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RESUMO
A Anatomia Humana é um dos principais componentes curriculares pertencentes ao
ciclo básico dos cursos de medicina no Brasil. O estudo dessa disciplina, na maioria
das universidades brasileiras, é feito através de aulas teóricas expositivas e atividades
práticas utilizando cadáveres ou suas partes isoladas. Em geral, essas atividades
práticas são feitas por meio de estruturas corpóreas já preparadas (prossecção), ou
pela dissecção de corpos pelos estudantes no laboratório de anatomia. O objetivo do
presente estudo avaliativo foi avaliar a dissecção como método de ensino e sua
adequação após a implantação do sistema modular integrado de ensino na UNIRIO,
no ano de 2014. Esse novo sistema reestruturou o curso de medicina com reflexos no
ensino de anatomia humana para alunos do primeiro período de medicina. A
abordagem avaliativa utilizada no estudo foi a centrada nos objetivos e os dados foram
obtidos por meio de dois instrumentos elaborados pelo autor: um questionário
respondido por 26 estudantes e uma escala avaliativa respondida por 100 estudantes,
aplicados em tempos distintos. Duas questões avaliativas foram propostas para
nortear o estudo, que inqueriam sobre até que ponto a implantação do sistema
modular integrado de ensino na Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO interferia
na prática de dissecção adotada como modelo de ensino de anatomia humana; e em
que medida, na ótica dos estudantes, a dissecção quando comparada com a
prossecção era melhor ou pior avaliada. Os resultados apontaram que ambos os
métodos possuem sua importância no ensino da Anatomia Humana, porém, exista
necessidade de adequação da atual metodologia de ensino do componente curricular
Anatomia Humana em consonância com o sistema modular proposto pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de medicina no Brasil.
Palavras-chave: Avaliação. Anatomia Humana. Dissecação de Cadáveres. Sistema
Modular.

ABSTRACT
Human anatomy is one of the main curricular components of the basic cycle of
medicine courses in Brazil. The study of this subject, in most Brazilian universities, is
through theoretical and expository lectures and practical activities using cadavers or
individual parts. Generally, these practical activities are carried out through corporeal
structures already prepared (prosection), or dissections done by the students in the
anatomy laboratory. The evaluative study’s objective was to evaluate dissection as a
teaching method and its suitability after the implementation of the integrated modular
teaching system at the Federal University of the State of Rio de Janeiro, in 2014. This
new system restructured the medicine course with repercussions in the human
anatomy teaching methods for students in the first semester. The evaluative approach
used in the study was objectives-oriented and two instruments elaborated by the
author obtained the data: one questionnaire answered by 26 students and an
evaluative scale answered by 100 students, applied separately. Two evaluative
questions were proposed to guide the study. The first inquired to what extent the
implementation of the integrated modular teaching system in the Medicine and Surgery
School of the Federal University of the State of Rio de Janeiro would interfere on the
dissection practice in place for human anatomy teaching. The second asked, from the
students’ perspective, in what measure the dissection when compared to the
prosection is better or worse evaluated. The results show that both methods possess
their own importance in the teaching of human anatomy, although an adaptation of the
current teaching methodology of the curricular component is needed in accordance
with the modular system proposed by the National Curricular Guidelines for medical
courses in Brazil.
Keywords: Evaluation. Human anatomy. Cadaver dissections. Modular system.
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1 O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA
A disciplina Anatomia Humana é uma das principais disciplinas do ciclo básico
de todos os cursos da área da saúde. Está inserida no âmbito das ciências
morfológicas, que dão conta do estudo da formação e constituição microscópica e
macroscópica do organismo (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). Apresenta um
programa de conteúdo extenso, normalmente nos primeiros períodos dos cursos de
graduação da área da saúde, ampliando consideravelmente o que foi aprendido
durante o ensino médio. Essa disciplina, ao ampliar o conteúdo, aborda temas novos,
com nomenclatura desconhecida e, dependendo da metodologia utilizada, os alunos
podem apresentar maior ou menor grau de dificuldade para aprender os principais
tópicos, que serão de extrema utilidade nos ciclos profissionais, e que auxiliarão os
futuros profissionais a desempenharem suas funções com qualidade nos cenários de
trabalho. Segundo Saling (2007) a disciplina de Anatomia Humana busca fornecer aos
alunos um amplo conhecimento do corpo humano, para com isto facilitar a
aprendizagem nos ciclos profissionalizantes dos cursos da área da saúde.
Embora imprescindível para o ensino na área da saúde, de acordo com
Fornaziero e Gil (2003), a percepção, por parte dos estudantes, da utilidade do ensino
da Anatomia Humana só acontece quando, já profissionais, de frente para o paciente,
necessitam fazer uso de algum conhecimento para solucionar uma situação clínica ou
cirúrgica. Como a finalidade do ensino de Anatomia Humana é preponderantemente
focalizar o conhecimento do corpo humano, a utilização de cadáveres para
demonstração prática daquilo que deve ser aprendido constitui um método de grande
valor para o aluno. Costa, Costa e Lins (2012), em trabalho realizado na Universidade
Federal de Pernambuco com 542 alunos, apontaram que, para 90% dos pesquisados,
o estudo com cadáveres era indispensável para o aprendizado e 80% relataram da
impossibilidade de substituí-los por material alternativo (materiais sintéticos,
computadores, etc).
O ensino e aprendizado da Anatomia Humana, em geral, traz, para o estudante
e para os profissionais envolvidos neste processo, um grande desafio pedagógico:
como aprender em tão pouco tempo uma enorme e variada quantidade de novas
informações, tendo que cursar simultaneamente as outras disciplinas do período
específico de cada curso.
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Há um consenso na área de que a inclusão de novos modelos didáticos no
ensino de Anatomia Humana torna-se importante, pois exerce uma função pedagógica
de ajudar os alunos a relacionar a teoria aprendida em sala de aula e a prática, mas
não devem substituir o uso do cadáver como material de estudo (MORAN; MASETTO;
BEHRENS, 2003). Essa conjugação de modelos variados irá propiciar aos alunos
condições para uma melhor compreensão dos conceitos, do desenvolvimento de
habilidades, competências e atitudes, cada vez mais relacionadas às novas
tecnologias e tendências. No entanto, Kenski (2003) destaca que a diferença didática
não está apenas na utilização ou não dessas novas tecnologias, mas na compreensão
das suas possibilidades. E, ainda, na compreensão da lógica que permeia a
movimentação entre os saberes no atual estágio da sociedade tecnológica. A partir
desta informação, a autora observa que todas as tecnologias de ensino precisam ser
vistas como geradoras de oportunidades para alcançar o conhecimento, e não
proporcionam uma certeza de que elas serão eficazes no que se propõem. Nesse
sentido, Nanni (2004) chama a atenção para a necessidade de haver uma relação
entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e o cotidiano dos alunos, em oposição
às aulas que priorizam a memorização, sem relação alguma com a vida real.
O ensino de Anatomia Humana, portanto, não é diferente do ensino das demais
disciplinas das diferentes áreas do conhecimento. Nele, a atividade de aprendizagem
está diretamente relacionada aos diferentes fatores que se relacionam de maneira
integrada no processo de ensino. Não apenas o professor, mas também o estudante,
devem ser agentes ativos do processo de ensino e aprendizagem e responsáveis por
importantes funções que o material didático pode representar: ensejar o diálogo
permanente, orientar o estudante, motivar para a aprendizagem e também para a
ampliação desses conhecimentos sobre os temas trabalhados, possibilitar a
compreensão crítica dos conteúdos, instigar o estudante para a pesquisa e possibilitar
o acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem (NEDER; POSSARI,
2001).

1.1 O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
O ensino da Anatomia Humana tem sido realizado, em diversas universidades,
por meio de cadáveres humanos e utilizando-se órgãos previamente preparados para
esse fim. Entretanto, na história da anatomia, a obtenção de cadáveres sempre foi um
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grande problema, e atualmente é cada vez menor o número de cadáveres destinados
às escolas de Medicina. Por exemplo, no Departamento de Anatomia da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), os alunos do curso médico matriculados nas
disciplinas de Anatomia já deixaram de dissecar devido à redução do número de
cadáveres captados pela universidade (MELO; PINHEIRO, 2010).
Não obstante essa dificuldade, o estudo da Anatomia Humana nas
universidades brasileiras é sempre feito por meio de aulas teóricas expositivas e
atividades práticas em laboratórios. Nas atividades de ensino, busca-se organizar o
aprendizado das estruturas que compõem o corpo humano, seja de maneira
topográfica, quando se faz a opção pelo estudo de uma região específica (por
exemplo: a anatomia da região cervical; anatomia da cabeça; anatomia do mediastino
e da cavidade torácica), seja por uso de abordagem sistêmica, buscando o
aprendizado pelo estudo e descrição dos diferentes sistemas e aparelhos orgânicos,
como acontece no ensino de biologia para alunos do ensino médio, porém, com o
aprofundamento que o ensino superior em saúde exige (TORTORA, 2006).
Para Ramos (2008), o processo ensino-aprendizagem de Anatomia Humana
tem se apresentado complexo e difícil para grande parcela dos estudantes em virtude
da ênfase na memorização de estruturas infindáveis, com nomes bastante complexos,
tornando o estudo monótono e desestimulante. O modo como o educador aborda o
conteúdo, geralmente de forma pouco participativa e descontextualizada, repercute
negativamente no processo de aprendizagem do educando.
A utilização de métodos alternativos para o ensino da Anatomia Humana tem
sido a solução buscada nas principais universidades e descritos por diferentes autores
(SILVA; MACHADO; BIAZUSSI, 2012; BRAZ, 2010; RIBEIRO; OLIVEIRA; SILVA,
2012). Entre eles estão a utilização de peças preparadas por meio de técnicas como
a plastinação, utilização de imagens produzidas via tomografia computadorizada (TC)
e outras técnicas de exames por imagens, material produzido em multimídia, vídeos
e CDs em 3D. Segundo Verri et al. (2008), atualmente as universidades buscam
métodos e inovações no ensino para atender a falta de base dos estudantes
ingressantes que chegam com grandes expectativas quanto a adquirir novos
conhecimentos.
Essa preocupação com a efetividade do ensino de Anatomia Humana nas
universidades passa por escolhas, valores e compromissos éticos. Para Montes e
Souza (2008, p. 66):
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Não podemos esquecer que o trabalho docente está impregnado de
intencionalidade, e que visa à formação humana por meio de
conteúdos e habilidades, de pensamentos e ações, o que implica
escolhas, valores, compromissos éticos. Isto significa introduzir
objetivos de natureza conceitual, procedimental e valorativa, em
relação aos conteúdos da matéria que ensina; transformar o saber
científico ou tecnológico em conteúdos formativos; selecionar e
organizar conteúdos de acordo com critérios lógicos e psicológicos,
em função das características dos alunos e das finalidades do ensino;
utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos, inserindo-os
em uma estrutura organizacional em que participe de decisões e
ações coletivas.

Ribeiro, Oliveira e Silva (2012) descrevem a metodologia de projetos, que
integra teoria e prática, como algo a ser trabalhado nas universidades para
transformar a prática docente, predominantemente individualista, em uma ação
conjunta, em que os alunos participem do direcionamento das ações e a relação
professor-aluno torne-se uma relação horizontal de poder, ou seja, que exista uma
demanda de diálogo, que proporcione a troca de saberes e de conhecimentos em um
processo, ao mesmo tempo, horizontal e dialógico. Uma metodologia que estimule os
estudantes a aprenderem a aprender e não a se submeterem a uma educação
bancária (FREIRE, 1996).
Atualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), na maior
parte das instituições de ensino, o ensino da Anatomia Humana é feito com a utilização
de corpos de pessoas que faleceram e não foram procurados por amigos ou
familiares. Assim, de acordo com a Lei n° 8.501 (BRASIL,1992), estes cadáveres
podem ser utilizados para o ensino e para a pesquisa. Com o grande aumento de
faculdades e a progressiva diminuição do número de corpos não reclamados, as
universidades tem enfrentado grande dificuldade em obter peças anatômicas para o
ensino. Tal fato é preocupante porque a utilização de cadáveres para fins de ensino e
de investigação científica, produzindo conhecimento resultante da dissecação, é
considerada parte indispensável na formação de profissionais de saúde (OLIVEIRA,
2001). Tanto é assim que instituições que não possuem anatômicos, como são
conhecidos os laboratórios de Anatomia Humana, geralmente trabalham com peças
plásticas ou de resina industrializadas, que reproduzem com certa qualidade o que se
observa no cadáver, ou em órgãos isolados.
Uma técnica que vem sendo utilizada em algumas universidades é a
plastinação, desenvolvida a partir de 1977. Essa técnica foi desenvolvida pelo médico
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e professor Gunther Von Hagens, da universidade de Heidelberg, na Alemanha, que
criou um processo que consiste numa forma moderna de mumificação fazendo com
que os corpos tenham uma alta durabilidade. Cerca de 70% dos corpos humanos
consistem de fluidos. Eles são indispensáveis tanto para a vida quanto para a
decomposição. Com a plastinação, fluidos no tecido são substituídos por plásticos,
tais como borracha de silicone, resina de epóxi ou de poliéster resina, em especial um
processo de vácuo. Uma das vantagens desta técnica é o aluno conseguir utilizar o
material de estudo cadavérico, desprovido de formolaldeído e outras substâncias, que
são utilizadas tanto na conservação, quanto na impregnação feita na técnica de
embalsamamento, que interrompe o processo de decomposição do cadáver. Sem
cheiro, sem ardência de mucosas e dos olhos e sem risco de contaminação por
substâncias químicas que podem fazer mal a sua saúde, o estudante consegue
permanecer mais tempo dentro do laboratório anatômico e isso pode representar
maior tempo de estudo.
Existem algumas críticas ao uso de peças plastinadas em substituição total ao
ensino com peças “molhadas” (peças fixadas com formolaldeído), bem como a não
utilização de cadáveres, principalmente para alunos de medicina, pois as peças
plastinadas não conseguem reproduzir com fidedignidade grande parte de estruturas,
órgãos e regiões corporais. Já em peças de neuroanatomia, a técnica da plastinação
funciona muito bem, devido à estrutura histológica do sistema nervoso, bem como de
sua macroscopia.
Segundo Fornaziero (2003), além da importância de bem escolher cada técnica
de ensino de anatomia prática eficiente, deve-se considerar que quanto mais se dotar
os estudantes de ferramentas para o aprendizado de anatomia, melhor será a eficácia
do processo de ensino.

