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Introdução 

A Anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres 

organizados (Dangelo & Fattini, 1995). O conteúdo dessa disciplina é dividido em introdução ao corpo humano, células, 

tecidos e desenvolvimento, sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema 

imunológico e linfático, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário e 

sistemas genital masculino e feminino (Tortora, 2007), onde é feita uma abordagem micro e macroscópica quanto ao 

conhecimento do corpo humano. 

Existem vários métodos, livros, artigos científicos e até mesmo teses e dissertações, com os quais podemos estudar 

anatomia humana, porém, há uma grande busca pela produção de novos métodos que venham facilitar o processo de 

ensino-aprendizado. Vários autores citam e reconhecem a importância na criação de novas formas de ensino, não 

somente para facilitar o ensino, como também para promover aos alunos uma maior interação e melhor assimilação do 

conteúdo. (Almeida, 1998; Campos et all., 2011; Lima et al., 2011). 

Atualmente vem crescendo o número de professores e instituições que buscam melhorar as práticas de ensino de 

anatomia humana, visando integrar os alunos com os termos e conceitos relacionados à disciplina. Alguns estudos 

mostram dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, quanto à memorização de estruturas e nomes 

complexos. Com isso, torna-se necessária a elaboração de um material/aula que venha facilitar o entendimento do 

conteúdo e diminuir a monotonia e dificuldade do aluno, pois essa disciplina tem como objetivo compreender e 

relacionar as estruturas e seus respectivos nomes.  Com o propósito de inovar o método de ensino e suprir a dificuldade 

de aprendizagem dos alunos quanto à disciplina de anatomia e especificamente na abordagem cardiorrespiratória, foram 

produzidas peças anatômicas (pulmão e coração) a partir de órgãos de suínos e utilizados em aula prática, onde ocorreu 

uma melhor relação dos alunos com o conteúdo (Silva et al., 2012). A criação e utilização de novas técnicas e materiais 

para o ensino de anatomia humana facilita o entendimento da aula teórica e promove um aumento do interesse do aluno 

pela aula prática (Orlando, 2009). 

Diante das dificuldades encontradas e buscando facilitar o processo de ensino-aprendizagem este trabalho teve como 

objetivo confeccionar um manual de aula prática para o ensino de anatomia humana a ser utilizado nas aulas práticas no 

Departamento de Anatomia Humana da Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

 

Material e métodos 

O manual foi elaborado a partir do roteiro de aula prática, existente no Departamento de Anatomia Humana da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco e para a produção mesmo foram levadas em consideração, as estruturas 

abordadas no roteiro pré-existente, a qualidade das imagens e a clareza nas informações quanto à indicação das 

estruturas. O design gráfico se deu a partir do programa computacional Power Point, com medidas padrão do A4. Cada 

página do manual foi plastificada, tendo em vista a durabilidade e conservação do mesmo, já que o manuseio do mesmo 

pode vir a danificar o material, pelo contato com peças cadavéricas molhadas, no momento das aulas práticas no 

laboratório de anatomia humana.   

 

Resultados e Discussão 

No manual os assuntos abordados foram divididos em dezoito capítulos (Figura. 1). Para uma maior interação do aluno 

com as figuras, foram escolhidas imagens coloridas com as indicações das estruturas (Figuras 2 e 3). Com a confecção 

do manual foi possível abordar todas as estruturas contidas no roteiro pré-existente  da disciplina de anatomia humana 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde cada capítulo apresentou um sistema com suas abordagens teóricas 

quanto aos nomes e termos relacionados ao conteúdo em questão e, respectivas imagens com as indicações das 

estruturas. Para (Sousa Júnior; Carvalho et al., 2010) a utilização de outros materiais, além dos livros, possibilita a 

visualização e manuseio do material promovendo uma melhor assimilação do conteúdo. 
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De acordo com (Silva, 2009), que com sua produção conseguiu alcançar o objetivo de facilitar e inovar o processo de 

ensino da anatomia humana espera-se que o manual produzido neste trabalho tenha aplicabilidade efetiva e facilite o 

processo de ensino-aprendizagem nas aulas práticas para os alunos da disciplina de anatomia humana da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. 
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                Figura 1 – Divisão em dezoito 

capítulos dos assuntos abordados no 

manual. 

Figura 2 – Amostra de imagens 

contidas no manual 

Figura 3 – Amostra de imagens 

contidas no manual 


