
RESUMO
Objetivo: O objetivo do estudo é o desenvolvimento de um simulador de baixo custo da técnica de flavectomia endoscópica da 

coluna lombar, para uso como método de ensino, com o propósito de tornar o treinamento endoscópico mais acessível. Métodos: 
Trata-se de um projeto de pesquisa descritivo, desenvolvido no Laboratório de Habilidades em Ortopedia do Setor de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Paraná. Para o desenvolvimento do simulador foram utilizados materiais de fácil acesso e baixo 
custo, como manequim de uso comercial, plástico EVA, canos de PVC e cobre. Resultados: Ao fim do projeto, foi possível construir o 
simulador da técnica de flavectomia endoscópica da coluna lombar com orçamento aproximado de 464 reais, aproximadamente 140 
dólares. Conclusões: Concluímos que é possível construir um simulador da técnica de flavectomia endoscópica da coluna lombar com 
orçamento abaixo de meio salário mínimo, o que torna o treinamento mais acessível a acadêmicos, residentes e cirurgiões. Nível de 
Evidência V; Opinião do especialista.

Descritores: Educação Médica; Métodos de Ensino; Coluna Vertebral; Treinamento por Simulação; Endoscopia.

ABSTRACT
Objective: The objective of the study was the development of a low cost simulator of the endoscopic lumbar spine flavectomy technique 

for use as a teaching method in order to make endoscopic training more accessible. Methods: The study was a descriptive research project 
conducted at the Orthopedic Skills Laboratory of the Health Sciences Department of the Federal University of Paraná. Easily accessible, low 
cost materials, such as a commercial-use mannequin, EVA plastic, PVC and copper tubing were used to develop the simulator.. Results: 
At the end of the project, it was possible to build a simulator of the endoscopic lumbar spine flavectomy technique with a budget of ap-
proximately  464 BRL, or approximately 140 USD. Conclusions: We concluded that it was possible to build an endoscopic lumbar spine 
flavectomy technique simulator on a budget of less than half a Brazilian minimum monthly wage, which makes training more accessible to 
academics, residents and surgeons. Level of Evidence V; Expert opinion.

Keywords: Education, Medical; Teaching Methods; Spine; Simulation Training; Endoscopy.

RESUMEN
Objetivo: El objetivo del estudio es el desarrollo de un simulador de bajo costo de la técnica de flavectomía endoscópica de la columna 

lumbar para uso como método de enseñanza, con el propósito de hacer que el entrenamiento endoscópico sea más accesible. Métodos: 
Se trata de un proyecto de investigación descriptivo, desarrollado en el Laboratorio de Habilidades en Ortopedia del Sector de Ciencias de 
la Universidad Federal de Paraná. Para el desarrollo del simulador fueron usados materiales de fácil acceso y bajo costo, como maniquí 
de uso comercial, plástico EVA, caños de PVC y cobre. Resultados: Al fin del proyecto, fue posible construir el simulador de la técnica de 
flavectomía endoscópica de la columna lumbar con presupuesto aproximado de 464 reales, aproximadamente 140 dólares. Conclusiones: 
Concluimos que es posible construir un simulador de la técnica de flavectomía endoscópica de la coluna lumbar con presupuesto por 
debajo de medio salario mínimo, lo que hace que el entrenamiento sea más accesible para académicos, residentes y cirujanos. Nivel de 
Evidencia V; Opinión del especialista.

Descriptores: Educación Médica; Métodos de Ensino; Columna Vertebral; Entrenamiento Simulado; Endoscopía.
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INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas a prática da cirurgia sofreu importantes 

modificações com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mini-
mamente invasivas. Essas técnicas tornaram-se uma tendência em 
muitos campos da cirurgia, inclusive na cirurgia da coluna vertebral.1 

Kambin e Gellman foram os pioneiros na área procurando um 
meio de acesso menos invasivo às herniações do disco interverte-
bral lombar, introduzindo em 1983 o conceito de discectomia lombar 
endoscópica percutânea.2 O procedimento foi então desenvolvi-
do e popularizado, tornando-se uma importante abordagem para 
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patologias da coluna devido às vantagens de um menor trauma 
tecidual podendo melhorar os resultados clínicos e reduzir as com-
plicações pós-operatórias.3

