látex) tem 



por finalidade de evitar que o fio seccione a pele nas suturas de tensão 

(BELLEN E MAGALHÃES, 1993).  

 

 

 

Aspectos Gerais 

Esta sutura pode ser de aposição até eversão. Dependendo da tensão 

aplicada e se a sutura penetra no tecido completamente ou apenas 

superficialmente (TOOMBS e BAUER, 1998). Apresenta um menor tempo de 

execução e proporciona uma boa oclusão de ferida (BERGER e MELCHIOR, 

1967). Usado primariamente em áreas de tensão (FOSSUM,2002) quando 

utilizada em sintese de pele para evitar lesão do mesmo, faz-se necessário de 

artifícios para apoiar o fio e reduzir a tensão sobre a pele (TURNER e 

McILWRAITH, 1985 TOOMBS e BAUER, 1998); Aplicado também em sutura 

de aponeurose e particulamente para a síntese de secção transversais do 

músculos (COSTA NETO,2006). Além do uso em áreas de tensão, esta sutura 

apresenta características hemostáticas, devido sua geometria, existe uma 

tendência a reduzir o suprimento de sangue no tecido no tecido alçado. Sendo 

assim requeridas em órgãos parenquizematosos, como fígado e baço 

(TURNER e McILWRAITH,1985, BELLEN E MAGALHÃES, 1993; FOSSUM, 

2002) 

 
Ponto de Donatti (VARGAS e PORCIDES, 1998). 

Sinônimos: 

Ponto em “U” vertical (LEONARD; 1968; SWAIM, 1980; FOSSUM, 2002; 

CIRINO, 2006) 



Descrição: 

A introdução da agulha é feita cerca de 8 a 10 mm da borda de incisão 

de um lado, transpassa todas as camadas da pele, saindo no subcutâneo, 

atravessa a linha de incisão e numa distância equivalente, penetra e 

transpassa a pele da outra borda. A agulha é revertida e inserida no mesmo 

lado a cerca de 4 a 5 mm da borda da incisão, saindo na derme ou hipoderme, 

atravessa a linha de incisão e penetra na derme ou hipoderme da outra borda, 

saindo na epiderme numa distancia equivalente a primeira borda (FOSSUM, 

2002; COSTA NETO, 2006). 

 

Aspectos gerais 

 Este ponto utiliza a técnica de fechamento “ perto-longe” com o objetivo 

de aproximar intimamente a pele e ao mesmo tempo minimizar a tensão na 

borda da ferida (CIRINO, 2006). Isto deve-se  ao distanciamento da passagem 

do fio. Onde a maior distância tem a finalidade de sustentação de pele 

minimizando a tensão na linha de incisão e também servindo de apoio para o 

confrontamento das camadas de pele. O distanciamento menor quando passa 

todos as camadas de pele ou apenas a derme produz um exelente 

confrontamento (FOSSUM, 2002; COSTA NETO, 2006; BELLEN & 

MAGALHÃES, 1993;  PARRA, 1987). Segundo afirmação de Fossum (2002) 

este ponto é uma mais resistente que o ponto “U” horizontal quando utilizado 

em áreas de tensão e quando utilizado para esta finalidade recorre a artifícios 

de silicone ou látex para apoio do fio e reduzir a tensão, da mesma forma que 

no ponto de wolf. 

 



Ponto em X (VARELLA, PETIT e GOMES, 1978; DAVID, 1985; TURNER e 

McILWRAITH,1985; PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; 

LAZZERI, 1994; COSTA NETO, 2006c)  

Sinônimos:  

Interrompida em cruz / Colchoeiro em cruz (TOOMBS e BAUER, 1998; 

SISSENER, 2006 ) 

Ponto em cruz (BELLEN e MAGALHÃES, 1993; COSTA NETO, 2006 ) 

8 Horizontal (LEONARD, 1968; BELLEN e MAGALHÃES, 1993; COSTA NETO, 

2006) 

Sutura diagonal de Sultan (DAVID, 1985). 

