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Resumo: Anatomia e Radiologia são disciplinas amplamente presentes nas

grades curriculares de cursos da área da saúde. A interseção entre a Anatomia
Radiológica e as tecnologias recentes, como plataformas de ensino interativo,
caracteriza-se como uma tendência a ser seguida na esfera educacional, sendo
as implicações desse processo ainda não muito debatidas. O Departamento de
Anatomia da Universidade Federal de Juiz de Fora iniciou o desenvolvimento de
um atlas de anatomia vascular radiológica, o qual apresenta versões impressa
e interativa. Possui imagens de angiotomografias computadorizadas feitas em
aparelhos multislice de 16 a 128 canais, sendo as imagens de arquivo pessoal
dos organizadores. O atlas promove a identificação das estruturas vasculares em
questão e propicia a integração do conhecimento adquirido em salas de aula com
a visualização de exames de imagem complementares rotineiros. A indiscutível
presença de exames de imagem adicionais na rotina dos profissionais da saúde
atuais faz com que seja válida a estratégia de integração entre o método tradicional de ensino e as práticas ativas de aprendizagem, as quais vêm ganhando
destaque recentemente, devido a sua efetividade na fixação de conhecimentos.

Palavras-chave: anatomia seccional, educação médica, tecnologia radiológica.
Abstract: Anatomy and Radiology are subjects widely present in health courses

at universities. The intersection between Radiological Anatomy and recent technologies, such as interactive teaching platforms, is characterized as a tendency
to be followed in the educational sphere, and the implications of this process are
not much debated. The Department of Anatomy of Juiz de Fora Federal University
has begun the development of an atlas of radiological vascular anatomy, which
features printed and interactived versions. It presents computed tomography images
taken on multislice devices from 16 to 128 channels, and the images are from the
personal authors’ archives. The Radiologic Vascular Atlas provides the identification
of vascular structures in study and makes easier the integration of knowledge
acquired in classrooms with the visualization of routine complementary imaging
exams. The indisputable presence of complementary imaging examinations in
the routine of current health professionals makes valid the strategy of integration
between the traditional teaching method and active learning practices, which
have recently gained prominence, due to its effectiveness in setting knowledge.

Keywords: cross-sectional anatomy, medical education, radiologic technology.

Introdução
Disciplinas clássicas da graduação de Medicina, a Anatomia e a Radiologia possuem inúmeros alicerces em comum, sendo a interdisciplinaridade entre essas áreas proveitosa para o aprendizado do estudante
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interseção entre as áreas supracitadas e propicia

própria anatomia tradicional (8).

o estudo da função e das estruturas do corpo por

Tendo em vista a tendência mundial de aplica-

meio de técnicas radiológicas. Nesse sentido, atu-

ção de tecnologias como forma ativa de aprendi-

almente, a tomografia computadorizada consiste

zado no currículo médico (1, 9), o Departamento de

em uma importante ferramenta para detecção de

Anatomia da Universidade Federal de Juiz de Fora

afecções, notadamente devido à introdução da

optou por iniciar produções nesse sentido. Parale-

técnica em espiral no início da década de 1990 do

lamente ao projeto de treinamento profissional da

século passado, a qual proporcionou excelente

universidade intitulado “Radiologia aplicada ao en-

análise volumétrica e tridimensional de pequenas

sino da Anatomia”, iniciou-se o desenvolvimento de

estruturas (2, 3). Assim sendo, a integração de tec-

um atlas radiológico vascular de anatomia, o qual

nologias radiológicas associadas ao aprendizado

inclui versões interativa (Figuras 1 e 2) e impressa

tradicional da Anatomia surge como interessante

(Figuras 3 e 4). No referido projeto, foram usadas

ferramenta a ser analisada para aplicação na

amostras de angiotomografias computadorizadas,

graduação de estudantes da área da saúde (4, 5).

