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RESUMO
O método tradicional do ensino da Anatomia Humana se baseia no uso de
cadáveres, livros texto e na utilização de imagens de atlas. Aprender anatomia
através do cadáver contribui para a compreensão da forma, localização e
relação de vários órgãos e estruturas do corpo humano. Porém, o uso de
material cadavérico apresenta dificuldades na sua obtenção, conservação,
qualidade e quantidade. Dessa forma, para melhorar o ensino da anatomia, o
uso de outros objetos de aprendizagem, como modelos anatômicos, vídeos e
softwares, tem sido utilizado. A utilização desses recursos apresenta um
impacto real sobre o aprendizado da anatomia, traduzido em uma melhoria nas
notas dos estudantes. Porém, tais objetos de aprendizagem não devem
substituir o material cadavérico, mas deve haver a integração de todos esses
métodos, visando-se melhorar o desempenho dos alunos. Este artigo
apresenta uma revisão da literatura sobre os objetos de aprendizagem
utilizados para melhorar o ensino da Anatomia Humana.
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1 - INTRODUÇÃO
No ensino e aprendizagem de conteúdos da disciplina Anatomia
Humana é de fundamental importância a observação direta das estruturas
tridimensionais nas peças cadavéricas

[1]; [2]

. Entretanto, a utilização de material

cadavérico para o estudo da Anatomia apresenta algumas dificuldades no que
se refere à sua obtenção, a sua adequada conservação, a quantidade e
qualidade do material; e ao tipo de local de acondicionamento, podendo,
também, as peças anatômicas sofrerem degradação devido à constante
manipulação [1].
Em virtude disso, as tentativas de se aprimorar as atividades práticas
educacionais da Anatomia, têm sido reconhecidas e assinaladas por vários
autores

[3]; [4]; [5]

. Para integrar o ensino clássico da Anatomia, o uso de objetos

de aprendizagem tem se mostrado cada vez mais eficaz. Vários modelos e
métodos pedagógicos têm sido propostos, todos adequando o ensino à
realidade atual

[1]; [6]

. Nesse contexto, pode ser citado o uso de software com

banco de imagens de preparações anatômicas
[2]; [7]

[4]

, a criação de páginas na Web

, a produção de mini-vídeos gravados em DVD a serem utilizados em sala

de aula, laboratórios de informática e, principalmente, na residência do aluno e
a implantação de sistema de geração de imagens, que permite uma
preparação anatômica seja transmitida simultaneamente em vários laboratórios
de aulas práticas ou que possa chegar aos televisores instalados nas salas de
aula teórica [8].
O uso desses recursos tem um impacto sob o aprendizado teórico e
prático de temas morfológicos traduzido em um incremento na avaliação dos
alunos [2]; [9]; [10] e no processo de aprendizado

[1]

.

Com esse objetivo é considerado o uso de computadores e vídeos ou de
várias mídias acopladas como parte da estratégia para adequar a linguagem da
geração que está sendo ensinada a Anatomia, superando também as
dificuldades existentes

[11]

. A partir do desenvolvimento tecnológico do vídeo,

da televisão, da TV a cabo, dos computadores e da internet, abriu-se uma porta
para o estudo de novas tecnologias e sua aplicação no ensino [11]. Atualmente
existe uma dinâmica para se obter informação e conhecimento com uma
transmissão em tempo real. A internet faz parte do universo sócio-histórico e

cultural. As pessoas em idades escolares e universitárias passam diariamente
várias horas (> 6 horas) diante do computador

[12]

, inseridas em um mundo

virtual, que poderia ser direcionado, parte de seu tempo, a dedicação de
estudos regulares e curriculares. Aprendem a partir, e com esse canal de
comunicação, reproduzindo hábitos e costumes culturais [12].
Com isso, o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão da
literatura sobre os objetos de aprendizagem utilizados no ensino da anatomia
humana, e analisar a influência dos computadores na mudança dos objetos de
aprendizagem em conteúdos da disciplina de Anatomia.
2 – Importância das peças cadavéricas no processo ensino-aprendizagem
da Anatomia Humana.

