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RESUMO 

 

Atualmente a ecografia diagnóstica está inserida em várias áreas da atuação médica 

e vem sendo realizada por diversos profissionais médicos, desde os que militam 

diretamente na área da imagem como os imagenologistas (radiologistas e 

ultrassonografistas), até os ginecologistas, pediatras, neurologistas, clínicos gerais, 

endocrinologistas, angiologistas, ortopedistas, reumatologistas, urologistas, 

cirurgiões gerais e vasculares. É bem sabido que o profissional médico, para o 

exercício de sua missão, necessita de um amplo conjunto de habilidades, 

competências e atitudes desenvolvidas e exercitadas durante o seu período de 

formação. Convivendo com estudantes de medicina ao longo de quase 20 anos em 

ambiente hospitalar, observei lacunas no processo de aprendizagem por parte dos 

alunos quanto ao que é ultrassonografia diagnóstica e suas aplicações, 

evidenciando-se falhas quanto à compreensão da acústica básica ecográfica, 

percebendo-se dificuldades quanto à identificação das estruturas anatômicas nas 

imagens ecográficas, inabilidade nas solicitações de exames e nas interpretações 

das imagens e dos laudos. Partindo dessas constatações, foi desenvolvido neste 

mestrado profissional um livro digital multimídia que expõe o que vem a ser a 

ultrassonografia como modalidade diagnóstica por imagem, tratando de sua 

historiografia e seus conceitos físicos/acústicos, relatando o processo de formação 

da imagem ecográfica, discorrendo sobre as características dos equipamentos 

ultrassonográficos e suas tecnologias embarcadas, destacando-se suas aplicações 

diagnósticas, estas últimas apresentadas por meio de vídeos nos quais serão 

descritos aspectos das imagens ecográficas captadas. Esse livro estará disponível 

para acesso em formato digital, servindo de ferramenta didática à formação médica 

desde o início da graduação e poderá ser utilizado conjuntamente com a disciplina 

de anatomia topográfica e descritiva, oferecida no ciclo básico do curso de 

graduação em medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN.  

 

 

Palavras-chave: Ecografia. Ultrassonografia. Livro digital multimídia. Processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 



    
 

ABSTRACT 

 

Currently, the diagnostic ultrasound is inserted in various areas of medical action and 

carried out by many medical professionals, from which militate directly in the image 

area, such as radiologists and sonographers, but also by gynecologists, 

pediatricians, neurologists, general practitioners, endocrinologists, angiologists, 

orthopedists, rheumatologists, urologists, general and vascular surgeons. It is well 

known that the medical professional, for the exercise of its mission, requires a broad 

set of skills, competencies and attitudes developed and exercised during their 

training period. Living with medical students over nearly 20 years in hospital 

environment, I noticed gaps in the learning process by the students about what is 

diagnostic ultrasound and its applications, demonstrating failures as understanding 

the basic acoustic ultrasound, difficulties in identifying of anatomical structures in 

ultrasound images and inability in requests examinations and interpretations of 

images and reports. Based on these findings, it was developed in this Professional 

Masters a multimedia digital book that exposes what the ultrasound as a diagnostic 

modality imaging, dealing with its historiography and its physical/acoustic concepts, 

relating the process of formation of the ultrasound image, discussing about the 

features of sonographic equipments and their embedded technologies and 

highlighting its diagnostic applications , the latter presented through videos which will 

be described aspects of captured ultrasound images. This book will be available for 

access in digital format, serving as a teaching tool in medical education since the 

beginning of the course, so that can be used in conjunction with the discipline of 

Gross Anatomy, offered in the basic cycle of the Medicine Undergraduate Course of 

the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

Keywords: Echography. Ultrasonography. Multimedia digital book. Learning and 

teaching process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa tratar da inserção da ultrassonografia ou ecografia no 

contexto formativo do ciclo básico da graduação em medicina. Esse método de 

diagnóstico por imagem se utiliza de pacotes de pulsos sonoros com frequência 

acima de 1 MHz, que incidem e propagam-se através das estruturas corporais, 

caracterizando-se pela emissão de pulsos acústicos para o interior do corpo e pela 

captação dos ecos de retorno a partir das interfaces teciduais. Nesse sentido, Merrit 

(2012, p. 2) nos diz que “todas as aplicações diagnósticas do ultrassom se baseiam 

na detecção e na demonstração da energia acústica refletida de interfaces no 

interior do corpo”1. A partir dessas interações entre energia sonora e as interfaces 

teciduais é que são geradas as imagens em tons de cinzas necessárias para a 

visibilização dos órgãos e das estruturas corporais no monitor do equipamento de 

ultrassonografia. 

Do ponto de vista histórico, o estudo sobre o ultrassom remonta ao final do 

século XVIII, quando o italiano Lazzaro Spallanzani2 estudou o mecanismo de 

orientação dos morcegos, observando que esses animais utilizavam-se do seu 

sistema auditivo para se locomover, caçar e desviar de obstáculos. No século XIX, 

aconteceram estudos interessantes sobre o som, notadamente pela definição da 

velocidade sonora na água (1.435 m/s), feita pelo pesquisador suíço Jean Colladon3.  

Mais adiante, no mesmo século, os irmãos franceses e físicos Pierre e 

Jacques Curie4 trouxeram uma grande contribuição para a compreensão das 

características físicas dos cristais, por meio do efeito piezoelétrico, que se 

fundamenta na tensão ou na compressão dos cristais, quando estimulados por uma 

corrente elétrica ou a partir de um estímulo mecânico. Esses fenômenos são 

fundamentais para a transmissão e a propagação do pulso sonoro pelas estruturas 

corporais, uma vez que o transdutor (componente do aparelho que fica em contato 

com o corpo – Figura 1) do equipamento ultrassonográfico contém cristais (material 

piezoelétrico) em seu interior.   
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Figura 1 – Representação de um transdutor ecográfico e seus componentes internos, 
destacando-se o material piezoelétrico (Crystal Element). Disponível em 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA45sAC/ultrassom>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

         

No século XX, de fato, aconteceram os eventos mais importantes para a 

compreensão do ultrassom como energia acústica responsável pela produção das 

imagens ecográficas. No ano de 1917, o francês Paul Langevin5 e sua equipe de 

pesquisadores, desenvolveram o primeiro detector ultrassônico, com a finalidade de 

detectar submarinos durante a primeira guerra mundial.  

Quatro décadas depois, o pesquisador inglês Dr. John Wild6 propôs 

múltiplas aplicações clínicas diagnósticas para o uso do ultrassom. Em julho de 

1958, o professor escocês Ian Donald7 publicou o artigo “Investigation of Abdominal 

Masses by Pulsed Ultrasound”, na revista médica The Lancet. Esse trabalho foi 

fundamental para o desenvolvimento da ultrassonografia diagnóstica.   