Descrição: 

A agulha é introduzida três a quatro mm em um dos lados da ferida 

passando para o lado oposto como se fosse aplicar uma sutura interrompida. A 

agulha avançará cinco mm cruzando o tecido sem penetrá-lo, passando uma 

segunda vez paralela a primeira passagem. A sutura termina dando um nó com 

os cabos dos fios formando um X (SWAIM, 1980; TURNER & McILWRAITH, 

1985) 

Aspectos Gerais: 

Utilizado em fechamento de paredes, suturas musculares e pele, 

especialmente em cotos de amputação de cauda e dedos (PARRA e SAAD, 

1987). Promovem hemostasia de vasos e podem ser utilizados para reforçar 

uma sutura continua (LAZZERI, 1994). Este resiste à tensão e impede a 

eversão dos bordos da ferida (TOOMBS e BAUER, 1998) 

 



É uma modificação da sutura de colchoeiro horizontal onde se forma 

uma cruz sobre a incisão (FOSSUM, 2002)  

Promove hemostasia de vasos e pode ser utilizador para reforçar uma 

sutura contínua, além de resistir à tensão e impedir a eversão das bordas da 

ferida (LAZZERI, 1994; TOOMBS & BAUER, 1998) 

Utilizado em pele, especialmente cotos de amputação de cauda e dedos, 

fechamento de paredes e em suturas musculares(PARRA & SAAD, 1987) 

 

Helicoidal (PARRA & SAAD, 1987; BELLEN & MAGALHÃES, 1993; COSTA 

NETO, 2006).  

Descrição:  

Consiste na confecção de uma alça dupla em uma das bordas, 

penetrando-se a agulha a cinco mm da margem da borda, saindo pela linha de 

incisão e entrando novamente mais adiante do mesmo lado. A agulha 

atravessa a linha de incisão, penetrando pela face interna da outra borda, 

retornando pela linha de incisão e penetrando novamente na mesma borda 

tendo como base a mesma distância da primeira penetração na borda contra 

lateral. O nó é confeccionado do lado que iniciou o ponto (BELLEN & 

MAGALHÃES, 1993; COSTA NETO, 2006). 

 

Aspectos Gerais: 

Utilizado em fechamento de sutura e em musculatura, principalmente 

quando músculo for seccionado transversalmente (PARRA e SAAD, 1987) 

devido a tendência deste tecido ao esgarçamento (PARRA & SAAD, 1987; 

BELLEN & MAGALHÃES, 1993) 



 
Ponto em jaquetão (LAZZERI, 1994) 

Sinônimo:  

Sutura horizontal de colchoeiro modificada/ técnica de sobreposição de Mayo 

(TURNER & McILWRAITH, 1985) 

Descrição:  

Agulha é introduzida e dois a quatro cm da borda da ferida, penetrando 

de fora para dentro, atravessando toda a parede muscular; segue-se fazendo a 

agulha penetrar de um a dois cm da borda, no lado oposto também de fora 

para dentro. A seguir a agulha é passada na massa muscular, de dentro para 

fora, a uns dois a quatro cm da borda, emergindo na superfície externa. A 

tensão exercida para união dos cabos e conseqüente aproximação, fará com 

que um lado fique sobre o outro, dando maior robustez à cicatrização, 

prevenindo futuras recidivas. Cada ponto receberá uma pinça de reparo e os 

nós só deverão ser dados após a aplicação de todos aqueles pontos que se 

fizeram necessários (LAZZERI, 1994). 

Aspectos gerais: 

 Ponto utilizado especialmente em herniorrafias umbilicais (TURNER & 

McILWRAITH, 1985). 

 

Lembert (BERGER e MELCHIOR, 1967; TURNER e McILWRAITH,1985; 

BLACKFORD E BLACKFORD,1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c; 

LAZZERI, 1994; TOOMBS e BAUER,1998; FOSSUM, 2002; COSTA NETO, 

2006; SISSENER, 2006). 

Sinônimos:  

Sutura em “U” vertical superficial (BELLEN & MAGALHÃES, 1993). 



Descrição: 

Trata-se de uma variação de um padrão de colchoeiro vertical, é a 

associação de dois pontos simples separado, sendo cada lado perfurado duas 

vezes, ficando a alça do fio em posição vertical (FOSSUM, 2002; COSTA 

NETO, 2006). 

A agulha deve penetrar na serosa e na camada muscular cerca de oito a 10 

mm da borda de incisão e sair próximo da margem do ferimento, no mesmo 

lado. Depois de passar sobre a incisão, a agulha deve penetrar três a quatro 

mm da margem do ferimento e sair oito a 10 mm distante da incisão 

(FOSSUM,2002). Unindo os cabos do fio procede-se a aplicação do nós 

(LAZZERI, 1994). A parede das vísceras será automaticamente virada 

conforme for dados os nós (TURNER e McILWRAITH,1985). Segundo Berger e 

Melchior(1967), a distância entre os pontos entre os pontos e a borda da ferida 

é regulado de acordo com a espessura da parede intestinal e varia entre três a 

seis mm. 

