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INTRODUÇÃO. Atualmente diversas instituições de ensino têm 
proposto novas ferramentas para o ensino da morfologia humana, 
entre elas a pintura corporal. Este é um método no qual estruturas 
anatômicas são pintadas na superfície do corpo de um modelo vivo e 
usadas para estudo.  

METODOLOGIA. Participaram cento e vinte alunos na aula de pintura 
corporal do terceiro semestre de graduação em medicina que cursavam 
a disciplina de Morfologia Humana. Foram pintados na aula em questão 
rins, ureteres, íleos, sistema arterial, coração, vasos da base, pulmões e 
diafragma em modelo vivo contratado para este fim. Após a aula os 
alunos responderam a um questionário para mensuração de atitudes a 
respeito da metodologia utilizada em aula. 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES. Em relação à 
humanização que a pintura corporal pode trazer ao ensino de 
morfologia humana observou-se que mais de 70% dos alunos 
acreditam estarem mais aptos para aproximar-se de seus pacientes 
no futuro após terem observado as estruturas anatômicas 
representadas no corpo do modelo vivo desnudo e apenas 15% 
destes sentiram-se incomodados ao observar o corpo do modelo nu. 
A maior parte dos alunos não se sentiu emocionada com a beleza da 
arte apresentada.Quanto à questão do ensino mais de 70% dos 
alunos consideram o método útil para o aprendizado, tendo um 
reflexo positivo para mais de 70% dos respondentes sobre a retenção 
(memorização) das informações apresentadas, tendo influencia 
direta quanto a capacidade de reconhecimento em outro individuo 
das estruturas ensinadas para mais de 80% dos alunos 

CONCLUSÃO. O uso da pintura corporal na disciplina de morfologia 
humana apresenta boa receptividade pelos alunos, trazendo 
benefícios para o aprendizado e para relação médico-paciente.   

Figura 1. Representação artistica de sistema cardiovascular com modelo. 

Figura 3. Representação Artistica de Rins, Ureteres e Ílio com 

Modelo Contratado. 

Figura 4.  Execução da técnica de pintura corporal  realizado por 

alunos. 

Figura 2. Representação artistica de estrutras cardio-

pulmonares com modelo. 
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