1.2 O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA NA UNIRIO
Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), local em que
o presente estudo avaliativo se desenvolveu, o ensino prático dessa disciplina é feito
utilizando-se material cadavérico com os alunos do curso de medicina, enfermagem,
biomedicina, nutrição e ciências biológicas, mediante aulas práticas demonstrativas a
partir do que foi abordado em aulas teóricas ministradas previamente. No curso de
medicina, especificamente, além das aulas práticas demonstrativas, a abordagem é
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feita também por meio da dissecação de cadáveres humanos que são cedidos para a
instituição de ensino.
Quanto a esta questão, o ano de 2010 tornou-se um marco para Disciplina de
Anatomia da UNIRIO, pois a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do
município do Rio de Janeiro, a partir do Decreto nº 1.566 (RIO DE JANEIRO, 2010),
dispôs normas e requisitos sobre a cessão e distribuição de cadáveres, não
reclamados, às Faculdades de Medicina para a prática do estudo de anatomia
humana. Menos de um mês após sua publicação, foram encaminhados à disciplina
de anatomia, sete cadáveres que estavam aguardando para serem sepultados, que
foram destinados para o ensino e pesquisa. Então, após dois anos sem receber
nenhum cadáver para estudo, o curso de medicina voltou a ter aulas práticas de
dissecação. Graças a essa legislação, a UNIRIO tem, desde então, seu acervo
cadavérico restabelecido (TAVARES JUNIOR; CORRÊA, 2011).
A UNIRIO, quando notificada pela Unidade Público-Hospitalar, tem o prazo de
cinco dias para providenciar a remoção do cadáver não reclamado para a Disciplina
de Anatomia. Acompanha o cadáver, Ofício da Secretaria de Atenção Hospitalar,
Urgência e Emergência destinando o corpo à Instituição de Ensino, bem como o
Registro do Óbito e a Guia de Sepultamento. Estes documentos são arquivados na
Disciplina de Anatomia do Departamento de Ciências Morfológicas do Instituto
Biomédico da UNIRIO e o cadáver encaminhado ao anatômico.
A Disciplina de Anatomia Humana, ministrada aos cinco cursos de graduação
da UNIRIO, sob a responsabilidade do Departamento de Ciências Morfológicas,
ocorre a cada semestre para aproximadamente 300 estudantes ingressantes. Esses
estudantes são organizados em disciplinas específicas para os respectivos cursos e
frequentam as aulas teóricas e o anatômico (onde ocorre a parte prática da disciplina).
A carga horária varia entre 60 e 120 horas, dependendo do curso, divididas entre
atividades teóricas, práticas expositivas, práticas em dissecação, seminários e
estudos dirigidos.
Além dos alunos matriculados nos cursos oferecidos, a disciplina conta com
alunos bolsistas de pesquisa e extensão, alunos não bolsistas inseridos em
programas e projetos de extensão e estudo, e 40 monitores. As atividades didáticas
destes alunos envolvem a dissecção dos cadáveres, aulas práticas, participação nos
seminários e estudos dirigidos com os alunos da graduação e a preparação de peças
anatômicas com supervisão docente.
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Os alunos do curso de Medicina fazem dois semestres de anatomia, inserida,
a partir do ano de 2014 no sistema modular de ensino, tendo a dissecção de
cadáveres como parte obrigatória do curso. Antes das atividades de dissecção, os
alunos fazem um estudo detalhado do esqueleto humano, nas aulas expositivas e
demonstrações práticas em ossos humanos. A dissecção feita no primeiro período
tem como objetivo principal o conhecimento da anatomia de superfície: a dissecção
dos planos mais superficiais (pele, tecido subcutâneo, camadas musculares, vasos e
nervos periféricos).
Como dito anteriormente, em disciplinas como Anatomia Humana, é importante
a utilização de novos materiais didáticos e novas metodologias que incorporem
tecnologias, capazes de promover uma facilitação do processo de ensinoaprendizagem, relacionando novas abordagens teóricas sobre a aprendizagem a seu
desenho instrucional (REZENDE, 2002). Na UNIRIO, embora haja o interesse em
utilizar outros modelos de ensino em anatomia, como manequins, simuladores, peças
resinadas ou plásticas e mesas eletrônicas em 3D, não se pretende abandonar o uso
de cadáveres, mas adotar esses modelos paralelamente à utilização de cadáveres.

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO, JUSTIFICATIVA E QUESTÕES AVALIATIVAS
O autor do presente estudo avaliativo é bacharel em Psicologia, graduado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com formação em anatomia humana
na UFRJ e na UNIRIO. É membro da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA),
membro fundador e um dos diretores executivos da Sociedade de Anatomia do Estado
do Rio de Janeiro e coordenador da Liga de Anatomia da UNIRIO. Além disso,
participa de diversos projetos de incentivo ao estudo, pesquisa e extensão em
anatomia humana na UNIRIO e na Faculdade do Futuro de Manhuaçu, Minas Gerais,
(FAF – MG), instituições nas quais o autor trabalha e desenvolve seus projetos. Na
UNIRIO, local onde o estudo avaliativo foi realizado, além de Professor Colaborador
da Disciplina de Anatomia, o autor é Técnico em Anatomia e necropsia nível superior
do Departamento de Ciências Morfológicas desde 2005 e um dos responsáveis pelo
acompanhamento da prática de dissecção dos alunos de medicina.
No ano de 2014, como relatado anteriormente, o autor do presente estudo
assistiu à implantação do sistema modular de ensino implantado na maioria das
Escolas de Medicina do Brasil, e na UNIRIO. Com essa nova organização curricular,
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as disciplinas específicas foram extintas e com isso a prática de dissecção ficou
ameaçada de ser abolida do currículo. A alegação era o fato de que, pela nova
organização, ela não se enquadrava nos módulos de ensino que dividiram o
cronograma do primeiro período em blocos temáticos: locomotor, circulatório,
respiratório e urinário. O Departamento de Ciências Morfológicas da UNIRIO, no
entanto, manteve a dissecção, paralela ao sistema modular, com a concordância da
Coordenação da Escola de Medicina e Cirurgia, que inicialmente acatou os
argumentos apresentados por professores sobre a relevância da prática.
O objetivo deste estudo é avaliar a dissecção como método de ensino e sua
adequação com o sistema modular integrado de ensino implantado na Escola de
medicina da UNIRIO, no ano de 2014.
Para a condução do estudo, o autor propôs responder a duas questões
avaliativas:
1) Até que ponto a implantação do sistema modular integrado de ensino na
Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO interferiu na prática de dissecção adotada
como modelo de ensino de anatomia humana?
2) Em que medida, na percepção dos estudantes de Medicina da UNIRIO, a
dissecção, quando comparada à prossecção, é melhor ou pior avaliada?
Como essa temática da manutenção da dissecção como prática de ensino
(como ocorre na UNIRIO), ainda não foi avaliada, mesmo após a implantação do
sistema de ensino integrado e sendo um fato relativamente recente, por si só já
poderia ser utilizada para justificar esta avaliação. No entanto, outra questão
importante suscita o repensar do trabalho a ser desenvolvido com a manutenção
dessa prática na Anatomia Humana: por ser o sistema modular integrado, todas as
avaliações de aprendizagem devem estar integradas aos módulos. Estes possuem
pontuação dividida na prova modular integrada e uma parte da pontuação para os
componentes curriculares isolados que tenham conteúdo prático e necessitem de
avaliação prática.
No caso específico do conteúdo da prática de dissecção a ser avaliado, que
leva em consideração o corpo inteiro, e não apenas as partes contempladas nos
módulos relativos ao primeiro período, a avaliação fica muito dissociada de alguns
temas, bem como do tempo que cada módulo leva para terminar e o tempo que a
prova de dissecção precisa para ser realizada. Os módulos duram aproximadamente
três ou quatro semanas, cada um, enquanto a dissecção dura 12 semanas. Essa é
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uma questão que está intimamente ligada à adequação, ou não, da prática de
dissecção ao sistema integrado, sem prejuízo para os estudantes.
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2

AS PRÁTICAS DE DISSECÇÃO E PROSSECÇÃO NO CONTEXTO DO
SISTEMA MODULAR
Neste capítulo são abordados tópicos legais relativos ao currículo do curso de

Medicina, os principais conteúdos considerados e como ocorre a integração entre as
disciplinas. Além disso, é apresentada a nova organização estrutural do curso, dividido
em módulos, e a descrição de duas práticas utilizadas no ensino de Anatomia Humana
que são objetos da avaliação do presente estudo.

2.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA
As diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina foram publicadas
em 07 de novembro de 2001 por meio da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4/2001
(BRASIL, 2001) e são o resultado de inúmeras discussões realizadas pelo Conselho
Nacional de Medicina no ano de 1996. Durante quatro anos a discussão continuou no
âmbito do Conselho e resultou na resolução publicação em 2001.
As diretrizes curriculares nacionais para medicina é um documento que orienta
e define as regras para o desenvolvimento teórico-prático de um projeto pedagógico
plural e que busque constantemente a relação entre teoria e prática, definindo
competências, habilidades e principalmente atitudes esperadas nos egressos das
escolas de medicina que modifiquem a realidade da saúde no Brasil.
As diretrizes curriculares nacionais possuem orientações para a adoção de
metodologias de ensino centradas no aluno, onde o professor passa a ser visto como
facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Elas estimulam ainda a
interdisciplinaridade, na pedagogia da interação, com os conteúdos das ciências
básicas e clínicas desenvolvidas de forma integrada com os problemas prioritários de
saúde da população, e o contato do estudante de medicina com a realidade de saúde
da comunidade desde o início do curso.
As novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina foram
implantadas na UNIRIO no ano de 2014, provocando inúmeras transformações nos
modelos de ensino utilizados até então no Instituto Biomédico e no Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG, da Escola de Medicina e Cirurgia - EMC.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
medicina o perfil do formando e egresso profissional médico deverá possuir formação
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generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios
éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva
da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.

2.2 CONTEÚDOS CURRICULARES
Os conteúdos essenciais do curso de graduação em Medicina devem guardar
estreita relação com as necessidades de saúde mais frequentes referidas pela
comunidade e identificadas pelo setor saúde, devendo contemplar:
 Conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e
alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados
aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;
 Compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais,
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo
saúde-doença;
 Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em
seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção;
 Compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar
história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas;
capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação
médico-paciente;
 Diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem
o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da
prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica;
 Promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres
humanos – gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento,
atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e ambiental.

2.3 O CURSO DE MEDICINA NA UNIRIO
O curso de medicina na UNIRIO está estruturado de acordo com o Projeto
Pedagógico da própria Escola de Medicina, em consonância com as Diretrizes
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Curriculares Nacionais do curso de graduação em medicina que regem todos os
cursos no território nacional. Está dividido em doze períodos, inserido na modalidade
MODULAR, prevista nas Diretrizes Curriculares, tendo cada um dos módulos a
duração de, no mínimo, 100 dias letivos, desenvolvido em seis anos e tem uma carga
horária total de 7200 horas de acordo com as Diretrizes Curriculares para os cursos
de medicina.
De acordo com a Coordenação Acadêmica da Escola de Medicina e Cirurgia,
o novo Projeto Pedagógico prevê o total de 8145 horas. Antes da implantação da
Reforma Curricular, o aluno iniciava sua trajetória acadêmica no ciclo básico das
ciências da saúde, que geralmente durava quatro semestres. Depois cumpria mais
quatro semestres com disciplinas clínicas específicas, passando a frequentar o
ambiente hospitalar com mais regularidade. Por fim, os últimos quatro períodos eram
destinados ao Estágio Obrigatório ou Internato. Ou seja, na Escola de Medicina da
UNIRIO, o currículo do curso era organizado em três etapas:
 Ciclo Básico – 1º ao 4º período – abrangendo as disciplinas da área básica
e com a maioria das aulas sendo ministradas no Instituto Biomédico no Centro da
cidade do Rio de Janeiro.
 Ciclo Clínico – 5º ao 8º período - compreendendo as disciplinas das áreas
clínico-cirúrgicas com aulas ministradas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.
 Internato – 9º, 10º, 11º e 12º períodos – Estágio curricular obrigatório que
abrange as áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, GinecologiaObstetrícia e Saúde Coletiva, realizado em 3 cenários de prática: Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle, Unidade Básica de Saúde e Programa de Estratégia
da Saúde da Família.
O curso utilizava o sistema de créditos e estava programado para uma duração
mínima de 12 e máxima de 18 períodos letivos. Em 2014, o sistema Modular
interrompeu este modelo estruturado dessa forma, e passou a organizar os conteúdos
distribuídos em três eixos temáticos e estes distribuídos em módulos longitudinais,
verticais e no Internato.
Os conteúdos complementares passaram a ser oferecidos em disciplinas ou
módulos eletivos. O eixo corresponde a uma grande área temática que se desenvolve
durante todo o curso sem solução de continuidade. São três os eixos temáticos:
Desenvolvimento Pessoal Profissional; Interação Ensino Serviço Comunidade e
Técnico Cientifico.
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2.3.1 Eixo do desenvolvimento pessoal profissional
Os temas desse eixo são relativos à Ética e ao Humanismo na prática médica
e objetivam desenvolver nos alunos conhecimentos, habilidades e atitudes voltados
ao compromisso com a defesa da vida. Isso é feito a partir de valores e convicções
éticas, morais, favorecendo uma prática ética humana e comprometida socialmente.
Os objetivos propostos extrapolam os limites dos períodos, daí o seu caráter de
horizontalidade, pois, perpassa todo o curso de medicina. Por esta razão integram
este módulo todos os professores do Curso, atentos às oportunidades para o
aprimoramento da formação ética, psicológica e humanística dos alunos.
Esse eixo compreende um núcleo de conhecimentos de diferentes ciências, de
natureza social e humanística, que visam subsidiar o entendimento do ser humano na
sua dinâmica social, material e intelectual, acerca do processo saúde/doença em suas
múltiplas determinações. Inclui a integração de aspectos psicossociais, culturais,
filosóficos, antropológicos e epidemiológicos norteados por princípios éticos.

