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I. RESUMO 

 

CONTREIRAS, NC. O Ensino e o Aprendizado Práticos da Anatomia Humana: Uma 

Revisão de Literatura. Salvador; 2013. Trabalho de Conclusão do Curso de Medicina da 

Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. 

 

A Anatomia Humana é a ciência que estuda a macroscopia do corpo humano. Seu ensino nos 

cursos da área de saúde tem sido fundamental e variado ao longo da História. Este estudo tem 

por objetivo comparar e contrastar, de forma qualitativa, métodos de ensino da Anatomia 

Humana como o uso de cadáveres, modelos anatômicos artificiais, peças plastinadas e outras 

tecnologias, a alunos de cursos da área de Saúde. Para sua elaboração, foram pesquisados 

artigos do Pubmed, Lilacs e Scielo. A disciplina Anatomia Humana, desde sempre, é 

influenciada por fatores sociais, políticos, econômicos, religiosos, e por tendências e 

modismos educacionais. O uso de cadáveres em dissecação e prossecção está sendo 

substituído por dissecação virtual, simuladores e outras tecnologias com uso de 

computadores. A dissecação, contudo, é considerada como o método de ensino mais adequado 

para a Anatomia Humana. O uso de modelos anatômicos artificiais deve ser feito em 

associação às peças cadavéricas, e não em substituição às mesmas. A plastinação é a melhor 

técnica anatômica para se estudar na prossecção, mas se serve como substituta à dissecação 

ainda é ponto de divergência entre autores. A utilização das novas tecnologias de ensino 

potencializa o aprendizado da Anatomia. 

 

Palavras-chave: 1. Anatomia – métodos de ensino; 2. Dissecação humana.  
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. Objetivo Principal:  

 

Comparar e contrastar, de forma qualitativa, métodos de ensino da Anatomia 

Humana (uso de cadáveres, modelos anatômicos artificiais, peças plastinadas e outras 

tecnologias) a alunos de cursos da área de Saúde. 

 

II.2. Objetivos Secundários: 

 

1. Abordar o uso de peças formolizadas, plastinadas e modelos anatômicos artificiais no 

ensino da anatomia, trazendo suas vantagens e desvantagens;  

2. Analisar qual o melhor método para ensino com peças cadavéricas, se a dissecação ou 

se a prossecção;  

3. Apresentar algumas problemáticas do ensino em Anatomia Humana; 

4. Sugerir soluções e perspectivas futuras para melhoria no ensino da Anatomia Humana. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

III.1. Conceito de Anatomia Humana 

 

A Anatomia é a ciência que estuda a constituição e o desenvolvimento macro e 

microscópicos dos seres vivos
1
. A palavra Anatomia foi primeiramente usada por Aristóteles

2
, 

e vem do grego anatome, sendo que “ana” quer dizer “através de” e “tome” significa “corte”
3
. 

 

 

III.2. Anatomia Humana: Para quê estudar?   

 

Os conhecimentos anatômicos são imprescindíveis para o profissional da área de 

saúde, o qual irá lidar, por toda a sua vida profissional, com o corpo humano. A Anatomia é a 

base para o entendimento de outras disciplinas fundamentais, como a Fisiologia, a Patologia e 

a Clínica, por exemplo
4
. Por vezes, os estudantes somente percebem a devida importância da 

Anatomia ao se deparar ao lado de um leito ou de uma mesa operatória com seu paciente
5
. 

Pode-se dizer que a Anatomia cada vez mais, ao longo da história do estudo médico, 

passou a ser vista como central, visto que é por ela que se aprende a constituição natural e a 

regra geral, antes de lidar com os vários desvios dessa regra. Por isso, o "fim" da arte da 

anatomia seria o mesmo que o "fim" da arte da medicina
6
. Um estudo brasileiro demonstra 

isso ao trazer que 98,8% dos alunos de um curso de medicina consideraram as aulas práticas 

de anatomia como essenciais para a sua formação acadêmica
7
. 

O atual progresso da medicina e da cirurgia acabou levando ao exagero da minúcia 

anatômica, quando o próprio cirurgião, já formado e experiente, tem retornado aos 

laboratórios de Anatomia a fim de sanar dúvidas a respeito de pormenores anatômicos para 

sua melhor atuação profissional
8
. O laboratório de dissecação visa ao desenvolvimento de 

habilidades espaciais que permitam que os futuros clínicos interajam com futuros 

radiologistas e cirurgiões, sabendo explicar os resultados de exames de imagem
9
. 
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“Pode-se ser grande anatomista sem ser médico ou cirurgião, 

mas não se pode ser médico ou cirurgião sem ser anatomista” 

Jean Cruveilhier (1791-1874)
8 

 

 

III.3. Histórico do Ensino da Anatomia 

 

A Anatomia Humana como disciplina, ao longo de sua História, é marcada por 

oscilações em sua importância na formação do saber médico
4
 e, posteriormente, de outros 

cursos da área de saúde, como Enfermagem, Odontologia e Nutrição. Houve momentos em 

que a Anatomia, em seu período áureo, se consumava como o grande foco da ciência, e 

outros, no entanto, em que foi considerada moribunda. Essa disciplina incorporou e refletiu as 

aspirações da parcela da sociedade detentora e selecionadora do saber, tendo sido 

continuamente influenciada pelos fatores sociais, políticos, econômicos, religiosos e pelas 

tendências e modismos educacionais. Sua incorporação no estudo da medicina significou a 

cisão de uma medicina mística, pouco precisa, para uma medicina objetiva
4
.  

Dissecação refere-se à técnica de abrir o corpo humano através de incisões. A palavra 

deriva do latim, no qual “dis” quer dizer “separar” e “secare” significa “cortar”, sendo 

etimologicamente equivalente a anatomia
1
. O primeiro registro conhecido de uma dissecação 

humana data do início do século III a.C., e sugere que essa experiência começou em 

Alexandria
10

. Apesar disso, Hipócrates II, conhecido como o Pai da Medicina, foi o primeiro 

a escrever sobre a anatomia humana, segundo a literatura
3
. A primeira dissecação pública 

registrada foi realizada pelo médico grego Herófilo, da Calcedônia
10

, chamado por muitos de 

Pai da Anatomia
3
. Galeno, que viveu em 131 a 192 d.C., contribuiu de forma notável para o 

campo da anatomia, mas não dissecava cadáveres humanos e errou ao inferir que as 

características humanas eram iguais às dos animais
10,3

. 

A História da Anatomia, contudo, foi marcada também por dificuldades, quando, após 

a queda do Império Romano, houve um progresso mínimo em seu desenvolvimento, devido à 

sobrepujança da doutrina, filosofia e prática da era autoritária que teve início com a Idade das 

Trevas
10,3

. Na primeira metade do século XVI, surgiram dúvidas religiosas acerca da 
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atividade de dissecar corpos para o aprendizado e o Papa Bonifácio VII tentou excomungar os 

anatomistas. Muitos chegaram a ser agredidos e atacados pela própria população, exilados ou 

acusados injustamente por práticas desumanas, como a de dissecar corpos ainda com vida
11

. A 

dissecação humana foi proibida em vários locais e quase nenhum estudo de caráter inovador 

ou notável foi realizado na área
10

.  

O advento do Renascimento testemunhou a ressureição do avanço no estudo da 

Anatomia
3
. Foi quando, no Ocidente, esse estudo deixou de ser basicamente teórico e passou 

a ser majoritariamente prático, com dissecações animais e humanas
12

. Primeiramente, as aulas 

eram dadas na casa dos professores. Depois, com a expansão das universidades italianas no 

início do século XIV, esse espaço passou a ser o foco das lições anatômicas. As primeiras 

delas foram fundadas em Bologna, em 1113, Pádua, em 1222 e Messina, em 1224. Antes 

disso, já havia faculdades de Medicina isoladas (como em Salerno), mas não universidades. O 

ensino era baseado na cátedra, com leitura de textos, ou em guildas, com aprendizado por 

tutela, ambos com dissecações anuais. Na época do absolutismo e das expansões ultramarinas 

os hospitais passaram a ser palco de aprendizado anatômico, devido à facilidade em se 

encontrar cadáveres
4
.  

Mondino, italiano filho de um farmacista, foi considerado o fundador da Anatomia 

como disciplina, pois foi o introdutor da dissecação de corpos no curso de Medicina da 

Universidade de Bologna, tendo, inclusive, escrito para seus alunos um compêndio 

anatômico
11

 que descrevia a “anatomia popular”
6
. Um marco do retorno ao avanço anatômico 

foram as contribuições de Andreas Vesalius, que, desafiando a Igreja, publicou seu livro De 

Humani Corporis Fabrica, em 1543, fornecendo desenhos precisos da anatomia humana, pela 

primeira vez na história do ensino da mesma e reabrindo o caminho para o avanço na 

ciência
10

. Ele introduziu o conceito moderno de aprendizagem baseada em observação e senso 

crítico
3
, insistindo que os estudantes de medicina testassem os fatos da anatomia humana com 

suas próprias mãos e olhos
13

, estabelecendo de forma definitiva a objetividade e o empirismo 

no estudo da anatomia
4
. Foi ele o responsável por renascer a crença de que é imprescindível 

ao aluno de medicina um conhecimento de primeira qualidade em anatomia humana
6
. A 

invenção da imprensa nessa mesma época facilitou a difusão das idéias de Vesalius e o 

conhecimento anatômico se espalhou
3
. 

Mas a história da Anatomia Humana não está conectada somente à história do ensino e 

do aprendizado, mas também à história da arte
11

. As dissecações costumavam ser 
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acontecimentos mais de cunho teatral do que letivo, podendo ocorrer dentro ou fora dos 

terrenos das universidades, nos chamados “teatros anatômicos”, visto que a população 

também apreciava acompanhar tais práticas
14,11

. As personalidades locais eram, inclusive, 

convidadas a acompanhar as dissecações de cadáveres
11

. Em geral, os cirurgiões e os 

estudantes de medicina eram obrigados a assistir essas demonstrações. A preocupação era em 

demonstrar onde se encontravam os órgãos, quais as suas interconexões, as cores, formas e 

texturas, ou seja, a "anatomia popular"
6
. Em 1493, foi escrito, por Alexander Benedetti, um 

livro sobre essa experiência
11

: 

Um teatro temporário deve ser criado em [...] local bem 

ventilado com bancos ao redor, e de tal tamanho suficiente 

para armazenar um número de espectadores [...] Deve haver 

guardas para restringir o público ansioso que entra. Dois 

comissários de confiança devem ser escolhidos para fazer os 

pagamentos necessários com o dinheiro que é recolhido
11

. 

Em 1594, o primeiro teatro permanente de Anatomia foi construído por Fabricius em 

Pádua. A primeira fileira era reservada para professores de Anatomia, reitores das 

universidades, conselheiros e membros da Faculdade de Medicina além de representantes da 

nobreza. Logo atrás, vinham os estudantes e, depois, os espectadores leigos. Com toda essa 

burocracia para assistir às dissecações e com a distância imensa à qual os estudantes eram 

submetidos na visualização do processo, o ensino da anatomia acabou sendo estimulado em 

escolas particulares, das quais a de Windmill Street, Londres, foi a mais famosa
11

. Fora 

fundada por William Hunter, famoso por introduzir o “método parisiense de dissecação”, no 

qual os próprios estudantes dissecavam, ao invés de apenas assistirem ao professor
15

. 

Contudo, o melhor teatro de Anatomia já construído nasceu na Bologna (Itália), em 1649. 

Infelizmente, foi destruído em bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial
11

. 

Vidius, em registro não datado, trouxe que o operador das dissecações deveria ser 

dotado de saúde, intelecto e riqueza, visto que a pobreza não podia ser um motivo de distração 

dos estudos e prática, os quais exigiam tempo e dedicação. Vidius também registrou que 

homens de classes mais baixas, “acostumados com o trabalho duro”, eram utilizados como 

assistentes, cujo serviço era lavar, secar e raspar os corpos, além de atuarem como 

instrumentadores para os médicos no momento da dissecação
11

. 
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Os condenados à prisão foram muito utilizados, ao longo da História, para suprir os 

laboratórios de Anatomia com seus corpos em todo o mundo
14

. Em Londres, foi incorporada 

pelo parlamento, em 1542, uma cláusula na lei autorizando à Companhia Britânica de 

Barbeiros e Cirurgiões a prática de dissecação de quatro corpos de criminosos recém-

executados por ano
14,11

. Após duzentos anos, a lei foi ampliada para incluir o corpo de 

qualquer criminoso que fosse executado em Londres e Middlese14. O objetivo era incentivar 

a prática da dissecação no local, além de combater a criminalidade, visto que a dissecação era 

vista ainda como pior que a própria execução
10

. Os corpos eram de excelente qualidade, visto 

que a execução era por enforcamento. Com corpos relativamente abundantes, puderam-se 

priorizar as vísceras por sistemas em relação ao corpo como um todo
11

. 

