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1. RESUMO 

Introdução: O ensino das ciências morfológicas foi revolucionado nos últimos anos 

pelo uso de novas tecnologias, entre elas a anatomia palpatória. Objetivo: Analisar 

a percepção do aluno em relação ao uso da anatomia palpatória para o aprendizado 

da anatomia humana. Metodologia: Foram entrevistados 150 alunos do curso de 

medicina através de um questionário do tipo Likert. As variáveis foram analisadas 

descritivamente. Desenvolvimento: Com a autorização dos professores e 

consentimento dos alunos foi aplicado, no término da aula de morfologia humana, o 

questionário referente a eficácia do método. Resultados Preliminares: Neste 

estudo, em torno de 90% dos estudantes consideraram o ambiente na aula seguro e 

confiável, e sendo ativos na busca do conhecimento conseguiram enxergar 

comprometimento e vontade de aprender nos seus colegas. Também obtiveram 

expressiva concordância a afirmação de que o aluno pode aprender em cooperação 

com os colegas (96%), favorencendo atividades em grupo (85,3%). Por fim, a 

importância do conhecimento da anatomia de superfície para prática profissional, 

sendo capaz de desenvolver habilidades tais como a capacidade de comunicação e 

autoconfiança foram considerados por mais de 80% deles. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma intensa discussão sobre o ensino da morfologia humana e novas metodologias 

que potencializam o processo ensino-aprendizado e que ao mesmo tempo permitam 

a formação mais adequada do profissional da saúde tem surgido nos últimos anos.1-3 

Esta metodologia considera que diversas pressões têm incidido sobre o currículo 

médico, como o aumento do número de conceitos a serem ensinados e a redução 

da carga horária.4 Atualmente propõe-se que aspectos do exame físico passem a 

ser abordados na disciplina de anatomia na forma de anatomia palpatória. Além 

disso, tem-se argumentado que se o profissional aplica seus conhecimentos de 

morfologia humana no paciente os instrumentos de aprendizagem desta ciência 

deve ser o corpo humano vivo.1,2 Portanto, a análise da efetividade das ferramentas 

de ensino da morfologia humana, bem como o desenvolvimento de novos 

instrumentos educacionais, pode contribuir não só para o aprendizado mais efetivo 

como também para a melhoria do atendimento da população. 
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3. OBJETIVO 

Analisar a percepção do aluno em relação ao uso da anatomia palpatória para o 

aprendizado da anatomia humana e o desenvolvimento de competências afetivas. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram entrevistos 150 alunos regularmente matriculados na disciplina de morfologia 

humana do curso de medicina. Os dados foram obtidos através de um questionário 

do tipo Likert visando à mensuração de atitudes na qual foi solicitado aos alunos que 

informassem seu grau de concordância ou discordância com a metodologia de 

ensino utilizada.5 Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para se testar a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o teste qui-

quadrado ou o teste exato de Fisher.6 O estudo da correlação entre as perguntas foi 

avaliado através do coeficiente de correlação de Spearman.6 Para se testar a 

confiabilidade do instrumento foi utilizado o alpha de Cronbach.7 O nível de 

significância utilizado para os testes foi de 5%. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido um questionário com 40 questões relacionadas à ferramenta de 

estudo. Os professores da disciplina foram contatados e informados a respeito desta 

pesquisa. Os alunos devidamente trajados com aventais dividiram-se em duplas ou 

trios para o estudo da anatomia do sistema esquelético-muscular. Foi solicitada a 

inspeção e palpação das mesmas estruturas já visualizadas anteriormente em peças 

de resina, atlas de anatomia, exames de imagens e aula teórica. Os alunos foram 

estimulados a alternar-se entre os papéis de examinadores e examinados. Ao 

término da aula os alunos participantes foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos envolvidos no estudo. Após a assinarem um termo de consentimento 

livre e esclarecido o questionário foi respondido. Algumas questões foram 

selecionadas para esta apresentação  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os entrevistados possuem idade entre 17 e 35 anos, (média de 21,11 anos, 

DP=3,79). Cento e oito (72,0%) eram do sexo feminino e 42 (28,0%) do sexo 

masculino. Cento e quinze (76,7%) tinham idade entre 17 e 22 anos e 35 (23,3%) 23 
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anos ou mais. Quanto à disponibilidade para aprender, vimos que 93,3% dos 

entrevistados consideram o ambiente na aula seguro e confiável, além disso, eles se 

sentem ativos na busca de conhecimento (94%) e acreditam que os colegas 

demonstraram comprometimento e vontade de aprender (90%).  A percepção do 

aluno de que pode aprender em cooperação com os seus colegas foi significativa 

(96%), conferindo um foco maior na aula com o trabalho em dupla (85,3%). Absoluta 

maioria dos estudantes (96,6%) considera importante o conhecimento da anatomia 

de superfície para a prática profissional. Com essa aula, o aluno demonstra, ainda, 

aprender conteúdos significativos para tal prática (96%) e ser estimulado a estudar 

mais sobre a aplicação clinica da morfologia humana (84,7%). Além da consolidação 

do conhecimento, os alunos perceberam que a aplicação dessa ferramenta 

contribuiu no desenvolvimento de habilidades tais como a capacidade de 

comunicação e autoconfiança, fundamentais na relação médico paciente, de acordo 

com mais de 80% deles. Neste estudo obtivemos o resultado Alpha de Cronbach = 

0,823, o que nos permite concluir que o instrumento utilizado é confiável. O resultado 

dos testes de homogeneidade entre os gêneros, faixas etárias e da correlação entre 

as perguntas ainda estão sendo estudados. 
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