2.3.2 Eixo da interação ensino serviço comunidade
Os temas desse eixo são relativos às políticas de saúde, trabalho e
administração necessários ao desenvolvimento de habilidades do aluno para o
exercício profissional. Encontra suas referências em abordagens filosóficas, sócioantropológicas, psicológicas, de ética e deontologia, epidemiologia e saúde coletiva.
O objetivo destes temas é possibilitar a formação de um médico, cidadão
comprometido com as transformações da sociedade, privilegiando a prática médica
nos níveis primário e secundário de atenção à saúde, em integração com o Sistema
Único de Saúde. Em sua dimensão própria e complementar é respaldado pela Lei
Federal nº 8.080, de 1990 (BRASIL, 1990), que regulamenta as ações e serviços de
saúde, no Título IV – Parágrafo único, que determina: “Os serviços públicos que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino
e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema
educacional” e nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Medicina – MEC. Estas
preveem médicos aptos a trabalharem nos três níveis de atenção, “com ênfase no
nível primário e secundário”. Foi essa diretriz que definiu a mudança por completo do
ensino nos cursos de medicina (BRASIL, 1990).
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Esse eixo integra as seguintes áreas temáticas: Fundamentos da Prática e da
Assistência Médica; Diagnóstico de Saúde da Comunidade; Epidemiologia e
Bioestatística; Medicina Preventiva; Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente;
Atenção à Saúde da Criança e da Gestante; Assistência à Saúde do Adulto e do Idoso;
e Internato em Saúde Comunitária.
À semelhança dos temas do eixo de Desenvolvimento Pessoal Profissional,
também extrapola os limites de cada período, perpassando todo o Curso Médico.

2.3.3 Eixo técnico-científico
Os temas desse eixo relacionam-se ao conhecimento da Biologia,
Biotecnologia e da Clínica Médica e Cirúrgica. São distribuídos por áreas temáticas
sobre a estrutura e o funcionamento do organismo humano, as alterações que nele se
processam e a sua recuperação, direcionando-os a possíveis situações com que o
egresso do curso irá se defrontar em sua prática profissional. Esses conhecimentos
não se esgotam em cada módulo. A sua aplicação é crescente.
O objetivo desses temas é prover o aluno dos instrumentos conceituais e
metodológicos para aquisição das habilidades e atitudes necessárias ao exercício da
profissão. Deverá ser resultante da assimilação de conhecimentos na área de
formação Médica que envolve fundamentos, história, ética, aspectos filosóficos e
metodológicos da prática médica e seus diferentes níveis de intervenção.
A lógica de sua exposição é a da complexidade em entender o ser humano,
enquanto ser biológico, psicológico e social de forma integrada. Os temas são
organizados levando-se em conta os aspectos psicossociais e os sistemas orgânicos
(reprodutor,

nervoso,

digestivo,

locomotor,

cardíaco,

respiratório,

renal,

hematológico), utilizando-se das áreas específicas e já bem estruturadas do
conhecimento da Anatomia, Histologia e Embriologia, Genética, Bioquímica,
Farmacologia, Fisiologia, Biofísica e, Patologia Geral, Anatomia Patológica e as
diferentes áreas da Clínica e Cirurgia e da Biotecnologia.
Esses conhecimentos integram cada módulo, segundo a complexidade do
sistema. Mesmo tendo a lógica do enfoque morfofuncional, da tecnologia e da clínica
em toda a sua expressão, não se deve perder de vista a integração do conteúdo e dos
problemas mais presentes na região sob o enfoque da determinação social do
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processo saúde doença, nem a preocupação com o enfrentamento ético e
humanístico de cada caso.
Os conhecimentos que embasam a incorporação das novas tecnológicas à
pesquisa e à prática da clínica médica serão apreendidos nos fundamentos na
biofísica, na informática aplicada à saúde, e nos métodos e técnicas do trabalho
científico.
Os dois primeiros eixos se estruturam em módulos horizontais que se
caracterizam por terem uma pequena carga horária semanal (quatro horas), ao longo
de todo o semestre. Isto é feito de modo a garantir um contato permanente do aluno
com os temas, de forma contínua, consistente, articulada internamente e com as
outras disciplinas do Curso, favorecendo a sua progressiva incorporação para a vida
profissional.
Esse terceiro eixo, o Técnico Cientifico, é constituído na sua maioria por
módulos verticais que se caracterizam por apresentarem carga horária densa,
podendo chegar até vinte e quatro semanais e se desenvolverem em um tempo
menor. A lógica da exposição sequencial desses módulos é o de entender a
complexidade do ser humano, enquanto ser biológico, psicológico e social de forma
integrada.
Cabe destacar que, além dos referidos eixos, existem módulos eletivos e
horários livres, que propõem uma possibilidade de flexibilização ao curso.

2.3.4 Módulos eletivos
Segundo o projeto pedagógico da Escola, os módulos eletivos abordam
conteúdos complementares e garantem a necessária flexibilidade ao curso, conforme
preceito das diretrizes curriculares do MEC. A amplitude de temas a serem propostos
depende exclusivamente do potencial do corpo docente do curso de Medicina e até
mesmo da Faculdade, podendo se estender a áreas de interesse para além da
Medicina. Nesses módulos, a carga horária, a metodologia e o número de vagas serão
determinados em função das condições de infraestrutura e objetivos determinados.
Devem ser oferecidos módulos com carga horária de 20 a 40 horas, nas duas últimas
semanas do semestre e os alunos devem cumprir até 40 horas em cada um dos
semestres, do 6º ao 8º.
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2.3.5 Horário livre
Em todos os semestres, com exceção do Internato, estão previstos pelo menos
dois períodos livres por semana para que os alunos possam se dedicar ao estudo e a
atividades acadêmicas objetivando evitar o stress, sobrecarga de trabalho e o
absenteísmo.
Na UNIRIO existem essas "áreas verdes" para contemplar os horários livres.
No entanto, esses horários livres acabam sendo ocupados com atividades de aula e
práticas de laboratórios como, por exemplo, a dissecação, pois mesmo tendo alguns
horários distribuídos no horário regular para as atividades práticas da anatomia, os
professores e alunos não conseguem executar todas as orientações e tarefas
necessárias para que a metodologia seja feita de maneira a contemplar todos os
conteúdos e procedimentos técnicos necessários.
A criação de uma disciplina eletiva para manutenção do programa de ensino
de anatomia humana com o método da dissecção, utilizando cadáveres e peças
anatômicas, com carga horária prevista, poderia resolver definitivamente este
problema imposto com a implantação do sistema modular no ano de 2014.

2.4 INTEGRAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS
Um dos principais desafios da formação médica é pensar o conhecimento como
um todo integrado e não como mera soma de conteúdos das diversas disciplinas e
especialidades médicas. A formação médica está pautada na capacidade de articular
conhecimentos científicos de diversos campos do saber. Por isso, o currículo proposto
está organizado em eixos temáticos e módulos interdisciplinares. Dessa forma, a
integração entre as disciplinas se dá, prioritariamente, por meio dos módulos
compostos por disciplinas afins, de modo a assegurar o relacionamento e conexão
dos conteúdos e evitar uma visão fragmentada dos conhecimentos.
Mesmo nos casos de disciplinas isoladas, busca-se a interface com outras
disciplinas que possam incrementar o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem. Por outro lado, o Eixo Integrador permite a interdisciplinaridade dentro
do contexto de atuação clínica.
As Práticas Integradoras procuram articular as dimensões biológicas,
epidemiológicas, tecnológicas, éticas e do processo de trabalho em atividades de
discussão interdisciplinar de situações-problema e casos. Por meio dessas atividades,
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o aprendizado das ciências da área básica torna-se mais interessante e mais
produtivo, uma vez que o estudante passa a compreender a importância dessas
ciências para o entendimento dos problemas médicos que tem diante de si para
resolver.
A constituição de uma matriz curricular modular integrada, como consta no
projeto pedagógico da EMC, era uma coisa aparentemente simples de ser elaborada.
Contudo, já se sabia que o maior desafio seria efetivar a integração na prática no
decorrer da implantação das mudanças curriculares e principalmente durante os
semestres letivos. Com o objetivo de superar esta dificuldade, ainda de acordo com o
projeto pedagógico:

Foram criadas Coordenações dos Módulos para promover a
articulação entre as disciplinas do módulo, no planejamento e no
desenvolvimento das atividades didáticas, incluindo as avaliações. Os
Coordenadores dos Módulos de cada semestre devem articular-se,
com o objetivo de integrar as atividades do módulo temático. Os
Coordenadores devem reunir-se pelo menos uma vez antes do início
e ao final do semestre, para atividades de planejamento e avaliação
do módulo. (UNIRIO, 2009, p. 30).

2.5 O PRIMEIRO PERÍODO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIRIO
Durante o primeiro período do curso de medicina ocorre a integração entre os
conhecimentos básicos de bioquímica, biofísica, biologia celular, genética, fisiologia e
histologia, anatômica e embriologia. Todos esses componentes curriculares compõem
o módulo do primeiro período e pertencem ao eixo biológico. Além desses
componentes, são ainda contemplados no primeiro período: Práticas em Saúde I,
Práticas Integradoras I e Introdução às Técnicas Básicas de Saúde. Ainda que
conceitualmente estes últimos três componentes tenham sido pensados para serem
trabalhados de forma integrada no módulo, isto ainda não está ocorrendo de forma
efetiva na UNIRIO.
No cronograma dos alunos do primeiro período a dissecção aparece, inserida
nos tempos da anatomia e nas áreas verdes (horários livres), enquanto todos os
demais temas aparecem separados em módulos e são distribuídos por assuntos.
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2.6 A DISSECÇÃO, A PROSSECÇÃO E O NOVO SISTEMA MODULAR
O ensino prático da Anatomia Humana pode ser feito de diferentes maneiras.
Na UNIRIO, sempre que o cadáver é utilizado como metodologia de ensino de
anatomia humana prática, para estudantes de medicina, isso é feito, basicamente, de
duas maneiras: prossecção ou dissecção.
Na prossecção, os alunos de medicina aprendem a anatomia por meio de
aulas expositivas teóricas e posteriormente mediante a prática em estruturas
previamente dissecadas por professores, técnicos de anatomia e alunos orientados
em grupos de pesquisa ou monitoria. Neste modelo, descrito nos estudos de Rizzolo
et al. (2006), o aluno estuda em cadáveres e peças anatômicas (partes de corpos ou
órgãos isoladamente) previamente dissecadas, buscando observar o que foi
aprendido em aulas teóricas, por meio não apenas da visualização, mas
principalmente da manipulação do material cadavérico, com o auxílio de professores
(não necessariamente do mesmo que transmitiu o conhecimento teórico) e de
monitores, alunos de períodos mais avançados que permanecem nas disciplinas de
Anatomia Humana buscando aperfeiçoamento e um maior aprofundamento em
anatomia. Os estudantes visualizam as estruturas do corpo humano, identificando-as
por meio de roteiros previamente preparados ou mediante a demonstração das
estruturas.
Assim, a título de exemplificação, se o tema da aula for anatomia do membro
superior, o início do estudo se dá por meio de uma aula expositiva em sala de aula,
normalmente com a utilização de imagens. Por meio dessas aulas, o professor
identifica as estruturas desde as mais superficiais, como a pele, até as mais profundas.
Ele também identifica todos os grupamentos musculares, os nomes de cada músculo
e das estruturas vasculares e nervosas que possuem trajeto pelo membro superior.
Após essa aula teórica, no mesmo dia ou em outra data, o aluno tem a aula prática
correspondente ao tema. No laboratório de anatomia, comumente chamado de
anatômico, em pequenos grupos distribuídos por mesas, onde se encontram os
cadáveres inteiros já dissecados, sem pele e com todas as estruturas já
individualizadas, o estudante passa a identificar as estruturas em estudo. Neste caso,
o membro superior.
O professor ou monitor mostra, então, estrutura por estrutura, tudo que for
possível identificar no membro superior daquele cadáver e por meio da repetição da
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visualização das estruturas. Para realizar uma boa avaliação o estudante terá que
memorizar todas as estruturas que foram roteirizadas pelo professor em sala de aula,
ou simplesmente saber identificar tudo que estiver dissecado naquela região.
Na dissecção os alunos inicialmente são treinados na instrumentação cirúrgica
para terem condições técnicas, eles mesmos, de encontrarem as estruturas no
cadáver, pela visualização das estruturas do corpo a partir da pele, fazendo incisões
específicas para expor as diferentes regiões.
Com o início da dissecção, os alunos são divididos em grupos, em mesas com
cadáveres íntegros, com pele e sem ainda nenhum acesso prévio para estudo. Cada
grupo de estudantes, em cada cadáver, fica responsável pela dissecção de uma
região (membros superiores, membros inferiores, pescoço, parede torácica e parede
abdominal) e auxilia os outros estudantes durante os meses que durar a atividade
para que consigam conhecer a anatomia das outras regiões com as quais não
estiveram envolvidos diretamente.
Concomitantemente, os estudantes têm aulas teóricas expositivas sobre cada
região do corpo e, durante a dissecção, têm também acesso a corpos já dissecados
que ficaram no laboratório de anatomia justamente para nortear futuras dissecções.
Além disso, fazem uso de atlas com imagens de corpos dissecados, manuais de
dissecção e outros livros ou roteiros que são disponibilizados.
O Programa de Dissecção da disciplina Anatomia Humana visa desenvolver no
aluno o interesse pelo aprofundamento teórico e prático nas mais diversas
especialidades da anatomia clínica e cirúrgica, acompanhando as atividades de
dissecção em cadáveres humanos.
No entanto, com a implantação do sistema modular, a prática de dissecção
ficou prejudicada. Inicialmente foi proposta pela Coordenação da EMC o seu
cancelamento enquanto metodologia de ensino de anatomia, com a justificativa que
não se enquadrava ao sistema novo e que as atividades práticas da anatomia
deveriam ser dadas exclusivamente sobre os temas relativos aos referidos módulos
do primeiro período. Após uma ampla discussão, foi acertado entre a coordenação do
curso e a coordenação dos módulos do primeiro período, juntamente com o
Departamento de Ciências Morfológicas que é o responsável pela Disciplina de
Anatomia, que a atividade de dissecção permaneceria acontecendo paralelamente
aos módulos, em horários livres (áreas verdes) e em tempos que a anatomia tivesse
para as atividades práticas.
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Assim, a Disciplina de Anatomia, durante o primeiro período do curso de
medicina, desde o ano de 2014, vem mantendo a atividade de dissecção para os
alunos