Contudo, a partir do século XVIII, ficou claro que as execuções não mais supriam de 

forma suficiente a demanda por corpos para o ensino anatômico
10

. Nos últimos séculos, 

muitas faculdades privadas, especialmente as de medicina, atraíram um número muito grande 

de alunos. Com isso, a demanda de material legalizado para o ensino ultrapassou e muito a 

oferta disponível, dando origem ao comércio ilegal de cadáveres, extremamente rentável.  

Túmulos foram violados
14

 e pessoas foram assassinadas
10

 para abastecer os laboratórios de 

Anatomia. Alguns dos anatomistas mais famosos dos últimos séculos aceitaram receber 

corpos ilegais: Guichard Joseph Du Verney de Paris, Albrecht von Haller, William Hunter, 

Robert Knox de Edimburgo e Sir Astley Cooper, a exemplo. Um dos casos mais macabros 

inclui, na certa, William Burke e sua companheira William Hare, os quais, no início do século 

XIX, assassinaram, pelo menos, 16 pessoas para utilizar seus corpos em aulas de anatomia
14

. 

Essa época foi marcada pela indignação pública, com ataques violentos a escolas de 

medicina acompanhados de queda da reputação da Anatomia
10

. Em 1832, foi aprovada, no 

Reino Unido, a Anatomy Act, lei que regularizou a utilização de cadáveres com fim de estudo 

anatômico, permitindo seu uso, exceto se o próprio falecido ou sua família se opusessem. O 

aumento na quantidade de corpos legalmente disponíveis levou à diminuição gradativa do 

tráfico de cadáveres
14

.  

Até o surgimento, no século XVIII, de formas eficientes de conservação do cadáver, a 

Anatomia se encontrava atrelada à cirurgia. Depois disso, a descoberta meticulosa do corpo 

humano foi propiciada, visto que as estruturas podiam ser retiradas do corpo e expostas por 

mais tempo. Isso sedimentou a Anatomia como disciplina de estudo de uma vez por todas. O 
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século XIX marcou a introdução oficial da Anatomia como disciplina nos cursos de 

Medicina
4
. 

Nessa mesma época, a França pós-Revolução se encontrava em posição privilegiada, 

visto que Napoleão, que controlava o Estado francês, facilitava o ensino anatômico, 

autorizando que alunos e professores tivessem acesso aos pacientes dos hospitais a aos 

cadáveres
4
. Em Paris, o ensino foi prejudicado pela briga entre professores e cirurgiões, os 

quais exigiam que somente eles pudessem fazer as dissecações
11

. 

A história da dissecação nas escolas médicas dos Estados Unidos da América (EUA) 

teve início em 1765, quando foi fundada a Escola da Filadélfia
9
. Em meados de 1870 houve 

uma revolução no ensino da Anatomia no país, quando novos métodos foram propostos para 

que os alunos passassem menos tempo em palestras, e mais tempo no laboratório. Essa 

Reforma foi marcada, principalmente, pelas contribuições de Franklin Paine Mall, segundo o 

qual a análise do corpo humano, o objeto de estudo propriamente dito, é infinitamente mais 

valiosa do que apenas observar os resultados expostos por outros em livros
15

. Em 1968, foi 

adotado o “Uniform Anatomy Gift Act”, que reconheceu o direito da doação de acordo com a 

livre-vontade e o voluntariado. Esse mesmo ato foi modificado em 1987, quando o processo 

de doação tornou-se mais claro, podendo se dar quando a vontade do doador for reconhecida 

como irrevogável
9
.  

No Brasil, a Anatomia se iniciou em 1808, com a chegada da família real portuguesa e 

a posterior fundação da Primeira Escola de Medicina do Brasil, em Salvador, Bahia. Em 18 de 

fevereiro de 1808, o príncipe regente D. João VI criou a primeira Escola de Cirurgia no 

Hospital Real de Salvador, no Terreiro de Jesus. O ensino médico da Escola de Cirurgia da 

Bahia foi precário no início; os professores tinham que pedir “ferros velhos” emprestados para 

utilizarem como instrumentos cirúrgicos nas aulas de anatomia. Com influências portuguesas 

e francesas, a disciplina se estabeleceu com traços antiquados, porém de forma essencial aos 

cursos médicos e, posteriormente, a outros cursos na área de saúde
4,7

. 

Com isso, fica claro que a Anatomia não foi somente ensinada nas universidades - mas 

também nos hospitais, na forma de tutoria, em cursos particulares, nos teatros de dissecação - 

ao longo de sua jornada, o que imprimiu uma característica multifacetada a essa disciplina
4
. 
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III.4. Outras considerações: 

 

A escassez e a burocracia para obtenção de cadáveres associada à reforma curricular 

dos cursos em saúde, em especial o de Medicina, levou a modificações drásticas na grade 

curricular da Anatomia Humana enquanto disciplina. A carga horária reservada às disciplinas 

básicas, como a Anatomia, está cada vez menor, dando lugar a novas abordagens exigidas 

pelo mundo moderno como forma de aperfeiçoamento profissional, como a integração com a 

clínica, as humanidades, a ética, dentre outros
16

. A dissecação de cadáveres deixa, então, de 

ser o centro do ensino em várias universidades, dando lugar a alternativas mais baratas, mais 

práticas e, principalmente, que demandam menos tempo para ensino e aprendizagem
4
. Foi 

nesse contexto que a prossecção, técnica que traz o estudo através de peças cadavéricas 

previamente dissecadas e conservadas, começou a garantir espaço em universidades em todo 

o mundo
18

. Prossecção é uma palavra que não existe no dicionário da Língua Portuguesa, 

utilizada entre profissionais da anatomia de forma informal para se referir às peças 

cadavéricas previamente dissecadas, sendo uma palavra traduzida a partir da expressão da 

língua inglesa Prosection
9
.  

Há de se ponderar, contudo, que a utilização da prossecção traz um prejuízo 

alarmante: o uso do formaldeído, a solução para a fixação de peças orgânicas e sua 

conservação mais usada nos laboratórios de anatomia em todo o mundo
17

. Essa solução é 

considerada tóxica e, inclusive, carcinogênica, provocando sintomas e doenças ao contato 

prolongado. Ora, os modelos anatômicos de cera, de madeira, de papel maché, de gesso ou de 

resina, dentre outros materiais, confeccionados e utilizados para o ensino e a aprendizagem da 

Anatomia, desde o Egito Antigo, tornam-se uma opção confortável para o estudo anatômico, 

visto que essas peças não se utilizam de formol, uma vez que não são compostos por tecido 

humano. Contudo, o seu uso para aprendizado especializado sempre foi controverso, visto que 

não traz os detalhes das estruturas e as variações anatômicas contempladas por peças 

verdadeiramente humanas, por mais bem feitos que esses modelos sejam ou possam parecer
18

. 

Dessa forma, tornou-se uma questão de grande importância encontrar uma forma de 

ensino que agregasse a praticidade dos modelos anatômicos com a riqueza de detalhes e a 

veracidade das peças cadavéricas. Eis que, em 1977, foi introduzida por Gunther von Hagens 

a técnica da Plastinação, uma forma especial de conservação de tecido
19

 que permite a criação 



 
20 

 

 
 

de peças limpas, secas, inodoras e que correspondem à biologia real do corpo humano. Esta 

técnica foi revolucionária no ensino da anatomia, pois utiliza um modelo similar aos de 

resina, mas a partir do próprio cadáver
20

. Dessa forma, a plastinação representa o resultado de 

muitos séculos de determinação para se produzir algo, há tempos, almejado pelos 

anatomistas
21

. 

De todo modo, no âmbito do estudo anatômico, independentemente de qual seja a 

técnica usada, o corpo ganha a dimensão de material didático
4
. É ele o foco do estudo, sendo 

o cadáver o “primeiro paciente” de um profissional de saúde. Contudo, o contexto do 

estudante moderno traz a necessidade de inovações, variações e reformas no ensino da 

Anatomia
16

. O uso de tecnologias em laboratório surge não para substituir o cadáver, mas 

complementá-lo, torná-lo mais claro, mais lúdico e mais interessante. Vídeos, programas de 

computador, salas em três dimensões (3D) e exames modernos de imagem têm invadido o 

ensino prático da Anatomia, aprimorando o aprendizado dos estudantes
2
. 

Mesmo com toda essa tecnologia disponível, quem ensina, estuda ou lida com a 

Anatomia Humana como disciplina sabe bem que existem diversas problemáticas a serem 

pensadas, repensadas e resolvidas para que se tenha um ensino, ao menos, satisfatório. Desde 

a diminuição de sua carga horária nos cursos da área de saúde
16

, passando pelo crescente 

número de alunos e estagnação – senão diminuição – da quantidade de professores
18

, até o 

despreparo na forma de lidar com o cadáver
22

, várias situações culminam com o aprendizado 

desmotivado e deficiente da anatomia por parte dos estudantes.  

Diversas soluções têm sido propostas para minimizar os efeitos das problemáticas 

observadas
15

. É preciso lembrar que nossos alunos são seres individuais, com suas 

dificuldades e formas de aprendizado diferenciadas
16

. Assim, torna-se necessário um 

conhecimento aprofundado sobre o acervo disponível para o ensino da Anatomia Humana e 

suas problemáticas, de modo que se possa optar pela metodologia mais adequada para cada 

caso e fazer uso da mesma de forma racional.  
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IV. METODOLOGIA 

 

A revisão de literatura é de natureza narrativa, valendo-se de fontes de origens 

diversas. Foram utilizados ensaios clínicos, artigos de revisão e monografias, sem restrição 

quanto ao ano de publicação. A escolha dos artigos foi feita por análise qualitativa de seus 

conteúdos, tendo sido considerados como mais importantes os que tratavam diretamente sobre 

o uso de cadáveres, modelos anatômicos, peças plastinadas e outras tecnologias para o ensino 

da Anatomia Humana em cursos da graduação da área de saúde.  

Foram considerados periódicos em português, inglês e espanhol indexados nas 

seguintes bases de dados: PubMed (Public Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online). 

Os descritores utilizados para a busca de artigos foram divididos em dois grupos, 

sendo o grupo 1 formado pelos termos principais e o grupo 2 formado por termos secundários. 

Cada palavra do grupo 1 foi combinada com cada palavra do grupo 2 através do operador 

booleano AND. Os descritores foram divididos em seus grupos da seguinte forma: 

GRUPO 1: Anatomia (anatomy), modelos anatômicos (anatomical models), peças 

formolizadas (formalin-fixed specimens), peças plastinadas (Plastinated Specimens), 

plastinação (plastination) 

GRUPO 2: História (history), ensino (teaching, education, tuition), aprendizagem 

(learning, apprenticeship), tecnologia (technology), aula (classroom, class), aula teórica 

(lecture), aula prática (practical session, practical training), laboratório (laboratory), faculdade 

(college), ensino superior (higher education), pedagogia (pedagogy) 

Tais descritores foram escolhidos com base nos métodos de ensino que se destacaram 

nos momentos históricos da Anatomia Humana. 
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V. RESULTADOS 

 

V.1. Atualidade 

 

Assim como em seu histórico, ainda hoje a disciplina Anatomia, por vezes, só possui 

em comum o nome quando comparada entre as universidades em todo o mundo e os 

diferentes cursos, ou mesmo dentro deles
4
.  

Após 180 anos da aprovação da Anatomy Act, muitas alterações foram aprovadas 

pelos legislativos da maioria dos países, considerando questões éticas. A maioria dos países 

europeus e outros países desenvolvidos são providos por leis e condições para a obtenção de 

corpos para o ensino de anatomia. A maior parte dos países em desenvolvimento já está 

legalizada ou no caminho da legalização e do desenvolvimento de programas de anatomia que 

não desrespeitem as leis de direitos humanos e de livre consentimento. Isso tudo praticamente 

extinguiu o comércio ilegal de cadáveres. Ainda existem, contudo, países nos quais o único 

meio de obtenção de cadáveres para ensino ainda é por meio de corpos de criminosos 

executados e/ou não reclamados, especialmente nos países africanos, como a Nigéria
10

. 

Contudo, o problema da insuficiência de cadáveres ainda persiste nas faculdades da 

área de saúde
10

. Há um alerta para o fato de as peças cadavéricas estarem sendo substituídas 

gradativamente por bonecos e imagens radiológicas
23

, além da introdução de dissecação 

virtual, simuladores, prossecções, dentre outras tecnologias com uso de computadores
10

. 