Da década de 1960 até os dias atuais, os maiores avanços no campo da 

ultrassonografia se devem à diminuição no tamanho, à usabilidade e à portabilidade 

dos equipamentos ecográficos, à melhora da qualidade das imagens e ao 

desenvolvimento de tecnologias que otimizaram o uso dessas máquinas, por meio 

da associação ao Efeito Doppler, que permite o mapeamento vascular arterial e 

venoso; bem como pelo advento da Elastografia, que avalia o grau de rigidez ou de 

flacidez de um dado tecido corporal; e também pelo uso dos meios de contrastes 

venosos constituídos por microbolhas estabilizadas, permitindo uma melhor 

definição de lesões nodulares em vísceras maciças, inclusive possibilitando a 

mensuração de sua perfusão vascular e as imagens 3D e 4D, que exibem as 

estruturas corporais nos três planos ortogonais conhecidos.  
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Atualmente, sabe-se que a ultrassonografia é um método de diagnóstico por 

imagem muito versátil, de aplicação prática relativamente fácil e apresentando ótima 

relação custo/benefício8. A seguir, serão apresentadas, resumidamente, as 

principais características da ultrassonografia.  

 É um método diagnóstico por imagem de baixo custo. 

 Não utiliza radiação ionizante.  

 É um método não invasivo ou parcialmente invasivo. 

 É operador dependente.  

 Pode ser utilizado em associação ao Efeito Doppler para avaliação do 

fluxo sanguíneo nos sistemas arterial e venoso. 

 As imagens podem ser obtidas em qualquer plano seccional. 

 A aquisição das imagens é feita em tempo real, o que possibilita a 

avaliação dos movimentos das estruturas corporais. 

 Não apresenta efeitos danosos para as estruturas corporais quando 

utilizada com os protocolos de aquisição de imagens universalmente definidos.  

É sabidamente estabelecido que os métodos tradicionais de avaliação 

clínica como inspeção, palpação, percussão e ausculta são importantes para o 

exame físico do paciente9 e devem ser praticados pelos estudantes de medicina em 

sua formação e realizados pelos profissionais médicos em sua prática clínica 

habitual. Segundo Mircea (2012), a habilidade de realizar um exame físico adequado 

deve ser exercitada durante a formação, inclusive em estágios curriculares e 

extracurriculares, mas, nas duas últimas décadas, observou-se declínio na 

habilidade de realização de exames físicos por parte dos graduandos e residentes 

de medicina. A esse fato, atribui-se a queda da supervisão do ensino à beira do leito 

do paciente e ao aumento da disponibilidade e da confiança nos métodos de 

diagnósticos, notadamente os de imagens9.   

Nesse contexto, surge a ultrassonografia, como uma técnica de imagem não 

invasiva, com uma série de vantagens sobre outras modalidades de diagnóstico por 

imagem, tais como baixo custo, portabilidade, fácil operacionalidade, rápida 

realização e não uso de radiação ionizante. O método ecográfico é largamente 

reconhecido como uma ferramenta de diagnóstico de grande utilidade9.  

A esse respeito, Heinzow et al. (2013, p. 1) afirmam que: “Ultrasound is the 

most often used imaging tool in clinical practice”10, ou seja, na prática médica atual, a 
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ultrassonografia diagnóstica revela-se como o método de imagem mais adequado 

para o estudo inicial de múltiplas doenças que acometem o corpo humano, utilizada 

na atenção à saúde da criança, da mulher e do homem, com elevada aplicação nas 

avaliações abdominais, pélvicas, mamárias, torácicas, tireoidianas, vasculares e de 

partes moles superficiais, também se prestando ao estudo das lesões que 

acometem o sistema musculoesquelético11, incluindo as associadas à prática 

esportiva. 

Diversos estudos ao redor do mundo avaliam a ultrassonografia como 

método coadjuvante importante no processo de aprendizagem da anatomia e do 

exame clínico na graduação em medicina, demonstrando evolução no 

desenvolvimento de habilidades no exame físico e nos conhecimentos de anatomia 

pelos estudantes9.  Ademais, Solomon e Saldana (2014, p. 1084) acrescentam a 

seguinte informação: “This past year (2013), Harvard Medical School introduced a 

pilot ultrasound curriculum designed to integrate ultrasound into the teaching of 

physical examination, in which students perform ultrasound and physical exams on 

their peers and correlate their findings”12.  

Paralelamente a essa experiência, existem outras iniciativas com objetivos 

semelhantes, como as que ocorrem nas Universidades da Carolina do Sul, 

Califórnia-Irvine, Ohio, Wayne/Maine e na Escola Médica Icahn (vinculada ao 

Hospital Monte Sinai em Nova York), todas nos Estados Unidos da América, onde já 

existem projetos de inclusão da ultrassonografia diagnóstica junto às disciplinas de 

anatomia e exame clínico. Desse modo, fortalece-se o processo ensino-

aprendizagem dessas disciplinas por meio de metodologias didáticas expositivas, 

apresentação e correlação de casos clínicos e utilização de metodologias ativas 

como o aprendizado baseado em problemas.  

Nessas intervenções, espera-se que durante os quatro primeiros anos de 

formação médica os estudantes sejam capazes de conhecer a anatomia corporal 

normal e suas anormalidades e consigam raciocinar correta e clinicamente a partir 

dos achados ecográficos obtidos nas avaliações de seus pacientes. Para isso, 

devem utilizar o método ecográfico efetivamente como alavanca propulsora para a 

compreensão e o diagnóstico das múltiplas doenças que acometem o ser humano, 

melhorando substancialmente a segurança na atenção ao paciente e a assistência 

na ponta do cuidado, inclusive nas salas de emergências e nas unidades de terapias 

intensivas12,13,14. 
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Nesse contexto, a experiência de Bahner et al. (2013), atuando na Escola de 

Medicina da Universidade do Estado de Ohio – EUA, revelaram desafios a ser 

vencidos quanto à incorporação curricular da ultrassonografia na graduação em 

medicina, entre os quais podemos pontuar: a identificação de corpo docente com 

formação apropriada; o acesso a recursos adequados; e uma integração satisfatória 

a currículos de educação médica existentes. Desse modo, como a ultrassonografia 

penetra cada vez mais na área acadêmica e na ponta do cuidado, o acesso aos 

equipamentos ecográficos e a formação profissional especializada está melhorando. 

No entanto, ainda tem permanecido o maior desafio, que é o de determinar em que 

nível a integração da ultrassonografia dentro do paradigma da formação médica é o 

mais adequado15. 

No estudo mais recente de Bahner et al. (2014), realizou-se uma avaliação 

abrangente acerca da integração da ultrassonografia no contexto da educação 

médica envolvendo 134 escolas médicas nos Estados Unidos, das quais 82 

participaram efetivamente. Para tanto, os pesquisadores utilizaram-se de 

questionários, por meio dos quais foram pesquisados objetivos, estrutura e 

características de todos os programas de educação médica, carregando em seu 

bojo a perspectiva da inserção da ultrassonografia nos currículos. Nesse sentido, 

concluíram que apesar do consenso geral de que a ultrassonografia é uma 

habilidade importante a ser ensinada na formação em medicina, a integração 

curricular nas escolas norte-americanas é altamente variável. Esse estudo aponta 

para a necessidade de normas nacionais para orientar a integração curricular da 

ecografia na educação médica16. 