 

Aspectos gerais: 

Aplicado em cirurgia gastrointestinal (TURNER e McILWRAITH,1985; 

BELLEN e MAGÃLHAES, 1993). Sendo considerada em sutura clássica para 

esse tipo de cirurgia (TURNER e McILWRAITH,1985). Além da oclusão de 

víscera oca, promove o embricamento ou pragueamento fascial (TOOMBS e 

BAUER, 1998). É útil no fechamento de útero e rúmem dos animais de grande 

porte (TURNER e McILWRAITH,1985) 

 
 
 



Sutura de Gambee (BLACKFORD E BLACKFORD,1992; TURNER e 

McILWRAITH,1985; FOSSUM,2002; TOOMBS e BAUER,1998;  

 

Descrição: 

O fio de sutura deve ser introduzido como uma sutura interrompida simples da 

serosa, através da camada muscular e da mucosa, até o lúmen. Depois , deve-

se retorna-lo do lúmen, pela mucosa, até a camada muscular, antes que ele 

cruze a incisão. Depois de cruzar a incisão, deve-se intruduzi-lo na camada 

muscular e prosseguir através da mucosa, até lúmen. A seguir, deve-se 

introduzir-lo na camada muscular e prosseguir através da mucosa, até o lúmen. 

A seguir, deve-se reintroduzir a agulha através da mucosa e da camada 

muscular, para sair na superfície serosa e amarrar o fio de sutura(FOSSUM) 

Aspectos Gerais 

São usadas em cirurgias intestinais para reduzir a eversão de 

mucosa(FOSSUM,2002). Segundo Turner e McIlwraith(1985) em sua avalição 

experimental ,em cirurgia gastrointestinal em eqüinos, quando aplicada em um 

único plano, observou uma mínima formação de aderência e estenoses. 

 
SUTURA CONTINUA COM FIOS CIRÚRGICOS 

 

Sutura Continua Simples (ANNIS e ALLEN, 1975; SWAIM, 1980; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD,1987; BLACKFORD E 

BLACKFORD,1992; LAZZERI,1994; FOSSUM,2002; TOOMBS e BAUER, 

1998; FULLER,2000; COSTA NETO,2006c ; SISSENER,2006) 

Sinônimos:  

Sutura corrida (FOSSUM,2002 ; LEONARD,1968)  



Suturas simples sobreposta(DAVID, 1985)  

sutura de chuleio simples (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993) 

Descrição: 

Dado o ponto inicial, e aplicado o nó de sustentação, a agulha montada é 

introduzida na borda distal da ferida , a uma distância que pode variar de 1 a 5 

mm e será dirigida ao centro da mesma para penetrar na borda proximal, onde 

emerge a uma mesma distância da penetração, porém um pouco mais adiante, 

voltando à borda distal, onde penetrará, repetindo a manobra primeira e assim 

sucessivamente até o fim, onde um novo nó separado e que irá consolidar a 

sutura (LAZZERI,1994). A agulha sempre entra pelo mesmo lábio da ferida e 

sempre sai do lado oposto(PARRA e SAAD,1987). As suturas são inseridas 

perpendicular ao plano dos tecidos sem interrupção(SWAIN,1980). 

Aspectos Gerais 

Indicada toda vez que se deseja uma boa acomodação e, em especial, 

elasticidade, fatos estes que possibilitam uma distribuição uniforme da força de 

aproximação, tornando-a ideal para anastomoses vasculares (LAZZERI,1994). 

Proporciona uma aproximação tecidual máxima e são relativamente resistentes 

ao ar e fluidos, quando comparada a uma série de suturas interrompidas 

simples (FOSSUM,2002) Esta máxima aproximação promove uma oclusão 

anatômica segura (TOOMBS e BAUER, 1998) Utilizada em quase todos os 

tecidos (PARRA e SAAD,1987), desde que sejam elásticos e que não serão 

submetidos a uma tensão considerável (TURNER e McILWRAITH, 1985). É 

uma sutura de fácil e rápida execução, entretanto proporciona menor 

resistência que as suturas simples (COSTA NETO,2006c) pois se um fio dessa 

sutura se romper durante o processo de cicatrização resultará na abertura da 



ferida em toda sua extensão (FULLER,2000). Apresenta também a 

desvantagem de poder franzir a linha de sutura e estreitar a luz do intestino, 

além disso permite a eversão da mucosa para o lado peritonel, obrigando uma 

outra sutura invaginante no plano sero-muscular (PARRA e SAAD,1987). 