Almeja-se hoje a integração dos componentes curriculares. Contudo, a tradição, por 

vezes, ainda fala mais alto e se sobrepõe à tentativa de integração curricular e inserção de 

novas tecnologias e metodologias de ensino. Desde 1990 as escolas de medicina em todo o 

mundo vêm sofrendo um processo de mudança curricular visando a essa 

multidisciplinaridade, à superação da hierarquização das disciplinas em ciclo básico e ciclo 

clínico, a uma maior dinamicidade e autonomia no ensino, como, por exemplo o 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL).  Com isso, a carga horária destinada ao ensino 

da Anatomia Humana tem sido cada vez mais diminuída nos cursos da área de saúde, o que 

leva à substituição da dissecação como meio de ensino
4
, dando lugar a outros subsídios para a 

fixação do aprendizado dos estudantes, inclusive os antigos, como o uso de modelos vivos e o 

estudo da anatomia de superfície
15

. 
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O ensino da anatomia chega mesmo a ser ausente em algumas instituições médicas, 

inclusive nos Estados Unidos, onde a disciplina perdeu muito do seu espaço
15

. Nesse país, 97 

% das escolas médicas se utilizam de dissecação somada a outros métodos para o estudo da 

Anatomia, como as peças previamente dissecadas, os modelos anatômicos e os laboratórios de 

computação
9
. No entanto, a maioria dessas escolas ainda oferece cursos de anatomia que 

incluem como ferramenta de aprendizagem clássica a dissecação de cadáveres pelo 

estudante
15

. 

A nossa realidade aqui no Brasil é bastante distinta, contudo. A ausência de legislação 

efetiva a respeito da doação de corpos somada com os obstáculos culturais e religiosos da 

nossa população nos põe em paridade com os EUA de dois séculos atrás, no qual somente os 

corpos não reclamados podiam ser utilizados para dissecação. Isso demonstra a nossa 

dificuldade para obter material cadavérico para o ensino da Anatomia. No Brasil, a dissecação 

raramente é usada como método de ensino em nossas universidades, nem mesmo no ensino 

médico. Na maioria das escolas que possuem cadáveres disponíveis, os alunos aprendem 

através de peças previamente dissecadas e utilizadas por outras turmas de anos anteriores e 

dos mais diversos cursos da área da saúde. Isso faz com que o excessivo manuseio do material 

cadavérico acabe por destruir as estruturas anatômicas mais delicadas e degradar as peças 

mais rapidamente, prejudicando o aprendizado
9
. 

Em algumas universidades dos EUA, o ensino é dividido em anatomia básica para 

todos os estudantes do primeiro ano e anatomia específica para estudantes avançados. Tal 

modelo é considerado um sucesso, pois permite que o aluno avançado sinta a importância em 

estudar uma anatomia mais detalhada e pormenorizada, valorizando ainda mais o seu 

estudo
15

. Um estudo brasileiro, inclusive, mostra que, de um total de 106 alunos os quais já 

haviam cursado o primeiro semestre letivo, 53,8% defendiam que a distribuição dos 

conteúdos da disciplina deveria ser estabelecida em mais semestres letivos
7
. 

Os métodos de ensino de anatomia, em geral, utilizados atualmente são: dissecação, 

prossecção, modelos artificiais e vivos, computadores, slides, vídeos e exames de imagem
24

. 

Porém, a maioria das instituições hoje usa, basicamente, dissecações e prossecções. Os 

cadáveres, contudo, não são tão abundantes para que se baseie o ensino somente na arte da 

dissecação.  A prossecção traz um modo alternativo de expor peças muito complexas ou 

frágeis, além manterem as peças já dissecadas ainda como meio de aprendizado, se bem 

preservadas
15

. Muitas universidades têm, por isso, adotado a prossecção em detrimento da 
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dissecação como método de ensino
18

. Para isso, a solução de conservação mais usada no meio 

acadêmico é o formaldeído. Acontece que, mesmo preservadas, essas peças tendem a se 

tornar inutilizáveis devido à deterioração, à exposição e à manipulação excessiva
15

. Além 

disso, o formol torna as peças úmidas, o que dificulta a sua manipulação. O formol também é 

tóxico, alergênico e possui comprovada carcinogenicidade após anos de exposição por via 

inalatória. Inclusive, em algumas universidades, o uso do formol como agente para 

preservação de cadáveres e/ou peças cadavéricas foi abolido. O que se observa em todo o 

mundo é a tendência à substituição da peça formolizada por alternativas como os modelos 

anatômicos e as peças plastinadas. As peças plastinadas são resistentes à exposição e à 

manipulação excessiva, além de não se decomporem ao longo do tempo.  

Outra forma de ensino para a Anatomia Humana é o uso de modelos vivos. Sua 

utilização é extremamente positiva para a demonstração da anatomia superficial e dos marcos 

anatômicos, ou ainda para o aprendizado das estruturas internas, seja sob a forma de pintura 

corporal ou de projeção de imagens sobre ou ao lado do modelo. Apesar de ser um conhecido 

método de ensino e ser adotado em várias universidades, essa técnica tem recebido pouca 

atenção
25

. No Brasil, o Núcleo de Estudos em Anatomia, no Rio Grande do Norte, Brasil, foi 

criado em 2007 e desenvolve atividades de ensino e pesquisa a partir da técnica de pintura 

corporal, realizada por ex-alunos do local
26

. Os modelos vivos trazem a vantagem de trabalhar 

em parceria com os tutores e serem ativamente envolvidos no processo de aprendizado dos 

alunos. Além disso, ajudam a promover a humanidade sobre o corpo, a desinibição em lidar 

com o corpo nu, e a consideração de que pacientes também são pessoas
25

. 

Tecnologias de imagem são uma ferramenta muito importante para se construir o 

conhecimento da anatomia humana, especialmente in vivo, criando uma familiaridade do 

aluno com a visualização correta desses meios. Com isso, é extremamente positivo o que 

algumas universidades têm feito, expondo imagens de radiografias em negatoscópios no 

laboratório de anatomia
15

. 

Uma forma de ensino bastante difundida e proveitosa é o sistema de monitoria 

ministrada por alunos mais avançados nos cursos, ou de cursos mais aprofundados. Em 

medicina, utilizam-se alunos que já passaram pela matéria para auxiliar os que a estão 

cursando. Além disso, são comuns as universidades que permitem que alunos de medicina 

auxiliem alunos de outros cursos, como Enfermagem, Biotecnologia e Nutrição, por exemplo, 

no laboratório de Anatomia. 
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Dessa forma, entende-se que a Anatomia é, hoje, ensinada e aprendida de formas 

variadas em todo o mundo. Nos próximos itens dessa monografia, serão abordadas com mais 

detalhes alguns dos métodos mais comumente empregados para tal. 

 

 

V.1.1. O Cadáver: Dissecações e Prossecções  

 

Nem as mudanças culturais, as avançadas tecnologias e as novas tendências em 

educação em saúde conseguiram que a dissecação – a forma mais tradicional de aprendizado 

com o cadáver - deixasse de ser uma parte muito valiosa e integral do ensino em Anatomia
10

, 

afinal, o estudo direto nos tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo é insubstituível
2
. Por 

mais sofisticado que seja um programa de computador, ele ainda se mantém bidimensional. 

Quando a radiologia e a dissecação se combinam, os alunos têm a oportunidade de 

desenvolver uma imagem mental tridimensional e dinâmica do corpo humano
9
. Em um 

estudo, por exemplo, quando perguntados sobre a importância do uso de cadáveres para o 

aprendizado anatômico, 80% dos alunos referiram ser muito importante, e 85,1% afirmou que 

seu uso influencia bastante a aprendizagem de forma positiva
27

. 

Um ponto fundamental a ser considerado é como a utilização de cadáveres para o 

ensino da Anatomia Humana ajuda a desenvolver o lado humanístico nos alunos, assim como 

os hábitos comportamentais, as atitudes éticas e a empatia também acabam sendo 

aprimorados
9
. A prática anatômica, especialmente para o estudante de medicina, funciona 

como uma espécie de ritual de iniciação. É ali, diante do cadáver, que o estudante começa a se 

sentir médico. O cadáver é, por assim dizer, o primeiro paciente desse futuro médico
22

. Um 

curso de Anatomia puramente radiológico, baseado em programas de computador ou em 

modelos anatômicos artificiais ou plastinados subtrairia o lado humanístico da Anatomia, 

negando aos estudantes a oportunidade indispensável de refletir sobre a morte e o morrer, 

sobre a humildade e a espiritualidade
9
. Os próprios estudantes expressam gratidão pela 

experiência da dissecação, seus desafios, suas frustrações e suas recompensas, mudando a 

forma com que encaram os problemas de aproximação e como consideram seus colegas, por 

exemplo
28

. 
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Diante do cadáver, o estudante se sente protegido das angústias que são normalmente 

trazidas pela prática com doentes; por outro lado, é também diante do cadáver que o estudante 

é exposto, sem qualquer preparação, à angústia promovida pela morte. O estudante é 

apresentado à morte, ao cadáver, ao objeto de um discurso científico criado mediante à 

dissecação. O corpo morto mobiliza curiosidades e angústias, exigindo dos estudantes, o 

polimento, o desenvolvimento de uma neutralidade a fim de superar a náusea, o horror e a 

repugnância causados pelo cadáver. Um estudo mostra que 5% dos estudantes informa sofrer 

de distúrbios como pesadelos e elevado estresse durante o curso de dissecação de cadáveres. 

Dessa forma, acaba sendo criado um silêncio de conveniência, no qual a nomeação da morte 

raramente é feita diante do cadáver.  Esses mecanismos de defesa criados pelos estudantes 

para reduzir o estresse gerado nas dissecações acaba criando uma ideia de distanciamento que 

se repete, posteriormente, na prática clínica, levando o médico a encarar seus pacientes da 

mesma forma distante e apática, e não como seres humanos em sofrimento. Além disso, a 

negação inicial da morte gera a posterior negação do morrer, comprometendo a prática 

profissional do indivíduo. A expressão de preocupações e emoções evocadas pelo confronto 

com o cadáver por parte dos estudantes possibilita um debate que culmina com a futura 

empatia do profissional pelo seu paciente
22

. 

Além da negação da mortalidade, também a negação da sexualidade humana se 

iniciaria na relação estudante-cadáver, sendo transferida, mais tarde, para a relação médico-

paciente. A forma pela qual o estudante lida com esse conflito é de fundamental importância 

para a sua formação e para a consolidação de sua identidade profissional
22

. 

Contudo, a dissecação é uma prática investigatória, e não clínica. Logo, ela não trata o 

doente nem sua doença, mas sim o cadáver, uma figura exterior e objetiva.  Assim, o corpo 

anatômico, quando feito de modelo para a relação médico-paciente, pode acabar criando uma 

cisão importante e indesejada para os acadêmicos: a de que o paciente é algo a ser visto e não 

algo a ser ouvido
22

. Além disso, sabe-se que as informações recolhidas a partir de uma 

dissecação não se traduzem exatamente no que é visto nos diversos tipos de imagem nem in 

vivo, pois o processo de fixação altera significativamente a cor e textura do tecido humano. 

Por último, os programas de cadáveres são dispendiosos. Tais corpos devem ser 

cuidadosamente preservados e armazenados, tarefa para a qual, muitas vezes, há poucos 

profissionais qualificados
29

. 
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Ao longo da História do ensino da Anatomia Humana, o uso de peças cadavéricas 

também evoluiu dentro de si mesmo. Ou seja, além da sua gradual substituição e/ou 

complementação por modelos anatômicos artificiais e/ou peças plastinadas, observa-se que o 

uso das peças cadavéricas tem sido aperfeiçoado e modificado com o aparecimento de 

técnicas de conservação tecidual, que permitiu o surgimento e o avanço da prossecção, técnica 

que traz cadáveres previamente dissecados
9
. 

No entanto, a utilização de cadáveres humanos para fins acadêmicos é cercada por 

incertezas éticas
30

. Muitas escolas têm deixado a dissecação de lado em prol de outros 

métodos de ensino. Contudo, elas ainda representam pequena porcentagem dentre todas as 

universidades que ensinam Anatomia em todo o mundo
28

. A recém-fundada Peninsula 

Medical School, na Tailândia, por exemplo, citou problemas éticos como uma das principais 

razões para o abandono da dissecação anatômica
30

. Além disso, a maioria das escolas que 

abandonou a dissecação, mais tarde, acabou voltando em sua decisão e reinserindo-a na grade 

de ensino. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Universidade de Nova York, na qual a 

prossecção foi substituída pela dissecação rapidamente, pois a carência no aprendizado dos 

estudantes foi claramente perceptível nos anos seguintes à substituição da dissecação pelas 

peças previamente dissecadas. O grau de exploração e de inquérito por parte do aluno é 

drasticamente diminuído com o uso de prossecções em detrimento de dissecações. Os 

próprios alunos relatam que a dissecação torna o curso mais desafiador e gratificante. Na 

Universidade de Washington, por exemplo, a dissecação costumava ser um curso optativo. 

Quando quase todos os alunos da disciplina de Anatomia Humana se inscreveram nesse curso, 

a universidade percebeu a necessidade de tornar a dissecação vitalícia em sua grade 

curricular. Na Universidade de Harvard, foi instituído um grupo de estudos para dissecação de 

outras partes, normalmente não dissecadas durante as aulas. O interesse foi tão grande por 

parte dos alunos que isso levou a universidade a reavaliar o seu método para ensino da 

anatomia humana. Já no Havaí, muitos estudantes optaram por não participar das dissecações 

quando esta se tornou optativa, contudo, seu pior desempenho clínico era notável após alguns 

anos
28

. 