durante

os

módulos

de

Biologia

Molecular,

Aparelho

Locomotor,

Cardiopulmonar e urinário.
Os defensores da manutenção da prática da dissecção na disciplina de
anatomia, para estudantes de medicina, acreditam que por meio desta prática os
estudantes têm a oportunidade de descobrir e aprimorar a técnica exploratória nas
peças anatômicas, bem como garantir um maior vínculo entre as atividades teóricas
e práticas, tão importantes na formação do médico, em particular do cirurgião.
Em meio a essas discussões, Montes e Souza (2010) destacam que

os

professores de Anatomia Humana deparam-se atualmente com alguns desafios: o
primeiro reside em definir, dentre todo o universo anatômico, quais as estruturas mais
importantes para serem aprendidas pelos alunos que irão contribuir para sua
formação profissional e o segundo, em como desenvolver as atividades práticas, já
que muitas escolas não possuem material de estudo suficiente para, por exemplo,
permitir pela dissecação, a identificação das principais estruturas.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são apresentados a abordagem avaliativa considerada para o
estudo, os participantes, os procedimentos para construção e validação dos
instrumentos utilizados e, por último, a coleta e análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Todo estudo avaliativo necessita de uma abordagem avaliativa. Neste caso,
especificamente, a abordagem escolhida foi a abordagem centrada em objetivos.
Essa abordagem se concentra nas especificações de metas e objetivos e em mostrar,
avaliar, se eles foram atingidos ou não.
De fato, este estudo avaliou em que medida as metodologias de ensino de
Anatomia Humana prática, para estudantes de medicina, estão cumprindo seus
objetivos previstos no projeto pedagógico da Escola de Medicina e Cirurgia.
Considerando, ainda, que essas práticas foram inseridas em um sistema de ensino
integrado, envolvendo outras disciplinas que antes funcionavam isoladamente e que,
desde o ano de 2014, passaram a atuar de maneira conjunta no sistema modular
integrado.
Assim, a abordagem escolhida mostrou-se adequada e contribuiu para que o
estudo revelasse indicadores defensáveis quanto à adequabilidade dos métodos de
ensino ao sistema modular e quanto aos objetivos da aprendizagem demandados pela
Disciplina de Anatomia Humana. Manteve, dessa forma, coerência com o traço
distintivo dessa abordagem, que é o fato de a avaliação concentrar-se na medida em
que os propósitos de uma atividade são especificados e se esses propósitos foram
alcançados (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
A seleção dos participantes se deu em duas etapas distintas, a fim de atender
ao planejamento do estudo a ser desenvolvido. Em um primeiro momento, foram
selecionados 26 alunos que cursavam o primeiro período de medicina na UNIRIO,
durante o segundo semestre de 2016. Destes, um total de 21 estudantes responderam
o questionário da maneira como este foi apresentado, enquanto os outros 5
responderam elaborando um texto, não utilizando o instrumento proposto. Assim, no
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cômputo das perguntas fechadas, esses respondentes não foram considerados, mas
parte do que escreveram foi considerado para ajudar na análise das respostas do
questionário.
Por meio de solicitação verbal e direta, em sala de aula, os alunos que estavam
terminando o primeiro semestre, e que já estavam terminando a dissecção prevista
como atividade regular das aulas de anatomia inserida no sistema modular de ensino,
foram convidados a responder um questionário com cinco perguntas, sendo quatro
abertas e uma fechada.
Em outro momento, para sequência do estudo, outros 100 alunos inscritos nos
dois primeiros períodos do curso de medicina da UNIRIO, no primeiro período de
2017, foram solicitados a responder um instrumento avaliativo mais complexo,
elaborado a partir das respostas do primeiro questionário. Esses respondentes,
portanto, eram alunos do segundo e do terceiro períodos, que já haviam cursado o
primeiro período em 2016.

3.3 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para a realização deste estudo avaliativo, dois instrumentos foram construídos
e validados, respectivamente um questionário e uma escala avaliativa.
 Questionário
O primeiro instrumento foi um questionário reduzido, elaborado com base na
experiência do autor, contendo perguntas elementares versando sobre as práticas de
dissecção e prossecção, utilizadas no curso de anatomia da UNIRIO, e a organização
curricular. Visou também as experiências que eles estavam vivenciando durante o
primeiro período, exatamente durante a dissecção.
O questionário, segundo Elliot (2012, p. 15), é uma das formas mais usadas em
investigação diagnóstica, pois por meio de suas finalidades, eles “são utilizados para
verificar e avaliar conhecimento, opiniões, percepções, satisfação e expectativas”. A
opção do autor por esse diagnóstico inicial teve o objetivo de auxiliar a construção de
um quadro sinóptico para nortear a construção do segundo instrumento.
A validação técnica desse questionário foi feita por dois especialistas em
Avaliação da Faculdade Cesgranrio. Foram sugeridas algumas alterações com vista
a melhorar a formatação dos itens e obter uma redação mais direta e objetiva.
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O questionário foi elaborado com cinco questões, sendo quatro abertas e uma
fechada, mas possibilitando comentários. A primeira pergunta aberta versava sobre
qual dos dois métodos, aulas práticas expositivas com corpos já dissecados e
dissecção dos corpos, julgavam ser mais eficiente. As segunda e terceira perguntas
inqueriam sobre os aspectos negativos e positivos dos dois métodos. A última
pergunta aberta abordava as vantagens e desvantagens na organização do programa
com o método de dissecção realizado concomitante às atividades de ensino das
demais disciplinas dos módulos.
A questão fechada perguntava se o sistema modular de ensino, juntamente
com as atividades de dissecção, possuía um tempo adequado para as atividades
específicas.
As críticas e sugestões dos especialistas em avaliação foram aceitas e o
instrumento foi alterado. No Apêndice A encontra-se o modelo final, devidamente
validado. Foi, então, aplicado aos 21 estudantes do curso de medicina da UNIRIO que
participaram da fase inicial do estudo.
A partir das respostas ao questionário, que objetivava captar as percepções
dos estudantes sobre as metodologias de ensino utilizadas pela disciplina de
Anatomia Humana, foi elaborado o quadro sinóptico1 comparativo apresentado a
seguir (Quadro 1). Ele foi fundamental para a construção da escala avaliativa
contendo perguntas versando sobre os conteúdos práticos abordados tanto na
Dissecção quanto na Prossecção, durante o primeiro período do sistema modular
integrado da Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO. Com base em uma escala,
variando de 1 a 5, os respondentes deveriam atribuir notas para as duas práticas com
base na mesma assertiva.

1

O termo quadro sinóptico se refere a um esquema que representa de modo gráfico e com palavras a
estrutura que um determinado texto utiliza para desenvolver um tema. Ele é especialmente útil para
simplificar, resumir e captar as principais ideias de um determinado tema.
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Quadro 1 – Comparativo entre dissecção e prossecção no ensino de anatomia humana
Ideias
1.Conhecimento
e Manejo do
instrumental
cirúrgico
2. Prática no
Laboratório
3. Necessidade de
corpos

Dissecção
O aluno no ensino da anatomia
passa a ter familiaridade com os
instrumentos e tempos cirúrgicos.

Prossecção
O aluno normalmente não utiliza
material instrumental algum
durante o ensino da anatomia.

O aluno passa mais tempo no
laboratório de anatomia.
Maior necessidade de captação de
corpos, pois o método requer a
cada semestre novos cadáveres.

4. Saúde dos
alunos e
profissionais

Os riscos existentes nos
laboratórios de anatomia que
praticam a dissecção são maiores
e precisam ser constantemente
evitados mediante a utilização dos
equipamentos de segurança e
cuidado com a utilização do
instrumental que pode oferecer
riscos se não forem utilizados de
forma correta.
Ativa - pois o aluno participa da
construção do material prático de
aprendizado.

O aluno passa um tempo mais
reduzido no laboratório
Menor necessidade de captação
de cadáveres, pois as aulas
práticas acontecem em corpos
previamente dissecados, que
podem ser utilizados por muitos
anos, desde que conservados e
tratados de maneira adequados.
Os riscos existentes nos
laboratórios de anatomia que não
praticam dissecção são menores,
devido à não utilização de material
cirúrgico e ao menor tempo de
exposição aos produtos químicos
utilizados na conservação dos
corpos.

5. Metodologia
da prática

6. Aprendizado das
estruturas
7. O papel do
professor, tutor e
monitor
8. Custos para
o aluno
9. Custos para
a Instituição

Ele descobre a estrutura.

10.Competências
e habilidades

O aluno de medicina que disseca
desenvolve desde cedo, durante o
aprendizado de anatomia humana,
potencialidades proprioceptivas
que irão auxiliar na prática
operatória, bem como o contato
com o cadáver e sua .valorização
enquanto fundamental para sua
formação.

Fonte: O autor (2017).

Periférico - Ele orienta e auxilia no
processo de aprendizagem dos
grupos de dissecção.
Maior (compra do material, luvas e
máscaras em maior quantidade).
Maior (devido aos gastos com a
conservação e despesas que um
acervo maior de cadáveres gera
para o laboratório).

Passiva - pois o aluno apenas
visualiza a estrutura já
previamente dissecada por outros
alunos ou profissionais técnicos ou
docentes.
A estrutura é apresentada a ele.
Central- Ele transmite o
conhecimento para a turma ou
para o grupo.
Menor (compra de luvas e
máscaras)
Menor (o fato de utilização de
corpos previamente dissecados,
ao longo de anos, diminui
consideravelmente a quantidade
de corpos no laboratório, e com
isso diminuem as despesas)
O aluno durante as aulas de
anatomia em peças previamente
dissecadas não tem a
possibilidade de vivenciar ainda
suas habilidades como um
possível cirurgião. Em muitos
casos apenas terá contato com o
corpo humano nas disciplina de
técnico operatória, já no ciclo
clínico.
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 Escala Avaliativa
O segundo instrumento utilizado na coleta dos dados foi a Escala Avaliativa.
Esse instrumento foi construído com base em um quadro sinóptico comparativo entre
Dissecção e Prossecção. Ele contém uma quantidade maior de itens, mais bem
definidos e elaborados de forma criteriosa. Os itens que compõem essa escala foram
selecionados não apenas com base na experiência e concepção do autor, a partir do
quadro sinóptico, mas também como fruto da discussão de teóricos referenciados na
área (MONTES, 2010; TAVARES JUNIOR, 2011; SILVA; MACHADO; BIAZUSSI,
2012).
Considerou-se, ainda, as premissas de critérios de fidedignidade que todo
instrumento avaliativo deve respeitar. Dentre elas, Elliot, Hildenbrand e Berenger
(2012) destacam que instrumentos avaliativos que possuam cuidados técnicos em sua
elaboração, favorecem a obtenção de respostas mais precisas. Essa recomendação
foi seguida à risca pelo autor. Além desta, outra orientação, a de que os respondentes
sejam informados da preservação do anonimato, a fim de que respondam com maior
liberdade e segurança, foi cumprida para ambos os instrumentos aplicados.
Com foco no objetivo do estudo e visando responder às questões avaliativas,
foram definidos 25 itens para compor a escala avaliativa. Estes foram construídos a
partir do quadro sinóptico e da análise do agrupamento das respostas de 21 alunos
do curso de medicina do primeiro período, durante o segundo semestre de 2016.
Assim como ocorreu com o questionário, a escala avaliativa passou por uma
validação técnica, a fim de atestar se o instrumento foi elaborado de maneira
adequada e de acordo com aquilo que o avaliador pretendia em seu objetivo,
consonante suas questões avaliativas. Essa validação foi realizada por três
especialistas da Faculdade Cesgranrio. As sugestões apresentadas foram com
relação à redação dos itens e formatação do instrumento. Era preciso encontrar uma
maneira de atribuir notas para as duas práticas em relação a uma mesma assertiva.
A última versão, constante do Apêndice E parece ter encontrado a forma mais
adequada.
A fim de assegurar que o instrumento, além de atender aos requisitos técnicos,
também estivesse refletindo o domínio específico da abrangência do conteúdo, objeto
do presente estudo avaliativo, foi realizada uma validação de conteúdo. Para
Sampieri, Collado e Lucio (2013), esse tipo de validação se refere ao grau em que o
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instrumento realmente faz mensuração correta e irrefutável daquilo que pretende
mensurar. Ela foi realizada por cinco especialistas, mestres ou doutores, na área de
morfologia humana, histologistas e anatomistas, de cinco instituições de ensino
superior do Brasil, públicas e particulares: UNIRIO; UFRJ; Centro Universitário de
Volta Redonda; FAF-MG e Universidade Estácio de Sá.
O formulário utilizado para essa validação, Apêndice C, constava de uma
instrução para que os especialistas avaliassem as práticas utilizadas nas aulas de
anatomia para o curso de medicina, bem como se as assertivas do instrumento
estavam adequadas para realizar a comparação entre as duas práticas consideradas,
e solicitava sugestões de alteração dessas assertivas, se assim achassem
necessário.
As contribuições dos especialistas resultaram em algumas modificações no
instrumento. Três especialistas sugeriram a diminuição do número de itens na Escala,
tendo em vista a redundância de alguns deles ou por tratarem de assuntos não afetos
ao universo do estudante de medicina no início do curso e, portanto, não relacionados
ao objetivo do estudo avaliativo. Das 36 afirmativas originalmente construídas para
compor o instrumento, esse número foi reduzido para 25 afirmativas. Isto tornou o
instrumento mais curto e menos cansativo para os respondentes. Além disso, foram
sugeridas alterações semânticas para termos mais apropriados à área específica e a
substituição do termo “memorização” por aprendizado “significativo” em um dos itens.
Outras alterações foram feitas apenas no sentido de agrupar melhor os itens para
facilitar os respondentes, apresentando uma sequência lógica na apresentação da
Escala. Após todas as alterações realizadas, com base nas críticas e sugestões dos
especialistas, o instrumento foi então reorganizado e no Apêndice E encontra-se o
modelo final, devidamente validado. Foi, assim, aplicado aos 100 estudantes do curso
de medicina da UNIRIO que participaram do estudo.