Concomitantemente ao desenvolvimento de tais técnicas, é ne-
cessária a elaboração de métodos de ensino e treinamento para 
o desenvolvimento das habilidades utilizadas no procedimento 
videoscópico.4 Desta maneira, os simuladores surgiram com o ob-
jetivo de tornar o processo de aprendizagem mais seguro e eficaz.5 
A simulação com espécimes de cadáveres é uma valiosa oportu-
nidade de aprendizado dada a verossimilhança anatômica com a 
cirurgia real, contudo, as restrições éticas e disponibilidade limitam 
o uso.6 Isto posto, a simulação utilizando modelos sintéticos surge 
como uma opção, possibilitando uma oportunidade de desenvolver 
habilidades em cirurgias videoscópicas.7

A discectomia lombar endoscópica percutânea, pela técnica inter-
laminar, apresenta uma curva de aprendizado íngreme, devido à alta 
exigência técnica.8,9 Os simuladores sintéticos disponíveis no mercado, 
para treino desta técnica, são de alto custo, pois há necessidade de 
uso de aparelhos de alta tecnologia, em geral importados, como mo-
nitor, câmera, fonte de luz e ótica, limitando o acesso ao treinamento.6

Nesse cenário, o objetivo do estudo é o desenvolvimento de 
um simulador acessível da técnica de flavectomia endoscópica da 
coluna lombar.

MATERIAIS E MÉTODOS 
O modelo simulado é de uma coluna lombo-sacral mas-

culina adulta. Foi utilizado um manequim de plástico bege, de 
uso comercial, de busto masculino com as dimensões de 67 
cm de altura, 20 cm de largura e 35 cm de comprimento. O 
manequim foi serrado ao meio no sentido coronal, seguindo a 
linha axilar média. Na extremidade caudal foram fixadas duas 
dobradiças. (Figura 1) 

Na lateral esquerda foram fixadas duas alças retas do tipo pu-
xadores de 92 mm da cor preta, uma em cada metade do mane-
quim. Nas porções proximais e distais do manequim foram fixados 
pés niveladores do tipo macho-fêmea de duas polegadas com 
parafusos. Na região proximal, os pés foram primeiros fixados a 
uma barra de alumínio de 14 cm, e então essa barra de alumínio 
foi fixada no pescoço. (Figura 2) 

Na porção inferior desses pés foram adicionados pontos de cola 
quente com a função de antiderrapante. Para permitir o acesso do 
material de endoscopia, foi aberto um acesso circular de 25 mm 
de diâmetro, na região dorsal do manequim, na altura da transição 
de L5-S1 lado esquerdo. Esse acesso foi coberto por um quadrado 
de de 2x2cm, de EVA da cor bege, com uma abertura longitudinal, 
com o objetivo de simular a pele com a incisão. (Figura 3) 

Para preenchimento do espaço interno do manequim foi utiliza-
da espuma de densidade 23 com 10 cm de espessura. Foram utili-
zados dois paralelepípedos de 32x13x10 cm para a metade ventral 
do manequim. E para preenchimento da parte dorsal foi utilizado 
um paralepípedo de 38x31x10 cm, que foi recortado e moldado de 
maneira a permitir o encaixe da coluna em seu interior. (Figura 4) 

Modelo da coluna 
O modelo de coluna vertebral lombossacral utilizado, modelo 

EB-3012 da marca Astral Científica (Astral Cientifica Comercio De 
Produtos E Equipamentos LTDA, Curitiba, Paraná, Brasil), tem as 
dimensões aproximadas de 120x90x330 mm, e o peso de 775 g. 
Tal modelo é montado com uma haste metálica no seu interior, a 
qual foi preservada para fixação da coluna no manequim, para ga-
rantir imobilidade, a coluna foi colada nesta haste com uso de cola 
quente. A fixação distal dessa haste foi realizada com uma barra 
de alumínio com 20 mm de largura e 15 cm de comprimento que 
foi parafusada na porção central da parede caudal do manequim. 
Já a fixação proximal foi realizada com uma cantoneira de alumínio 

Figura 1. Visão da porção inferior da extremidade caudal do manequim, 
com as dobradiças.