 
 

Sutura continua com pontos ancorados (VARELLA, PETIT e GOMES, 1978; 

TURNER e McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD,1987,) 

Sinônimos: 

Continua com laçadas / sutura entrelaçada de Ford(TOOMBS e BAUER, 1998) 

suturas retrógrada(DAVID, 1985) 

Sutura Festonada(LAZZERI,1994; COSTA NETO,2006c)  

Sutura de Reverdin(LAZZERI,1994I)  

Sutura continua Ancorada(TURNER e McILWRAITH, 1985)  

Sutura de Chuleio Ancorado(BELLEN e MAGÃLHAES, 1993)  

Sutura de entrelaçamento de Ford(FOSSUM,2002) 

 

Descrição: 

A sutura é continua quando a agulha é passada perpendicularmente através 

dos tecidos na mesma direção. Após se passar a agulha através dos tecidos, 

ela é passada por dentro do laço pré-formado e este é apertado. Cada ponto 

subseqüente é fechado até que a extremidade da incisão seja alcançada. Para 

finalizar o ponto de fechamento a agulha deve ser introduzida em direção 

oposta à da inserção das suturas anteriores e o final deve ser seguro neste 

lado. O laço da extremidade é formado e as extremidade são amarradas.( 

TURNER e McILWRAITH, 1985) 



Aspectos gerais: 

Trata-se de uma modificação de um padrão continuo simples (TURNER e 

McILWRAITH, 1985; FOSSUM,2002) este ancoramento tem a finalidade de dar 

mais firmeza a sutura (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c; COSTA NETO,2006c) 

Apresentando uma grande estabilidade caso ocorra rompimento dos pontos. 

Sua desvantagem está relacionado com o aumento de material de sutura 

(SWAIN,1980) alem disso a acomodação do fio é mais difícil em virtude do 

ponto passado (LAZZERI,1994). Promove uma boa aproximação das bordas 

de peles espessas é de uso comum em pele após laparotomia (TURNER e 

McILWRAITH, 1985) Tem principal aplicabilidade em cirurgias gastrointestinais, 

quando comparada com chuleio simples não franze tanto a sutura nem estreita 

a luz intestinal mais apresenta a desvantaegm de permitir a eversão da mucosa 

(PARRA e SAAD,1987) 

 
 
Wolf Continua (COSTA NETO,2006c) 

Sinônimo:  

Ponto em Barra Grega(VARGAS e PORCIDES,1998) 

Colchoeiro Horizontal (TOOMBS e BAUER, 1998) 

Sutura Horizontal de Colchoeiro Contínua (TURNER e McILWRAITH, 1985) 

 

Descrição: 

Aplicado o ponto inicial, a agulha é introduzida na borda distal a uma distância 

variável e dirigida à borda oposta, de tal maneira que a sua saída se dê à 

mesma altura da entrada, cruzando então perpendicularmente, a linha de 

incisão. Prosseguindo, a agulha será introduzida, a alguns milímetros, na 



mesma borda da saída, para emergir no lado oposto, repetindo-se a manobra 

anterior (LAZZERI, 1994) 

 

Aspectos Gerais 

É um ponto de “ U” hemostático contínuo que oferece uma boa coaptação dos 

bordos da incisão (VARGAS e PORCIDES,1998). Dependendo da tensão, esta 

sutura pode ser da aposição até eversão. Sua execução promove uma rápida 

oclusão (TOOMBS e BAUER, 1998). Apresenta a vantagem de não passar o 

fio sobre a ferida entretanto não promove a perfeita coaptação dos lábios da 

ferida (LAZZERI,1994) 

 
 
Sutura CONNEL (LEONARD, 1968; ANNIS e ALLEN, 1975; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD, 1987; BLACKFORD E BLACKFORD, 

1992; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI, 1994; TOOMBS e BAUER, 

1998; FOSSUM, 2002; COSTA NETO, 2006c; SISSENER, 2006). 

