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REVISÃO INTEGRATIVA DE ANATOMIA HUMANA 
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Resumo 

Objetivo: analisar os métodos de ensino utilizados para o ensino da Anatomia Humana nos 

cursos de graduação em Enfermagem. Método: trata-se de uma revisão integrativa realizada 

nas bases de dados (LILACS, Scopus, PubMed e Web of Science) incluindo pesquisas 

originais em português e inglês, não havendo limitação de data. Resultados: a seleção de 

artigos resultou em 21 estudos primários, publicados entre os anos de 2002 a 2021. 

Encontraram-se formas de aprendizagem baseadas em simulações em ambientes virtuais, 

recursos interativos online e o uso de peças cadavéricas. Conclusão: mediante a análise dos 

dados, percebe-se uma significativa melhora no desempenho dos alunos com a utilização dos 

recursos de forma interativa e expositiva, auxiliando os acadêmicos no estudo e fixação do 

conteúdo. 

Descritores: Anatomia Humana, Ensino, Educação. 

1. Introdução 

O ensino da Anatomia Humana, tradicionalmente, é abordado com valorização da 

transmissão e memorização das morfologias e fisiologias dos órgãos que compõem 

os sistemas orgânicos. Embora os alunos se sintam atraído pela temática, devido 

ao fato de estar estudando o próprio corpo, a linguagem técnica e complexa torna 

os conteúdos de difícil entendimento e, consequentemente, prejudicando o 

processo de ensino-aprendizagem (FORNAZIERO AM, 2019).  

Neste contexto, estudiosos apontam as metodologias ativas de ensino como 

ferramentas que ampliam e facilitam o ambiente para o processo de ensino-

aprendizagem. Isso se dá pelo motivo de possuir uma abordagem crítica e 

reflexiva, que busca o estímulo no processo de ensino e aprendizagem, fazendo o 

aluno se envolver cada vez mais na busca pelo conhecimento, tornando-o 

protagonista do processo, estimulando a autonomia, desenvolvimento da 
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consciência social, ética e técnica, assim como, incentivam o estudante a intervir 

em problemas reais do dia- a- dia, tendo por objetivo principal deslocar a 

responsabilidade pelo processo de aprendizagem do professor para o aluno 

(BERBEL NAN, 2011; MACEDO KDS, et al., 2018). 

No entanto, mediante as dificuldades enfrentadas pelos discentes durante a 

aprendizagem de anatomia humana, acrescenta-se a necessidade de realizar 

estudos que analisam metodologias utilizadas para o ensino desta disciplina na 

área da saúde, sobretudo na Enfermagem, com a finalidade de avaliar o 

aproveitamento e a interação dos acadêmicos em relação a matéria, visto que essa 

possui conteúdos teóricos e práticos que demandam horas de estudo para o seu 

entendimento (ARAGÃO JÁ, et al., 2013). 

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo analisar os métodos de ensino 

utilizados para o ensino da Anatomia Humana nos cursos de graduação em 

Enfermagem. 

 

2. Métodos 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por meio da questão norteadora 

“Quais são os métodos de ensino utilizados para o ensino de anatomia humana 

para enfermagem?”. Para responder a esta pergunta, utilizou-se a estratégia PICO 

(P: população/pacientes; I: intervenção; C: comparação/controle; O: desfecho), a 

fim de proporcionar o estabelecimento de métodos que possibilitaram a 

identificação dos descritores, auxiliando na descoberta dos estudos primários. 

A coleta dos estudos primários ocorreu de maio a julho de 2022, a partir das 

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PubMed), Scopus e Web of 

Science (WOS). Os idiomas selecionados foram o português e inglês, não havendo 

limitação de data. 

O Fluxograma 1 apresenta a seleção dos estudos incluídos na revisão integrativa 

de acordo com as referidas bases de dados. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, a amostra de estudos incluídos na revisão integrativa totalizou 

21 artigos. 



 

 

Fluxograma 1 – Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão 

integrativa de acordo com as bases de dados, Brasil, 2022. 
 

3. Resultados e discussão 

Dos 21 estudos primários selecionados, os anos de 2002, 2008, 2010, 2012, 2013, 

2015, 2019, 2022 apresentaram apenas uma publicação por ano; já 2017 teve duas 

publicações; 2018 apresentou três; e os anos de 2019, 2020, 2021 obtiveram quatro 

pesquisas por ano. 