Figura 2. Visão da porção anterior do manequim, com a fixação dos quatros 
pés niveladores.

Figura 3. Visão da porção posterior do manequim, com o acesso na altura 
da transição de L5-S1 no lado esquerdo.
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de 23 cm, dobrada em forma de “L”, com 5 cm, para permitir apa-
rafusamento na parede do manequim e encaixe da haste da coluna 
na parte superior da cantoneira. (Figura 5)

Ligamento Amarelo
O modelo de ligamento amarelo foi confeccionado com papel 

de EVA da cor amarela, cortado com 8 cm de largura por 11 cm 
de comprimento. (Figura 6) Para fixar o ligamento amarelo na coluna 

foi necessário pregar quatro pregos de aço de no modelo de coluna. 
Dois deles no sacro, um ao lado da crista sacral lateral esquerda 
entre o primeiro e segundo forames sacrais posteriores. Dois deles 
no lado esquerdo de L4, um no processo transverso, outro na lâmina.

Endoscópio 
Para a camisa de trabalho foi utilizado um cano de PVC de 

15 mm de diâmetro por 11 cm de comprimento, sendo que uma 
das extremidades foi cortada com um ângulo de 45º. Na porção 
superior desse cano foi acoplado uma conexão em “T” de PVC, co-
nectado a um cano de 6 cm em sua comunicação lateral. (Figura 7)

Para o endoscópio foi utilizado um cano de cobre de 10 mm 
de diâmetro e 18 cm de comprimento, sendo uma das extremida-
des cortada com um ângulo de 45º. (Figura 7) Nesse cano foram 
colados dois canudos de plástico de 5 mm por 20,5 cm utilizando 
silicone Polystic da cor branca. O cano foi então, acoplado a uma 
conexão em “T” de cobre de 15 mm de diâmetro, conectado a um 
cano de 5 cm em sua comunicação lateral. Em um dos canudos de 
plástico foi colada uma câmera de inspeção, do tipo sonda, com luz 
de LED e entrada USB, modelo SXT-5.0M da fabricante KKMOON.

Estes materiais somados têm o valor aproximado de 73 reais 
(aproximadamente 22 dólares).

Figura 4. Visão do espaço interno do manequim preenchido pela espuma.

Figura 5. Visão lateral do modelo de coluna vertebral com sacro, já fixada 
ao manequim.

Figura 6. A: Visão lateral do modelo de ligamento amarelo, já encaixado na 
coluna vertebral; B: Visão superior. 

Figura 7. À direita a camisa de trabalho confeccionada com cano de PVC, 
e à esquerda o endoscópio confeccionado com cano de cobre.
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RESULTADOS
O simulador para a técnica de flavectomia endoscópica da co-

luna lombar foi construído utilizando materiais de fácil acesso, com 
um orçamento abaixo de meio salário mínimo. Na Tabela 1 temos 
a descrição dos materiais e seus respectivos valores. Na Figura 8 
temos o conjunto final, com o simulador em uso. E na Figura 9 temos 
a imagem obtida pelo simulador durante a realização da flavectomia. 

DISCUSSÃO 
Técnicas cirúrgicas minimamente invasivas por videoscopia 

se tornaram uma tendência em muitas áreas da medicina, prin-
cipalmente na cirurgia da coluna vertebral.1 Sincronicamente ao 
desenvolvimento de tais técnicas foi necessária a elaboração de 
métodos de ensino e treinamento, uma vez que, estes demandam 
habilidades psicomotoras diferentes das utilizadas em cirurgias 
abertas.4 Nesse contexto, surgem os simuladores sintéticos como 
opção para o ensino e treinamento, contudo, os modelos disponí-
veis no mercado ainda se mostram com valores elevados, limitando 
o acesso a essa modalidade de aprendizado.10,11  