Descrição: 

Aplicado o ponto inicial, a agulha penetra paralelamente a borda da ferida, indo 

da serosa à mucosa e desta à serosa, repetindo o mesmo trajeto na borda 

oposta.( PARRA e SAAD,1987) 

Aspectos Gerais 

Sutura invaginante contaminate usada de preferência em cirurgia 

gastrointestinal, ocorrendo o confrontamento seroso perfeito( COSTA NETO). A 

inversão tecidual dessa sutura proporciona uma selagem impermeável, sendo 

indicada para órgãos ocos (FOSSUM, 2002). Entretanto PARRA e SAAD(1987) 

adverte que em algumas situações a justaposição da face serosa ocasiona a 

formação de um esporão que pede levar a diminuição da luz  intestinal. A 



penetração da agulha ocorre em todas as camadas, incluindo serosa , quando 

utilizada como sutura principal necessita de uma sutura de Cushing como uma 

segunda camada (LEONARD,1968) 

 
 
Sutura de Shimidien (BERGE e MELCHIOR, 1967; PARRA e SAAD,1987; 

BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI,1994; COSTA NETO,2006c) 

Sinônimos: 

 

Sutura de Bell(ANNIS e ALLEN, 1975I; LAZZERI,1994)  

Sutura continua total não invaginante (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993) 

Descrição 

Faz-se o ponto inicial (seromuscular) a 5mm distância antes do ângulo 

(comissura) da ferida os ponto seguintes se praticam se dentro(do intestino) 

para fora de forma que atravessa  as camadas da mucosa, muscular e serosa, 

a distância entre o ponto e a borda da ferida, varia entre 3 a 6mm e a distancia 

recíproca entre os pontos varia de acordo com a espessura da parede 

intestinal, entre 3 a 6mm. A sutura se encerra quando a ferida estiver 

perfeitamente fechada, deve ter toda prudência ao tracionar o fio para evitar 

necrose nos pontos da sutura. O nó final deve ser dado com um ponto 

seromuscular a alguns milímetros do ângulo da ferida. (BERGE e MELCHIOR, 

1967) 

 

Aspectos Gerais 

Esta sutura promove um bom confrontamento anatômico das bordas, Sendo 

desenvolvida para evitar a inversão da mucosa (BELLEN e MAGÃLHAES, 



1993c). Apresenta a desvantagem de permanecer o fio de sutura entre as 

superfícies justapostas (PARRA e SAAD, 1987). Sendo considerada uma 

sutura contaminante (COSTA NETO, 2006c) por esta razão exige uma 

segunda camada de sutura que invagine (LAZZERI, 1994). Segundo BERGE e 

MELCHIOR (1967) esta sutura é sempre recoberta com uma sutura 

seromuscular de Lembert. Por promover uma boa coaptação dos lábios da 

ferida e uma melhor cicatrização torna-se superior a sutura de Connel 

(LAZZERI, 1994) 

 
 
 
Sutura de Cushing (LEONARD, 1968; ANNIS e ALLEN, 1975; TURNER e 

McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD, 1987; BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; 

LAZZERI, 1994; BLACKFORD E BLACKFORD, 1992; TOOMBS e BAUER, 

1998; FOSSUM, 2002; COSTA NETO, 2006c; SISSENER, 2006) 

Sinônimo: Sutura D’ Appolito (LAZZERI, 1994) 

 

Descrição: 

Aplicado o ponto inicial, a agulha penetra paralelamente a borda da ferida, indo 

da serosa à submucosa e desta à serosa. Atravessa a linha de incisão em 

ângulo reto, inserindo-se no lado oposto, a mesma altura da saída anterior 

(FOSSUM, 2002; LAZZERI, 1994) ou atravessa a linha de incisão 

obliquamente, retroagindo metade do espaço utilizado para inserção e saída da 

agulha da borda oposta (COSTA NETO, 2006c). É preciso estar atento para 

que cada penetração da agulha seja feita, repetido, à mesma altura da saída 

anterior, pois só assim a sutura promoverá uma ótima invaginarão 

apresentando ótimos resultados (LAZZERI ,1994) 



 

Aspectos Gerais 

 

Esta sutura inverte a mucosa e aproxima a serosa, geralmente utilizada com 

um ponto externo num fechamento em dois planos (TURNER e McILWRAITH, 

1985) Especialmente indicada para complementar a sutura de Schmieden 

(LAZZERI ,1994). Segundo Costa Neto (2006c), a retroação do ponto para 

inserção da agulha promoverá um maior efeito de invaginação e 

consequentemente um melhor sepultamento da primeira linha de sutura. Alem 

disso, Toombs e Bauer (1998) afirma que esta sutura proporciona uma 

inversão menor que a sutura de Lembert. 