Todos esses exemplos e achados em estudos, provavelmente, demonstram que os 

melhores estudantes, no futuro, escolherão as universidades que mantiverem a dissecação
28

. 

Somente o profissional ativo em dissecação pode ensiná-la de forma adequada e bem feita. 

Com a diminuição da frequência dessa prática nas universidades, o conhecimento da anatomia 
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e da arte de dissecação pode tornar-se ameaçado por desuso
15

. Quando uma boa escola médica 

abandona a dissecação ou usa a prossecção para demonstrações, em geral, atrai a atenção de 

outros meios acadêmicos, de forma negativa
9
. 

A observação da integração da anatomia em um organismo inteiro
29

, a reflexão 

causada pela observação do rosto humano do corpo a ser dissecado
28

, a execução manual das 

incisões, a conservação do cadáver, tudo isso faz parte do ensinamento através da dissecação. 

Ela abriga conteúdos éticos, estéticos e morais, possibilita o treinamento da habilidade manual 

do aluno e traz o questionamento da morte, ou seja, cumpre forte função disciplinadora
4
. As 

atitudes de ética, empatia e humanismo devem ser incorporadas no conceito de 

profissionalismo, que deve ser inserido como parte da educação médica e de outros cursos que 

lidem com o corpo humano. Um curso que contenha material puramente radiográfico ou 

computadorizado substituiria ou omitiria o rosto humano. Isso significa negar aos estudantes a 

oportunidade crucial de trazer uma reflexão sobre os sentimentos de humildade, mortalidade e 

espiritualidade, gerados pela dissecação
28

. 

Os defensores da dissecação trazem que ela propicia o estabelecimento de um ritmo no 

laboratório de Anatomia, com observação e distinção de estruturas, interpretação diferencial 

para posterior dissecação e exploração através de trabalho em grupo
9
. Esse ritmo seria muito 

semelhante ao da prática clínica, que se dá também através da observação e da história, tendo 

de descobrir fatos, interpretando os achados para que se possa desenvolver um diagnóstico 

diferencial. A atividade pode combinar fontes secundárias, como textos, atlas e programas de 

computador, mas a fonte de pesquisa primária é o doador. A atividade acaba envolvendo 

todos os sentidos e, consequentemente, todas as modalidades de aprendizagem
28

. 

Alguns argumentos mostram como a dissecação tem o poder de promover o 

incremento do conhecimento, fazendo com que Anatomia e Radiologia trabalhem 

sinergicamente a ponto de melhorar muito a interpretação radiológica dos futuros 

profissionais médicos
31

. O raciocínio espacial do corpo humano é algo considerado difícil. A 

tridimensionalidade do corpo observado na dissecação somado à observação de exames de 

imagem cria uma associação entre ambos, tornando o aprendizado muito mais facilitado e 

produtivo. Nem mesmo os programas de computador ultramodernos conseguem superar isso, 

pois não passam de imagens bidimensionais
28

. Assim sendo, o corpo, tridimensional, ainda é 

a melhor opção para se ter base para uma boa interpretação radiológica. 
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O uso de dissecação de corpos acaba trazendo inúmeras possibilidades e 

oportunidades de expansão do estudo, o mesmo não acontecendo com as peças já dissecadas. 

Na Universidade Albert Einstein de Medicina, nos Estados Unidos, por exemplo, o curso de 

anatomia inclui palestras sobre a patologia encontrada com base nas dissecações realizadas 

pelos alunos, trazendo também a possibilidade de interação com outras disciplinas, como a 

Histologia através da análise de lâminas do paciente e a própria Patologia, interpretando 

biópsias, dentre outros achados
28

. 

Um estudo brasileiro mostrou que 78% dos alunos de medicina consideraram a 

dissecação como essencial para o estudo da Anatomia e para a sua formação acadêmica
7
. 

Contudo, existem poucos dados, na literatura, comparando a eficácia da dissecação em 

relação a outros métodos de ensino anatômico usados em substituição à mesma
28

. 

Apesar de a maioria dos estudiosos considerarem a dissecação o mais adequado 

método de ensino para a Anatomia Humana, eles não descartam a prossecção de todo. Ela 

também possui suas utilidades e vantagens. Alguns defendem que, para tornar o entendimento 

das relações espaciais mais fácil, deve-se iniciar o estudo pela observação do básico e do 

fundamental, o que coloca a peça previamente dissecada em posição de destaque, uma vez 

que a dissecação já é uma técnica mais complexa e lida com estruturas também mais 

complexas
9
.  

O uso de prossecções se torna ainda mais defensável num panorama no qual o tempo 

dedicado ao laboratório de Anatomia se tornou cada vez mais reduzido com as mudanças 

curriculares, gerando a necessidade de que o pouco tempo restante seja utilizado de maneira 

sábia. O uso e o manuseio de peças já dissecadas demandam muito menos tempo e 

complexidade que a execução de uma dissecação. A prossecção, apesar de menos completa, 

não deixa de estimular e desafiar os estudantes a aprenderem as estruturas e relações 

anatômicas, assim como sua terminologia. Além disso, permite que os estudantes apreciem 

não somente o que é normal e comum, mas também uma gama de variações anatômicas, ao 

contrário da dissecação, que limita o aluno a aprender o que o “seu” cadáver traz, reduzindo a 

variedade de apresentação das estruturas
9
. A Universidade da Califórnia, contudo, encontrou, 

em estudo, que o custo-benefício da prossecção não é compensatório. Essas peças demandam 

muito tempo e dinheiro para serem preparadas e acabam não durando muito em uma classe 

numerosa
28

. 



 
30 

 

 
 

A solução de conservação mais utilizada em meio acadêmico é a que contém 

formaldeído entre 3 e 10% diluído em água ou álcool
17

, principalmente em água
32. Ela impede 

que ocorra a proliferação de microrganismos com posterior putrefação do tecido e impede a 

autólise das células, diminuindo a degradação tecidual
32

. 

Durante as aulas em laboratório, alunos, professores e funcionários trabalham com 

peças conservadas com o formol, estando em exposição prolongada ao formol e a outras 

substâncias tóxicas contidas na solução. A exposição pode ser direta por contato com olhos e 

pele ou então por inalação. Nesse caso, a maior exposição é por via inalatória. A exposição 

aguda ao formol está associada a irritação nos olhos, cavidade nasal, laringe e vias 

respiratórias. Costuma provocar sintomas como lacrimejamento, ardência nos olhos, nariz e 

garganta, tosse e dispneia. Os sintomas e a toxicidade do formol costumam atingir mesmo 

quando o seu odor não é detectado. A exposição prolongada está associada a sintomas 

neurológicos moderados como cefaleia e tontura, e a dano genético. Exposição crônica, 

muitas vezes, gera adaptação, tornando o indivíduo menos sensível aos efeitos do formol
17

. 

A classificação do formaldeído como carcinogênico se baseia na carcinogenicidade 

observada em trato nasal humano e na genotoxicidade observada em pulmão humano. O 

formaldeído é classificado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA como um 

carcinógeno humano provável e pela Agência Internacional para Pesquisa do Câncer como 

um carcinógeno humano conhecido
17

. Além disso, essa substância também agride ao meio 

ambiente. Com isso, a instalação de um sistema específico de tratamento para a solução de 

formaldeído escoada dos laboratórios se faz necessária
32

. 

Apesar de muitos estudos demonstrarem a toxicidade do formaldeído para os seres 

humanos, sua agressividade para com o meio ambiente e seu custo elevado, pouco se tem 

visto e feito para substituição do formol como solução de conservação em laboratórios de 

Anatomia, visto que seu uso é tradicional e possui resultados satisfatórios
32

. Não se conhece 

até que ponto os alunos, professores e funcionários são protegidos dos efeitos do formol pelas 

normas de trabalho. É necessário que haja programas educacionais destinados a informar 

professores e alunos sobre os potenciais efeitos do formaldeído na saúde
17

. O que se indica é 

que, enquanto se pensa em substituir o formol por algo menos tóxico e igualmente eficaz, as 

instituições invistam no gerenciamento de sua utilização e descarte
32

, como o uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos, jaleco e máscaras faciais, o 

aprimoramento da ventilação dos laboratórios e dos sistemas de exaustão ou, até mesmo, 
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limitar a duração das aulas, enquanto houver uso do formol. As peças devem ser 

exaustivamente lavadas durante horas até o excesso de formaldeído ser eliminado, diminuindo 

o odor e o efeito irritativo para manuseio das peças
32

. Além disso, é importante que haja um 

serviço de vigilância médica para o início dos sintomas ou para a exacerbação das condições 

já existentes
17

. 

Como solução, obviamente, poucos – sejam professores ou estudantes – apoiam o fim 

da dissecação e/ou prossecção como métodos de ensino. O que se sugere é a diminuição do 

tempo ao qual os estudantes passam expostos ao formol, com agregação de outras formas de 

ensino fora do laboratório, ou mesmo a substituição das peças formolizadas por outras opções, 

como as peças plastinadas, os modelos anatômicos artificiais, tecidos frescos ou programas de 

computador, por exemplo. Outra solução seria a fabricação de outra substância conservadora 

que possuísse o mesmo potencial de preservação do formol, mas sem as suas propriedades 

tóxicas e carcinogênicas
17

. 

São necessárias informações adicionais sobre as condições de trabalho em laboratório 

e sobre a exposição ao formol em instituições sem regulamentação ou sem recursos 

adequados para a implementação de medidas de proteção
17

. Para alguns estudantes, os 

cadáveres já geram ansiedade e repulsa visual; a morte somada ao cheiro e à irritabilidade do 

formol é suficiente para repeli-los, configurando-se em uma das barreiras para o aprendizado 

da anatomia
5
. 

 

 

V.1.2. Modelos Anatômicos Artificiais 

 

O uso de modelos anatômicos para a educação remonta de muitos séculos. Os egípcios 

já produziam modelos humanos a partir de madeira e cobertos por gesso pintado; contudo, ao 

que parece, tais instrumentos nunca foram usados para fins educacionais. A dissecação foi 

considerada, ao longo do tempo, como a melhor forma de se aprender a anatomia. Ela 

encontrou, porém, alguns problemas durante a história, como a proibição de dissecar corpos 

humanos na Idade Média e a carência de corpos nos séculos XVII e XVIII
21

. Além disso, 

muitos não viam as dissecações com bons olhos, considerando-as desumanas ou como um 

castigo à pobreza
33

. Com isso, buscaram-se alternativas para contornar o problema, como a 
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elaboração de modelos anatômicos artificiais. Além disso, as dissecações eram uma 

prioridade para estudantes de medicina. Os demais estudantes da área de saúde ou até mesmo 

outras ocupações, como as parteiras, obviamente, não tinham os mesmos privilégios. Os 

modelos não humanos vieram, então, para democratizar a ciência anatômica. Para tal, vários 

tipos de materiais foram e ainda são utilizados, como cera, madeira, marfim, papelão, tecido, 

bronze, gesso, borracha e plástico
21

.  

A modelagem anatômica em cera teve início ao final do século XVII, na Itália. A 

intenção era que se transmitisse o que já havia sido descoberto quanto à morfologia humana 

até o momento com maior riqueza de detalhes do que os desenhos bidimensionais disponíveis, 

visto que ainda não existiam métodos de conservação de cadáveres a esta época. A enorme 

habilidade dos artistas que desenharam e coloriram figuras anatômicas ao longo da História, 

aparentemente, antecipou o surgimento dos modelos de cera, feitos por Clemente Susini quase 

dois séculos depois. Versalius usava xilogravura, enquanto Eustáquio foi um dos primeiros a 

usar gravura em cobre, a qual apresentava detalhes mais finos
34

. 

O uso da modelagem em cera como auxiliar de ensino para a Anatomia Humana 

começou com o abade siciliano Gaetano Giulio Zummo, que viveu entre 1656 e 1701, e foi 

mais conhecido como Zumbo. Em 1665 mudou-se para Genova, onde iniciou a elaboração de 

modelos anatômicos em cera por encomenda do cirurgião Guillaume Desnoues, o qual, 

inclusive, expôs os modelos para pagantes. O objetivo era levar o conhecimento anatômico 

evitando-se o choque provocado pela visão de partes humanas dissecadas. Seguindo o 

exemplo de Desnoues, a Europa viu nascer vários museus para exibição de modelos de 

anatomia humana em cera, principalmente no centro da Europa, na França e na Grã-Bretanha, 

gerando muito lucro
34

. 

No início do século XVII, foi fundada uma academia de estudantes no Institutum 

Scientiarum et Artium de Bolonha, onde o estudo se dava a partir de peças dissecadas 

humanas. Com a deterioração das peças, Ercole Lelli (1702-1766), artista que cultivava 

grande interesse pela anatomia, foi contratado com a finalidade de criar modelos anatômicos 

feitos a partir de materiais duráveis. Em 1742, o Cardeal Lambertini, que se tornaria mais 

tarde o Papa Bento XIV, ordenou que fosse construído um Museu de Anatomia no Institutum, 

tendo sido criadas inúmeras preparações anatômicas em cera, incluindo oito estátuas em 

tamanho natural. No início, os modelos bolonheses eram feitos a partir de cera e osso, depois, 
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passaram a ser completamente artificiais. As amostras eram feitas a partir de moldes de gesso 

do material dissecado ou a partir de cópia do modelo em argila ou em cera áspera
34

. 