Atualmente, no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, o ensino da ultrassonografia diagnóstica está inserido na disciplina 

obrigatória de Imagenologia (Anexo A)17, vinculada ao Departamento de Medicina 

Clínica e ofertada no sétimo período do curso, com carga horária de 60 horas, 

distribuída em componentes teórico e prático com 15 e 45 horas de duração 

respectivamente, tempo muito pequeno para os estudantes construírem 

adequadamente os conhecimentos e habilidades necessários para suas formações 

acerca das modalidades de diagnóstico por imagem propostas (radiologia geral, 

ultrassonografia, tomografia computadorizada e medicina nuclear) e a desenvolver 

contextualização clínica com as semiologias radiológicas mamária, torácica, óssea, 

neurológica, abdominal, cardiovascular e do sistema genitourinário. 
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Nesse contexto da exiguidade de tempo para a formação e a alta 

aplicabilidade da ultrassonografia como método de avaliação de imagens nas mais 

diversas áreas de atuação médica, observei deficiências na aprendizagem dos 

alunos de medicina, notadamente no internato, quanto aos princípios físicos que 

regem a ultrassonografia e a aplicabilidade do método, principalmente quando 

estimulados a realizar solicitações hipotéticas de exames ultrassonográficos, 

justificando suas indicações, percebendo-se a falta de clareza e a inconsistência na 

contextualização clínico-imagenológica em parte dos alunos. 

Especificamente, no que tange à formação em ultrassonografia, percebe-se 

que se pode alavancar a compreensão desse método de diagnóstico por parte dos 

alunos se esta for iniciada no ciclo básico do curso médico, trabalhada 

conjuntamente com a disciplina de anatomia topográfica e descritiva (Anexo B)18, 

vinculada ao Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, oferecida no terceiro período do curso de medicina, com carga 

horária total de 120 horas, divididas em componentes teórico e prático com 45 e 75 

horas respectivamente.  

Na ementa e nos objetivos dessa disciplina, observa-se que ela18: 

 
[...] fundamenta-se pelo estudo macrorregional do corpo humano, 
através de estudo e preparação de peças anatômicas e dissecação 
de cadáveres. Aborda a localização dos órgãos e suas relações 
anatomofuncionais, colaborando para que o estudante se 
familiarize com a linguagem médica e estimulando o trabalho em 
equipe.  

 

Além disso, o conteúdo dessa disciplina engloba os estudos dos dorso, 

pescoço, cabeça, tórax, membros superiores e inferiores, abdome e pelve. Partindo 

do pressuposto que a ultrassonografia é um método de diagnóstico por imagem que 

é anatômico dependente, utilizando-se de referenciais anatômicos quanto à 

localização, à morfologia, à lateralidade, à profundidade e ao posicionamento no 

eixo craniocaudal para descrição dos órgãos e estruturas corporais e suas 

modificações anatômicas, infere-se que deverá existir uma inter-relação satisfatória 

entre a disciplina e a ultrassonografia.   

Para a efetivação da parceria entre a disciplina de anatomia topográfica e 

descritiva e a ultrassonografia, com foco na compreensão desse método de imagem 

por parte dos alunos, propõem-se as três estratégias a seguir:  
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 Utilização do livro multimídia Simplificando a ultrassonografia, 

desenvolvido e apresentando como produto final deste mestrado profissional. Esse 

material é composto de textos, animações, imagens, vídeos com descrição escrita e 

em áudio e recursos tooltip (texto explicativo que aparece quando se toca/clica a 

palavra grifada). Foi elaborado com ênfase no relato sobre a historiografia e a 

física/acústica ultrassonográficas, o equipamento ecográfico e suas tecnologias 

embarcadas, os princípios de formação da imagem, as técnicas básicas de exame e 

as informações descritivas sobre as imagens, que estão expostas no corpo do livro e 

nos vídeos apresentados.   

 Momentos práticos em que o aluno terá contato com o aparelho de 

ultrassonografia e poderá manuseá-lo, inclusive captando imagens. Além disso, 

junto ao facilitador, o aluno poderá visibilizar imagens ecográficas dinâmicas e em 

tempo real, realizando contextualização com o que está estudando no decorrer da 

disciplina de anatomia topográfica e descritiva. 

 Outra maneira de reforçar e orientar o aprendizado do método de 

imagem ecográfico por parte do aluno será por feedback. Com esse instrumento, o 

imagenologista/facilitador comentará as fragilidades e fortalezas do processo de 

ensino e aprendizagem, corrigindo falhas, provocando o debate, estimulando a 

reflexão do aluno e do grupo e valorizando os acertos. 

Em todos os contextos, será oportunizada a participação efetiva do aluno 

para que ele se sinta estimulado a buscar a compreensão e a interconexão entre os 

órgãos e estruturas das peças anatômicas que ele pode ver, tocar e dissecar e as 

imagens obtidas nos estudos ecográficos dos mesmos órgãos e estruturas do 

modelo vivo.  

A iniciativa de desenvolver este trabalho partiu da observação ao longo da 

vida profissional do autor, que é médico ultrassonografista no Hospital Universitário 

Onofre Lopes, vinculado à UFRN, de que uma parte dos alunos do curso de 

medicina, notadamente os doutorandos, apresentavam deficiências na compreensão 

e na aplicabilidade da ultrassonografia diagnóstica e essas lacunas de formação 

persistiam quando alguns dos doutorandos permaneciam no HUOL como residentes 

ou quando o autor recebia solicitações de exames inadequadas de ex-residentes ou 

de ex-doutorandos que já estavam na prática médica. Inicialmente, foi tentado 

corrigir as falhas observadas, por meio de contatos verbais diretos com os 

residentes ou tentando montar grupos de discussão com eles por meio de suas 
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preceptorias. Nesse sentido, a primeira maneira apresentou resultados pouco 

animadores e a segunda nunca foi efetivada (não houve ressonância no âmbito das 

preceptorias contatadas).  

Como as lacunas de formação quanto ao entendimento do que a 

ultrassonografia é e o que pode oferecer de informações ao solicitante persistiam, 

optou-se por este projeto, com a finalidade de contribuir positivamente com a 

formação do aluno de medicina da UFRN, a partir do desenvolvimento de um livro 

multimídia sobre ultrassonografia diagnóstica, revelando conceito, características e 

aplicabilidade do método ecográfico desde o terceiro período do curso. O intuito é de 

que, no futuro, quando o estudante estiver cursando as disciplinas de imagenologia, 

clínicas e cirúrgicas, bem como durante o internato, possa expressar-se 

adequadamente sobre a ultrassonografia diagnóstica, não cometendo 

inconsistências em suas solicitações de exames, podendo demonstrar senso crítico 

apurado em relação à interpretação dos resultados, reconhecendo padrões de 

imagens mais comuns.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2 ESTADO DA ARTE 

 

Stringer e colaboradores (2012) realizaram uma revisão bibliográfica de 

1996 a 2012 de diversas publicações que relatam o uso da ecografia para o ensino 

da anatomia (ver tabela em Anexo C). A esse respeito, concluíram que a 

ultrassonografia é um método de diagnóstico por imagem seguro e versátil que pode 

ser incorporado em programas de graduação médica de variadas maneiras, sendo 

eficaz na demonstração da anatomia em tempo real19.  