 

Sutura Intradermica Longitudinal (VARELLA, PETIT e GOMES, 1978; SWAIM, 

1980; DAVID, 1985; TURNER e McILWRAITH, 1985; PARRA e SAAD, 1987; 

BELLEN e MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI, 1994; TOOMBS e BAUER, 1998; 

VARGAS e PORCIDES, 1998; COSTA NETO, 2006c; SISSENER, 2006) 

 

Descrição:  

Trata-se de uma sutura colchoeiro horizontal modificada (TOOMBS e BAUER, 

1998). A sutura deve seve ser iniciada e terminada com a internalização do nó 

na derme(FOSSUM,2002) Constitui-se de uma seqüência de pontos simples 

longitudinais alternados nas bordas da pele(COSTA NETO, 2006c) Introduz-se 

a agulha a 5 mm do ângulo superior à esquerda da incisão e sai na derme, 

tracionando-se o fio. Com a pinça de Adson fixando a borda direita da incisão, 

introduz-se a agulha longitudinalmente na derme por uma extensão de 0,5 cm 

e faz o mesmo do outro lado. Repete-se este processo até chegar ao angulo 



inferior da incisão para internalizar o nó (VARGAS e PORCIDES, 1998) Outra 

possibilidade ocorre quando aplicado-se os pontos e zigue-zague (BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993; LAZZERI,1994) facilitará a sua remoção(LAZZERI,1994) 

quando for utilizados fios inabsorvíveis. Os pontos são passados pelo lado 

interno dos lábios da ferida (PARRA e SAAD, 1987) 

 

Aspectos Gerais 

É uma sutura continua que apresenta um excelente confrontamento (COSTA 

NETO, 2006c) e também apresenta características de hemostáticas, através da 

qual se obtém uma ótima cicatriz (VARGAS e PORCIDES ,1998)  

 

 

Lembert Continua (LEONARD, 1968; TURNER e McILWRAITH, 1985; PARRA 

e SAAD, 1987; TOOMBS e BAUER, 1998; COSTA NETO, 2006c; SISSENER, 

2006) 

 

Descrição:  

Corresponde á variação de um padrão de colcheiro vertical, aplicado de 

maneira continua. A agulha deve penetrar na serosa e na camada muscular 

cerca de 8 a 10 mm da borda da incisão e sair próximo da margem do 

ferimento, no mesmo lado. Depois de passar sobre a incisão, a agulha deve 

penetrar 3 e 4 mm da margem do ferimento e sair 8 a 10 mm distante da 

incisão(FOSSUM,2002) Os ponto são dados perpendicularmente à borda das 

bocas anastomóticas(PARRA e SAAD,1987) 

 

Aspectos Gerais 



Sutura de características invaginante e não contaminante (COSTA NETO, 

2006c). Trata-se de um padrão inversor utilizado frequentemente para fechar 

vísceras ocas (FOSSUM, 2002), bexiga, esôfago (SISSENER, 2006), útero, 

intestino (TURNER e McILWRAITH, 1985) e também utilizado no imbricamento 

ou pragueamento fascial (TOOMBS e BAUER, 1998) 

 
 
Sutura Continua em Bolsa (TURNER e McILWRAITH, 1985; BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993; TOOMBS e BAUER, 1998; FULLER, 2000; COSTA 

NETO, 2006c) 

Sinônimo: Sutura em bolsa de tabaco (TOOMBS e BAUER, 1998) 

Descrição: 

É um conjunto de pontos simples dispostos em círculo (BELLEN e 

MAGÃLHAES, 1993, COSTA NETO, 2006c). Consiste em passar o fio com 

pontos sero-musculares em toda volta da alça no sentido transverso e apertá-

lo, após invaginar a extremidade (PARRA e SAAD, 1987).  