Foi no final do século XVIII que os modeladores passaram do status de artesãos para o 

de artistas
34

. Paul Zeiller, que viveu no final do século XIX, foi um modelador que, de forma 

intransigente, desafiou a autoridade anatômica. Ele trabalhou em Munique, onde, após ocupar 

posição numa universidade, enfrentou professores médicos que consideravam a dissecação 

como imprescindível e superior. Em Paris, os modelos Zeiller foram expostos no museu de 

anatomia comparativa na Faculdade de Medicina. Seu trabalho parecia muito apropriado, por 

casar arte, ciência e religião. Contudo, sempre que possível, ele continuou a desafiar a 

dissecação. A preocupação dos professores em garantir aos seus alunos uma gama maior de 

recursos visuais os quais pudessem ser usados como revisão garantiu lugar às peças de cera de 

Zeiller
33

. 

Em La Specola e Cagliari ainda são usados modelos anatômicos de cera para ensino da 

Anatomia Humana em universidades. Esses modelos são muito mais realistas do que os 

cadáveres embalsamados, além de possuírem aspecto muito mais agradável. Ainda hoje 

existem artistas que fazem modelos anatômicos em cera
34

. 

Quanto aos modelos anatômicos de madeira, os mais famosos já realizados foram os 

do abade italiano Felice Fontana, no final do século XVIII
21

. Segundo ele, poder-se-ia 

aprender mais com um dos seus modelos em seis meses do que com escassas dissecações de 

cadáveres humanos em seis anos
33

. 

Os manequins anatômicos de marfim foram produzidos nos séculos XVII e XVIII, 

principalmente na França e na Itália. Foram desenvolvidos com a finalidade principal de 

ensinar às parteiras a anatomia do sistema genital feminino. Atualmente, muitos deles são 

ainda mantidos no Museu de La Specola, em Florença
21

. 

Os modelos de papel maché surgiram na França, no século XVIII. Louis-Thomas-

Jerome Auzoux, fascinado por anatomia humana, almejava encontrar uma substância que 

misturasse o macio e o resistente, e que não aderisse ao molde. Eis que, em 1822, ele mostrou 

seu primeiro modelo anatômico para a Academia Francesa de Medicina. O sucesso foi tão 

grande que, dois anos depois, o governo adotou os modelos de papel maché para o ensino da 

anatomia nas colônias e Auzoux ficou famoso em todo o mundo
21

. 
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Modelos de bronze remontam ao Renascimento, porém poucos permaneceram até os 

dias atuais. No Japão, foram usados modelos manufaturados a partir de costura, seda e 

bordados. No início do século XX, Paul Richer, professor de anatomia da França, produziu 

peças anatômicas em gesso. Nessa mesma época, a maioria dos modelos anatômicos 

elaborados era composta por borracha ou plástico policromático
21

. 

No século XIX, muitas foram as propostas rejeitadas para incorporação de modelos de 

forma mais massiva no ensino da Anatomia
33

. Infelizmente, o preço dos modelos, desde o seu 

surgimento até os dias atuais, sempre foi muito alto. Apesar de sua alta qualidade, eles sempre 

foram escassos no mercado
21

. Somente recentemente as escolas começaram a considerar mais 

a sério a adoção de alternativas ao cadáver. Alguns defendem que os modelos podem ser 

fantásticos meios de estudo para determinados alunos e para leigos, visto que dão uma ideia 

da estrutura do corpo humano, mas não o suficiente para futuros médicos e cirurgiões, por 

serem uma representação inexata. Por isso, devem ser usados em associação com as peças 

naturais para suprir um determinado propósito
33

. 

Atualmente, em algumas universidades, como na Universidade de Talca, Chile, os 

próprios alunos de Fonoaudiologia confeccionam modelos anatômicos a serem utilizados para 

o ensino. Os alunos trabalham em equipes ou individualmente, pesquisando, criando e 

criticando seus próprios trabalhos, sendo o professor um guia no processo. Percebeu-se que o 

desempenho dos alunos melhorou, instigando o pensamento crítico, a compreensão da 

aprendizagem, as relações interpessoais com colegas, a autoestima, gerando maior motivação 

para aprender. Além disso, também foi percebido um menor nível de estresse e ansiedade 

entre os alunos que desenvolviam essa atividade. Ela acabou gerando um incremento na 

capacidade dos alunos de observar e analisar diferentes pontos de vista, analisar os fatos e os 

métodos, a lógica, desenvolver a criatividade e a geração de ideias, visto que o aluno atua 

como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, deixando a orientação do professor 

em segundo plano
35

. 

Em um estudo com 120 alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Católica do 

Chile, encontrou-se gradiente de rendimento maior em provas práticas realizadas com 

modelos anatômicos em relação às realizadas com cadáveres. Obviamente, essa situação é 

esperada, pois os modelos possuem, em geral, um grau de complexidade menor em relação às 

peças cadavéricas
18

. Por isso, apesar de serem instrumentos com potencial de aumentar o 
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aprendizado, podem suscitar no aluno o sentimento de que aquilo é fácil, irreal, artificial, 

falso e/ou inalterado
2
. 

O que a experiência permite observar é que os alunos aprendem mais quando as 

formas práticas de aprendizado são variadas. Quanto ao uso de cadáveres ou modelos 

anatômicos, por exemplo, os alunos gostam de utilizar-se de ambos os recursos
2
. 

 

V.1.3. Peças Plastinadas 

 

Desde muito se sentia a necessidade de desenvolver um método de preservação de 

peças cadavéricas que agregasse a praticidade dos modelos anatômicos com a realidade dos 

cadáveres. Deegener e Berndt (1914) e Hochstetter e Schmeidel (1924) conseguiram algo 

similar com a técnica da parafinização. Contudo, as peças parafinizadas eram delicadas em 

demasia, além de sensíveis ao calor e inflamáveis
19

. 

Em 1977, foi introduzida por Gunther Von Hagens a técnica da Plastinação, que 

consiste na substituição dos fluidos do tecido e de parte dos lipídios por polímeros, sob 

vácuo
19

. Isso permite que se criem peças limpas, secas, inodoras, que podem ser manipuladas 

sem luvas, não necessitam de cuidados especiais de manutenção e que, ainda por cima, 

correspondem à biologia real do corpo humano
20

. As estruturas se mantêm preservadas até 

mesmo em nível histológico
19

. Com isso, a plastinação aparece como o resultado de muitos 

séculos de determinação educacional, visto que combina a qualidade dos modelos anatômicos 

com a autenticidade das peças cadavéricas
21

, algo, há muito, almejado. 

A plastinação é considerada a mais importante técnica para preservação de material 

biológico desenvolvida nos últimos anos. Tem ganhado muita aceitação pelo mundo desde a 

sua introdução
20

. Desde as dissecações públicas que o mundo não via um uso tão polêmico da 

anatomia para exibição pública como a exposição Body Worlds, de Gunther von Hagens, que 

tornou a técnica da plastinação famosa. Mais de 34 milhões de pessoas já viram a exposição, 

que traz não só corpos ou partes deles em estado normal, como também patologias e algumas 

curiosidades, como a comparação entre o pulmão de um não fumante com o de um fumante. 

Segundo a Sociedade Internacional de Plastinação – organização formada com o propósito de 

compilar e disponibilizar uma lista de laboratórios envolvidos no plastinação, além de atuar 

como fórum para a troca de informações sobre plastinação
19 

- esta exposição serve para 
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educar o público sobre o funcionamento interno do corpo humano e mostrar os efeitos da boa 

saúde e das escolhas de estilo de vida, não através de ensinamentos ou palestras, mas através 

de exemplos, atingindo o público de forma emotiva
36

. 

O maior uso dessa técnica tem sido, realmente, para a educação. O departamento de 

anatomia de Heidelberg e, depois, o de Viena, foram os primeiros a utilizar peças plastinadas 

em seus laboratórios
19

. Até então, várias aplicações educacionais para essas peças têm sido 

descritas. Podem ser utilizadas em corpos dissecados ou em órgãos e partes avulsas, como nas 

prossecções. Também podem ser usadas através da plastinação de secções de órgãos e/ou 

partes do corpo para desenvolver melhor entendimento de ultrassons, tomografias 

computadorizadas e ressonâncias magnéticas. Essas secções podem ser usadas para compor 

animações realistas e baratas através de secções plastinadas de órgãos. Alguns espécimes 

também podem ser concebidos com o objetivo, por exemplo, de se treinar de forma 

individualizada as técnicas endoscópicas e/ou habilidades em cirurgia, especialmente a 

microcirurgia
20

. 

As maiores vantagens do uso de peças plastinadas se dão pelo fato de tais peças serem 

limpas, secas, inodoras e poderem ser exaustivamente manipuladas, inclusive sem o uso de 

luvas. São peças que dispensam cuidados especiais de manutenção, manipulação ou 

exposição. Isso facilita a sua utilização em salas de aula, em locais com infraestrutura 

inadequada e traz a possibilidade de uso dessas peças em locais que extrapolem os 

laboratórios de Anatomia. Inclusive, facilita a utilização das peças por outros cursos da área 

de saúde que, porventura, não tenham acesso tão ampliado ao material cadavérico quanto os 

estudantes de medicina
19

. Seu uso aumenta a qualidade do ensino não somente na Anatomia 

como, consequentemente, na Biologia, na Fisiologia, na Patologia, na Radiologia, na 

Cirurgia
20

. 

Outra vantagem é o grau de preservação. As peças plastinadas são muito mais duráveis 

do que as peças conservadas com qualquer outro material. Elas mantêm os espécimes livres 

de deterioração, permitindo maior tempo até que novas peças possam ser adicionadas à 

coleção para ensino
20

. Dessa forma, a coleção de peças se torna, ao longo do tempo, cada vez 

mais abundante e completa. Peças raras, que antes eram pouco expostas, ou proibidas de 

serem tocadas pelos alunos e perdidas ao longo do tempo, são agora garantidas, podendo ser 

expostas e manipuladas sem o risco de estragarem com o tempo. Outro debate é o fato de tais 
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peças livrarem os estudantes, professores e profissionais do contato com substâncias tóxicas 

e/ou alergênicas, usadas para conservação de tecidos, como o formol
20

. 

Estudo realizado comparando-se o rendimento dos alunos de Anatomia Humana com 

peças plastinadas e com peças úmidas fixadas com formol demonstrou melhor desempenho 

dos estudantes que aprenderam com peças plastinadas, confirmando a eficácia da sua 

utilização para o aumento da qualidade da educação
20

. Seu uso pode substituir a prossecção 

com peças formolizadas, que são tóxicas e de difícil manipulação, além de se deteriorarem 

mais rápido, prejudicando o aspecto da peça. Contudo, se visa à substituição da dissecação ou 

não ainda é ponto de divergência entre autores
20

. A dissecação de cadáveres é muito 

importante para a formação de futuros médicos.  

 

 

V.1.4. Novas Tecnologias 

 

A perene evolução da tecnologia em educação traz a tona a necessidade de apreensão, 

clarificação e possíveis adaptações dos métodos de ensino-aprendizagem
23

. Embora o 

conteúdo do ensino seja, provavelmente, o mesmo, alguns fatores mudaram radicalmente. 

Primeiramente, é necessário que se reconheça que os estudantes de hoje são produtos da 

"geração interativa”. O mundo hoje é multimodal e estímulo-dependente. As últimas décadas 

trouxeram uma explosão de novas imagens e técnicas minimamente invasivas, facilitando e 

tornando mais lúdica a visualização de estruturas. Visões laparoscópicas, tomografias 

computadorizadas, ressonâncias magnéticas, vídeos de cirurgias e visualizações em três 

dimensões. A maioria dos estudantes já não aceita somente “cortar”, “ler” e “ouvir”
37

. Já não 

é sensato resumir o ensino a práticas rotineiras e estereotipadas, baseadas em ideias 

simplificadas, as quais já perderam o potencial de análise crítica da realidade vivenciada para 

os problemas educacionais
5
. 

Inúmeros estudos, contudo, confirmam que a utilização de novas metodologias como 

módulos de autoaprendizagem e softwares, por exemplo, contribuem para o estudo, mas não 

substituem o cadáver
2
. Em um deles, os estudantes referiram que a incorporação dos métodos 

computadorizados de aprendizagem é útil por facilitar compreensão dos conteúdos, em 

particular os complexos, além de motivarem mais o estudo tradicional da Anatomia Humana. 
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Referiram também que, apesar de considerarem relevante o uso de computadores, a prática 

com dissecação é essencial. 75% desses estudantes opinaram que as aulas com uso de 

informática deveriam ter menor duração em relação às práticas com dissecação, considerando, 

portanto, a dissecação uma das principais formas de aprendizado
5
. Além disso, em tempos nos 

quais a transmissão de informações se tornou tão simplificada, é fundamental localizar a 

educação num patamar superior a essa facilitação, estimulando o indivíduo a desenvolver seu 

conhecimento científico e atitudes de cidadania
5
. Por isso, a utilização das tecnologias como 

apoio (e apenas dessa forma) ao estudo com o cadáver pode ser bastante proveitosa
2
. 