No âmbito de seu estudo, esses pesquisadores realizaram experiência em 

que ensinavam anatomia humana utilizando a ecografia como ferramenta 

colaborativa no processo ensino-aprendizagem para turmas com grande quantidade 

de alunos (mais de 50 por turma), com momentos expositivos teóricos e 

demonstrações práticas, mas sem sessões de hands-on (os alunos não tinham 

contato com o equipamento ecográfico). Nesse sentido, afirmaram que apesar de 

não ter havido momentos em que os alunos tivessem contato com o aparelho de 

ultrassonografia para realizarem por eles próprios captação de imagens, o resultado 

foi positivo no que concerne ao reforço na apreensão dos conhecimentos sobre 

anatomia e quanto a utilidade clínica da ecografia19.  

Em nossa ótica, a contribuição de Stringer et al. (2012) foi importante quanto 

à revisão e à sistematização do processo evolutivo da utilização da ultrassonografia 

como fator incrementador do ensino da anatomia. No entanto, podem-se destacar 

duas fragilidades nesse processo, a saber:  

1 - a não realização de sessões hands-on com os alunos. Acredito que a 

realização das sessões hands-on dinamizaria o processo ensino-aprendizagem e 

despertaria interesse e maior envolvimento dos estudantes para a realização do 

trabalho.  

2 - não dispor de material digital especializado para apoio didático, como 

nossa proposta sugere. A portabilidade, navegabilidade, acessibilidade e 

aplicabilidade do conteúdo multimídia provocam curiosidade e interesse por parte da 

geração digital, pois as pessoas, nessa fase, têm avidez por se envolver com os 

recursos de informática para adquirirem informações e também conhecimento e 

aprofundamento sobre algum tema de interesse. Além do que o material pode ser 

acessado em qualquer momento e lugar por intermédio de dispositivos móveis de 
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comunicação e transmissão de dados, não ficando restrito à temporalidade das 

aulas expositivas e aos momentos pré-definidos de estudo extraclasse.  

Nos trabalhos de Bahner et al. (2013, 2014)15,16 na Universidade de 

Ohio/EUA, foram efetuadas experiências e realizadas discussões quanto à 

integração curricular da ultrassonografia diagnóstica no contexto da educação 

médica. Isso foi detectado a partir de pesquisas intra e interinstitucionais, em que se 

concluíram que existem barreiras a ser ultrapassadas para a efetiva e eficaz 

inserção da ecografia ao longo da formação médica, necessitando adequar 

currículos às necessidades locais de cada curso, avaliar a missão desses cursos 

médicos e acima de tudo normatizar nacionalmente as propostas de integração 

curricular14,15,16.  

Acerca desses estudos, foram observadas duas contribuições importantes: a 

primeira foi a convocação para um grande debate nacional em que se envolveram 

82 escolas médicas americanas, com o objetivo de se discutir a inserção curricular 

da ultrassonografia no contexto da formação médica e a segunda foi a ampla análise 

que essas escolas fizeram em seus currículos de graduação em medicina. Apesar 

das dificuldades apontadas ao fim destas pesquisas, o caminho para inserção 

curricular segura e definitiva da ecografia na formação médica pode ser este: o 

debate amplo entre os diversos atores envolvidos, tendo como pauta os modelos 

curriculares dos cursos médicos, sem deixar de lado os objetivos formativos e os 

aspectos regionais de cada curso.    

Na perspectiva de diretrizes para o ensino, Heinzow e colaboradores (2013) 

– que atuam no Departamento de Medicina B da Universidade de 

Müenster/Alemanha – afirmaram em seu trabalho que: os alunos da graduação 

médica que foram treinados por intermédio do Protocolo DEGUM (Diretrizes de 

treinamento elaboradas pela Sociedade Alemã de Ultrassonografia em Medicina) 

obtiveram sucesso. As Diretrizes DEGUM transmitem conhecimentos básicos sobre 

princípios físicos e técnicos em ultrassonografia, orientam quanto ao uso dos 

equipamentos e a respeito da formulação diagnóstica a partir dos achados 

ecográficos e, finalmente, como realizar documentação das imagens captadas10.  

No seguimento desse processo, os alunos foram submetidos à avaliação 

com base na DOPS (Direct Observation of Procedural Skills Assessment – Avaliação 

de Habilidade em Procedimentos sob Observação Direta). Como resultado, 

demonstraram proficiência na compreensão das estruturas anatômicas mostradas 
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nas imagens ecográficas, incluindo a terminologia ecográfica, expuseram 

conhecimento a respeito dos aparelhos, inclusive sobre a utilização de que tipo de 

transdutor utilizar em cada procedimento10.  

Os autores concluíram que o Protocolo DEGUM promoveu com sucesso o 

treinamento oferecido aos alunos de medicina participantes do projeto e que esse 

protocolo deve ser integrado à estrutura curricular do curso médico da Universidade 

de Müenster, pois, adicionalmente, pode aumentar o conhecimento médico em 

tecnologia de diagnóstico por imagem e melhorar a qualidade de assistência ao 

paciente10.   

Nossa avaliação acerca desse trabalho é de que traz uma importante 

contribuição para a área, constatando, por meio dessa experiência, que um 

protocolo de ensino bem desenvolvido pode ser testado com êxito na formação 

médica, assinalando a possibilidade que possamos debater e elaborar nossas 

próprias diretrizes quanto ao ensino da ultrassonografia no ambiente da graduação 

em medicina. De forma geral, os trabalhos de Bahner e Heinzow citados apontam 

para melhorias na formação dos alunos de medicina e na assistência na ponta do 

cuidado e são contribuições importantes no estudo da integração/inclusão da 

ultrassonografia no currículo dos cursos médicos em seus países.   

Diante da possibilidade da utilização da ecografia para o ensino da anatomia 

no Reino Unido, Patten (2014)20 realizou uma experiência que envolveu a 

participação de tutores de anatomia e estudantes da graduação em medicina. 

Concluiu que a ultrassonografia pode ser usada como ferramenta colaborativa para 

a aprendizagem, simultaneamente reforçar o conhecimento anatômico existente e 

permitir que os alunos desenvolvam habilidades na interpretação bidimensional das 

imagens.  A introdução da ecografia para o ensino da anatomia foi bem sucedida, 

com os tutores e os alunos respondendo positivamente ao experimento. Com 

treinamento e prática, os tutores poderão utilizar eficazmente a ultrassonografia para 

o ensino da anatomia20. Analisamos que a contribuição desse trabalho aponta na 

direção de que tutores de anatomia humana sem formação inicial em diagnóstico por 

imagem, podem ser treinados em ultrassonografia básica e utilizar esta modalidade 

de imagem para o ensino da anatomia no contexto da graduação em medicina.  