 

 

Aspectos Gerais 

Consiste numa variação circular da sutura de Lembert (TOOMBS e BAUER, 

1998), usada para apertar canais, orifícios existentes e isolar cavidades do 

exterios. Além disso, apresenta efeito hemostático (BELLEN e MAGÃLHAES, 

1993; COSTA NETO, 2006c). Segundo Fuller (2000) utiliza-se esta sutura para 

aproximar a extremidade aberta de uma luz (estrutura tubular oca), tal como 

um saco herniário ou o coto apendincular 

 



Sutura de Parker-kerr (KNECTH et. al. 1985; BLACKFORD E 

BLACKFORD,1992; TOOMBS e BAUER, 1998; FOSSUM, 2002; COSTA 

NETO, 2006c; SISSENER, 2006). 

Sinônimos: 

Chuleio de Parker-kerr (TURNER e McILWRAITH, 1985) 

Descrição: 

É a modificação da sutura de Cushing e Lembert feita em duas camadas. A 

primeira camada do modelo de sutura, que é a Cushing, é efetuada sobre um 

par de pinças que foi posicionado nas extremidades do coto. As pinças são 

retiradas vagarosamente em ambas as direções, invertendo as bordas do 

ferimento sem que o lúmen seja aberto. Em seguida aplica-se a sutura de 

Lembert, sendo que a extremidade da sutura próxima à agulha é trazida para 

traz conforme a segunda camada na origem da primeira camada (TURNER e 

McILWRAITH, 1985) Em se tratando de suturas invaginantes a escolha do 

padrão de sutura para o primeiro e segundo plano depende da escolha do 

cirurgião. Verificou-se uma preferência dos autores pelo padrão Cushing 

seguido por Lambert (TURNER e McILWRAITH, 1985; TOOMBS e BAUER, 

1998; FOSSUM,2002; SISSENER ,2006). Entretanto Knecth et. al.(1985), 

considera uma desvantagem devido a presença de uma camada mais externa 

que comunica a serosa com a luz. E por esse motivo, sugere a inversão do 

padrão de sutura, Lembert aplicado em primeiro e a sutura de Cushing aplicada 

posteriormente. 

 

Aspectos Gerais 

Promove uma inversão dupla utilizada para cotos uterinos infectados e 

certas oclusões intestinais (KNECTH et al., 1985; TURNER e McILWRAITH, 



1985; TOOMBS e BAUER, 1998; COSTA NETO, 2006c) esta inversão previne 

a abertura da luz e evitando assim a possibilidade de contaminação ou 

qualquer perda de conteúdo (KNECTH et al., 1985). A aplicação mais trivial 

deste modelo de sutura em cirurgia de animal de grande porte, na anastomose 

jejunocecal em cavalos, sendo necessário, às vezes, aplicar outra sutura acima 

da sutura de Parker-Kerr concluída (TURNER e McILWRAITH, 1985) Segundo 

Fossum (2002), esse padrão de sutura é raramente utilizado, pois causa 

excessiva inversão tecidual.  

 

Sutura de Bunnel (TURNER e McILWRAITH, 1985; LAZZERI,1994 ;) 

Descrição: 

A sutura é inserida ao tendão a alguma distância das extremidades e 

depois continuada, em fetio diagonal, em direção das extremidades lesadas. O 

coto lacerado é cortado segundo a divisão do outro coto e a sutura é “tecida” 

na outra extremidade do tendão em padrão similar. A extremidade da sutura é 

amarrada, assegurando que as extremidade do tendão estejam opostas e que 

um leve encaixe do tendão ocorra (TURNER e McILWRAITH, 1985) 

 

Aspectos Gerais 

O modelo de sutura tem indicação para sutura de músculos 

(LAZZERI,1994) e tendões de pequeno porte (TURNER e McILWRAITH, 1985; 

LAZZERI,1994 ). Pode-se usar as suturas interrompidas para um maior 

alinhamento das extremidades do tendão (TURNER e McILWRAITH, 1985). 

Possibilidade de ocorrência de pontos de estrangulamento do sistema vascular 

intrínseco dos tendões (ZUMIOTTI, 1993) 

 

Sutura “ Locking Loop” (TURNER e McILWRAITH, 1985) 

 

Sinônimo: 

Sutura de Kessler Modificada (ZUMIOTTI, 1993; COSTA NETO, 2006c) 

 

Descrição: 

A agulha é inserida na extremidade traumatizada do tendão e emerge de 

sua superfície, sendo passada transversalmente pelo tendão quase na 



superfície da parte longitudinal da sutura, resultando nume alça de sutura 

fechando em torno de um pequeno feixe de fibras tendinosas. A agulha é 

reinserida na direção longitudinal e atravessa por baixo da porção transversa 

do material de sutura, sendo repetido este processo no outro fragmento do 

tendão. Após a colocação da sutura, todos os laços devem ser apertados um 

de cada vez e a sutura apertada suficientemente, de tal modo que ocorra uma 

leve protuberância na junção (TURNER e McILWRAITH, 1985) 