3.4 ANÁLISE DE FATORES
Para a análise das respostas aos 25 itens do instrumento de avaliação,
comparando a eficácia das duas práticas de ensino, foi feita uma Análise de Fatores
com o auxílio do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). A Análise de
Fatores é uma técnica estatística que tem por objetivo principal a redução da
dimensionalidade de um conjunto de variáveis. Neste caso, os 25 itens. Para que essa
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técnica possa ser aplicada com êxito é necessário que as variáveis sejam
razoavelmente correlacionadas entre si. O que a Análise de Fatores faz é transformar
esse conjunto inicial com número elevado de variáveis em um novo conjunto, mais
fácil de ser analisado, com um número menor de variáveis. Estas novas variáveis
geradas são denominadas Fatores e são dispostas em ordem decrescente de
importância, no sentido de que o primeiro Fator explica a maior proporção da variância
total das variáveis originais e assim por diante. Em síntese, grupos de variáveis
altamente correlacionadas entre si formam um fator. O fator é concebido como uma
variável subjacente latente (hipotética) ao longo do qual os participantes diferem, da
mesma forma que diferem numa escala de teste. A Análise de Fatores é bem-sucedida
quando há, obviamente, redução de dimensionalidade, ou seja, o número de fatores
gerados é menor do que o número original de variáveis e quando é possível interpretar
e atribuir ‘nomes’ aos fatores verificando o que as variáveis relacionadas, que os
compõem, possuem em comum.
Cabe ressaltar que, para executar a Análise de Fatores, foi considerada a
amostra de 100 respondentes ao instrumento avaliativo, segundo o qual cada um
desses, estudante do curso de medicina da UNIRIO, tem um conjunto de valores
resultados para os 25 itens avaliativos, tanto para a prática da Dissecção quanto para
a prática da Prossecção, com 5 graduações de notas para avaliar essas práticas.
Além dos critérios intuitivos para ratificar a aplicabilidade da técnica aos dados
disponíveis: redução de dimensionalidade e nomeação coerente para os fatores,
foram utilizados dois testes estatísticos para esse fim: o KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e
Bartlett’s test of sphericity. Estes testes são usados para decidir se, coletivamente, as
variáveis são correlacionadas e podem ser utilizadas na Análise de Fatores.
A medida KMO assume valores entre 0 e 1. Valores ‘pequenos’ do KMO
indicam que a Análise de Fatores talvez não seja adequada para os dados. Valores
indicativos de correlação ocorrerão quando o KMO estiver entre 0,7 e 1,0.
Para o teste de Bartlett o importante é observar se a significância do teste é
pequena. Valores menores do que 0,05 indicam adequabilidade da Análise de Fatores
aos dados.
Os resultados dessas análises são apresentados no próximo capítulo.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Neste capítulo, o autor apresenta os resultados obtidos na aplicação dos dois
instrumentos utilizados para a obtenção dos dados. Além disso, com base em
informações coletadas dos estudantes que participaram da segunda parte do estudo,
é feita uma caracterização desses respondentes.

4.1 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO
Embora o total de estudantes matriculados no primeiro semestre do curso de
medicina da UNIRIO totalize 75, o questionário foi apresentado e distribuído,
pessoalmente, em sala de aula, para 26 estudantes que frequentaram a prática da
dissecção realizada no laboratório de anatomia. Desses, apenas cinco não
responderam de acordo com a proposta do instrumento. O número de respostas
obtidas foi suficiente e relevante para o objetivo inicial proposto, que era a elaboração
de um quadro sinóptico e ajudar na construção dos itens para um segundo
instrumento, mais complexo.
Com esse questionário foi possível, ao analisar as respostas abertas, avaliar o
grau de satisfação dos estudantes do primeiro período do curso de medicina em
relação a organização do curso e sobre qual prática julgavam ser a mais eficiente para
o aprendizado. Cabe ressaltar, mais uma vez, que foi garantido o anonimato dos
respondentes.
Em um primeiro momento, a partir das respostas dos 21 estudantes às cinco
perguntas, foi feito um agrupamento dessas respostas. Os respondentes foram
codificados de R1 a R21 e as perguntas foram identificadas com os códigos P1 até
P5. Essa estratégia possibilitou que o autor identificasse as respostas de cada
respondente para cada uma das perguntas.
De acordo com a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p. 100) a
partir da análise do texto, deve-se buscar fazer uma análise através da união em
unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidades de
codificação para o registro dos dados. Assim, o autor fez a consolidação destes dados,
de posse de todas as respostas a uma mesma pergunta, passando à demarcação de
respostas que se repetiam com muita frequência ou que possuíam grande
semelhança, para então serem novamente agrupados.
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Com base nesse agrupamento, o autor buscou fazer uma análise de conteúdo
a partir das respostas destacadas como sendo as mais relevantes para cada questão
levantada, entendendo que um de seus objetivos era qualificar as vivências dos
sujeitos, bem como suas percepções sobre um determinado objeto e seus fenômenos
(BARDIN, 2011). Para este autor, a análise de conteúdo se constitui de várias técnicas
onde se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja ele
por meio de falas ou de textos. Desta forma, a técnica é composta por procedimentos
sistemáticos que proporcionam o levantamento de indicadores (quantitativos ou não),
permitindo a realização de inferência de conhecimentos. Feito isso, serão
apresentados, a seguir, os aspectos mais relevantes destacados do conjunto de
respostas às perguntas formuladas.
Pergunta 1 - Qual dos dois métodos, aulas práticas expositivas com corpos já
dissecados e dissecção dos corpos, você julga ter sido mais eficiente para seu
aprendizado? Por que?
Para esta pergunta, a resposta mais frequente definindo o método mais
eficiente foi a dissecção, com 17 respondentes apontando de maneira bem clara esse
método como fundamental para seu aprendizado. Algumas respostas destacadas
corroboram essa afirmação: “É mais eficiente para o aprendizado, uma vez que o
aluno exerce, além do aprendizado visual, a técnica com os materiais” (R9); “[ na
dissecção] É possível ver o antes, durante e depois de cada estrutura” (R2); “Achei a
dissecção dos corpos mais eficiente, pois instigou em mim a vontade de buscar novos
conhecimentos” (R5).
De todos os 21 estudantes, apenas 4 afirmaram que, para eles, a prossecção
era mais adequada. Desses, dois apontaram que os dois métodos eram importantes
quando utilizados de maneira integrada, valorizando assim os dois métodos.
Em relação à justificativa, aparecem com muita frequência respostas que fazem
referência ao papel do aluno no processo, como mais atuante, com mais interesse do
ponto de vista sensorial e motivacional. Para R11, “Havia mais interesse da minha
parte em saber o que eu estava descobrindo”. Chamaram a atenção também
respostas que relatam a importância de se trabalhar em grupo e de observar o corpo
humano de forma mais real, como ele realmente é constituído. Por exemplo, “A
dissecção possibilita ainda o desenvolvimento de um espírito coletivo, sendo uma
atividade realizada em grupo, além de possibilitar que, individualmente o aluno busque
conhecimento e aprofundar seus estudos por si, além do apoio do professor” (R21).
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Pergunta 2 - O sistema modular de ensino, dividido em módulos temáticos
durante o semestre, abordou no seu segundo módulo o aparelho locomotor. Com
relação ao planejamento para a execução das tarefas previstas para dissecção de
músculos, artérias e nervos, você considera que o tempo disponível foi: ( ) suficiente
ou ( ) insuficiente.
Com esta pergunta, o autor pretendia saber se os alunos julgavam suficiente o
tempo destinado à atividade de dissecção e qual periodicidade que essa atividade
acontecia durante a semana. As perguntas foram feitas com três opções de respostas
cada, onde os estudantes tinham que apontar se julgavam insuficiente, suficiente ou
mais que suficiente o tempo destinado à dissecção. Para a periodicidade perguntavase sobre se acontecia uma vez por semana, de duas a três vezes ou de quatro a cinco
vezes por semana.
Julgaram insuficiente o tempo destinado para a dissecção 14 estudantes,
enquanto que sete apontaram que foi suficiente. Para alguns estudantes: “considero
que houve pouco tempo para a dissecção, que esse tempo poderia ser aumentado,
talvez até fixado um número de horas-aula semanais para esta atividade e estendendo
esta atividade para o segundo período, onde os alunos estudarão as estruturas mais
internas” (R13); “Porém mais tempo poderia possibilitar uma aprendizagem mais
completa de anatomia (mas não é compatível com os horários de outras matérias) ”
(R17). Nenhum aluno respondeu que o tempo foi mais que o suficiente. Quanto a
periodicidade, dos 21 questionários respondidos, 9 alunos não responderam essa
pergunta, 4 responderam que era uma vez por semana, 5 de duas a três vezes por
semana, nenhum aluno respondeu de 4 a 5 vezes por semana. Embora a pergunta
não oferecesse a opção de comentar as respostas, por ser do tipo fechada, o autor
considerou esses comentários, mesmo que não seguindo o padrão de resposta
originalmente proposto, válidos para esclarecer o julgamento dos estudantes.
Pergunta 3 - Cite três vantagens e três desvantagens na organização do
programa com o método de dissecção sendo realizado concomitante com as
atividades de ensino das demais atividades dos módulos.
O que mais chamou a atenção ao analisar o conteúdo das respostas para essa
terceira pergunta diz respeito às desvantagens. De forma enfática, os estudantes
apontam o pouco tempo destinado às atividades de dissecção, coerentemente ao que
foi respondido na pergunta 2. Assim, “Como desvantagem posso citar a falta de tempo
para abordar módulos que não são ministrados no primeiro período’ (R4); “Falta de
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tempo para se aprofundar previamente naquilo que será dissecado” (R7); “O pouco
tempo no cronograma destinado à prática de dissecção” (R8); “Falta de tempo para
aprofundamento das informações transmitidas nas aulas” (R9) e “A desvantagem é a
demanda de tempo em períodos de provas” (R18).
Outro estudante focalizou a quantidade de conteúdo: “ Ficava corrido para
estudar a área dissecada em meio a tanto conteúdo” (R21).
As vantagens indicam os pontos já mencionados como positivos pelos
defensores da dissecção na primeira pergunta do questionário. A maioria entende que
essa concomitância também pode ser positiva e vantajosa, devido às possibilidades
de integração entre todos os conteúdos abordados pelos diferentes componentes
curriculares, e principalmente pela integração entre teoria e prática.
Pergunta 4 - Após o primeiro período do curso de medicina, quais os aspectos
negativos que você acredita que o método de dissecção traz para o ensino e
aprendizagem das estruturas anatômicas estudadas.
Dos 21 estudantes, mais da metade (13) declarou não perceber pontos
negativos na dissecção, enquanto os demais (8) apontaram praticamente os mesmos
pontos negativos: falta de tempo; o incômodo pela exposição ao formol; muita gente
no laboratório anatômico e ambiente cheio; falta de preparação prévia dos estudantes
para a dissecção. Destacam-se as seguintes respostas para essa pergunta: “Acredito
que o maior aspecto negativo é a falta de tempo para a dissecção, pois com o tempo
disponível é muito difícil explorar todas as estruturas desejadas com eficiência e de
maneira correta” (R5); “Por vezes, o ambiente se tornou muito cheio, sendo agradável
a divisão da turma em grupos para melhor estudo” (R6); “O único ponto negativo diz
respeito ao próprio aluno, que, por mais que estude e se prepare para a dissecção,
está ainda muito cru e inseguro em suas ações, o que retarda um pouco o andamento
do trabalho” (R7).
Pergunta 5 - Após o primeiro período do curso de medicina, quais os aspectos
positivos que você acredita que o método de dissecção traz para o ensino e
aprendizagem das estruturas anatômicas estudadas.
Quase que a totalidade dos 21 estudantes (18) respondeu que o principal
aspecto positivo da dissecção é o contato com o corpo ainda intacto e a possibilidade
do aprendizado por meio da prática. Suas respostas são esclarecedoras: “Aprender
com a prática e dissecando as estruturas anatômicas do corpo” (R1); “A dissecção
possui a característica de permitir que os alunos, mesmo iniciando a faculdade,
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tenham um contato mais prático com o corpo humano” (R5); “A dissecção facilitou
transformar o conhecimento teórico das aulas e livros para o campo prático” (R6); “ A
dissecção permite um estudo integrado entre teoria e prática” (R15). “Destaco mais
uma vez o grande valor que essas aulas práticas tiveram em minha formação de
primeiro período e em minha futura formação médica” (R22); “A dissecção é o primeiro
contato direto que o estudante de medicina tem com a prática médica” (R24); “Além
disso, as aulas práticas (de dissecção) são muito mais estimulantes” (R25).
É importante destacar que algumas respostas identificaram aspectos positivos
relacionados às vivências e reflexões frente à condição humana, a aspectos não
biológicos e que transcendem a atividade de uma simples aula prática. A seguir estão
as falas que apontam para essa dimensão: “[...] criando empatia e respeito por todo
ser humano, estando ele, vivo ou não. E acredito que isso será essencial futuramente
em contatos com pacientes” (R5); “É possível enxergar a nossa situação de indigência
mais criticamente e com maior compaixão com aqueles que não possuem condições
dignas de viver” (R7); “Um dos aspectos positivos já citados é a pró-atividade e senso
de responsabilidade despertados no aluno” (R13); “Ali aprendemos em um primeiro
contato que a medicina trata com pessoas e é feita para pessoas e esse trato realizase e inicia-se com o corpo de um ser humano” (R14); “Destaco mais uma vez o grande
valor que essas aulas práticas tiveram em minha formação de primeiro período e em
minha futura formação médica” (R22); “É importante dizer que essa disciplina marcou
para mim... a vida acadêmica na faculdade de medicina, principalmente por permitir
um primeiro contato com a morte, chamado que nos acompanhará durante todo o
resto de nossas vidas” (R23).
A análise dessas respostas foi fundamental para a elaboração da Escala
Avaliativa. A partir dela, então, foi realizada a análise de Fatores, cujos resultados
serão apresentados precedidos de uma breve caracterização dos respondentes.

4.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES DA ESCALA AVALIATIVA
Juntamente com a Escala Avaliativa, foi apresentada aos respondentes uma
ficha de apresentação contendo algumas perguntas destinadas a caracterizar os
respondentes, versando sobre período do curso, sexo e idade. Essas informações
foram coletadas separadamente, a fim de não identificar o respondente. Dos 100
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selecionados para compor a amostra, apenas 9 estudantes não preencheram essa
Ficha. As informações relativas a esses dados serão apresentadas a seguir.
Todos os estudantes são brasileiros, sendo 75 naturais do Estado do Rio de
Janeiro e 16 de outros estados.
Gráfico 1 – Distribuição dos respondentes por período letivo
8
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Fonte: O autor (2017).