Enfocando ambiente virtual de aprendizagem, Wilson e Aagard (2012)21 

publicaram um estudo em que se debruçaram sobre o ambiente tecnológico 

denominado mobile learning (m-learning) ou seja a utilização de dispositivos móveis 
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de transmissão de dados e imagens como os tablets e smartphones, no caso dessa 

pesquisa, para o ensino da ultrassonografia. Atualmente, em todo planeta, Mobile 

learning tem sido usado de diversas maneiras, mas com algumas resistências a sua 

adoção, tais como: falta de consciência das possibilidades desta tecnologia, fobia 

tecnológica, aversão aos riscos inerentes à sua experimentação ou a falta de tempo 

para que os instrutores explorem o potencial desta proposta. Mas ela caiu nos 

ombros dos educadores, com a perspectiva transformadora de serem criadas novas 

situações de aprendizagem e de aproveitamento dessa tecnologia. Os designers 

instrucionais que trabalham nesta área estão percebendo a importância de tecer a 

aprendizagem móvel no tecido da aprendizagem formal, especialmente na 

integração de conceitos didáticos às propostas de layouts desenvolvidas para esta 

finalidade. Esses autores afirmam que a aprendizagem através de dispositivos 

móveis vem prosperando, promovendo uma maior partilha de conhecimento entre 

professores e alunos e que os educadores vem se conscientizando que devem se 

esforçarem para oferecer autênticos ambientes de aprendizagem. No que tange ao 

ensino da ultrassonografia, já existem ambientes disponíveis, onde se podem 

acessar conteúdos através de dispositivos móveis, mas não se percebe em todos 

uma proposta educativa para o ensino, seja como uma ferramenta de educação 

formal ou como forma de desenvolvimento profissional. Finalizam afirmando que a 

aprendizagem móvel tem muito a oferecer na área de formação de diagnóstico 

médico por imagem.21  

A proposta deste trabalho em contribuir para a inserção da ecografia na 

formação desde o ciclo básico do curso de medicina no âmbito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte caminha no sentido da reflexão de Wilson e Aagard, 

ou seja o livro multimídia produzido no decorrer deste mestrado profissional e 

apresentando em seu final, integra-se ao m-learning, na perspectiva que é um 

material digital que será disponibilizado gratuitamente em plataforma web e poderá 

ser acessado por tablets e smartphones tendo como missão trazer informações e 

conhecimentos especializados sobre um método de diagnóstico por imagem, neste 

caso a ecografia e tendo como premissa básica a possibilidade de intervenção 

acadêmica desde o início da formação médica.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Desenvolver um instrumento colaborativo digital multimídia no formato de um 

livro, para catalisar o aprendizado por parte dos estudantes de medicina sobre a 

ultrassonografia diagnóstica, a partir o terceiro período da graduação médica e em 

consonância com a disciplina de anatomia topográfica e descritiva.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Conceituar e caracterizar a ultrassonografia diagnóstica. 

 Apresentar e detalhar a constituição e o funcionamento do 

equipamento de ultrassonografia diagnóstica. 

 Demonstrar exames ecográficos com fins formativos e acadêmicos. 

 Relacionar as imagens ecográficas apresentadas com a anatomia dos 

órgãos e estruturas corporais. 

 Valorizar o método ecográfico como importante ferramenta do arsenal 

diagnóstico em medicina.  
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4 METODOLOGIA 

 

O processo metodológico deste trabalho de mestrado profissional divide-se 

em três fases, a saber: concepção, elaboração e desenvolvimento tecnológico e 

editorial do livro digital multimídia sobre a ultrassonografia diagnóstica. 

1) Concepção: nessa fase inicial, foram realizadas pesquisas 

sistematizadas na literatura especializada buscando-se informações e 

conhecimentos que embasassem a construção do conteúdo específico do livro 

multimídia sobre a ultrassonografia diagnóstica e também acerca da fundamentação 

que diz respeito ao ensino desse método diagnóstico no ciclo básico do curso de 

medicina.  

2) Elaboração: nessa etapa, realizou-se a escolha dos tópicos que 

comporiam o livro. Em seguida, organizaram-se e inseriram-se no corpo do livro as 

imagens estáticas que comporiam o projeto. A seguir, sistematizaram-se quais 

vídeos ecográficos participariam do trabalho, uma vez que estes teriam de estar 

totalmente relacionados com a proposta de inserção do método ultrassonográfico no 

contexto da formação no ciclo básico do curso de medicina. 

3) Desenvolvimento tecnológico e editorial: nessa etapa, foi 

confeccionado o produto digital do livro multimídia. Esse processo foi desenvolvido 

na Secretaria de Ensino a Distância – SEDIS, vinculada à UFRN, pois esse espaço 

possui todas as condições para a efetivação da tarefa, uma vez que comporta 

arsenal tecnológico e de recursos humanos do mais alto nível de competência, 

sendo reconhecida nacionalmente pela capacidade de desenvolver projetos desse 

porte ou de maior complexidade.  

A seguir, mapearemos todo o processo de produção do livro multimídia no 

tocante à conjunção de esforços do autor e do corpo técnico da SEDIS/UFRN. Na 

Figura 2 está representado o fluxograma desse processo, em que a numeração 

corresponde às diversas fases do projeto. 

Inicialmente, aconteceram alguns encontros (1) entre o autor e a designer 

instrucional e coordenadora do setor de materiais interativos da SEDIS – Secretaria 

de Ensino a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que se 

discutiram os seguintes aspectos: as diretrizes sobre como desenvolver um material 

didático, qual seria o conteúdo do material, a abordagem e a linguagem em que ele 

seria escrito, mantendo o foco no tipo de público que se quer atingir e reforçando-se 
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os objetivos que o projeto quer alcançar. Após essa discussão, o autor trabalhou 

durante seis meses na confecção do conteúdo bruto do livro (fase da escrita do 

material). Depois de concluída essa etapa, o material foi repassado à designer 

instrucional e à coordenadora do setor de materiais interativos/SEDIS (2a), para a 

estruturação digital inicial do livro, caracterizando-se os títulos e subtítulos dos 

capítulos, reposicionando alguns conteúdos e adequando ou substituindo as 

imagens e ilustrações contidas do trabalho (2b).  

Simultaneamente ao período de adequação das ilustrações do material, 

promoveram-se reuniões entre o autor e a equipe técnica do setor de materiais 

interativos e audiovisual da SEDIS (3b), nas quais se discutiu como se efetivaria a 

roteirização em áudio dos vídeos que compõem o livro. Após respondidas todas as 

questões suscitadas, definiu-se por uma programação de três semanas, em que o 

autor e o editor de vídeos da SEDIS trabalhariam conjuntamente no processo de 

realização das gravações dos áudios e a sua inserção de forma síncrona em relação 

às imagens contidas nos vídeos, além de avaliar se a edição correspondia ao que foi 

planejado.  

