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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi iniciar a criação de um site didático de Morfologia para uso dos alunos da
UniCesumar. O sistema escolhido foi o Sistema Ósseo e abordará a morfologia macro e microscópica. Em outras
palavras, anatomia, histologia e biologia celular. Para a confecção do site serão utilizadas lâminas do laboratório de
histologia e peças anatômicas do laboratório de anatomia humana, todos situados na UniCesumar. As imagens e textos
utilizados foram adicionados somente pela aluna participante e diretamente envolvida na Iniciação Científica e projeto
vinculado. Os textos informativos foram construídos com o uso de livros, artigos e com o auxílio das professoras e
orientadoras. Com essa forma de exposição do material, espera-se que os estudantes possam fazer integração dos
conhecimentos para melhor entendimento desse sistema do corpo humano e posteriormente, compreender como a
desestabilização de suas estruturas pode desencadear ou ser o resultado de diversas doenças.
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente Virtual de Aprendizagem; Morfologia; Multidisciplinariedade.
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INTRODUÇÃO

Tanto o ensino tradicional de medicina quanto o PBL focam sua abordagem de ensino em
saúde utilizando aulas teóricas, práticas e materiais didáticos impressos. Com o avanço da
tecnologia, novas formas de ensinoaprendizagem e novos termos estão surgindo, como a
telemedicina ou e-health (DEMIRIS, 2003). Muitas disciplinas se beneficiariam dessa diferente
forma de ensino e ajudariam os alunos na retenção do conhecimento, compreendendo o que
acontece no organismo e deixando o hábito de decorar conteúdo. Um sistema de exercício online
criado para a disciplina de Medicina Legal na Universidade de Brasília mostrou que as páginas mais
visitadas pelos usuários foram as de imagens (44,5%), explicado pela variedade de imagens
disponíveis no site e pela pequena quantidade das publicações em Medicina Legal (GALVÃO e
MAGALHÃES, 2008). Não só na Medicina Legal, mas também na parte de Morfologia, há pouco
conteúdo disponível mostrando essa integração do micro e macroscópico. E-learning no campo da
medicina é raro pois é enfatizado, na maior parte das disciplinas médicas, o conteúdo prático
(ACKERMANN, 2004). É exatamente isso que procura-se aprimorar com a criação desse site
didático. Com um conhecimento sólido da Morfologia, tanto a Fisiologia como a Patologia serão mais
facilmente entendidas. Anatomia, Histologia e Biologia Celular fazem parte do ciclo básico mas são
necessárias para um bom raciocínio clínico. Essa pesquisa teve como objetivo a construção de site
didático sobre morfologia humana, começando pelo sistema esquelético.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O site didático foi construído e está abrigado na plataforma gratuita Wix. Para alimentar o site
foram registradas imagens fotográficas de lâminas e de peças anatômicas dos laboratórios de
histologia, patologia e anatomia da Unicesumar. As imagens foram obtidas apenas pela acadêmica e
professores envolvidos no projeto. Para realizar esse processo, os professores responsáveis pelas
disciplinas juntamente com os técnicos dos respectivos laboratórios ficaram encarregados de
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selecionar os materiais que serão manuseados na ocasião. Posteriormente, esses materiais foram
fotografados pelas pessoas autorizadas e as imagens selecionadas. Essas imagens foram
agrupadas seguindo do micro ao macroscópico do sistema esquelético. Os textos informativos foram
construídos com o uso de livros, artigos e com o auxílio dos professores das respectivas áreas
participantes do projeto. Para dar suporte às imagens, foram adicionados textos explicativos
elaborados com a ajuda de livros textos das disciplinas e artigos das áreas afins. Todas as fotos
apresentam a marca d’água com o logo do instituição. Para dar aplicação ao conteúdo, ao final, será
relacionado o sistema ósseo com a patologia e clínica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a confecção desse site didático, espera-se que os acadêmicos possam ter melhor
compreensão da estrutura e dinâmica do sistema ósseo. Além de conseguirem integrar aspectos
das diferentes disciplinas e facilitar a formação do seu conhecimento. As Figuras 1, 2, 3 e 4 mostram
a interface do site, com seu conteúdo teórico e atlas.
Tal método de aprendizagem já foi utilizado em diversas áreas e os resultados foram
promissores. No Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), nos anos
de 2009 a 2011, Varriale et al. (2010) demonstrou que o uso de recursos digitais auxiliou muito no
desenvolvimento dos conteúdos de Matemática, acrescentando ao ensino da sala de aula.
Outro exemplo prático desse método é o site Epidemio Online, desenvolvido na UFRJ por
Coeli et al. (2004), seus resultados demonstraram uma tendência de concentração dos acessos
próximos às avaliações da disciplina, sendo evidenciado o uso do site como uma ferramenta
complementar de estudos.
Um atlas digital de Morfologia foi desenvolvido em 2014 na Unigranrio. Burity e Cardozo
(2014) avaliaram o impacto do atlas no desempenho dos alunos e percebeu-se um melhor
rendimento e com isso, uma diminuição no índice de reprovação ao comparar semestres antes e
após o uso do Atlas, havendo melhoras expressivas nas disciplinas de histopatologia e histologia.
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Figura 1 – Página inicial do Site Didático sobre Morfologia Humana.
Captura de Tela.

Figura 2 – Introdução sobre Tecido ósseo. Captura de Tela.

Figura 3 – Lâmina Desgaste Ósseo. Captura de Tela.
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Figura 4 – Membros inferiores. Captura de Tela.
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CONCLUSÃO

Uma das grandes dificuldades observadas entre os estudantes das áreas biológicas e da
saúde está em integrar as disciplinas de histologia, anatomia e biologia celular e relacioná-las com a
estrutura e funcionamento do organismo. Algo que atrapalha muito é querer entender o patológico,
os sinais clínicos sem ter um conhecimento consolidado das disciplinas básicas. No entanto, o
tempo em sala de aula com o material didático em mãos, nem sempre é o suficiente para o aluno
compreender e caracterizar os sistemas do organismo.
Assim, faz-se necessário o estudo individualizado e aprofundado, o que muitas vezes é
desgastante, pela dificuldade em encontrar material que integre as disciplinas citadas. Para dar
suporte a essa atividade e colaborar com este estudo interdisciplinar, onde o aluno possa visualizar
a morfologia macro e microscópica de forma integrada, tornou-se necessário a confecção de um
material didático sobre estas disciplinas. Um ambiente virtual para aprendizagem que seja de fácil
acesso e entendimento, com imagens e embasamento teórico. Sendo um projeto mutável e que será
continuado futuramente.
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