A Anatomia Humana, então, se beneficiou com o surgimento dessas tecnologias 

eletrônicas de informações (microcomputadores, telas de monitor sensíveis ao toque, discos 

laser, fibras ópticas, dispositivos de multimídia, videodiscos). À biblioteca tradicional, 

somou-se um acervo mais diversificado, com suporte de imagens, sons, textos e vídeos
5
. Tais 

métodos tecnológicos de aprendizagem têm a vantagem de estar, a maioria deles, sempre 

disponíveis na biblioteca ou na internet para serem visualizados quantas vezes forem 

necessárias pelo estudante, a qualquer momento, inclusive com atualização em tempo real
37

. 

Os vídeos de dissecações, laparoscopias, autópsias, procedimentos clínicos e cirurgias 

em geral têm sido cada vez mais utilizados para complementar o aprendizado prático do 

laboratório. As vantagens são muitas: todos os estudantes recebem a mesma informação em 

um curto espaço de tempo, além de as lentes poderem oferecer visões in vivo e em grande 

aumento
37

.  

A inserção dos estudantes na tecnologia cirúrgica, como o uso do laparoscópio nas 

dissecações, também ajuda a integrar a ciência básica e a clínica médica, atuando como um 

complemento tecnológico que facilita a educação médica do aluno. A experiência do 

estudante no laboratório de anatomia é dependente da sua capacidade em entender as 

estruturas básicas da forma como são ensinadas e transferi-las para o arsenal tecnológico ao 

qual estarão expostos em sua vida profissional. Em estudo, 78% dos estudantes submetidos à 

dissecação laparoscópica concordaram que o aprendizado foi reforçado e 87% concordou que 

o laparoscópio tornou a anatomia mais interessante
38

. 

Trazer imagens de exames modernos como a ressonância magnética (RNM) para o 

laboratório também tem vantagens. Um projeto na Escola de Medicina de Mount Sinai, em 

Nova York, agregou imagens de RNM multiplanares ao ensino com peças cadavéricas. Essa 
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tecnologia permitiu que os alunos complementassem os conhecimentos anatômicos 

observando as camadas do corpo humano por meio das imagens de RNM. O empilhamento 

dessas imagens e sua exibição em sequência cria um efeito em 3D, permitindo maior 

exploração das relações das estruturas
37

. 

Outra tecnologia que tem sido trazida para o ensino anatômico são as salas especiais 

com óculos de luz polarizada – as chamadas salas 3D. Elas permitem uma fantástica interação 

dos alunos com as estruturas do corpo humano, imergindo-os numa viagem virtual por dentro 

do organismo. Essa tecnologia não só torna o aprendizado emocionante como infinitamente 

mais lúdico
37

. 

Assim, fica claro que a modernidade já invadiu o ensino da Anatomia Humana. Essas 

novas tecnologias de ensino podem e devem ser utilizadas de forma complementar, sem, no 

entanto, substituir o ensino tradicional com cadáveres. 

 

 

V.1.5. A Monitoria como Forma de Ensino e Aprendizado 

 

Os professores das faculdades podem chegar a muitos estudantes, mas não a todos. 

Muitos alunos se sentem intimidados pelo conhecimento demasiadamente superior 

apresentado pelos professores, ou se intimidam diante da complexidade das peças no 

laboratório. Não querendo parecer fracos diante de sua insegurança, acabam por guardar suas 

dúvidas e anseios, subaproveitando o potencial disponível para aprendizado, seja do local, do 

professor ou do próprio aluno. Uma das formas mais fáceis de chegar-se próximo ao estudante 

é através do seu semelhante, ou seja, outro aluno
37

. Os monitores costumam ser usados para 

estimular a aprendizagem ativa dos estudantes, incitando a construção do saber pelo próprio 

aluno. Tal aprendizagem cooperativa fornece apoio psicológico e ajuda profissional aos 

estudantes
39

. 

É extremamente positivo para um aluno que encontra dificuldade em aprender a 

matéria perceber que outros não só a aprenderam e passaram por ela, como também voltaram, 

querendo manter contato prolongado com a anatomia, demonstrando que ela não pode ser 

“tão difícil assim”. O monitor acaba sendo visto como um modelo a ser seguido, levando os 
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alunos a se esforçarem mais para se tornarem iguais aos seus colegas mais antigos
37

. Em 

determinado estudo no qual os estudantes assumiram o papel de professor, 82% dos alunos 

aprendizes concordaram que tanto a compreensão como a retenção dos tópicos estudados 

foram maiores
39

. 

De outro lado, o monitor também adquire ganhos imensuráveis, já que a melhor forma 

de se manter o aprendizado é ensiná-lo
37

. Em um estudo, 89% dos alunos concordaram que 

ser monitor durante a dissecação em laboratório ajudou a desenvolver suas competências 

pedagógicas, como melhor comunicação e integração com os termos anatômicos. A 

experiência de se utilizar a criatividade para ensinar e trabalhar com outros é uma habilidade 

valiosa para aperfeiçoar o treino da comunicação com o paciente. Além disso, outras 

habilidades treinadas, como trabalho em equipe, tomada de decisões e liderança são essenciais 

para o profissionalismo, e acabam por melhorar a interação médico-paciente, bem como por 

incentivar, por que não, a formação de um futuro educador
39

. 

O monitor também aparece como figura indispensável na construção de melhorias 

para o curso. Ele observa por outra perspectiva o que se passa no laboratório. O fato de já ter 

cursado a matéria e de, agora, estar em maior proximidade com quem está cursando, 

ocupando uma posição de interface entre aluno-professor, dá a essa figura uma visão peculiar 

sobre o que se passa durante as aulas
37

. 

A implementação de monitores em Anatomia Humana ainda é rara
39

. Um estudo 

brasileiro mostrou que 73,7% dos estudantes do curso de medicina consideravam que as aulas 

práticas poderiam sim ser ministradas com o auxílio dos monitores, enquanto somente 12,3 % 

considerou que apenas professores poderiam dar as aulas
7
. Isso demonstra o potencial da 

metodologia de ensino com monitores. 

 

 

V.2. Problemáticas no Ensino da Anatomia Humana 

 

O ensino da Anatomia encontra-se cada vez mais limitado. Seja pelo encurtamento dos 

currículos universitários com consequente diminuição da carga horária, seja pela diminuição 

da quantidade de professores da área de morfologia macroscópica, pelo aumento da 
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quantidade de alunos ou pela insistência em permanecer preso ao ensino tradicional, atraindo 

pouca atenção do aluno. Enfim, existe uma gama de motivos para a Anatomia ser considerada 

uma disciplina tão problemática quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Cabe aos 

docentes a tarefa de incrementar o ensino da Anatomia, adaptando-se à nova realidade 

cultural e tecnológica. 

Primeiramente, cabe discorrer da enorme variação encontrada nos métodos de ensino 

da Anatomia Humana pelo mundo. Essa variação se dá entre países, entre universidades, entre 

cursos, entre professores. A própria História multifacetada da Anatomia é responsável por não 

haver um consenso curricular quanto a essa disciplina
4
. A ausência de um currículo padrão ou 

de uma diretriz que traga o foco do ensino da Anatomia Humana gera uma série de 

divergências entre educadores. Um currículo nacionalmente padronizado traria para os 

professores de cada país o que os seus alunos esperam aprender, auxiliando-o a focar no 

aprendizado de determinados itens por seus alunos. Na tentativa de superar esses problemas, 

alguns autores criaram uma lista de estruturas anatômicas as quais os alunos deveriam saber. 

No entanto, houve pouca concordância entre eles, além de não ter sido definida a 

profundidade de conhecimento necessária a cada estrutura mencionada. Há uma carência de 

estudos que avaliem a eficácia de diferentes currículos de anatomia
40

. 

A tendência mundial, especialmente nos últimos 30 anos, é a diminuição da carga 

horária reservada à disciplina anatômica. Contudo, essa redução é sintomática ou faz parte do 

processo natural de reorganização dos componentes curriculares
4
? Em 1993, o Conselho 

Geral de Medicina de Médicos de Amanhã recomendou um aumento no ensino em PBL, com 

uma diminuição significativa da carga horária de ensino dedicado às ciências básicas, 

incluindo a anatomia, bem como uma diminuição de professores e funcionários. Essa 

recomendação e suas revisões posteriores influenciaram profundamente o desenvolvimento do 

currículo nas escolas de medicina do Reino Unido e da Europa
16

. Essa redução, por vezes, 

acaba punindo principalmente as aulas práticas, em detrimento das teóricas, tornando o curso 

largamente baseado em palestras
15

. Administradores de escolas médicas preocupam-se em 

demasia com a gestão do tempo e com o controle de custos dos programas educacionais. 

Inúmeros tópicos de extrema relevância competem por tempo na grade curricular dos cursos 

de saúde, especialmente o médico, como a ética, o humanismo, a tecnologia, dentre outros. 

Com isso, cursos de Anatomia e seus programas educacionais tem sido foco de intensa 

avaliação, sendo classificados como longos, de excessivo trabalho e de custo elevado
9
. Essa 
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redução de carga horária tem levado a crescente preocupação por parte dos educadores, 

médicos, clínicos, bem como dos próprios estudantes
16

.  

No ensino em PBL, a anatomia é ensinada aos poucos, dificultando que o aluno 

obtenha uma imagem coerente e global da anatomia do corpo humano como um todo
40

. Uma 

pesquisa recente indicou que os próprios alunos educados em PBL, apesar de admitirem bons 

exames, capacitação em resolução de problemas e habilidades de comunicação, também 

apresentavam preocupação com seus conhecimentos em anatomia, os quais julgaram como 

inadequados. Esses mesmos alunos sugeriram que a instrução em anatomia poderia ser mais 

bem adaptada por uma abordagem de ensino mais estruturada e mais didática
41

. Contudo, em 

revisão da literatura, observa-se que os estudos comparando especificamente a influência do 

PBL nos conhecimentos anatômicos são poucos, além de não demonstrarem claramente os 

benefícios/malefícios desse método de ensino. Os estudos que analisam a diferença entre os 

conhecimentos básicos em anatomia de alunos de currículo tradicional em relação aos de PBL 

também são inconclusivos
40

.  

Os autores de um estudo comparando currículos sugeriram, com base em seus 

resultados, que o determinante mais forte para a sedimentação do conhecimento anatômico 

não é a abordagem educacional do currículo, e sim o fato de os aspectos anatômicos serem 

revisitados ao longo do curso de graduação. Assim, o tempo dedicado à disciplina, a repetição 

e o ensino em contexto clínico podem ter um impacto muito mais forte do que a adoção ou 

não do método PBL. Contudo, mais pesquisas são necessárias para sustentar essa conclusão
42

. 

Outro grave problema é o aumento alarmante no número de alunos por curso, uma 

situação que é extremamente visível em cursos como Enfermagem, por exemplo. Isso altera 

perigosamente a relação professor-aluno
18

. O aumento na quantidade de alunos também nos 

cursos de Medicina tem sido alarmante quando somado à diminuição do número de 

professores de Anatomia contratados pelas instituições de ensino superior
23

. 

O interesse dos professores em pesquisas, com necessidade de produzir e publicar em 

grande quantidade, também acaba restringindo o tempo do mesmo para ao preparo e o 

planejamento das aulas. Por vezes, o grande problema é a falta de preocupação do professor 

em "cativar" o aluno. A preparação das aulas faz com que o docente se sinta seguro quanto ao 

seu desempenho, possibilitando uma sequência lógica e racional na ação educativa
23

. A 
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própria didática do professor acaba por influenciar o aproveitamento da carga horária da 

disciplina
7
. 

A dificuldade na obtenção de cadáveres para o ensino com dissecações é uma 

limitação comum em diversos países, como já foi abordado. Obviamente, tal fato se 

caracteriza como uma forte barreira ao aprendizado discente, já que a dissecação permite uma 

gama de observações e entendimentos objetivos e subjetivos, não substituíveis por nenhum 

outro método pedagógico. O uso do cadáver e da dissecação fornece o modelo mais próximo 

da futura realidade do estudante
5
. Um estudo em universidades inglesas mostrou que o uso de 

cadáveres humanos era o método preferido pelos alunos para se atingir o conjunto de 

objetivos do curso de medicina, estando em primeiro lugar a dissecação e, em segundo, o uso 

de prossecção
24

. 