Quando concluída a estruturação inicial, o material voltou ao autor para 

avaliação dos comentários feitos pela designer instrucional a fim de ser procedidas a 

correções necessárias para o prosseguimento do trabalho (3a). Essas adequações 

foram realizadas no ambiente técnico da SEDIS, uma vez que o autor ficava mais 

próximo do setor de materiais interativos, ajudando a solucionar as dúvidas e 

pendências mais rapidamente.  

Quando finalizado o processo de estruturação o material foi enviando aos 

setores de revisões de língua portuguesa e normas da ABNT da SEDIS, para as 

correções necessárias (4), foi solicitado o ISBN (Internacional Standard Book 

Number – sistema internacional de padronização que identifica numericamente os 

livros, segundo o título, o autor, o país e a editora, inclusive a edição). Nessa etapa, 

o autor foi convidado a trabalhar com os revisores, no sentido esclarecer lacunas em 

relação a problemas de ordem linguístico-discursivos e de referência. Finalizado 

esse processo, o material retornou ao setor de materiais interativos (5) e com a 

participação do autor iniciou-se a discussão de implementação do layout e das 

ilustrações que iriam compor o livro, buscando-se torná-lo coerente com a proposta 

do conteúdo que é a sua exposição para estudantes do ciclo básico do curso de 

medicina ou para qualquer pessoa que possua interesse pelo tema, haja vista que 
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estará exposto livremente em plataforma web. Por essa razão, optou-se por um 

layout leve e agradável que contemplou o objetivo traçado e, para tanto, refizeram-

se algumas ilustrações, sem se afastar, no entanto, da finalidade do material. Nessa 

direção, desenvolveram-se também animações para fortalecer a proposta. Essas 

ações geraram a identidade própria do livro. 

A etapa seguinte chama-se de diagramação (6), na qual se insere o material 

revisado na proposta de layout e avaliam-se novamente as ilustrações que foram 

desenvolvidas com a finalidade de observar sua adequação à proposta do trabalho. 

Após a aprovação do autor em consonância com a equipe de desenvolvimento 

técnico da SEDIS, iniciaram-se os testes de diagramação para observar a 

adequação do material à plataforma web escolhida. As falhas detectadas foram 

prontamente corrigidas, com recursos próprios ou buscando-se sistemas 

computacionais certificados e especializados para realização da tarefa.  

Após a resolução dos problemas detectados, iniciou-se a fase de 

programação (7). Nesse processo, o material foi enviado para o programador 

implementá-lo na plataforma, testando todos os “clicks”, se os vídeos “abriam”, se os 

“botões” correspondiam às funções previamente definidas para eles, ou seja, foram 

avaliados todos os componentes computacionais do trabalho. Na sequência, a 

designer instrucional fez a revisão tipográfica (aqui essa terminologia é utilizada de 

modo semelhante ao que se faz quando o material é impresso editorialmente) de 

todo o conteúdo, verificando se confere com o original e testando o funcionamento 

de todos os links e recursos do livro (8).  

O próximo passo foi a aprovação do material pelo autor. Nessa etapa, caso 

o autor não tivesse aprovado, seriam feitos os ajustes necessários para solucionar 

os problemas. No entanto, não deveria ser feita mais inserção de conteúdo, apenas 

a correção do que já estava pronto. Caso aprovado, o material seria disponibilizado 

para análise na plataforma prevista. Se ainda houvesse necessidade de 

adequações, estas deveriam ser realizadas em conjunto pelo autor e os 

desenvolvedores do material. Desse modo, assim que tenham sido solucionados os 

entraves que porventura tenham surgido, segue novamente à plataforma para 

aprovação final. Por fim, o livro é publicado (9).  
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Figura 2 – Fluxograma de produção de materiais digitais da SEDIS/UFRN 
Arte: Roberto Lima e Rommel Figueiredo. 

 

Este projeto não foi submetido ao comitê de ética institucional, uma vez que 

não se realizaram experimentos com seres humanos no contexto deste trabalho. De 

fato, foi realizada uma pesquisa descritiva sobre a ultrassonografia diagnóstica, com 

a finalidade de desenvolvimento e publicação de um livro digital multimídia sobre o 

tema, tendo como foco a educação médica.  

Durante a realização deste trabalho, não se detectou nenhum conflito de 

interesses entre os atores envolvidos. 
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5 RESULTADOS 

 

O produto final deste Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

(MPES/CCS-UFRN) é o Livro Digital Multimídia denominado Simplificando a 

ultrassonografia, com ficha catalográfica EDUFRN e ISBN: 978-85-425-0445-3 (ver 

em Anexo D), no qual é relatada a evolução histórica, o conceito e as características 

da ultrassonografia diagnóstica. 

O livro Simplificando a ultrassonografia foi desenvolvido utilizando sistemas 

computacionais dedicados à elaboração de material digital multimídia (textos, 

recursos tooltips, imagens, animações, vídeos e áudio), apresentado e 

disponibilizado em formato e-book, usando linguagem de marcação de texto 

XHTML. Esse material resultou em um produto de largo espectro, que os estudantes 

de medicina poderão acessar por meio de dispositivos móveis como tablets e 

smartphones, tendo-o à disposição em qualquer local e horário, podendo visibilizar 

as informações sobre o método ecográfico a partir de qualquer ambiente. 

Nessa direção, a portabilidade, a acessibilidade, a usabilidade e a 

navegabilidade conferida por este livro vão permitir aos leitores uma experiência 

muito confortável quanto à possibilidade de conviver com um conteúdo multimídia 

elaborado de forma simples, mas com padrão de qualidade de nível adequado à 

meta que se propõe, que é a informação e a construção de conhecimentos sobre a 

ultrassonografia diagnóstica para os alunos do ciclo básico do curso de medicina.  

Uma grande vantagem do livro digital em relação ao impresso é em relação 

à sua atualização, uma vez que o autor poderá realizá-la em qualquer época, de 

maneira muito mais fácil e a baixo custo, pois possui o banco de dados disponível 

para acessá-lo e sem demandar serviços gráficos de impressão, o que oneraria 

bastante essa operação. Além disso, a atualização pode ser operacionalizada em 

período de tempo mais rápido.  

Sabendo-se que a evolução da informática e a popularização da internet 

alavancou a expansão de novas mídias, a informação pode estar acessível a 

pessoas com mínimos conhecimentos em computação22. Nesse sentido, infere-se 

outra vantagem desse livro digital, que é a de oferecer recursos multimídias (vídeos, 

áudio, textos, animações, tooltips) que facilitam a transmissão do conteúdo que se 

quer passar aos leitores, notadamente ao público que esse material deseja atingir, 

considerando que a maioria é de jovens recém-saídos da adolescência e que um 
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grande número deles apresenta relação amigável com dispositivos móveis de 

visibilização e transmissão de dados.   

Quanto à compreensão e ao domínio de novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) por parte dos alunos do curso médico, estão impressos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina (DOU nº 117, 

23/06/2014)23 nos capítulo I, seção II, artigo 6º e subitem IV e capítulo III, artigo 23º 

e subitem VIII. Dessa forma, a premissa deste projeto vai de encontro às DCN 2014, 

fazendo com que o aluno que ingressou no curso de medicina tenha contato precoce 

com as TIC para incrementar seu aprendizado em duas áreas importantes de sua 

formação, a saber: o conhecimento da anatomia humana e a utilização da 

ultrassonografia como meio tecnológico de diagnóstico por imagem. 