sendo as imagens de acervos pessoais dos orga-

Pesquisas na área de inovação tecnológica

nizadores e que foram realizadas em aparelhos

educacional aplicada à Anatomia ainda não têm

multislice de 16 a 128 canais, sempre com contraste

sido extensamente realizadas (6), porém recentes

iodado não iônico e com posteriores reconstruções

estudos randomizados acerca da inovação tecnoló-

multiplanares e em três dimensões. A intenção dos

gica no ensino da educação médica demonstraram

autores é de que a publicação do atlas seja uma

aumento da satisfação, envolvimento e aquisição

válida ferramenta para a integração, por parte dos

do conhecimento nos alunos em questão (6). To-

estudantes, do conteúdo aprendido em aulas teó-

davia, muitos anatomistas acreditam que o apren-

ricas e práticas de Anatomia e do reconhecimento

dizado baseado em práticas cadavéricas continua

das estruturas em exames de imagem rotineiros,

sendo um pré-requisito para o uso de recursos

aos quais médicos recém-formados estarão em

tecnológicos voltados à anatomia, enfatizando a

contato permanente, sendo sua interpretação

necessidade do ensino nos laboratórios com a gra-

essencial para tomadas corretas de decisões. A

dual incorporação de instrumentos tecnológicos

referida obra conta com imagens angiotomográ-

e não a substituição pelos mesmos (7).

ficas de todos os segmentos corporais (cabeça
e pescoço, tórax, abdome, membros superiores

Desenvolvimento
É inegável que, influenciada por fatores como
a expectativa social quanto ao atendimento médico, bem como a rápida evolução das ciências

e membros inferiores), e permite, especialmente
na versão virtual interativa, que o navegante, ao
clicar na estrutura vascular assinalada, destaque-a
e evidencie seu nome.

médicas e a diversidade de técnicas pedagógicas
em discussão, a educação do profissional médico
esteja em dinâmica mudança (6). Ademais, o ambiente da saúde, assim como qualquer segmento
da sociedade, é constantemente influenciado por
fatores gerais, como a globalização e o fácil acesso à internet. Nesse sentido, a educação voltada
à integração tecnológica mostra-se vantajosa ao
oferecer contextos autênticos para o aprendizado,
prática deliberada ao aluno e desenvolvimento
na melhora da percepção visual de alterações e
de habilidades de detecção (6), além de ser um
importante aparato para flexibilizar o estudo da

Figura 1 – Menu do atlas virtual interativo. Fonte:
Arquivo dos autores.
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Discussão
A onipresença dos exames de imagens no
contexto atual da medicina como um todo, demanda investimento e atenção às tecnologias em
uso e às inovações desde a formação médica (9),
sendo estratégias ativas de aprendizado efetivas
propostas para a melhora do poder diagnóstico
do futuro médico. Tendo o referido contexto em
Figura 2 – Figura do atlas interativo, destacando a
artéria esplênica. Fonte: Arquivo dos autores.

vista, os autores esperam que o atlas seja um
importante aliado na formação, ao passo que
auxilia no costume de interpretação de métodos
diagnósticos que, por vezes, podem ser pouco
discutidos durante os anos de graduação. Um
importante objetivo do referido projeto é de
que não haja limitações para o acesso do atlas
vascular, especialmente em sua versão interativa,
a qual se espera que esteja em breve disponível
no site do Departamento de Anatomia da UFJF,
constituindo um alcance universal aos estudantes
da área médica. Dessa maneira, espera-se que
metodologias que aliem a tecnologia na educação médica assumam papel cada vez mais
preponderante e essencial no presente e futuro.

Notas
Parte foi apresentado ao I Congresso de AnatoFigura 3 – Capa do atlas impresso. Fonte: Arquivo
dos autores.

mia Aplicada à Saúde, Juiz de Fora, MG, Brasil, 2019.

Apoio financeiro
Este estudo não recebeu apoio financeiro de
fontes externas.
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Os autores declaram não haver conflitos de
interesses relevantes ao conteúdo deste estudo.

Contribuições dos autores
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Figura 4 – Figura do atlas impresso. Fonte: Arquivo
dos autores.
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