A Escala Avaliativa foi aplicada aos estudantes matriculados e cursando os dois
períodos seguintes ao período em que normalmente são submetidos aos métodos de
ensino avaliados, ou seja, a maioria pertence aos segundo e terceiro períodos. Outros
oito estudantes, pertencentes ao quarto período, são provavelmente estudantes que
ficaram retidos, cursando módulos dos períodos escolhidos para o estudo.
Com relação ao sexo, os respondentes são, em sua maioria, do sexo feminino.
Dos 91 respondentes, 55 são mulheres e 36 são homens.
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Gráfico 2 – Distribuição dos respondentes por faixa etária
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Fonte: O autor (2017).

Dos 91 respondentes, 35 têm idade até 19 anos. Até 22 anos são 76
estudantes. Essa maioria retrata o fato de o grupo ser formado por estudantes dos
primeiros períodos do curso de medicina. Também chama a atenção o número de 9
alunos com mais de 25 anos de idade e estarem iniciando o curso de medicina. Isso
pode exprimir a matrícula de alunos que fizeram reingresso ou reativaram o vínculo
como egressos de cursos da UNIRIO, por meio de editais de vagas ociosas, geradas
por transferências e desistências durante o primeiro ano do curso.

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ESCALA AVALIATIVA
A análise das 100 respostas aos 25 itens do instrumento avaliativo em março
de 2017, de forma agregada, foi possível pela aplicação da técnica da Análise de
Fatores. Como dito anteriormente, o objetivo principal dessa técnica estatística é a
redução de dimensionalidade com vista a uma melhor análise dos dados.

4.3.1 Obtenção dos fatores
Uma vez especificadas as variáveis que entraram na análise, o passo seguinte
foi selecionar o método de extração dos fatores a ser aplicado na Análise de Fatores.
Os modelos mais utilizados são Análise de Componentes Principais e Fator Comum.
Ambos apropriados para resumir a maioria das informações originais em um número
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pequeno de fatores e identificar dimensões subjacentes que se manifestam de forma
redundante em algumas variáveis. Pesquisas empíricas, no entanto, têm demonstrado
resultados semelhantes na utilização dos dois modelos (AGUIAR, 2001b). O autor
optou, neste estudo, pela utilização da Análise de Componentes Principais para
extração dos Fatores.
Quando muitas variáveis são selecionadas para inclusão na Análise de Fatores,
primeiramente o método extrai as combinações das variáveis responsáveis pela maior
quantidade de variância e prossegue obtendo outras combinações, com outras
variáveis, responsáveis por uma quantidade menor de variância. Ao decidir pela
quantidade de fatores a serem extraídos, o modelo se baseia na porcentagem de
variância explicada pelos fatores.
Nas Ciências Sociais, onde os estudos frequentemente envolvem dados de
natureza subjetiva, e por isso mesmo informações nem sempre tão precisas, é muito
comum considerar como satisfatória uma solução que seja responsável por
aproximadamente 60% da variância total. No caso do presente estudo, os 25 itens
iniciais deram origem a seis novos fatores, que juntos explicam 61,743% da variância
total desses 25 itens.
O Quadro 2 mostra os autovalores ordenados da matriz de correlação das
variáveis e o percentual da variância acumulada explicada. As seis primeiras
componentes principais explicam mais de 60% da variância total, ratificando a
adequação dos dados ao modelo.
Quadro 2 – Variância total explicada
Somas rotativas
de carregamentos
Compoao quadrado
nente
% de
%
% de
%
% de
%
Total
Total
Total
Variância Cumulativa
Variância Cumulativa
Variância Cumulativa
1
6,934 28,892
28,892 6,934 28,892
28,892 3,180 13,251
13,251
Valores próprios
iniciais

Somas de extração de
carregamentos ao quadrado

2

2,176

9,066

37,958

2,176

9,066

37,958

3,025 12,604

25,856

3

1,936

8,066

46,025

1,936

8,066

46,025

2,514 10,473

36,329

4

1,402

5,840

51,865

1,402

5,840

51,865

2,282

9,508

45,837

5

1,239

5,161

57,026

1,239

5,161

57,026

2,168

9,032

54,869

6

1,132

4,717

61,743

1,132

4,717

61,743

1,650

6,873

61,743

7

,999

4,162

65,905

(Continua)
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(Conclusão)
Somas rotativas
Valores próprios
Somas de extração de
de carregamentos
iniciais
carregamentos ao quadrado
Compoao quadrado
nente
% de
%
% de
%
% de
%
Total
Total
Total
Variância Cumulativa
Variância Cumulativa
Variância Cumulativa
8
,906 3,776
69,681
9

,877

3,655

73,336

10

,743

3,098

76,434

11

,720

3,001

79,435

12

,692

2,884

82,319

13

,596

2,482

84,801

14

,506

2,110

86,911

15

,479

1,994

88,905

16

,446

1,859

90,764

17

,423

1,763

92,527

18

,364

1,516

94,043

19

,298

1,241

95,284

20

,279

1,164

96,448

21

,264

1,099

97,547

22

,246

1,027

98,574

23

,207

,863

99,436

24

,135

,564

100,000

*Método de Extração: Análise de Componente Principal.
Fonte: O autor (2017).

4.3.2 Interpretação dos fatores
O Quadro 3, a seguir, representa a matriz de fatores rotacionada contendo as
cargas dos fatores para cada variável em cada fator. Essa matriz expressa a melhor
combinação linear das variáveis e, consequentemente, a melhor variância que se
pode obter a partir dos dados.
O primeiro fator deve ser visto como o melhor resumo das correlações
existentes nos dados. O segundo fator é definido como a segunda melhor combinação
linear das variáveis, considerando a obrigatoriedade de ser descorrelacionado com o
primeiro. E assim por diante.
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Quadro 3 – Matriz de componentes rotacionada
Componente
1

2

3

4

D1

,738

D3

,402

D4

,474

5

D5
D6

6

,849
,561

D7

,425
,473

D8

,615
,757

D9

-,783

D10

,599

D11

,839

D12

,489

D13

-,766

D14

,415

D15

,764

D16

,675

D17

,530

,405
,534

D18

,521

D19

,793

D20

,718

D21

,515

,402
,526

D22

,673

D23

,516

D24
D25

,483

,621
,580

*Método de Extração: Análise de Componente Principal.
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a
a. Rotação convergida em 10 iterações.
Fonte: O autor (2017).

Na interpretação dos fatores deve ser dada especial importância às cargas
fatoriais. São consideradas significativas cargas com valores de +/- 0,50 ou
superiores.
Por meio de uma análise subjetiva do que mede as variáveis é possível dar
uma interpretação aos fatores aos quais grupos de variáveis altamente
correlacionadas estão associadas. Cada fator está fortemente correlatado com grupos
distintos de variáveis e estas dão a ele um significado comum. Podendo, então, em
função das variáveis que agrega, serem nomeados. Por exemplo, o Fator 1 agrega os
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itens relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, por isso foi nomeado
dessa maneira. O mesmo ocorrendo para os demais:

Fator 1 – Ensino e

aprendizagem; Fator 2 – Experiências e vivências mediante atividades com o
cadáver; Fator 3 – Material e insumos laboratoriais; Fator 4 -Contingências
motivacionais relacionadas ao método de ensino; Fator 5 - Mudanças atitudinais
possíveis mediante atividades com o cadáver e, por fim, Fator 6 - Desgaste do
cadáver.
O Quadro 4, a seguir, agrupa os itens por Fatores que, por serem altamente
correlacionados, lhes deram origem.
Quadro 4 – Fatores e respectivos itens
Fatores

1. Ensino e
Aprendizagem

2. Experiências e
Vivências mediante
Atividades com o
Cadáver

Itens
6. Facilita o entendimento das relações espaciais do corpo
humano, por iniciar o estudo pela observação do básico e
do fundamental.
16. Apresenta compatibilidade do aprendizado de
anatomia junto a outros componentes curriculares
pertencentes ao sistema modular.
17. Coloca o estudante em uma posição ativa no processo
de aprendizagem e o professor assume o papel de
facilitador e orientador no processo de aprendizagem.
19. Possibilita melhor rendimento nas avaliações da
disciplina de anatomia realizadas durante o primeiro
período, na prova integrada do sistema modular.
20. Favorece o aprendizado significativo das estruturas
anatômicas.
24. Proporciona uma prática de ensino suficiente para o
aprendizado de anatomia exigido na formação de um aluno
de medicina.
10. Possibilita observar outras variações anatômicas e
diferenças morfológicas entre os órgãos e sistemas do
corpo humano.
15. Favorece o trabalho em grupo e a percepção da
importância desse hábito para as futuras equipes de
trabalho das quais irá participar no ambiente hospitalar.
22. Oportuniza identificar patologias ou processos
infecciosos que acometiam aquele ser humano em vida,
por meio da observação e estudo do cadáver ou da peça
anatômica.
23. Proporciona vivenciar a morte de maneira mais factível,
provocando uma reflexão sobre a realidade que irá
encontrar na prática médica.

(Continua)
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(Conclusão)
Fatores

3. Material e Insumos
Laboratoriais

4. Mudanças Atitudinais
Possíveis Mediante
Atividades com o
Cadáver

5. Contingências
Motivacinais
Relacionadas ao
Método de Ensino

6. Desgaste do Cadáver

Itens
1. Proporciona desenvolver habilidades no manejo dos
instrumentos cirúrgicos.
3. Demanda um tempo amplo de aulas no laboratório de
anatomia humana.
4. Demanda uma regularidade na captação de
cadáveres.
8. Exige maior atenção na necessidade de utilização de
material de proteção individual.
5. Possibilita o aprimoramento de atitudes éticas e a
empatia pelo futuro paciente.
7. Oportuniza a reflexão sobre a condição humana e a
espiritualidade.
18. Favorece a relação de proximidade com o corpo
humano, preparando de maneira mais eficiente o futuro
médico para o atendimento clínico.
12. Viabiliza criar possibilidades que facilitem a relação
com outras práticas de visualização diagnóstica do corpo
humano, como ocorre no diagnóstico por imagens
(Radiologia,
Tomografia,
Ressonância
e
Ultrassonografia).
13. Limita o aprendizado à peça anatômica em estudo,
reduzindo o desenvolvimento de outras habilidades e
competências úteis para futura clínica médica.
14. Proporciona maior capacidade de interação com os
colegas de curso durante o processo de aprendizado.
21. Aguça a curiosidade no estudante acerca da região
anatômica que está sendo estudada na aula teórica.
25. Estimula a busca por outras formas de aprendizado
da anatomia humana.
9. Possibilita a reutilização do cadáver em outros
semestres letivos
11. Provoca mais facilmente desgastes ao cadáver e às
peças anatômicas, tornando-os inviáveis para
reutilização.

Fonte: O autor (2017).

Os dados são apropriados para a utilização dessa técnica, conforme pode ser
comprovado pelos testes produzidos pelo software SPSS. Além de serem
mensuradas no nível ordinal, o valor de KMO de 0,796 indica que as variáveis originais
eram correlacionadas, adequadas, portanto, para a Análise de Fatores. O mesmo
ocorre com o valor muito pequeno da significância do teste, bem abaixo de 0,05.
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Quadro 5 – Testes estatísticos
Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem
Teste de esfericidade de Bartlett
Aprox. Qui-quadrado
df
Sig.

,796
901,203
276
,000

Fonte: O autor (2017).

Cabe destacar, ainda, que os seis fatores gerados explicam 61,743% da
variância total dos dados originais. A literatura destaca que percentuais acima de 60%
são bastante aceitáveis para as ciências sociais (BABBIE, 1999). A tabela que mostra
essa informação, obtida do output do SPSS.

4.3.3 Análise dos fatores obtidos
Para a análise e interpretação dos Fatores, o autor se baseou nos dados
quantitativos e nas informações obtidas das respostas dos 21 estudantes que
responderam o primeiro instrumento. Essa correlação entre os achados ocorre,
especialmente, entre os Fatores e as perguntas mais diretamente relacionadas com
as questões avaliativas.

Gráfico 3 - Fator 1: Ensino e aprendizagem
44
45
38

40

Quantitativo

35
30

24

22

25

19

Dissecção

20

Prossecção

15
10

25

6

7 7
4

5
0
1

2

3

4

5

Notas atribuídas aos métodos
Fonte: O autor (2017).

O Fator 1 agrupou os itens relacionados ao aprendizado dos conteúdos por
meio dos métodos de ensino utilizados, entendidos de maneira macro. Isto é,
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considerando o universo das competências mais gerais e abrangentes quando se
relaciona o ensino e aprendizagem dessa disciplina.
Ao analisar esse fator, observa-se que os dois métodos foram avaliados
positivamente pelos respondentes. As performances das duas metodologias são
muito semelhantes na percepção dos estudantes, quando responderam sobre a
observação daquilo que é mais fundamental sobre as relações espaciais do corpo
humano. No entanto, a dissecção pontuou melhor, possivelmente pelo fato de que, na
dissecção, o próprio estudante executa a retirada da pele. Na sequência, encontra as
características dos tecidos mais profundos e tem a oportunidade de observar as
relações entre eles.
Em relação à prossecção, mesmo com uma pontuação mais baixa, os
estudantes também valorizaram as possibilidades de aprendizagem proporcionadas
pelo método. É interessante perceber que a prossecção pontua positivamente em
relação à adequação aos outros componentes curriculares (disciplinas). A percepção
de que esse método seria mais adequado ao sistema modular é corroborada quando
se analisa as respostas isoladamente.
O resultado desse fator não contraria a questão específica sobre avaliação da
aprendizagem. A análise individual do item que trata desse assunto indica que os
estudantes preferem as aulas de prossecção, quando a relacionam com a avaliação
modular (explicada no Capítulo 2). Isso se justifica pelo fato de que o sistema modular
funciona com módulos focais e bem diretos, e na prossecção as estruturas, já
dissecadas e prontas, são apenas identificadas para a memorização, visando a
avaliação. Isso parece ser mais confortável para os estudantes.
Em síntese, em termos de ensino e aprendizado, os resultados do Fator 1
indicam que, na percepção dos estudantes, os dois processos favorecem o
aprendizado significativo das estruturas anatômicas.
As respostas dadas pelos estudantes à pergunta 1 do questionário corroboram
essa opinião.
R4. A integração dos métodos utilizados – corpos já dissecados e
prática da dissecção – é o que ajudou mais no aprendizado. A prática
de dissecção no primeiro período é difícil, pois o aluno comumente não
tem muita noção espacial da anatomia dos corpos, visto que tem
apenas imagens em atlas. Portanto, a aula expositiva se faz
necessária para o aluno aprender, não só a anatomia, de forma geral,
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como a dissecar melhor, pois terá menos “surpresas” nos achados
com a lâmina e a pinça.
R8. Para o meu aprendizado, julgo mais importante a dissecção dos
corpos ao invés de aulas com os corpos já dissecados.
Fundamentalmente, para uma aula prática de anatomia devemos
considerar que o aluno já tenha uma base teórica acerca do que será
exposto. Entretanto, ao considerarmos aulas com os corpos já
dissecados julgo que a complementação de aula teórica não será tão
efetiva, visto que a aula nada mais será do que “um atlas ao vivo”. Por
outro lado, quando o próprio aluno faz parte do processo de dissecção
ele não só tem o contato real com as partes estudadas, mas também
tem contato com os aspectos anatômicos relacionados à própria
localização da parte no corpo, bem como terá contato com estruturas
que fazem contato com a parte estudada. Assim o aluno com a prática
de dissecção é exposto a um novo tipo de aprendizado, fazendo com
que ele tenha contato com a anatomia de forma mais ampla, fora o
fato de desfrutar maior interesse no aluno acerca da disciplina.
R19. Os corpos já dissecados foram mais úteis no aprendizado para a
avaliação e para gravar as partes do corpo humano e sua localização.
Contudo a dissecção é primordial na familiarização do aluno com a
anatomia humana.