A respeito da integração curricular da ecografia junto a disciplina de 

anatomia topográfica e descritiva no âmbito do curso de medicina da UFRN, 

preconiza-se a utilização do livro digital Simplificando a ultrassonografia como 

material didático multimídia de baixo custo, projetando-se muito pouco impacto 

financeiro institucional, pois para a implementação de um projeto deste nível já 

existem: espaço físico, recursos humanos e arsenal tecnológico disponíveis. Desse 

modo, não é necessário criar nenhum ambiente específico para a tarefa, além da 

disponibilidade on-line do material gratuito para os alunos, uma vez que estará 

ambientado em plataforma digital, sem a necessidade de impressão, o que 

encarecia a proposta, porquanto é um produto de fácil manuseio, conferindo 

ambiente amigável na relação usuário/objeto.  

Ainda no que tange à adaptação curricular para a incorporação dessa 

tecnologia (o livro multimídia) à disciplina de anatomia topográfica e descritiva, 

espera-se a avaliação e o referendo por parte do Núcleo Docente Estruturante do 

curso médico da UFRN.  
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

As contribuições esperadas com a oferta desse produto é a evolução no 

processo de ensino e aprendizagem da anatomia humana pelos estudantes do curso 

de graduação em medicina, associado e incrementado ao conhecimento da 

ultrassonografia como modalidade de diagnóstico por imagem, em relação à sua 

definição, suas características e aplicações.  A esse respeito, Brown et al. (2012), 

por exemplo, observaram que a maioria dos estudantes de medicina era muito 

precisa na identificação ultrassonográfica das estruturas anatômicas do pescoço, 

depois de breves sessões didáticas e demonstrações de captações das imagens. 

Essas ações foram muito benéficas no processo de ensino e aprendizagem quando 

a ecografia foi utilizada conjuntamente ao ensino da anatomia24.  

O impacto de curto prazo quanto à aplicação de nossa proposta de 

associação do ensino da ultrassonografia ao estudo da anatomia humana, buscando 

fortalecer o aprendizado de ambas pelos estudantes do ciclo básico do curso de 

graduação em medicina aponta para o rápido entendimento por parte dos alunos 

sobre o que vem a ser a ecografia diagnóstica. Para tanto, eles devem fazer uso do 

livro digital Simplificando a ultrassonografia como material didático, havendo 

sessões práticas em que serão ofertadas demonstrações quanto ao uso do 

equipamento ecográfico, bem como momentos hands-on sob a supervisão do 

facilitador. Desse modo, os próprios alunos podem procurar captar as imagens de 

estruturas anatômicas do corpo humano. Espera-se, com isso, que os estudantes 

possam compreender as características e aplicações básicas do método ecográfico 

em consonância com o fortalecimento do entendimento da anatomia humana.   

Em médio prazo, espera-se que os alunos de medicina estejam de posse 

dos conhecimentos sobre o método ecográfico e a anatomia humana, podendo 

demonstrá-los, aplicá-los e replicá-los quanto estiverem cursando as disciplinas 

clínicas, cirúrgicas e de imagem, sobretudo nos internatos. Por essa razão, essa 

formação se faz mais necessária, em virtude de eles terem contato mais próximo 

com os pacientes e, para seus diagnósticos, muitas vezes, precisarem solicitar e 

interpretar exames de imagens, principalmente a ultrassonografia, que junto aos 

raios-X simples, perfazem os procedimentos de imagens mais utilizados na prática 

médica atual em nosso meio. Nessa direção, é importante que ao longo da formação 

esses alunos aprendam a racionalizar e otimizar o uso das tecnologias de 
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diagnóstico por imagem, em virtude de executarem suas práticas formativas em um 

país carente economicamente, com limitação financeira e deficiências em 

planejamento e execução operacional no setor saúde e por possuir orçamento 

público restrito no âmbito da educação.  

Na expectativa de longo prazo, Swamy e Searle (2012) relataram que o 

aprendizado clássico da anatomia utilizando cadáveres associado à utilização de 

método de diagnóstico por imagem como a ultrassonografia melhora a capacidade 

dos alunos em identificar as estruturas anatômicas e proporciona a retenção do 

conhecimento por longa data. Nessa perspectiva, o método ecográfico funciona 

como ferramenta-ponte na integração do ensino da anatomia e a prática clínica, 

ajudando o aluno a aplicar conhecimentos anatômicos para interpretar imagens 

normais à ultrassonográfica e para estar mais preparados para identificarem 

anormalidades quando estiverem em sua prática clínica25.   

A nossa projeção em longo prazo quanto à aplicação de nossa proposta é 

que os futuros médicos consigam internalizar o conhecimento sobre quando, como, 

para que e por que utilizar a ecografia como método de diagnóstico por imagem, 

conhecendo suas vantagens e limitações, visibilizando a segurança do paciente e o 

aumento da qualidade no atendimento na ponta do cuidado26. Para isso, é preciso 

que as solicitações sejam realizadas adequadamente, tipificando que exame esse 

profissional deseja e oferecendo ao imagenologista dados sobre a história e a 

evolução clínica de seu paciente, para que o procedimento seja efetuado de modo a 

focar no problema apresentado.  

Além disso, ao receber o relatório do exame, o profissional solicitante 

precisa ter a capacidade de estabelecer senso crítico/avaliativo quanto à qualidade 

do laudo recebido, conseguindo diferenciar os exames bem realizados daqueles 

com deficiências na captação das imagens27, na terminologia empregada e na 

extrapolação do alcance do método.  Em tese, o que se busca com este projeto é 

que a compreensão, a racionalização, a aplicação e a otimização do método 

ecográfico sejam de fato implementadas na prática médica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O livro Simplificando a ultrassonografia foi pensado a partir do que disse 

Monteiro (2013)28 citando Marc Presnki (2001)29, que formulou a expressão nativos 

digitais, ao se referir à geração de jovens que nasceu na sociedade da informação e 

que vive rodeada por tecnologias e ávida por interação e envolvimento com novas 

formas de tecnologias. Partindo-se daí, vislumbra-se que o contato com o livro 

multimídia, fruto desse trabalho e disponibilizado para dispositivos móveis, promova 

fortemente nos alunos do ciclo básico do curso de medicina, mecanismos ativos de 

contextualização entre as informações obtidas nas imagens ecográficas e os 

conhecimentos adquiridos no estudo da anatomia topográfica, permitindo que os 

estudantes conheçam e habituem-se desde o início de sua formação às 

representações ecográficas dos órgãos e estruturas anatômicas do corpo humano, 

em suma, tornem-se sujeitos pró-ativos na construção de seu conhecimento.  