 

Aspectos Gerais 

Esta sutura é resistente e ocasiona uma mínima interferência no 

suprimento sanguíneo do tendão, alem de pouco expor o material de sutura 

(TURNER e McILWRAITH, 1985) 

Esse padrão de sutura é de fácil aplicação, utiliza pouco material e requer 

poucas penetrações (Tese João Moreira) 

TOMLINSON & MOORE (1982) utilizaram esse padrão de sutura para o 

reparo de rupturas de tendão calcâneo comum no cão e verificaram que, ao 

contrário da sutura de “Bunnell”, possui as vantagens de preservar o 

suprimento sangüíneo intrínseco do tendão, promover boa reaproximação das 

extremidades, além de ser de simples e rápida aplicação. 

SUTURA EM PONTOS SEPARADOS COM ELEMENTOS METÁLICOS 

 

Desenvolvidos com a finalidade de executar a sutura com maior rapidez 

e precisão. Sendo utilizada para eliminar o uso de fios que não são bem 

tolerados (BELLEN e MAGÃLHAES, 1993c) 

Estes elementos metálicos podem ser utilizados tanto para ligadura de 

vasos, sendo denominados de “hemoclipes” ou “ligaclipes”, quanto para síntese 

de tecidos, sendo comumente utilizado para fechamento de pele através de 

grampos cutâneos “agrafe” ou “clipe Michel”. Além disso, grampos de aço 

inoxidável podem ser utilizados em anastomoses torácicas e gastrointestinais 

(FOSSUM,2002). Nestas duas especialidades, em comparação a síntese com 



fios cirúrgicos, este método apresenta vantagens Esta suturas mecânicas 

levam vantagem em relação às suturas tradicionais manuais com fio devido à 

dificuldade de manusear agulha e porta-agulhas em cirurgias do trato 

gastrointestinal (PARRA e SAAD, 1987). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Condições para uma boa síntese 
 

A sutura de boa qualidade é a que permite uma adequada cicatrização, 

com perfeito confrontamento anatômico, aspecto funcional e estético. Para 

tanto faz-se necessário a observação de princípios básicos da técnica 

operatória (VARELLA et. al., 1978; PARRA , 1987; MAGALHÃES, H. P, 

CONFORTI, 1993; TOOMBS & BAUER, 1998, TOLOSA et al., 2001). 

• Assepsia   

Evita o enfraquecimento e destruição do tecido o qual levará a 

deiscência 

da sutura,  ocasionada pelo desenvolvimento de infecções. 

• Bordas regulares 

Promovem a prefeita coaptação das bordas da ferida e facilitam a 

execução da sutura. 

• Hemostasia 

Facilita a visualização do campo operatório e evita o acumulo de sangue 

entre os tecidos e principalmente no espaço morto, o que influencia 

negativamente o processo cicatricial em virtude da distração mecânica e 



meio propício para proliferação de microorganismos e conseqüente 

infecção. 

• Confrontamento anatômico 

Quando possível a síntese deve ser feita plano por plano, minimizando a 

permanência de espaço morto entre os mesmos; 

• Boa vitalidade tecidual  

É uma das condições fundamentais para manutenção da sutura e 

evolução favorável; 

• Técnica perfeita  

Adequação entre a sutura e o tecido, associada à tensão exata e ao 

espaçamento correto dos pontos, asseguram condição para boa cicatrização. 

 

Estes princípios devem ser respeitados a fim de se evitar a ineficiência do 

processo, traduzida em sua forma mais grave pela ruptura das bordas 

suturadas (deiscência) ou no mínimo pelo desenvolvimento de uma cicatriz 

pouco estética (PARRA, 1987). 

 

Certamente, nenhum modo de uso é “correto” ou “incorreto”; o juízo final 

é do cirurgião com suas preferências. Contudo, como em qualquer 

conhecimento prático, certas manobras e manipulações são mais favorecidas 

do que outras. A prática e a persistência desenvolvida, bons hábitos, 

aumentam a destreza manual e prepara eficientemente o cirurgião (ANNIS e 

ALLEN, 1975) 
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