Gráfico 4 - Fator 2: Experiências e vivências mediante atividades com o cadáver
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Fonte: O autor (2017).

Nesse fator, onde as experiências proporcionadas pelo contato mais direto com
o cadáver são evidentes, a dissecção foi melhor avaliada pelos respondentes. Os
estudantes, por exemplo, entenderam que a dissecção favorece o trabalho
desenvolvido em grupo e que esse hábito é importante para o futuro acadêmico e
profissional. Eles também apontaram que a dissecção possibilita mais facilmente a
identificação de patologias ou processos infecciosos por meio da observação e estudo
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do cadáver. Isso é compreensível, já que o cadáver mais novo deixa mais “pistas” e
provas de eventuais doenças e traumas físicos no corpo humano.
Outra vivência importante foi a contemplação real e factível da morte pelo
estudante de medicina. Esse fato pode ser explicado pelo contato com o cadáver,
ainda com pele, o que possibilita perceber no corpo certas características que ainda
estão presentes e são visíveis no ser humano ainda vivo. A pele, pelos, as mãos e
pés intactos e a própria genitália são importantes para eles. A pergunta que sempre
vem no início da dissecção confirma isso: “Professor, o senhor sabe a causa da morte
dele?”. “Por que ele não foi enterrado?”.
Muitas dessas questões apareceram nas respostas da pergunta 3 do
questionário.
R21. Para o meu aprendizado acredito que foi mais proveitoso o
método de aula prática com os corpos já dissecados, pois era mais
dinâmico e dava uma boa visão do todo. A dissecção também foi útil
para lembrar regiões, mas às vezes desanimava por não ser tão fácil
e nem rápido.
R3. Vantagens: A prática de dissecção aflora nosso desejo pelo
conhecimento do corpo humano; O momento em que estamos no
anatômico nas aulas práticas alivia a carga elevada de aulas
meramente expositivas; A metodologia dinâmica usada pelo professor
melhora o nosso aprendizado.
Desvantagens: A carga horária elevada dos módulos teórico promove
um cansaço físico-mental enorme; alguns professores não
sincronizam suas matérias com a prática.
R17. Vantagens - Matéria mais "médica" do primeiro período, ótimos
professores, estudo prático.
Desvantagens - Menos tempo, menos conhecimento prévio do aluno,
não é muito integrado nos primeiros módulos (culpa de todas as
matérias.
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Gráfico 5 - Fator 3: Material e insumos laboratoriais
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Fonte: O autor (2017).

Analisando esse fator, os estudantes ao responderem sobre a maior
necessidade de tempo no laboratório, avaliaram que a dissecção demanda muito mais
do que a prossecção. Nas respostas dos 21 alunos essa necessidade também
apareceu. Surgiu, principalmente, como uma limitação para uma prática mais eficiente
e efetiva da dissecção, devido ao sistema modular de ensino.
Os respondentes perceberam que, para o método da dissecção, a regularidade
na captação de corpos é maior. É positivo que os estudantes tenham essa percepção
sobre a atividade que executam. Eles demonstraram conhecer a importância da
prática no cadáver e entenderam o momento da dissecção como único, devido ao fato
de que não é rotina trivial manter uma entrada regular de corpos para estudo. Essa
prática exige mais atenção na necessidade de utilização de material de proteção
individual, bem como demanda maior necessidade de utilização de material de
proteção.
O Fator 3 confirma que a técnica de dissecção realmente necessita de maiores
cuidados devido ao uso de material cortante, maior tempo no laboratório e contato
mais próximo com o cadáver. De fato, a necessidade maior de tempo fica bastante
evidente quando se comparam os dois métodos de ensino.
Na percepção dos respondentes, a prática de dissecção possibilitou
intensamente o conhecimento e manejo do instrumental cirúrgico. Realmente, a
dissecção só é possível por meio da utilização dos instrumentos básicos de cirurgia.
Uma vantagem da dissecção durante o ensino de anatomia para os estudantes de
medicina é uma preparação prévia, mesmo que prematura, para a prática cirúrgica.
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Durante a dissecção, diferentemente da prossecção, o estudante ao utilizar os
instrumentos básicos (tesouras, bisturis e pinças), consegue naturalmente uma
familiaridade com as técnicas, sem a pretensão de começar esse treinamento. Ele
desenvolve certas habilidades em função da técnica utilizada no método de ensino. O
depoimento dos respondentes ilustra a opinião:
R9. A dissecção dos corpos é mais eficiente para o aprendizado, uma
vez que o aluno exerce, além do aprendizado visual, a técnica com os
materiais, sente a textura dos diferentes tecidos, além de haver fluxo
de informação constante durante a dissecção com o grupo, situação
em que o aprendizado é potencializado.
R14. A dissecção por ser demonstrada a prática em si dos cortes, de
como realizar toda a parte prática e utilização dos bisturis e pinças.
Além de todo o detalhamento dos cortes em cada camada de estudo.
Gráfico 6 - Fator 4: Contingências motivacionais relacionadas ao método de ensino
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Fonte: O autor (2017).

O fator 4 aborda motivações e aquilo que surge do método vivenciado pelos
alunos. As duas metodologias pontuaram positivamente, mas com uma vantagem
para a dissecção. As duas práticas mostram que, para a clínica médica diagnóstica,
os médicos formados com a prossecção observam as estruturas de maneira muito
aproximada daquilo que é apresentado por meio da anatomia por imagens, e a
dissecção não seria um grande diferencial. Já a dissecção é melhor avaliada quando
se leva em consideração a prática cirúrgica.
Esse fator também mostrou a prossecção como limitada, na ótica dos alunos,
como método de ensino de anatomia prática. Eles pareceram entender que a
dissecção é mais ativa do ponto de vista de prática e oferece mais possibilidades de
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aprendizado. Os estudantes entendem, ainda, que a dissecção promove uma maior
interação entre eles durante as práticas de ensino. Durante a dissecção os alunos
trabalham em grupo e com metas definidas no início do semestre letivo. Eles são
divididos em grupos para cada cadáver que irão dissecar e ainda existe a divisão em
grupos menores nos segmentos de cada corpo. Além disso, os grupos que não
conseguem dar sequência eficiente em suas dissecções podem ser auxiliados por
outros grupos, inclusive que praticam em outros cadáveres.
O fator mostrou que o método da dissecção, por ser exploratório, normalmente
gera uma enorme curiosidade e ansiedade no aluno de medicina. Isso apareceu
também nas respostas dos 21 estudantes. Há a necessidade de adequar o seu
estudo, por meio de planejamento e de estudo com outras ferramentas, como atlas e
programas de computador que utilizem anatomia em terceira dimensão, por exemplo,
ou realidade virtual.
R3. O método em que nós dissecamos eu julgo que conseguimos
desenvolver melhor nosso aprendizado, visto que uma aula
meramente expositiva além de ser maçante não transmite o
conhecimento melhor que a prática onde a turma juntamente com o
professor constrói o aprendizado de forma coletiva.
R5. Achei a dissecção dos corpos mais eficiente, pois instigou em mim
a vontade de buscar no atlas as informações sobre que estruturas
estava dissecando, além de facilitar a compreensão tridimensional de
certas estruturas que não são tão facilmente perceptíveis nos livros
texto, sendo algo que julgo somente ser adquirido com o manejo e
exploração características da dissecção.
R11. Quando estamos dissecando, o interesse aumenta; A dissecção
nos aproxima da realidade que imagem de atlas não dos fornece; É o
momento mais prazeroso do curso.
Gráfico 7 - Fator 5: Mudanças atitudinais possíveis mediante atividades no cadáver
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Esse fator mostrou que ambos os métodos possibilitam vivenciar as atitudes
éticas, como se colocar no lugar do outro ou respeitar mais o ser humano e sua
espiritualidade. No entanto, a dissecção foi mais pontuada valorativamente, embora
as duas metodologias de ensino possibilitem essa reflexão. Quando se pensa uma
relação com o cadáver e a morte e possíveis mudanças atitudinais, percebe-se uma
tendência maior ao método de dissecção possibilitar isso com mais intensidade.
Temas abordando preparação do futuro médico são pontuados mais favoravelmente
para a dissecção.
R2. vantagens: Proximidade com a prática, ou seja, oportunidade de
ver e tocar no que é estudado em sala. Oportunidade de detectar
anomalias anatômicas e constatar a diferença entre os livros e a
realidade. Humanização do objeto de estudo.
Desvantagens: Pouco tempo de dissecção. Pouca experiência anterior
à dissecção, o que diminui o aproveitamento da aula.
R4. As vantagens são o entendimento do corpo humano como método
de estudo e respeito, a possível relação da prática às aulas
ministradas (variações anatômicas,...) e entendimento, de forma
abrangente, da anatomia. Como desvantagem posso citar a falta de
tempo para abordar módulos que não são ministrados no primeiro
período e a falta de conhecimento prévio para a realização da
dissecção.
R11. Quando estamos dissecando, o interesse aumenta; A dissecção
nos aproxima da realidade que imagem de atlas não dos fornece; É o
momento mais prazeroso do curso.

Gráfico 8 - Fator 6: Desgaste do cadáver
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Esse fator mostra claramente que a dissecção é um momento único. Por mais
que o corpo possa ser utilizado depois para aulas de prossecção, ela não possibilita,
como método para o primeiro período, a reutilização para o semestre seguinte por
alunos de medicina ingressantes. Já a prossecção é um método que possibilita a
reutilização durante vários anos, mesmo com o desgaste natural em consequência do
manejo das peças pelos alunos e professores.

14. A dissecção por ser demonstrada a prática em si dos cortes, de
como realizar toda a parte prática e utilização dos bisturis e pinças.
Além de todo o detalhamento dos cortes em cada camada de estudo.
R9. A dissecção dos corpos é mais eficiente para o aprendizado, uma
vez que o aluno exerce, além do aprendizado visual, a técnica com os
materiais, sente a textura dos diferentes tecidos, além de haver fluxo
de informação constante durante a dissecção com o grupo, situação
em que o aprendizado é potencializado.

O item 2, da escala avaliativa, por razões técnicas, ao apresentar uma carga
muito baixa na composição dos fatores, não entrou na Análise de Fatores. Olhando
para esse item individualmente, versando sobre possibilitar o conhecimento dos
tempos cirúrgicos (diérese, hemostasia, exérese), os alunos pontuaram mais
positivamente a dissecção. Porém, analisando as respostas, os alunos não marcaram
tantas respostas 5 como no item 1, por exemplo, que falava sobre o instrumental
cirúrgico. Alguns alunos nem o responderam. Isso pode estar indicando que talvez
não conhecessem os tempos cirúrgicos, por serem alunos novos, ou porque não
acham de fato que os tempos cirúrgicos podem ser reproduzidos, com fidedignidade,
nessas práticas quando comparadas com a prática de uma cirurgia.
Muitos marcaram a mesma resposta para os dois métodos, podendo indicar
que realmente não é tão relevante assim. Esse item, visto isoladamente, pode
realmente ser importante para respaldar a disciplina eletiva, argumentando sobre a
precocidade da dissecção para alguns alunos, ou até mesmo para uma prática que
exige mais maturidade e preparação dessa parcela de alunos.
Realizada essa análise dos resultados encontrados, o autor passa as suas
considerações finais e apresenta algumas recomendações.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados, foi possível responder as questões
avaliativas que nortearam o presente estudo. Quanto à primeira pergunta, versando
sobre a implantação do sistema modular integrado de ensino na Escola de Medicina
e Cirurgia da UNIRIO e se ela prejudicou a prática de dissecção adotada como modelo
de ensino de anatomia, foi possível concluir:
 Por meio da análise dos fatores, o autor verificou que os alunos avaliaram
como negativa a concomitância das atividades com o sistema modular, que prejudicou
efetivamente a prática da dissecção. O fator três, que trata especificamente sobre as
necessidades materiais e insumos laboratoriais, possuía um item específico de
necessidade de tempo para as duas atividades. A dissecção demanda mais tempo e
dedicação dos alunos, o que no sistema modular não está sendo contemplado,
principalmente pela concorrência entre os outros conteúdos modulares e também do
próprio conteúdo da anatomia. Muitas das respostas dos alunos ao questionário
ratificaram isso.
 Por meio da análise em particular das respostas à pergunta 4 do
questionário, sobre as desvantagens da dissecção, as respostas mostram o que os
fatores que agruparam itens relacionados ao tempo revelaram. O tempo necessário
requerido pela prossecção e dissecção é pouco para sua efetiva realização.
Em relação à segunda questão avaliativa, buscando investigar se a dissecção,
quando comparada com a prossecção, é melhor ou pior avaliada na percepção dos
estudantes de medicina na UNIRIO, o autor entendeu que foi importante incluir no
estudo os dois métodos. Mesmo estando ciente, por sua experiência, que o método
da prossecção se adequa melhor ao sistema modular, optou por fazer um contraponto
com a dissecção. Assim, tanto a dissecção, quanto a prossecção foram avaliadas com
o objetivo de investigar a adequação da manutenção do método de dissecção de
cadáveres humanos no ensino de anatomia humana, após a implantação do sistema
modular integrado de ensino.
 Olhando todos os seis fatores e a maioria das respostas dos 21 estudantes,
a dissecção é melhor avaliada do que a prossecção. Isso se reflete pela pontuação
maior obtida pela dissecção em todos os fatores obtidos pela Análise de Fatores, e
pelas respostas da maioria dos estudantes ao questionário;
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 A análise do fator 1 (ensino e aprendizagem) é importante quando os alunos
avaliaram positivamente os dois métodos de ensino. Mesmo com certa vantagem para
o método da dissecção, a prossecção também obteve escore alto em quase todos os
itens que formaram o fator, o que demonstra que a prossecção é percebida pelos
alunos como um método que cumpre os conteúdos do componente curricular
anatomia (disciplina de anatomia);
 A dissecção é percebida pelos estudantes como uma atividade de ensino
que provoca maior mobilização de suas potencialidades, seja por utilizar o método
mais exploratório e investigativo ou pela motivação que provoca, pela atuação direta
na construção do próprio material de estudo, o que pode ser observado na análise
dos fatores 4 e 5;
 Analisando o fator 1, a prossecção parece ser entendida como suficiente
pelos alunos para o cumprimento do conteúdo dos módulos do sistema integrado e a
avaliação dos conteúdos de anatomia em conjunto, mesmo a dissecção pontuando
ligeiramente mais positivamente no fator.