 No contexto formativo ultrassonografia/anatomia, sugere-se a participação 

do imagenologista para compor a equipe de facilitadores nessa intervenção 

educativa enriquecendo-a e tornando-a multiprofissional. Com essa atitude, buscam-

se ações integrativas e colaborativas intraequipe para a consolidação desse 

processo, centrando o estudante como sujeito da aprendizagem. 

Por fim, estamos satisfeitos em ter tido a oportunidade de poder realizar a 

construção deste livro digital multimídia sobre a ultrassonografia diagnóstica, 

visibilizando a formação do estudante de medicina e acreditando que será possível 

inseri-lo no ciclo básico do curso médico da UFRN, junto à disciplina de anatomia 

topográfica e descritiva, fomentando no aluno a necessidade de conhecer e 

aprender a contextualizar os diferentes cenários teórico-práticos que estão imersos 

em sua formação.   
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ANEXO A – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DA UFRN – 

DISCIPLINA DE IMAGENOLOGIA 

 

 

 

Fonte: <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf>. Acesso em: 1 dez. 
2014. 
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ANEXO B – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DA UFRN – 

DISCIPLINA DE ANATOMIA TOPOGRÁFICA E DESCRITIVA 

 

 

 

 

Fonte: <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf>. Acesso em: 1 dez. 
2014. 
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ANEXO C – TABELA SUMARIZADA E SISTEMATIZADA EM RELAÇÃO AO USO 
DA ULTRASSONOGRAFIA NO ENSINO DA ANATOMIA 

A tabela a seguir apresenta os autores, a instituição onde foi realizado o 
trabalho, o ano de publicação, o tipo e a metodologia de treinamento oferecida aos 
estudantes de medicina (sujeitos do estudo) e em que região anatômica foi aplicado 
o projeto.   

Author Institution Medical 
Students and  
Mode of delivery 

Study 
subjects 

Study region 

Teichgräber 
et (1996)1 

Hannover Medical 
School, Germany 

First year Up to 
10  students per 
US machine. 
Introductory 
lecture + 2 or 6 
hour seminar. 
Hands-on 

Student 
peers 

Abdomen and 
pelvis 

Heilo et al 
(1997)2 

University of Oslo 
Medical School, 
Norway 

Second year 
Groups of 15 
students (up to 8 
per machine); 1-2 
hours. Hands-on 

Student 
peers 

Abdominal 
viscera, thyroid, 
and forearm 

Wittich et al 
(2002)3 

Mayo Medical 
School, Minnesota, 
USA 

First year 
Introduction  (1.5 
hour), small 
group training (1 
hour), 
independent 
practice (mean 14 
mins). Hands-on 

Student 
peers 

Cardiovascular 

Wicke et al 
(2003)4 

University of Vienna, 
Austria 

Groups of 6-7 
undergraduate 
students of 
variable seniority 
10 weekly 3 hour 
sessions. Hands-
on 

Student 
peers 

Abdomen and 
pelvis 

Tshibwabwa 
and Groves 
(2005)5 

McMaster University, 
Ontario, Canada 

First year 
Groups of 6 
students.  
3 x 1.5 hour 
sessions. Hands-
on 

Not stated Cardiovascular 
and renal 

Tshibwabwa 
et al 
(2007)6 

McMaster University, 
Ontario, Canada 

Second year 
Groups of 6 
students. Hands-
on  
Duration of 
sessions not 
stated. 

A normal 
"control 
model" 

Upper and lower 
limbs 
(musculoskeletal) 
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Ivanusic et 
al (2010)7 

University of 
Melbourne, Australia 

Second year 
1 hour 
demonstration by 
clinicians 
Images projected 
to class of 22 
students 

Student 
volunteers 

Cardiovascular 

Brown et al 
(2012)8 

Universities of 
Arizona & Nebraska, 
USA 

First year - Class 
presentations 
(109 students) 
3 x 20 min 
presentations 

Not stated Neck 

Griksaitis et 
al (2012)9 

Southampton & 
Durham Universities, 
UK 

First year - Class 
demonstration by 
clinician (53 
students); 30 
mins 

Student 
volunteers 

Cardiac 

Transcrição “ipsis litteris” da obra de: Stringer et al. Using real-time ultrasound to 
teach living anatomy: an alternative model for large classes. Nova Zelândia: The 
New Zealand Medical Journal, 2012.  
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ANEXO D – FICHA CATALOGRÁFICA E ISBN DO LIVRO SIMPLIFICANDO A 

ULTRASSONOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da publicação na Fonte. 

Bibliotecária: Edineide da Silva Marques – CRB 15/488 

 

           Souza, Marcello Freire Alves de.  

                 Simplificando a Ultrassonografia/Marcello Freire Alves de Souza. - Natal, RN: 

 EDUFRN, 2015. 

         

                 139 f. 

        

                 ISBN: 978-85-425-0445-3 

                    CDU: 621.397.46 

S719S            

 

                 1. Ultrassonografia.  2.  Ecografia.  3. Diagnóstico por Imagem.  I. Título.  
 
 

CDU: 621.397.46 
S719S            
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ANEXO E – CAPA DO LIVRO SIMPLIFICANDO A ULTRASSONOGRAFIA 
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ANEXO F – CINCO PÁGINAS DO LIVRO SIMPLIFICANDO A 

ULTRASSONOGRAFIA  
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ANEXO G – PRODUÇÕES REALIZADAS DURANTE ESTE MESTRADO 

PROFISSIONAL 

 

 

 

1 – Apresentação em forma de pôster no XVII Congresso Brasileiro de Mastologia, 

2013, o trabalho intitulado, SISTEMA BAMSIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

MARGENS CIRÚRGICAS EM MASTOLOGIA. Autoria de Eliel de Souza, Técia 

Maria de Oliveira Maranhão, Leonardo Ferreira Nobre de Souza e Marcello Freire 

Alves de Souza.  

 

2 – Trabalho apresentado em painel no 43º Congresso Brasileiro de 

Otorrinolaringologia, 2013, intitulado OTITE MÉDIA SUPURATIVA COMPLICADA 

EM UMA PACIENTE GRÁVIDA: UM RELATO DE CASO. Autoria de José Diniz 

Junior, Maria Luisa Nobre Medeiros e Silva, Marcello Freire Alves de Souza, Camila 

Carolina de Souza, Wendel de Paiva Leite, Maximiano da França Trineto. 

 

3 – Participação no desenvolvimento do sistema computacional denominado: 

SISTEMA DE SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA, gerando patente no Brasil em 

2013. Instituição de Registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

Número do Registro: BR512013001075-6 

 Data de depósito: 04/06/2013, Data da concessão: 06/08/2013 

 Instituição(ões) Financiadora(s): Fundo Nacional de Saúde, Ministério da 

Saúde.  Finalidade: Desenvolver capacidade e autonomia de profissionais de saúde 

a partir de educação permanente.   

 

4 – Autoria do capítulo TELE-ULTRASSONOGRAFIA do livro intitulado – A 

TELESSAÚDE NO BRASIL E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA, 2014 e que se encontra no prelo. Autores: Marcello Freire Alves de 

Souza e Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim.  

 

 

 