Quando a atividade nos laboratórios se limita simplesmente à realização da dissecação, 

as aulas têm potencial para serem tediosas para os alunos
37

. Esse debate é polarizado entre os 

educadores chamados de “tradicionalistas”, que são a favor da dissecação cadavérica, e os 

“modernistas”, que são a favor da inclusão de outras modalidades de ensino, como o PBL e as 

tecnologias em computador
43

. O que se vê é que os anatomistas têm dado mais valor à 

dissecação do que os alunos.  Um estudo inglês mostrou que o único método que os 

anatomistas consideraram adequado para o desenvolvimento da habilidade de seguir 

instruções complicadas foi a dissecação. Já os alunos, consideraram a prossecção, os modelos 

e as imagens radiológicas como métodos de ensino mais contributivos do que na visão dos 

professores
24

. A instrução anatômica tradicional, puramente com palestras didáticas e 

dissecação, tem sido associada a deficiências significativas, incluindo excesso de confiança na 

aprendizagem por memorização, exercício insuficiente em termos de análise, síntese e 

conceituação, além de falha na conexão entre aspectos básicos e clínicos
44

. 

Nas últimas décadas, a tendência geral de ensino da Anatomia tem sido a visão do 

corpo humano como algo fixo, idealizado. Dessa forma, os estudantes terminam por aprender 

um modelo humano inexistente. Essa simplificação exagerada do conhecimento acaba 

levando a um treinamento pobre, resultando em diagnósticos imprecisos e induzindo à prática 

clínica errônea. O estudante deve estar preparado para lidar com as imprevisíveis variações, 

obviamente, tendo prévio contato com as mesmas do momento da consolidação do 

aprendizado
9
.  
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Quanto à questão tecnológica, sabe-se que existem locais que disponibilizam ao 

professor todas as ferramentas imagináveis dentre as mais modernas. Contudo, a maioria das 

instituições não tem condições de dar suporte para esse tipo de tecnologia. 

No campo da subjetividade, nota-se que a prática dos profissionais de saúde, em 

especial a dos médicos, vem sendo exercida com distanciamento e frieza. Tem-se informado o 

estudante, mas não se tem formado o mesmo. O modelo de ensino vigente não valoriza o 

reconhecimento das subjetividades
22

. Atualmente, não se admite que a educação se baseie em 

princípios do senso comum. Os estudantes devem formar consciências críticas que possam 

agir em função de novas perspectivas de vida e que proponham novas soluções para 

problemas existentes. Por isso, os educadores devem ultrapassar os limites do comum para o 

planejamento de sua prática pedagógica
23

. 

É preciso reinventar-se. A Anatomia Humana não pode permanecer parada no tempo 

se os alunos, representantes de uma era tão dinâmica e tecnológica como a que vivemos, 

clamam por algo diferente, que os estimule e que explore diferentes tipos de aprendizado. 

Ora, se os próprios alunos são diferentes e se utilizam de um mesmo material de diferentes 

formas para seu aprendizado particular, obviamente, a presença variada de meios e métodos 

de ensino só viria somar quanto ao incremento do ensino/aprendizagem
28

. Nenhum método de 

ensino possui um ajuste ideal para suprir todos os objetivos da aprendizagem necessária
24

. 

Contudo, vemos que, mesmo quando inovações educacionais são inseridas, muitas vezes não 

há um esforço em avalia-las
28

, o que acaba prejudicando os resultados das mesmas quando ao 

aprimoramento do aprendizado. Pesquisas futuras devem avaliar o quê e como os estudantes 

aprendem com cada ferramenta metodológica, para só então falar a favor ou contra cada uma 

delas
40

. 

 

 

V.3. Sugestões e Soluções 

 

Muitas reclamações e reivindicações têm sido feitas acerca das vantagens ou 

desvantagens dos diferentes métodos de ensino e aprendizagem em Anatomia. Contudo, a 

maioria das alegações é feita baseada em evidências empíricas, visto que são poucos os 
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estudos sistemáticos sobre a eficácia de certos métodos, o que mostra carência de evidência 

clara nesse assunto
15

. 

Uma preocupação recente é que a educação das ciências básicas atuais não está 

condizente com a evolução do conhecimento médico e em saúde. Acredita-se que há sim a 

possibilidade de modificações das práticas pedagógicas, pois as mudanças culturais e 

tecnológicas já estão inseridas no cotidiano dos estudantes
16

. O processo de ensino-

aprendizagem deve, então, ser condizente com a realidade vivenciada pelo acadêmico
23

, 

introduzindo-se princípios e habilidades pertinentes para os parâmetros sociais e 

comportamentais da moderna saúde nas disciplinas básicas, como a Anatomia Humana. 

Contudo, embora as estratégias curriculares tenham sido implementadas para enfrentar as 

mudanças exigidas pela geração do milênio, as evidências atuais sugerem que esses alunos 

podem ter diversas origens, personalidades e, obviamente, estilos de aprendizagem
16

, o que 

requer um maior cuidado na construção desses novos currículos. O ensino da Anatomia 

Humana, então, necessita ser repensado e planejado para que possa corresponder às 

expectativas deste novo contexto educacional, sem improvisos
23

. 

A aula prática é uma forma eficaz de oferecer contato direto com a realidade
23

. 

Estudantes e profissionais acreditam que a anatomia humana deve ser um assunto 

essencialmente prático, onde não só a dissecação ocupe posição de destaque, mas também 

técnicas de imagem e resolução de problemas clínicos
2
. Estudantes bem sucedidos aprendem 

mais usando tanto a memorização superficial como o profundo entendimento e a visualização. 

Estudos sustentam que expor os estudantes a múltiplos métodos de ensino melhora a sua 

capacidade de entendimento
16

. Um estudo encontrou melhores resultados em grupo de 

estudantes que só utilizou a dissecação em detrimento do grupo que só utilizou recursos em 

computadores; contudo, esse mesmo estudo mostrou que um terceiro grupo que havia feito 

uso dos dois métodos foi o que obteve maior rendimento dentre os três
45

. A Fundação 

Carnegie para o Avanço do Ensino, inclusive, em seu recente relatório sobre a educação dos 

médicos, recomendou que fossem padronizados os resultados da aprendizagem, enquanto os 

meios para o processo de aprendizagem deveriam, ao contrário, ser individualizados
16

. Com 

isso, a Anatomia requer agora, e de forma cada vez mais acentuada, a presença de espírito de 

colaboração, formação de grupos, pois o que é anatômico não mais pode desvincular-se do 

que é fisiológico, histológico, químico e/ou patológico
8
.  
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Dissecar um cadáver não é um exercício técnico e neutro, como tratado por muitos 

profissionais e por muitas universidades. O impacto trazido pelo contato com o cadáver na 

educação do estudante permite que se abra discussão de infinitos temas complexos, como 

dignidade humana, a sexualidade, a mortalidade e o luto. Negar essas questões éticas hoje é 

gerar consequências nefastas na prática profissional dos futuros médicos, odontologistas, 

enfermeiros, fisioterapeutas, dentre outros. Juntamente à dissecação, esse debate poderia ser 

conseguido pelo contato regular de pequenos grupos com facilitadores, encorajando os 

estudantes a refletir sobre suas atitudes diante da morte, aprendendo a lidar com o cadáver 

como uma referência pessoal. Dessa forma, a morte e o morrer deveriam sempre ser incluídos 

na grade dos currículos médicos, possibilitando que os estudantes venham a se tornar não 

meros observadores de corpos e doenças, mas médicos munidos de compaixão, empatia e 

sensibilidade. Nas escolas médicas que não incluem essa pauta em seu currículo, devem-se 

propor urgentemente modificações curriculares, pois o impacto dessa discussão na formação 

do estudante é imenso e inegável
22

. A Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino, inclusive, 

recomendou que fosse uma das prioridades da reforma curricular a inclusão de meios para 

cultivar a formação da identidade profissional
16

. 

O conhecimento médico tem se expandido de forma exponencial, principalmente ao 

longo das últimas três décadas. Para ilustrar, considerando-se que o espaço de gravação de um 

Disco de Vídeo Digital (DVD) possui 4.7 gigabytes, seriam necessários, aproximadamente, 

380 bilhões de DVDs para armazenar completamente os dados clínicos produzidos 

anualmente. Algumas estimativas trazem até que a cada 18 meses o corpo de conhecimento 

disponível é dobrado
16

. A tecnologia pode e deve ser inserida como ferramenta de ensino em 

laboratórios de Anatomia. Os próprios estudantes consideram útil a incorporação de 

computadores ao processo de autoaprendizagem, visto que torna a compreensão de assuntos 

complexos mais facilitada, funcionando como uma espécie de apoio no processo de 

autoaprendizagem, além de trazer motivação adicional ao estudo. A Universidade Estadual de 

Londrina, em pesquisa, encontrou que 26% dos estudantes se referiram à necessidade de 

incrementar as aulas práticas com mais horas de atividades com cadáveres e com material 

didático de melhor qualidade, diminuindo-se também a quantidade de alunos por professor
23

. 

Quanto à inclusão do método PBL de ensino, os próprios alunos chegam a sugerir que 

matérias básicas como a Anatomia Humana voltem a ser dadas de forma mais didática e 

ampliada
41

. Vale, inclusive, ressaltar que outras escolas médicas que adotaram o esquema 
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PBL em sua reforma curricular, recentemente reintroduziram a Anatomia Humana como uma 

disciplina didática, como antes. Como podemos observar, apesar de a Fundação Carnegie para 

o Avanço do Ensino ter recomendado a integração do conhecimento básico com a experiência 

clínica em seu recente relatório, o assunto permanece controverso
16

. 

Quanto à forma de ensinar e de expor o conhecimento a partir das peças presentes no 

laboratório, observa-se que, muitas vezes, o professor tende a responder às perguntas dos 

alunos durante a aula prática com mini palestras ou dizendo o que é cada estrutura. Além 

disso, por vezes ele acaba não contemplando todos os alunos, visto que é apenas um contra 

inúmeros estudantes. Dessa forma, perde-se a chance de se desenvolver processo ativo de 

aprendizado. Muitas vezes, tal tipo de aprendizado não é estimulado devido à limitação 

temporal das aulas. Na aprendizagem ativa, o papel do professor não é entregar o 

conhecimento, mas ajudar os alunos a pensarem e encontrarem suas próprias respostas. Essa 

forma de aprendizado permite que o que foi visto seja muito mais fixado na memória, já que o 

próprio indivíduo aprende com seus erros até encontrar a solução para o seu problema. Esse 

tipo de preceptoria foi desenvolvido para economizar tempo, alinhando uma abordagem 

centrada no aluno, criando motivação adequada, promovendo a responsabilidade dos alunos 

na sua própria aprendizagem, envolvendo ativamente os alunos, propondo atividades 

adequadas ao nível de conhecimento dos alunos e enfatizando a reflexão e o retorno do 

aprendizado
46

. 

Diante de uma dúvida, o papel do professor deve ser, primeiramente, indagar “O que 

você acha que é isso?”, ativando o pensamento do aluno sobre a real procedência de sua 

dúvida. Depois, esteja a resposta correta ou incorreta, deve-se investigar o porquê de o aluno 

achar aquilo, indagando-se “Como você chegou a essa resposta?”. O objetivo é que o 

professor conheça a profundidade de conhecimento do aluno e a sua linha de raciocínio, 

montando uma estratégia mental adequada e individualizada para o aprendizado daquele 

aluno. O professor deve sempre valorizar, mesmo em uma resposta errada, o que há de correto 

e verdadeiro na explicação do aluno, e corrigir os equívocos cometidos pelo estudante. Por 

fim, o professor deve atentar em ensinar sempre um ponto-chave para facilitar a resposta 

correta do aluno para que, no futuro, frente a questões parecidas, ele consiga responder 

sozinho e de forma correta, aplicando o que aprendeu. O uso dessa estratégia é proveitoso não 

só para a própria Anatomia a ser ensinada, mas também para as futuras disciplinas do curso, 

pois prepara o estudante para “aprender a aprender”. Além disso, ao contrário do professor 
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que simplesmente responde diretamente à pergunta do aluno, o que estimula o aprendizado 

ativo interage muito mais com seus estudantes, quebrando a distância e a intimidação da 

figura do professor para com os seus alunos, o que também gera um impacto positivo no 

processo de aprendizagem
46

. 

Por último, mas não menos importante, é preciso que se questione aos estudantes 

sobre o que eles pensam acerca do seu conhecimento anatômico. Obviamente, as percepções 

dos anatomistas e clínicos sobre o seu conhecimento em anatomia tende a ser imprecisa, 

havendo indícios de que os alunos costumam ser mais severos ao analisar seus conhecimentos 

anatômicos e os fatores que influenciam esse conhecimento, sendo extremamente capazes e 

eficientes em dizer como gostariam de aprender
40

. Dessa forma, é necessário que se construa 

um diálogo constante entre professor e acadêmico, para que se obtenha um planejamento de 

aula coerente e reflexivo
5
. 