No presente estudo teve-se como meta desenvolver um simu-
lador para a técnica de flavectomia endoscópica da coluna lombar 
utilizando materiais de fácil acesso e baixo custo, sendo possível 
a sua reprodução por qualquer profissional interessado. Ao fim do 
projeto, conseguimos construir o simulador com o orçamento abaixo 
de meio salário mínimo (total aproximado de 464 reais, aproxima-
damente 140 dólares), o que torna o treinamento mais acessível. 
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Isso é importante uma vez que pesquisas mostraram que a simula-
ção, se realizada uma única vez, não é suficiente para garantir um 
aprendizado adequado, mas sim se adotada como um treinamento 
progressivo baseado na repetição.12 Até o momento da publicação 
desse artigo não existe na literatura trabalho similar, que busque o 
desenvolvimento de um simulador de cirurgia da coluna com mate-
riais de fácil acesso para possibilitar sua reprodutibilidade. É possível 
encontrar apenas estudos sobre simuladores que são construídos 
como protótipos utilizando materiais sintéticos, caros na produção e 
sem possibilidade de reprodução por outras pessoas interessadas.13

Outra vantagem do simulador desenvolvido é sua portabilidade 
podendo ser facilmente transportado para treinamento em diversos 
lugares. Tal mobilidade pode incentivar e facilitar o processo de 
aprendizagem, assim como os computadores portáteis facilitaram 
o processo de ensino nas mais diversas áreas do conhecimento 
nos últimos anos.14

Os simuladores permitem o desenvolvimento de habilidades 

Figura 8. Conjunto final do simulador em uso.

Figura 9. Imagens obtidas pelo videoscópio durante a realização do proce-
dimento de flavectomia no simulador.
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Tabela 1. Descrição dos materiais e seus respectivos valores. 

Material Valor

Modelo  

Manequim R$36,00

Espuma R$30,00

Pés niveladores R$20,00

Alças tipo puxadores e dobradiças R$5,00

Barra de alumínio R$5,00

Parafusos e porcas R$2,50

Modelo da coluna  

Coluna R$288,00

Barra de alumínio R$10,00

Cantoneira de alumínio R$5,00

Parafusos e porcas R$2,50

Ligamento amarelo  

EVA R$1,60

Pregos R$0,50

Endoscópio  

Cano PVC e conexão R$5,00

Cano cobre e conexão R$6,00

Silicone vedação R$5,00

Canudo plástico R$0,50

Câmera R$42,00

Total R$464,60

motoras básicas e habilidades visuais e espaciais melhorando o de-
sempenho do médico ao realizar um procedimento por videoscopia 
em um paciente real.8 O treinamento se torna essencial uma vez que 
o campo de observação é limitado, e a capacidade de manipula-
ção de instrumentos é reduzida.4  Durante o desenvolvimento do 
simulador encontramos dificuldade em reproduzir fidedignamente 
o campo de visão e manipulação de matérias utilizando canos de 
cobre ou PVC, pois estes possuíam dimensões maiores que os 
instrumentos reais. Uma solução encontrada foi a introdução de 
canudos plásticos de uso comercial dentro do cano de cobre, para 
assim limitar a capacidade de manipulação dos materiais, similar 
ao que ocorre no procedimento cirúrgico. Não encontramos na 
literatura, até o momento da publicação desse artigo, um traba-
lho que desenvolveu um videoscópio para simulação de cirurgia 
minimamente invasiva da coluna, é possível, contudo, encontrar 
trabalhos sobre a construção de endoscópios em outras áreas. Por 
exemplo, um trabalho desenvolveu um simulador endoscópico de 
ventriculostomia utilizando uma câmera de boroscópio com luz LED, 
canudo de aço inoxidável e peças impressas por uma impressora 
3D.15 Apesar de um resultado final esteticamente mais fidedigno 
ao instrumento real, o uso da impressora 3D limita o acesso e a 
possibilidade de reprodutibilidade do simulador.