Dentre os métodos encontrados 52% dos estudos utilizaram atlas interativos 

(PENHA NM, 2020; OLIVEIRA RCE, 2018), 42,85% avaliaram o uso de 

realidade virtual por meio da simulação (COCCE ALR, 2017; FAIRÉN M, 2020; 

RUTTY J, 2019; RAYNOR M, 2008; THOMPSON DS, 2020; AEBERSOLD M, 

2017), 28,57% descreviam sobre as metodologias ativas em aulas interativas 

(GRONLIEN HK, 2021; KHAN S, 2021; ARAGÃO JA, 2013; GEUNA S, 2002; 

JOHNSTON ANB, 2015; AMY NGJ, 2010), 23,80% analisaram o uso de peças 

cadavéricas (PENHA NM, 2020; COCCE ALR, 2017; ARAGÃO JA, 2013; 

ORTEGAA MR, 2021; JOHNSTON AMB, 2010), 19,04% testaram o ensino 
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baseado em problema (PBL), além de aulas expositivas sobre casos clínicos e o 

auxílio de monitorias (PICKLES K,2018; MAT S, 2012), e outros 14,28% 

analisaram a disponibilização dos materiais para os alunos de forma revisional 

(JOSHEP MA, 2021; RAYNOR M, 2008; GUY R, 2018).  

Todos os artigos avaliaram de forma abrangente, alunos do primeiro ano dos 

cursos de enfermagem, que estavam cursando a disciplina, sendo que boa parte 

comparavam as estratégias por meio de formulário em que os acadêmicos 

respondiam antes e após a introdução dos métodos correlacionando o 

conhecimento adquirido. 

Um dos mecanismos utilizados para o ensino, foi a integração da realidade virtual 

por meio da simulação para a auto aprendizagem de anatomia através da interação 

e visualização de estruturas anatômicas em 3D, auxiliando na capacitação e 

treinamento do discente para as futuras práticas em campo de estágio. 

Assim como, a realização de aulas invertidas (aprendizado misto), com a 

disponibilização de materiais para estudos domiciliares, revisões dos conteúdos e 

recursos interativos online (e-book); onde o acadêmico na posse do aparato 

estudantil (método alternativo), é analisado a eficiência e comprometimento com a 

disciplina.  

Outra estratégia considerada foi aprendizagem ativa, por meio da aplicação de 

testes, apresentações orais, projetos de pesquisa, pôsteres e flashcards que 

contribuem para a memorização. 

Através dos dados que foram abordados e analisados, entende-se que o 

aproveitamento do aluno ocorrerá mediante a forma como será apresentado a 

didática, um exemplo são o uso de peças cadavéricas, onde o estado de 

conservação influencia totalmente no resultado esperado. 

Da mesma maneira, as aulas expositivas ou com apresentação dos estudos de caso, 

estimulam o pensamento clínico dos estudantes desde o primeiro contato com a 

vida acadêmica, sendo também uma forma interativa que desperta a curiosidade e 

o interesse. 

Por conseguinte, como forma de superar os impasses do ensino e aprendizagem 

dessa disciplina, é necessário que o educador dedique parte de seu tempo para 



 

planejar ações didáticas. Assim sendo, durante o processo de ensino, é 

fundamental que o professor estimule a troca de experiências, o diálogo, a troca de 

ideias entre todos, o desenvolvimento do senso crítico, portanto, temos que o 

docente deve utilizar de métodos ativos de ensino, que coloquem o aluno como 

agente formador de seu próprio conhecimento (FREIRE LI e FERNADEZ C, 

2015). 

 

4. Conclusão  

Por meio da análise dos métodos de ensino utilizados para o ensino da Anatomia 

Humana nos cursos de graduação em Enfermagem, identificou-se que as formas de 

aprendizagem baseadas em simulações em ambientes virtuais, recursos interativos 

online e o uso de peças cadavéricas se destacaram. 

Dentre os dados apresentados houve uma significativa melhora no desempenho 

dos alunos mediante as comparações realizadas, dessa forma entende-se que os 

recursos utilizados de forma interativa e expositiva, auxiliam os acadêmicos na 

fixação do conteúdo. De maneira igual, na disponibilização de roteiros que de 

forma revisional complementam a longo prazo a interação e comprometimento do 

aluno com o que foi proposto, podendo ser visto a qualquer momento, resgatando 

na memória estudos passados em sala de aula. 
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