A utilização de peças cadavéricas para o processo de ensinoaprendizagem da Anatomia Humana é uma atividade única, imprescindível e
indispensável
[15]

[13]

que contribui para a compreensão da forma, localização

[14];

e relações dos diferentes órgãos e estruturas do corpo humano [14]; [13]; [15].
Na visão discente, poder realizar dissecações e aprender com o material

cadavérico proporcionam conhecimento, estudo
estruturas

[14]; [15]

[15]

e aprendizagem das

, além de corrigir conceitos teóricos errôneos e/ou variações

sobre aspecto topográfico

[14]

, existindo por parte deles uma necessidade de se

melhorar as aulas práticas de anatomia, como uma maior quantidade de horas
dedicadas à demonstração de peças cadavéricas

[16]

.

3 – Dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem da
Anatomia Humana.
Com o aumento na quantidade de alunos nas universidades

[16]; [7]

, vê-se,

atualmente, uma discrepância entre as demandas dos mesmos e a oferta de
recursos disponíveis nas instituições
material cadavérico

[7]; [17]

[16]

, como dificuldade em se conseguir

que, em muitos casos, nem sempre são recursos

adequados quantitativa e qualitativamente com a formação e informação
necessárias para os futuros profissionais durante a graduação
esbarrarem em questões legais e burocráticas.

[16]

. Além de se

Assim, em muitas instituições, devido à falta de recursos didáticos
disponíveis nas aulas práticas, a quantidade de carga horária da mesma é
reduzida e, muitas vezes, compensada com o aumento na carga horária
teórica, fato este nem sempre satisfatório para o processo educacional do
aluno

[16]

. Por outro lado, inevitavelmente a utilização de material cadavérico

para o estudo de determinados conteúdos anatômicos, são de difíceis
percepções devido à complexidade das estruturas envolvidas e à sobreposição
dos elementos anatômicos

[5]

. Soma-se a isso, o fato de nem sempre o aluno

ter livre acesso às peças cadavéricas fora do seu horário de aula, impedindo
que os mesmos possam revisar o conteúdo ou mesmo reciclá-lo, quando não
mais estiverem cursando a disciplina.
Além das peças cadavéricas, as imagens disponíveis em livros texto e
atlas, fornecem um suporte adicional ao aprendizado do aluno, no entanto, a
utilização desses recursos se torna inacessível a muitos alunos de graduação,
seja pelo alto custo desses livros ou pelo número de exemplares disponíveis
nas bibliotecas que muitas vezes não consegue atender a grande demanda de
alunos. Por exemplo, um dos atlas de Anatomia mais utilizado pelas
universidades e cursos técnicos profissionalizantes é o do autor Johannes
Sobotta, que custa em torno de US$ 245 [18].
Outro fator que dificulta o aprendizado é o fato de a memorização de
estruturas com nomes bastante complexos pela sua especificidade, tornar a
tarefa de ensino-aprendizagem da Anatomia Humana monótona demais e, por
vezes, gera desinteresse e frustração na maioria dos alunos, quando não
ministrada de maneira construtivista

[19]

. Neste cenário fora de uma linguagem

acessível, os professores desta área se deparam com o desafio de apresentar
o conhecimento anatômico de forma concisa e atraente, e de desenvolver
mecanismos que substituam tais recursos didáticos

[2]

.

Assim sendo, tendências educativas atuais são concordantes que a
utilização

de

outros

aprendizagem, vídeos

objetos
[15]

de

aprendizagem,

, modelos anatômicos

[20]; [17]; [5]

como

módulos

e software

de

[21]; [19]; [15]

torna-se necessária no ensino-aprendizagem da anatomia [20]; [17]; [5]; [15].
4 – Utilização de modelos anatômicos no processo ensino-aprendizagem
da Anatomia Humana.

[22];

Os modelos anatômicos

[20];

[17];

[5]

consistem em modelos

tridimensionais plásticos, que imitam as peças cadavéricas, além dos modelos
criados pelos próprios alunos
aprendizagem dos mesmos

[23]

. Constituem um importante apoio para a

[15]; [5]

, uma vez que conseguem reproduzir as

estruturas anatômicas de maneira esquemática, proporcionando uma melhor
visualização
conteúdo

[22]

, distinção, manipulação

[22]; [20]

[5]

e, consequentemente, fixação do

o que se traduz pelo melhor rendimento na avaliação do

conteúdo realizada pelos alunos [17]; [5].
Em um estudo recente

[17]