Toda tentativa de mudança gera conflitos e traz consigo inúmeros obstáculos a serem 

transpostos. Não é todo profissional que está aberto a refletir sobre seu trabalho como 

educador e disposto ou apto a adotar novas tecnologias para ensinar. Não são todas as 

instituições que possuem condições para inovar seus currículos ou para aplicar um ensino 

informatizado; no Brasil, por exemplo, isso está longe de se tornar realidade nas universidades 

públicas. 
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VI. DISCUSSÃO 

 

Nesse trabalho, procuramos comparar e contrastar, de forma qualitativa, os métodos de 

ensino da Anatomia Humana relacionados ao uso de cadáveres, aos modelos anatômicos 

artificiais, às peças plastinadas e a outras tecnologias. 

O profissional de saúde lida, durante toda a sua vida profissional, com a saúde de 

outros seres humanos, ou seja, com seus corpos. É absolutamente inadmissível que um desses 

profissionais, seja ele dentista, médico, fisioterapeuta, nutricionista ou outro profissional de 

saúde, trabalhe sem pelo menos o conhecimento anatômico de sua área de atuação. Prates et 

al. (2011) relata que no curso de Medicina há um retorno considerável de médicos, 

especialmente os cirurgiões, aos laboratórios de anatomia. É a prova de que uma base mal 

estabelecida, seja por deficiência no ensino ou no aprendizado, gera um déficit por vezes só 

percebido e questionado no momento em que o indivíduo se vê frente a seu paciente.  

Essa importância da Anatomia Humana enquanto disciplina para a formação desses 

profissionais nem sempre foi a mesma, como observado neste trabalho. De forma negativa, 

Malomo et al. (2006) e Anyanwu et al. (2011) relatam como a Igreja aparece como a grande 

vilã dos avanços anatômicos, especialmente na Idade Média, quando seus dogmas religiosos 

trouxeram um imensurável prejuízo ao avanço das técnicas anatômicas.  

Atualmente, existe um quadro extensamente variado nas formas de apresentação da 

Anatomia Humana em todo o mundo. Hildebrandt et al. (2010) defendem que a situação é tão 

vasta, que alguns médicos nem mesmo tiveram essa disciplina em sua formação, o que é 

altamente preocupante. Um estudante que não tem um espaço para o aprendizado anatômico 

não tem base segura para assumir nenhuma especialidade médica no futuro. O mesmo vale 

para as outras profissões da área de saúde.  

Para Da Nova et al. (2000), Babinski et al. (2003), Rizzolo et al. (2006), Anyanwu et 

al. (2011), Collipal et al. (2011), Fazan et al. (2011) e Kerby et al. (2011), o uso de cadáveres 

é tido como muito importante e, muitas vezes, primordial para a construção de adequado 

conhecimento anatômico. Num mundo onde a tecnologia toma conta, ainda não criaram nada 

que substituísse o uso do cadáver nos laboratórios de forma equivalente. Contudo, McLachlan 

et al. (2004) e Winkwlmann et al. (2004) trazem que a técnica é dispendiosa e, além disso, a 

oferta de cadáveres é pequena frente à demanda e traz diversos problemas éticos na sua 
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utilização. Essa é uma das maiores razões para a técnica ter sido abandonada – ou mesmo 

nunca ter sido adotada – em diversas universidades. Um futuro médico não pode ser formado 

sem ter contato com a humanidade acionada pelo cadáver, sem sentir a angústia e o 

questionamento da morte, sem observar as variações, as relações anatômicas. Isso tudo só é 

trazido de forma completa pela observação de cadáveres através da dissecação.  

Há escolas que usam peças previamente dissecadas, o que, de certa forma, é melhor do 

que não usar cadáveres. Contudo, o estudante perde a vivência da anatomia em sua 

completude, observando apenas partes separadas do todo, desarticuladas do contexto corporal, 

desumanizadas. Rizzolo et al. (2006) e Belém (2008) trouxeram a experiência da dissecação 

como superior a outros métodos de ensino, qualitativamente e/ou quantitativamente. Rizzolo 

ainda alerta que a manutenção das peças em prossecção é dispendiosa e não-compensatória. 

Ou seja, até que ponto é vantajoso se substituir a dissecação pela prossecção, se o ganho 

educacional é menor e os gastos não são tão menores? 

Da Nova et al. (2000) relatam que o impacto trazido pelo contato com o cadáver na 

educação do estudante permite que se abra discussão de temas como a dignidade humana, a 

sexualidade, a mortalidade e o luto. Muitas escolas trazem esse debate em disciplina diferente, 

como a Ética. Contudo, muitas vezes, ele é trazido anos depois do primeiro contato com o 

cadáver. Isso deve ser planejado para que ocorra de forma concomitante com a observação 

cadavérica pelo aluno, para que o respeito pelo cadáver, pela morte e pelo morrer seja 

construído junto à consolidação da relação do estudante com o cadáver. 

Oliveira et al. (2005) e Mirabelli et al. (2011) mostram que o formaldeído, principal 

substância usada para a conservação dos tecidos cadavéricos, é irritativo, tóxico, alergênico e 

carcinogênico, além de poluir o meio ambiente. Seria essa, finalmente, uma justificativa 

plausível para a substituição de peças cadavéricas por modelos anatômicos sintéticos? Esse é 

um debate muito delicado. Os efeitos irritativos agudos do formol afetam principalmente aos 

alunos, visto que os professores, monitores e outros profissionais do laboratório, na maioria 

das vezes, já se encontram adaptado a esse tipo de reação. Contudo, os efeitos mais 

preocupantes não são os agudos, e sim os de longo prazo, como a carcinogenicidade. Nesse 

caso, estariam mais propícios a serem afetados os professores e os profissionais que estão 

diariamente expostos a essa substância. Com a carência de recursos financeiros para 

substituição do formol por outra substância menos irritativa e tendo a consciência de que a 

total abolição do uso do cadáver em detrimento de modelos anatômicos artificiais é 
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prejudicial ao aprendizado de seus alunos, muitos profissionais continuam com o uso das 

peças formolizadas, apesar de seus malefícios.  

Os modelos anatômicos artificiais, sejam eles de resina, de cera, de madeira ou de 

outro material, e, por mais bem feito que sejam, jamais substituirão de forma adequada o 

aprendizado com o cadáver. Os modelos não trazem as variações anatômicas, a textura, a 

consistência e a realidade somente vivenciadas na observação de um corpo real, ou mesmo de 

partes avulsas dele. Inzunza et al. (2011) demonstrou em seu estudo que o gradiente de 

rendimento em provas práticas realizadas com modelos anatômicos foi maior em relação às 

realizadas com cadáveres. Contudo, como trouxe Collipal et al. (2011), os modelos criam a 

idéia de que a anatomia é fácil, irreal, artificial, falso e/ou inalterado, o que justificaria as 

melhores notas desses alunos. 

Von Hagens criou, em 1977, a técnica da plastinação, que soma a realidade do cadáver 

com a praticidade do modelo anatômico artificial. Von Hagens et al. (1987) relatam que as 

peças criadas são limpas, secas, inodoras, que podem ser exaustivamente manipuladas, 

inclusive sem o uso de luvas e que dispensam cuidados especiais de manutenção, 

manipulação ou exposição. Além disso, os autores ressaltam que, devido à carência de 

cadáveres para estudo, muitas universidades reservam o seu uso apenas para os cursos de 

medicina, enquanto os outros cursos da área de saúde permanecem aprendendo com modelos 

artificiais.  

Essa técnica viria, então, democratizar o uso de peças cadavéricas a todos os futuros 

profissionais de saúde. Com isso, fica facilitada a sua utilização de forma muito mais 

ampliada do que no caso dos cadáveres ou dos modelos anatômicos. Não sendo restrito aos 

laboratórios de anatomia, o estudo anatômico com essas peças pode extrapolar as barreiras 

das universidades, podendo dar origem a museus com peças anatômicas ou, até mesmo, 

facilitar o aprendizado de deficientes visuais. 

Latorre et al. (2007) ainda trazem a grande vantagem de a plastinação livrar os 

estudantes, professores e profissionais do contato com substâncias tóxicas e/ou alergênicas, 

usadas para conservação de tecidos, como o formol, mostrando ainda em seu estudo que 

alunos que aprenderam com peças plastinadas tiveram melhor desempenho que os que 

aprenderam com peças prossecadas úmidas com formol. Os mesmos autores concluem que o 
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uso de peças plastinadas pode sim substituir a prossecção com peças formolizadas. Contudo, 

se visa à substituição da dissecação ou não ainda é ponto de divergência entre autores.  

Algo observado foi que os artigos incluídos no trabalho não trouxeram desvantagens à 

plastinação. Contudo, a experiência da autora no uso de tais peças permite atentar para o fato 

de que as mesmas não são maleáveis, não sendo adequada a plastinação para o estudo de 

articulações, por exemplo. Outra desvantagem seria o alto custo inicial das peças, visto que a 

montagem do laboratório com equipamentos para plastinação é muito caro. Entretanto, o 

custo-benefício é imensamente maior que o de qualquer outra técnica de conservação 

cadavérica. 

Fornaziero et al. (2010) defendem que o processo de ensino-aprendizagem deve ser 

condizente com a realidade vivenciada pelo acadêmico.  Contudo, como trazem Johnson et al. 

(2012), esses alunos podem ter diversas origens, personalidades e, obviamente, estilos de 

aprendizagem diferentes, o que requer um maior cuidado na construção desses novos 

currículos. O ideal seria que fossem adotados diversos métodos de ensino/aprendizagem, a 

fim de contemplar os diferentes tipos de alunos e suas preferências. Collipal et al. (2011) 

reforçam essa ideia ao trazerem que é importante que não só a dissecação ocupe posição de 

destaque, mas também técnicas de imagem e resolução de problemas clínicos.  

Reidenberg et al. (2002) defendem que, se limitadas simplesmente à realização da 

dissecação, as aulas têm potencial para serem tediosas para os alunos. Aziz et al. (2002) 

inclusive, trazem que a instrução anatômica puramente com palestras e dissecação tem sido 

associada a deficiências significativas na aprendizagem. 

Tavano et al. (2011), Johnson et al. (2012), Hildebrandt et al. (2010) e Fazan et al. 

(2011) atentam para a perda de carga horária sofrida pela Anatomia nos últimos anos. O 

próprio Johnson, contudo, completa que escolas médicas que adotaram o esquema PBL em 

sua reforma curricular, recentemente reintroduziram a Anatomia Humana como uma 

disciplina didática. Watmough et al. (2010) endossa isso ao trazer que os próprios alunos de 

PBL sugerem que a Anatomia Humana volte a ser dada de forma mais didática e ampliada. 

Contudo, tais achados podem dever-se ao fato de o PBL estar sendo mal utilizado. Tal 

metodologia preconiza que os alunos cheguem às aulas com o conteúdo previamente 

estudado, para que sejam esclarecidas as dúvidas e posto em prática o que foi estudado. A 

grande dificuldade se dá pelo fato de que esse estudo prévio, muitas vezes, não ocorre ou 
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ocorre de forma inadequada, gerando a sensação de que a relação tempo/conteúdo é pouca ou 

insuficiente. Inclusive, Bergman et al. (2011) completam atentando que os estudos analisando 

a diferença entre os conhecimentos de alunos de currículo tradicional em relação aos de PBL 

são inconclusivos. 
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VII. CONCLUSÕES 

 
 

1. O uso de cadáveres em dissecação e prossecção está sendo substituído por dissecação 

virtual, simuladores e outras tecnologias com uso de computadores.  

 

2. A dissecação é o método de ensino para a Anatomia Humana mais adequado.  

 

3. O uso de modelos anatômicos artificiais deve ser associado às peças cadavéricas.  

 

4. A plastinação pode substituir a prossecção com peças formolizadas. 

 

5. A utilização das novas tecnologias de ensino potencializa o aprendizado da Anatomia. 
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VIII. SUMMARY 

 

 

CONTREIRAS, NC. Practical Teaching and Learning of Human Anatomy: A Review of 

the Literature. Salvador; 2013. Work for completion of course of medicine at the Faculdade 

de Medicina da Bahia of Universidade Federal da Bahia. 

 

The Human Anatomy is the science that studies the macroscopic human body. Its teaching 

courses in health care have been crucial and varied throughout history. This study aims to 

compare and contrast, qualitatively, methods of teaching Human Anatomy such as using 

cadavers, artificial anatomical models, plastination and other technologies, for students of the 

Health area. In order to accomplish the said aims, search for articles was performed on 

PubMed, Lilacs and Scielo. The Anatomy discipline has always been influenced by social, 

political, economic, religious and educational trends and fads. The use of cadavers for 

dissection and prosection has being replaced by virtual dissection, simulators and other 

technologies that use computers. Dissection, however, is regarded as the more appropriated 

Anatomy learning method. The use of artificial anatomical models should be done in 

association with corpse pieces, but not to replace them. Plastination is the best anatomic 

method to study on prosection, but if it serves or not as a substitute for dissection is still a 

point of divergence between authors. The use of new learning technologies enhances the 

learning of anatomy. 

 

Keywords: 1. Anatomy – teaching methods; 2. Human Dissection.  
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