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USO DE EXAMES DE IMAGEM NO ENSINO DA MORFOLOGIA HUMANA 

 

1. RESUMO 

Introdução. Com o uso da informática, exames de imagem, modelos de resina e 

simulação o ensino da morfologia humana para alunos de graduação em medicina 

passa a ser vista como um primeiro passo para a aquisição de habilidades e 

competências para os futuros médicos. Objetivos. Analisar o uso de exames de 

imagens no aprendizado da morfologia humana para alunos de graduação em 

medicina. Metodologia. Participaram cem alunos do primeiro semestre de 

graduação em medicina que cursavam a disciplina de Morfologia Humana. Foram 

selecionados exames de imagem para o aprendizado de estruturas selecionadas de 

todos os sistemas do corpo humano. Após a aula os alunos responderam a um 

questionário anônimo para mensuração de atitudes a respeito da metodologia 

utilizada. Resultados Preliminares. Como resultados parciais, temos que mais de 

70% do alunado sentiram-se mais motivados a estudar a morfologia humana após a 

aula com exames de imagem e que esta aula despertou seu interesse pelo corpo 

humano. Dos alunos estudados, mais de 60% dos alunos consideraram a aula 

agradável e divertida. Quase a totalidade dos alunos (95%) considerou que os 

exames de imagem são úteis para o aprendizado da morfologia humana e mais de 

70% assinalou que o uso de exames de imagem durante o período de aula desperta 

o interesse do aluno sobre a anatomia. Sobre a afirmação de que a aula com 

exames de imagem ajudou na retenção (memorização) do que aprendi no 

laboratório, ninguém discordou completamente, havendo aceitação desta afirmativa 

para mais de 80% dos estudantes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente pode-se dizer que o ensino das ciências morfológicas para alunos da 

saúde foi revolucionado pelo uso da informática, dos exames de imagem, dos 

modelos de resina e da simulação. Estas mudanças fundamentam-se ainda no fato 

de que o mundo do aluno contemporâneo é multimodal e estímulo dependente 

(REIDENBERG e LAITMAN, 2002). Através do uso de diferentes recursos de 

aprendizado a disciplina de morfologia humana passa a ser vista não apenas como 
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uma maneira de ensinar a estrutura do corpo humano, mas também como o primeiro 

passo para uma longa cadeia de eventos que ensinam novas habilidades e 

competências para os futuros profissionais (McLACHMAN e DE BERE, 2004). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar o uso dos exames de imagem (radiografia, ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e ultrassonografia) no ensino da morfologia humana em 

cursos de graduação em medicina. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Após terem aprendido a identificar estruturas de diversos sistemas do corpo humano 

em peças anatômicas de resina, sessenta alunos do primeiro semestre do curso de 

medicina participaram de uma aula na qual exames de imagem (radiografia, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia) foram 

utilizados para a visualização das mesmas estruturas. No término da aula, após 

explanação aos alunos sobre os objetivos desta pesquisa e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido pelos mesmos, aplicou-se aos alunos um 

questionário anônimo para mensuração de atitudes no qual se solicitou que 

informassem seu grau de concordância ou discordância com a metodologia de 

ensino utilizada (LIKERT, 1971). 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi desenvolvido um questionário com 30 perguntas das quais dezessete referiram-

se ao aprendizado da morfologia humana através dos exames de imagem e treze 

sobre a atitude dos alunos ao usar esta ferramenta. 

Após a elaboração do questionário os professores da disciplina Morfologia Humana 

foram contatados e informados a respeito desta pesquisa. Com a autorização destes 

participamos da aula e ao final desta explicamos aos alunos participantes os 

objetivos e procedimentos envolvidos no estudo. Os alunos que aceitaram participar 
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assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e em seguida receberam 

uma folha com o questionário e caneta para preenchê-lo. Não foi estipulado tempo 

máximo ou mínimo para esta atividade. 

Os resultados obtidos foram tabulados e calculados as frequências relativas a cada 

uma das respostas. Foram selecionadas para esta apresentação as seis perguntas 

consideradas mais relevantes pelos pesquisadores. Até o momento os dados não 

foram submetidos à análise estatística, pois se deseja aumentar o número de 

indivíduos da amostra. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultados parciais, temos que mais de 70% do alunado sentiram-se mais 

motivados a estudar a morfologia humana após a aula com exames de imagem e 

que esta aula despertou seu interesse pelo corpo humano. Dos alunos estudados, 

mais de 60% dos alunos consideraram a aula agradável e divertida. 

Quase a totalidade dos alunos (95%) considerou que os exames de imagem são 

úteis para o aprendizado da morfologia humana e mais de 70% assinalou que o uso 

de exames de imagem durante o período de aula desperta o interesse do aluno 

sobre a anatomia. Sobre a afirmação de que a aula com exames de imagem ajudou 

na retenção (memorização) do que aprendi no laboratório, ninguém discordou 

completamente, havendo aceitação desta afirmativa para mais de 80% dos 

estudantes. 
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