Os ligamentos amarelos são formados por faixas largas e ama-
relo-claras de tecido elástico, que unem as lâminas das vértebras 
adjacentes, eles são finos na região cervical tornam-se mais espes-
sos na região lombar.16 A sua reprodução foi uma parte importante 
do desenvolvimento do simulador, pois a flavectomia é o foco da 
simulação, e estudos já comprovaram que quanto mais realista for 
o simulador, melhor o ambiente de treinamento, e melhor a trans-
ferência de habilidades.17 Para o nosso simulador, era essencial 
que o ligamento fosse o mais similar possível à estrutura real e, 
ao mesmo tempo, confeccionado de um material de fácil acesso. 
Para tanto foram testados diversos materiais como fitas de cetim, 
fitas de elástico e pedaços de EVA. Após alguns testes, incluindo 
a discussão com profissionais da cirurgia da coluna, concluiu-se 
que o EVA proporcionava uma reprodução adequada da estrutura 
real, com a grande vantagem de ser um produto de baixo custo e 
fácil acesso, permitindo fácil reposição do ligamento em cada ses-
são de treinamento de flavectomia. Na literatura não encontramos 
trabalhos que buscaram a reprodução específica do ligamento, é 
possível encontrar trabalhos sobre desenvolvimento de simulado-
res de punção lombar que abordam a resistência do ligamento à 
punção. Por exemplo, um trabalho projetou um simulador epidural 
para simular a perda de resistência e vários graus de resistência à 
pressão em cada tecido, e encontrou que a resistência à seringa 
de 1 mL simulou o ligamento amarelo.18 Outro trabalho, procurou 
comparar um simulador feito de um bloco de resina de espuma de 
melamina e uma folha de borracha de látex, com um simulador feito 
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com um pedaço de lombo de porco e com um simulador comer-
cial, encontrando resistência de inserção da agulha pelo ligamento 
amarelo semelhante.19 Apesar desses achados, acreditamos que 
não seria viável adotar esses materiais no simulador, optamos assim 
pelo uso do EVA. 

É difícil reproduzir partes moles de maneira realista mantendo 
propriedades similares à estrutura real, como a deformidade do 
tecido.20 Ao longo do desenvolvimento do projeto tivemos o cuida-
do de buscar materiais que conseguissem reproduzir as estruturas 
anatômicas, entretanto a reprodução não é perfeita. Exemplo disso 
é a escolha do manequim de uso comercial, que tem o formato mais 
parecido com corpo humano, entretanto o plástico tem densidade 
e maleabilidade diferentes. Além disso, optamos por preencher o 
interior do manequim com espuma, para simular a musculatura e 
tecido subcutâneo, o que cumpriu a função de guiar o procedimento, 
porém não proporcionou uma reprodução perfeita das estruturas. Um 
trabalho que buscou o desenvolvimento de músculos artificiais para 
um simulador em cirurgia minimamente invasiva da coluna encontrou 
que a borracha de silicone apresentou feedback háptico adequado 
para a simulação.21 Entretanto, como temos como objetivo o baixo 
custo, a fácil reprodutibilidade do simulador e o foco no procedimento 
específico da flavectomia endoscópica optamos por não utilizar o sili-
cone, mas sim blocos de espuma, que são materiais mais acessíveis.

Outra limitação encontrada foi a impossibilidade de reprodu-
ção dos instrumentais cirúrgicos para realização do procedimen-
to, como a tesoura e a pinça de preensão. Para a realização do 

procedimento de discectomia lombar endoscópica percutânea, o 
instrumental deve ter cerca de 165 mm por 5,6 mm, sendo que o 
canal de trabalho deve ter cerca de 4,1 mm, e os instrumentais 
como pinça e tesoura devem ter cerca de 3-4 mm.22 Procuramos 
materiais que conseguissem substituir os instrumentais do procedi-
mento, porém nenhum se mostrou suficientemente parecido. Para a 
reprodução da camisa de trabalho e endoscópio utilizamos canos 
de cobre e PVC que, embora apresentem dimensões maiores do 
que os utilizados na cirurgia, se mostraram efetivos na realização 
da simulação do procedimento no modelo. 

Por fim, o uso deste simulador, como método de ensino, ainda 
precisa de validação, com o uso de um método eficiente e objetivo 
de avaliação, como por exemplo, o GOALS (Global Operative Asses-
sment of Laparaoscopic Skills), utilizado para avaliar as habilidades 
cirúrgicas.23

CONCLUSÃO
É possível construir um simulador para a técnica de flavectomia 

endoscópica da coluna lombar utilizando materiais de fácil acesso, 
com um orçamento abaixo de meio salário mínimo.

Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito 
de interesses referente a este artigo.
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