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Regulamento dos Prêmios Científicos 

3.3. Do Prêmio Painéis.  

3.3.4. Os painéis devem respeitar o tamanho de 110cm de altura e 90cm de largura e ser impressos em 

qualidade de papel para pôster e dotados de fio ou barbante para pendurar.  

3.3.4.1. A desobediência dessas as regras pode resultar em desclassificação do trabalho, nos termos dos 

Artigos 2.5.1 e 2.5.4, de acordo com deliberação da Comissão de Prêmios do XXXIII COMU. 

3.3.5. Deve ser redigido resumo estruturado, de 500 (quinhentas) palavras no máximo (excluindo o título) 

contendo: 

3.3.5.1. Para as Áreas Básica, Clínica e Cirúrgica: 

a. Introdução do assunto a ser abordado; 

b. Objetivo(s); 

c. Metodologia; 

d. Resultados (definitivos ou parciais); 

e. Discussão e conclusão dos achados. A não descrição, de fato, dos resultados será penalizada com 

desclassificação 
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1. Introdução 

 

 A utilização de cadáveres no ensino de anatomia nos cursos de saúde 
enfrenta cada vez mais obstáculos, como o alto custo de conservação e 
segurança envolvida, a estrutura necessária e questões legais. (Wright, 2012). 
Diante desta situação, existe uma busca por novas formas para o aprendizado. 
A utilização de recursos tecnológicos tem um potencial grande de contribuir 
significativamente o ambiente de aprendizagem (ALBRECHT et al., 2013). 

 A realidade aumentada tem se mostrado uma ferramenta promissora no 
auxilio do ensino pois sua principal característica é gerar informações visuais. 
Ela utiliza uma câmera de celular ou webcam e projeta uma imagem virtual 
sobre a imagem filmada (ROVADOSKY et al, 2012).  

 

2. Objetivos 



 Criar um aplicativo para dispositivo móvel e computador pessoal 
utilizando a realidade aumentada para a visualização topográfica do coração no 
ser humano. 

 

3. Metodologia 

 

 O estudo está sendo realizado no Campus Centro da Universidade 

Anhembi Morumbi, situada à R. Dr. Almeida Lima, 1134 – São Paulo. O modelo 

virtual do coração foi baseado em exames de imagens do banco de dados de 

imagens do INCOR- HC-FMUSP, e também do site de imagens médicas 

www.osirix-viewer.com/datasets. 

 Os arquivos DICOM dos exames de imagens foram processados nos 

softwares Invesalius (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, 

Campinas, SP, Brasil), selecionados a região de interesse através de suas 

seleções pré configuradas e exportadas no formato ".iges". O passo seguinte 

foi realizado com e software de código aberto Blender e foram removidos os 

excessos de malha e ajustados evidenciando as estruturas e acidentes 

anatômicos desejados. Após a edição do modelo virtual, ele foi exportado em 

".vrml" e utilizados na biblioteca visual open source ARToolKit. Um código 

visual de reconhecimento (tag) foi criado e associado ao modelo. Ao expor o 

código a camera do dispositvo, o modelo virtual é exibido na tela do dispositivo 

utilizado sobre a imagem do código visual. 

 

4. Resultados parciais 

 O presente trabalho encontra-se em desenvolvimento e os testes 

realizados mostraram resultados com possibilidade de aplicação promissora. 

  

5. Discussão e conclusão dos achados 

 O aplicativo com a realidade aumentada é uma ferramenta interessante 

e promissora no ensino de anatomia e pode ser executado nos dispositivos 

móveis atuais pois estes possuem capacidade de processamento e recursos 

tecnológicos suficientes. É necessário conhecimento e experiência em 

programação computacional. 

 Com o avanço da tecnologia, criação de novos recursos e custo 

financeiro acessível a alunos, a Realidade Aumentada apresenta grande 

potencial no ensino da anatomia humana. 

 