, foi avaliado o rendimento prático de alunos

frente à utilização de material cadavérico e o uso de modelos sintéticos e
observou-se que o desempenho dos alunos é maior, quando as perguntas são
feitas em modelos anatômicos e menor, quando são feitas em peça cadavérica.
Vale salientar que quanto mais complexo for o modelo, mais difícil de o
aluno reconhecer as estruturas. Por outro lado, existem modelos que são mais
esquemáticos, em que é mais fácil reconhecer os diferentes elementos
anatômicos presentes. No entanto, esses modelos mais simples podem se
tornar um obstáculo maior para a identificação de estruturas anatômicas
características de determinada região [17].
Em se tratando das atividades de criação de modelos anatômicos pelos
próprios alunos, além das vantagens anteriormente descritas, é possível que
haja o desenvolvimento de atitudes, valores e habilidades, isso por que, nessa
atividade, os alunos se tornam sujeitos ativos no processo ensinoaprendizagem, trabalhando em equipe ou em dupla; pesquisando, criando e
criticando seu trabalho, sendo o docente apenas um guia durante a preparação
e discussão do tema escolhido para a aprendizagem discente [23].
A literatura também descreve a utilização de modelos de baixíssimo
custo, criados a partir do uso de materiais simples
lençóis

[24]

[24]; [25]; [26]

como cordas

[25]

e

, somado à criatividade do docente para serem usados durante a

sala de aula com o intuito de facilitar a compreensão de determinados temas
morfológicos de difícil compreensão, mesmo usando peças cadavéricas ou
modelos sintéticos. Comparações simples que deixam os alunos interessados
e que facilitam a compreensão do tema abordado

[24]; [25]; [26]

.

Vale salientar que a intenção dos modelos anatômicos não é substituir o
cadáver do lugar que este tem como o principal objeto de aprendizagem para o
estudo da anatomia

[5]

, mas prover um material suplementar

[22]; [5]

, associado

às peças de rotina nas aulas práticas de anatomia [22]; [20].
5 – Utilização de softwares e vídeo aulas no processo ensinoaprendizagem da Anatomia Humana.

De acordo com a literatura, não é apenas com uma excelente exposição
teórica sobre o tema morfológico

[16]

seguida do método tradicional de se

utilizar o material cadavérico que se deve proceder no ensino-aprendizagem da
anatomia [27]. Na verdade, uma sala de aula em que os conceitos dos livros são
repetidos, que não aponta nada de novo e na qual só se utiliza imagens 2D não
pode ser considerada uma sala de aula ideal. Porém, uma sala de aula em que
se utilizam conceitos anatômicos complexos, mostrando a utilidade prática do
conhecimento anatômico abordado do ponto de vista clínico ou experimental,
pode ser considerada uma excelente sala de aula, uma vez que a linguagem
do conteúdo é adequada ao aluno [21].
Atualmente, com a influência da tecnologia da informação e como
resultado da era da internet, as comunicações atuais e futuras estão mudando
em um menor período de tempo do que se imaginava

[27]

. Dessa forma, o uso

de métodos modernos de ensino representa um desafio que envolve não
somente a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
mas uma mudança de mentalidade dos próprios docentes [9]. Para isso, estudar
a questão da inserção da tecnologia no ensino da Anatomia Humana significa
propiciar alternativas para integrar e dinamizar as aulas de Anatomia Humana,
de maneira a favorecer uma aprendizagem coerente com a realidade ética e
social e com o mercado de trabalho que os estudantes dos cursos da área de
saúde encontrarão após sua graduação [6].
Assim sendo, para apoiar a verdadeira integração do sujeito, exige-se o
desenvolvimento de recursos multimídias para responder às novas abordagens
educacionais

[4]; [27]

. Dessa forma, o uso de vídeo aulas

[28]; [29]; [30]; [31]

, de

softwares apropriado e a opção de se verificar o conteúdo on line tornaram-se

complementos úteis aos métodos tradicionais de ensino da Anatomia Humana
[27]

.
Reconhecendo o seu enorme potencial, o vídeo deve ser utilizado não

só para reforçar o que foi ensinado pelo professor em sala de aula, mas, para
ativar os sentidos dos alunos, sua crítica e exemplificar de forma mais
abrangente, facilitando todo processo de ensino aprendizagem. De acordo com
a literatura, a utilização de vídeos para o ensino da Anatomia Humana
[31]

[28]; [29];