5.2 RECOMENDAÇÕES
1) Manutenção da prossecção como método de ensino de anatomia para o
primeiro período do curso de medicina da UNIRIO
Com base no que foi apontado nas respostas às duas questões avaliativas do
estudo, o autor recomenda que as aulas práticas de anatomia humana sejam feitas
totalmente em consonância ao conteúdo dos módulos de ensino durante o primeiro
período do curso de medicina. E, ainda, que a prossecção seja a indicação para as
atividades de anatomia nos módulos, exclusivamente com a identificação e cobrança
nas avaliações dos temas abordados nos módulos específicos.
Como metodologia de ensino auxiliar ao estudo no cadáver, que deve continuar
a ser feito, porém apenas com a prossecção, a Disciplina de Anatomia deverá fazer
uso de outras tecnologias, como a Mesa SECTRA 3D, adquirida recentemente pela
Universidade.
2) Criação de uma disciplina eletiva para dissecção na UNIRIO
Como está definido no próprio Projeto Pedagógico da Escola de Medicina e
Cirurgia da UNIRIO e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
medicina no Brasil, é possível a criação de disciplinas eletivas nos horários livres
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existentes, bem como para contemplar práticas que os núcleos docentes julguem
como importantes para a formação dos estudantes. A nova disciplina seria oferecida
aos estudantes que fariam as atividades práticas da dissecção nos cadáveres,
participariam dos seminários e estudos dirigidos com os docentes da nova disciplina.
A nova disciplina eletiva seria importante também para preparação de peças
anatômicas com supervisão docente, para utilização nas atividades regulares de aulas
expositivas nos módulos dos primeiros períodos do curso de medicina, bem como das
outras turmas que cursam obrigatoriamente Anatomia. A prática da dissecção nessa
disciplina terá como objetivo buscar o conhecimento da anatomia de superfície e
dissecar os planos mais superficiais (pele, tela subcutânea, camadas musculares,
vasos e nervos periféricos). Para isso, durante esse momento do curso, os alunos
seriam orientados pelos docentes em exposições teóricas programadas, e passariam
a estudar em cadáveres embalsamados pela equipe técnica da UNIRIO. O estudo se
iniciaria com as noções básicas sobre instrumentação cirúrgica a fim de familiarizar o
estudante com a utilização de todo equipamento próprio para dissecção.
Essa nova disciplina, demandaria por parte dos estudantes, as seguintes
atividades:
 Antes das atividades de dissecção, os alunos fariam um estudo detalhado
do esqueleto humano, por meio de aulas expositivas e demonstrações práticas em
ossos;
 Seriam organizados seminários e estudos dirigidos sobre temas específicos
relacionados ao estudo do aparelho locomotor humano.
 Com o início da dissecção, os alunos trabalhariam em grupos e,
posteriormente, estes grupos seriam alocados em regiões específicas no cadáver
(exemplos: membro superior, pescoço, face).
 As normas da disciplina seriam definidas pelo Departamento de Ciências
Morfológicas e pelo Núcleo Docente Estruturante da Escola de Medicina e Cirurgia.
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APÊNDICE A - Instrumento de Avaliação de Práticas, aplicado aos estudantes
no semestre 2016-2, no Laboratório de Anatomia Humana da
UNIRIO
Este instrumento é determinante para a conclusão do meu Mestrado Profissional em
Avaliação. É, também, uma oportunidade para você avaliar as práticas utilizadas na
disciplina de Anatomia Humana da UNIRIO.
As respostas às questões serão analisadas em conjunto, preservando o sigilo da
identidade dos participantes. Por favor, responda o instrumento de forma mais sincera
e consciente possível.
1) Qual dos dois métodos, aulas práticas expositivas com corpos já dissecados e
dissecção dos corpos, você julga ter sido mais eficiente para seu aprendizado? Por
que?
2) O sistema modular de ensino, dividido em módulos temáticos durante o semestre
abordou, no seu segundo módulo o aparelho locomotor. Com relação ao
planejamento para a execução das tarefas previstas para dissecção de músculos,
artérias e nervos, você considera que o tempo disponível foi:
( ) Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Mais que suficiente
Qual a periodicidade de atividade de dissecção:
( ) uma vez por semana
( ) de duas a três vezes por semana
( ) quatro a cinco vezes por semana
3) Cite 3 vantagens e três desvantagens na organização do programa com o método
de dissecção sendo realizado concomitante com as atividades de ensino das
demais atividades dos módulos.
4) Após o primeiro período do curso de medicina, quais os aspectos negativos que
você acredita que o método de dissecção traz para o ensino e aprendizagem das
estruturas anatômicas estudadas.
5) Após o primeiro período do curso de medicina, quais os aspectos positivos que
você acredita que o método de dissecção traz para o ensino e aprendizagem das
estruturas anatômicas estudadas.

69

APÊNDICE B - Carta de apresentação, instruções e formulário aplicado na de
validação de conteúdo do instrumento construído para avaliar
as práticas utilizadas nas aulas da disciplina de Anatomia
Humana
Carta para o Especialista

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2017
Prezado(a) Especialista
Atualmente desenvolvo meu estudo avaliativo no Mestrado Profissional da
Faculdade Cesgranrio. O estudo visa avaliar a pertinência da manutenção e a
adequação do método de dissecção com o sistema modular de ensino implantado na
Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO a partir de 2014.
No presente estudo avaliativo, focalizou-se as práticas de dissecção e
prossecção para o ensino de Anatomia Humana no curso de Medicina.
Neste sentido, foi construído um instrumento contendo 25 assertivas,
relacionadas às duas práticas, para serem avaliadas pelos estudantes de medicina,
atribuindo notas de 1 até 5.
Solicito, portanto, sua colaboração para julgar se o instrumento construído
atende aos propósitos a que se destina. Particularmente, se os itens propostos
conseguem abranger as especificidades das duas práticas.
Sua experiência e expertise serão de grande importância, pois favorecerão o
aperfeiçoamento do instrumento e poderão embasar possíveis adequações da
disciplina ao sistema modular de ensino.
Gostaria de pedir a devolução deste formulário de validação, no prazo de sete
dias
úteis,
pessoalmente
ou
por
meio
do
endereço
eletrônico:
henriqueufrj@yahoo.com.br
Desde já, agradeço sua colaboração e participação.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Alves
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APÊNDICE C - Formulário para Avaliação da versão inicial do Instrumento de
Avaliação de Práticas utilizadas na disciplina de Anatomia
Humana da UNIRIO
Instrução
a) Analise o instrumento de avaliação das práticas utilizadas nas aulas da disciplina
de Anatomia Humana, em anexo.
b) A seguir, assinale SIM ou NÃO, justificando o NÃO.
1) Os indicadores do instrumento estão adequados à avaliação das duas práticas
consideradas?
( ) Sim
( ) Não
Justifique:
As assertivas estão consonantes e interligadas ao objetivo de cada uma
2) O instrumento atende as necessidades dos Coordenadores ou responsáveis pela
disciplina de Anatomia Humana quanto à avaliação da eficiência e eficácia de
cada prática?
( ) Sim
( ) Não
Justifique:
O instrumento é capaz de revelar quesitos relevantes para apreciação posterior
dos coordenadores/responsáveis pela Anatomia.
3) Você alteraria algum indicador do instrumento?
( ) Sim
( ) Não
Se SIM, descreva qual indicador deve ser alterado:
Indicador Atual
Nova Redação do Indicador

4) Você incluiria algum indicador no instrumento?
( ) Sim
( ) Não
Se SIM, descreva o novo indicador:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5) Você excluiria algum indicador do instrumento?
(

) Sim

(

) Não

Se SIM, sinalize qual indicador deve ser excluído e justifique:
Indicador a ser excluído
Justificativa

6) Cite outras sugestões e críticas ao instrumento:
Instrumento muito bem elaborado, que na minha análise atende aos objetivos
propostos.
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde
nº 466 de 12 de dezembro de 2012)

Você está sendo convidado para participar do Estudo Avaliação da dissecção como
método de ensino de Anatomia Humana para alunos de graduação em medicina
na escola de medicina e cirurgia da UNIRIO, e a sua adequação ao sistema
integrado modular implantado no ano de 2014.
Sua participação neste estudo consistirá em responder um instrumento de avaliação,
em anexo, com base na sua vivência como estudante de medicina.
Você não é obrigado a participar e a qualquer momento você pode desistir.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o sigilo
sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e desta forma
será possível garantir o anonimato das informações.
Este Termo deve ser assinado por você e reenviado para o contato abaixo.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo e sua participação, agora ou a
qualquer momento, por meio do número de telefone ou endereço de e-mail disponível
neste termo.
Declaro que entendi os objetivos e as condições do estudo e concordo em participar.
Rio de Janeiro, ____de ___________de 2017

__________________________________________
Assinatura do participante do estudo

Pesquisador responsável: Luiz Henrique Alves
Telefone: (21) 996315905
E-mail : henriqueufrj@yahoo.com.br
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APÊNDICE E - Instrumento de Avaliação de Práticas utilizadas na disciplina de
Anatomia Humana da UNIRIO
Caro (a) estudante do Curso de Medicina da UNIRIO,
Este instrumento é determinante para a conclusão do meu Mestrado Profissional em
Avaliação. É, também, uma oportunidade para você avaliar as práticas utilizadas na
disciplina de Anatomia Humana da UNIRIO. As respostas às questões serão
analisadas em conjunto, preservando o sigilo da identidade dos participantes. Por
favor, responda o instrumento de forma mais sincera e consciente possível.
Sua contribuição é muito importante para aprimorarmos essas práticas. Leia
cuidadosamente cada assertiva e utilize a escala à esquerda para julgar a prática de
dissecção e a da direita, para julgar a prática de prossecção.
Ao indicar sua avaliação, marque um X nos valores que variam de 1
(superficialmente) a 5 (intensamente).
Pratica de
Dissecção
1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

indicador
1. Proporciona desenvolver habilidades no
manejo dos instrumentos cirúrgicos
2. Possibilita conhecer os tempos cirúrgicos
(diérese, hemostasia, exérese, etc)
3. Demanda um tempo amplo de aulas no
laboratório de anatomia humana.
4. Demanda uma regularidade na captação de
cadáveres.
5. Possibilita o aprimoramento de atitudes éticas
e a empatia pelo futuro paciente.
6. Facilita o entendimento das relações espaciais
do corpo humano, por iniciar o estudo pela
observação do básico e do fundamental.
7. Oportuniza a reflexão sobre a condição
humana e a espiritualidade.
8. Exige maior atenção na necessidade de
utilização de material de proteção individual
9. Possibilita a reutilização do cadáver em outros
semestres letivos.
10.Possibilita
observar
outras
variações
anatômicas e diferenças morfológicas entre os
órgãos e sistemas do corpo humano.
11.Provoca mais facilmente desgastes ao
cadáver e às peças anatômicas, tornando-os
inviáveis para reutilização.
12.Viabiliza criar possibilidades que facilitem a
relação com outras práticas de visualização
diagnóstica do corpo humano, como ocorre no
diagnóstico
por
imagens
(Radiologia,
Tomografia, Ressonância e Ultrassonografia)

Prática de
Prossecção
1 2 3 4 5
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5

13.Limita o aprendizado à peça anatômica em
estudo, reduzindo o desenvolvimento de outras
habilidades e competências uteis para futura
clínica médica.
14.Proporciona maior capacidade de interação
com os colegas de curso durante o processo de
aprendizado.
15.Favorece o trabalho em grupo e a percepção da
importância desse hábito para as futuras
equipes de trabalho das quais irá participar no
ambiente hospitalar.
16.Apresenta compatibilidade do aprendizado de
anatomia junto a outros componentes
curriculares pertencentes ao sistema modular.
17.Coloca o estudante em uma posição ativa no
processo de aprendizagem e o professor
assume o papel de facilitador e orientador no
processo de aprendizagem.
18.Favorece a relação de proximidade com o
corpo humano, preparando de maneira mais
eficiente o futuro médico para o atendimento
clínico.
19.Possibilita melhor rendimento nas avaliações
da disciplina de anatomia realizadas durante o
primeiro período, na prova integrada do sistema
modular.
20.Favorece o aprendizado significativo das
estruturas anatômicas.
21.Aguça a curiosidade no estudante acerca da
região anatômica que está sendo estudada na
aula teórica.
22.Oportuniza identificar patologias ou processos
infecciosos que acometiam aquele ser humano
em vida, através da observação e estudo do
cadáver ou da peça anatômica.
23.Proporciona vivenciar a morte de maneira mais
factível, provocando uma reflexão sobre a
realidade que irá encontrar na prática médica.
24.Proporciona uma prática de ensino suficiente
para o aprendizado de anatomia exigido na
formação de um aluno de medicina.
25.Estimula a busca por outras formas de
aprendizado da anatomia humana.
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