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Introdução: A microcirurgia pode ser definida como conjunto de procedimentos 

cirúrgicos realizados com o auxílio de um meio óptico de magnificação. O domínio da 

técnica microcirúrgica é um processo longo e difícil. O treinamento prévio em 

simuladores deveria ser uma etapa fundamental na formação do cirurgião. Contudo, o 

elevado custo dos microfios limita esse treinamento. Assim, deve-se buscar modelos 

alternativos de baixo custo que reproduzam o ganho de habilidades dos atuais sistemas. 

Objetivos: Avaliar a utilização do fio de cabelo de peruca na realização de microsutura. 

Métodos: Foram utilizados fios sintéticos de peruca, sendo cada um medindo 15cm de 

extensão. Os fios sintéticos foram colocados paralelamente ao fio nylon 8-0, de agulhas 

encastoadas, previamente usadas em modelos de treinamento não-vivo, e a parte distal 

do fio nylon 8-0 foi colada na parte proximal do fio de cabelo sintético, por meio da 

cola de cianoacrilato. Para testar a qualidade do microfio de peruca, foram realizadas 

microsuturas comparando o fio sintético de peruca com o fio íntegro de nylon 8-0, 

microestrutura padrão, em modelo de treinamento microcirúrgico com luva de látex, 

realizando-se 3 pontos simples nas incisões: vertical, horizontal e obliqua. Após o 

treinamento, a qualidade de ambos os microfios foi avaliada por questionário. O 

questionário consistiu nos seguintes tópicos: (1) qualidade do fio (tamanho, força, 

elasticidade) e (2) qualidade geral da estrutura. Os escores de cada categoria foram 

avaliados por Likertscore. Para a análise estatística a qualidade da microssíntese de cada 

categoria foi classificada pelo escore Likert médio (escore 1,00–1,43 = qualidade muito 

ruim, 1,44–1,88 = de ruim à má qualidade, 1,89–2,32 = má qualidade, 2,33– 2,77 = de 

má à qualidade justa, 2,78–3,21 = qualidade justa, 3,22–3,66 = de justa à boa qualidade, 

3,67–4,10 = boa qualidade, 4,11–4,55 = de boa à excelente qualidade e 4,56–5,00 = 

excelente qualidade). O teste U de Mann ‐ Whitney foi usado para totalizar diferença do 

escore de Likert em cada categoria entre as microsuturas “teste” e “padrão”. Diferença 

estatisticamente significativa foi considerada se p <0,05. Resultados e Discussão: A 

qualidade do fio de peruca e da microestrutura padrão teve qualidade “justa à boa” e “ 

excelente”, respectivamente. A qualidade da sutura do microfio de peruca e da 

microestrutura padrão teve qualidade “justa à boa” e “excelente” , respectivamente. Em 

ambas categorias, comparado com o teste U de Mann-Whitney, a qualidade dos dois 

tipos de microsuturas não mostrou diferença estatisticamente significativa (p = 0,0013).  

Conclusão: O microfio feito de cabelo síntético de peruca pode ser usado como 

material alternativo para treinamento em microcirurgia, devido a sua qualidade 

aceitável, menor custo, fácil produção e disponibilidade  em comparação com a 

microestrutura padrão.  
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