, mesmo aqueles produzidos de maneira amadora, contribuem para

alcançar, satisfatoriamente, os objetivos propostos

[29]; [31]

, o que melhora

significativamente a compreensão dos alunos sobre o conteúdo anatômico
abordado [28]; [29]; [31].
Em se tratando do uso de softwares, trabalhos prévios ressaltam que os
modelos computacionais apresentam uma boa aceitação pelos alunos, além de
facilitarem a compreensão da anatomia
[3];

[2]

[3]; [4]

e melhorar o rendimento discente

. Nesse contexto podem ser citados os softwares de desenhos

esquemáticos

[3]; [19]

de dissecação

, de preparações cadavéricas

[32]

[3]; [2]; [4]

, para facilitar a prática

e de um dicionário bilíngue de estruturas e termos

anatômicos [19].
Quanto mais funcionalidade e didática o recurso oferecer, mais atraente
e estimulante o mesmo se torna para o aluno. Tal fato foi comprovado no
trabalho de

[2]

que compararam o desempenho de alunos que utilizaram um

software de preparações cadavéricas sem animações no ano de 2000, com o
desempenho de alunos que tiveram acesso a um software de preparações
cadavéricas com animações no ano de 2001 e encontraram que o software
com animações, pela sua melhor qualidade, tornava as imagens auto
explicativas e os alunos que tiveram acesso ao mesmo obtiveram melhor
rendimento do que àqueles que tiveram acesso apenas ao software de
preparações anatômicas sem animações. Além disso, quando os dois
softwares foram livremente disponibilizados, o número de acessos à página
que continha o software com imagens de preparações anatômicas com
animações foi maior.
Ainda de acordo com

[2]

não basta somente apresentar imagens de

preparações cadavéricas; deve-se também utilizar imagens de anatomia de
superfície e de procedimentos clínicos como radiografias, endoscopia e

ecografias, uma vez que as mesmas apresentam a anatomia “in vivo”. Esta
estratégia docente incrementa enormemente o desejo de os alunos adquirirem
um adequado conhecimento sobre a anatomia.
A fim de verificar o impacto que o uso de softwares de preparações
anatômicas animadas, de imagens radiográficas e de Ressonância Magnética
(RM) exerce sobre o conhecimento da anatomia, um estudo

[7]

comparou a

facilidade de os alunos em reconhecer estruturas anatômicas com o uso de tais
recursos e com o uso de peças cadavéricas. Os autores encontraram que os
alunos têm uma maior capacidade em responder corretamente às perguntas,
quando as mesmas são feitas com o uso do software, seguida das perguntas
feitas ou com o uso de imagens de raio X ou de imagens de RM. O rendimento
mais baixo se deu na identificação dos elementos anatômicos na peça
cadavérica. Porém, segundo

[3]

, a associação do software, seguidas de aula

prática, aprimora ainda mais o rendimento dos alunos, uma vez as notas são
maiores do que quando o software é usado sozinho.
Assim sendo, é preciso ratificar que os modelos didáticos (softwares,
vídeos, atlas e modelos sintéticos) auxiliam a construção visual da forma, mas
não substituem a estrutura do cadáver que impressiona e gera interesse por
sua semelhança na organização com o corpo humano vivo [13].
6 – Considerações Finais
A

Anatomia

Humana

apresenta

dificuldades

referentes

à

sua

complexidade, disponibilidade de material cadavérico e carga horária de aulas
práticas.
Apesar de todas as dificuldades encontradas, resta ao docente o desafio
de tornar a disciplina em uma linguagem mais acessível para a geração de
estudantes universitários e de cursos técnicos profissionalizantes; dando
significado a cada tema abordado a fim de se evitar que os estudantes a vejam
como uma disciplina de pura memorização e sem conexão com outras
disciplinas do ciclo profissional. A introdução dos objetos de aprendizagem
usados na Anatomia, juntamente com o uso das peças cadavéricas
complementam-se, mostrando serem ferramentas eficientes para se atingir tais
propósitos, uma vez que facilitam a compreensão e a visualização das
estruturas anatômicas.

Diante das novas abordagens educacionais bem como do uso cada vez
mais comum dos computadores e da internet, o uso de softwares em anatomia
tem apresentado uma satisfação na utilização pelos alunos, fato este
amplamente relatado na literatura e traduzido em um melhor rendimento em
suas avaliações.
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