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RESUMO 
 

 
O processo ensino-aprendizagem exige uma busca constante, por parte 

dos educadores, de inovações didáticas que visem melhorar a aprendizagem. 
Dentro dessas, estão as inovações tecnológicas, em meio às quais nossos 
alunos estão infiltrados. No ensino da Anatomia humana, essas inovações 
tornam-se cada vez mais importantes, pois nela, a necessidade de 
“mecanização” de muitas estruturas, pode tornar o aprendizado cansativo e 
desestimulante para os alunos. A busca de novas tecnologias pode tornar esse 
processo mais simples. Outra questão importante é a necessidade de, 
constantemente, ser dada ênfase à aplicação do conhecimento em questão, 
pois assim o aluno enxerga significado para o aprendizado. Frente a essa 
problemática, esse projeto busca o desenvolvimento de um aplicativo para 
tablet, que aborde a Anatomia de pescoço, de uma forma interativa. Esse 
aplicativo funcionará como um guia de dissecação, contendo texto, fotos, 
desenhos e vídeos, distribuídos de forma sistematizada, seguindo um roteiro, 
buscando enfatizar a importância clínica e cirúrgica da Anatomia do pescoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ABSTRACT 

 
  

  
The teaching-learning process requires a constant search on the part of 

educators for didatic innovations aimed at improving learning. Among these are  
technological innovations our students are familiar with. In human anatomy 
teaching, these innovations are increasingly important, since the need for 
“mechanizing” many structures may make learning tiresome and nonstimulating 
for students. The search for new technologies may make this process simpler. 
Another important issue is the need to constantly emphasize applying the 
knowledge in question, in order for students to better understand the meaning 
of learning. Accordingly, this project aims to develop an interactive tablet 
application for  neck anatomy. This application will function as a guide to 
dissection, containing text, photographs, drawings and videos, distributed 
systematically, with a script emphasizing the clinical and surgical importance of 
neck anatomy. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

A história da Anatomia tem início desde os anos 50 a.C., na Grécia, 

como um período pré-científico. Em períodos posteriores, surgiram os grandes 

filósofos (Platão, Díocles e Aristóteles) que introduziram conceitos anatômicos, 

Anatomia comparada e Embriologia(SINGER, 1996 p.19-47)1. Ainda nos anos 

300 a.C., na Alexandria, surge Herófilo, considerado o “pai da Anatomia”,  foi o 

primeiro a dissecar corpos humanos e animais”(SINGER, 1996 p.48)1, 

constituindo-se em um famoso professor com  obras conhecidas como “Da 

Anatomia” e “Dos Olhos”.  

Nos períodos de 50 a.C. a 50 d.C., a anatomia ficou sem evoluções de 

maior impacto até que no período de 150 a 200 d.C. surge Galeno, “o príncipe 

dos médicos”, escrevendo as obras “sobre procedimentos anatômicos”, “sobre 

Anatomia dos músculos” e “sobre o uso das partes do corpo humano”. 

Descreveu alguns pares cranianos e os nervos laríngeos (SINGER, 1996 p.66-

80)1. Por alguns séculos, a evolução dos conhecimentos anatômicos ficou sem 

registro.  

No século XIII, com o surgimento das universidades, foram reiniciados 

os trabalhos de descrições anatômicas. A primeira dissecação pública ocorreu 

em 1300, em Bolonha, que funcionava mais como exame post-mortem. Nesse 

período surgiu Mondino, conhecido como “o restaurador da Anatomia”, que 

desenvolveu um trabalho moderno e não apenas como parte de um trabalho 

maior, como era até então9 . 

 Nos anos 1450, surge Leonardo da Vinci como inquestionável artista, 

que, inicialmente, dissecava para aprimorar sua arte, mas que depois se 

interessou pelas estruturas e funções do corpo, quando seu interesse cientifico 

passou a ser maior que o artístico(SINGER, 1996 p.109)1. No período de 1450 

a 1550, surgem os humanistas, cujos interesses foram mais para o lado da 

escrita e não para o prático (dissecações). Com um latim excelente, 

substituíram termos árabes e latino-árabes, criando termos usados até os dias 

atuais10. 

A partir de 1543, surge Versálio que lança a obra “De Fabrica Corporis 

Humani” que logo em 1555 teve um segundo volume publicado como “Fabrica”. 

A forma de organizar as imagens e textos anatômicos são seguidos nos livros 
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de Anatomia até os tempos atuais. Destacava-se em suas obras a forma viva 

de expor os detalhes anatômicos, diferente de como observamos nos atlas 

anatômicos atuais 9. 

Em 1628, surge William Harvey, que aprimorou os conhecimentos 

anatômicos mas que se destacou na Fisiologia, trazendo conceitos seguidos 

até os dias atuais. Anatomistas sucessores até o presente momento seguem 

formatos de obras semelhantes às de Versálio, espelho da escola de Pádua 

(SINGER, 1996 p.194)1. 

Classicamente, o ensino da Anatomia tem sido realizado, na maioria das 

escolas, de forma tradicional (aulas expositivas precedendo atividades práticas 

demonstrativas), fato que muitas vezes tem sido associado a desinteresse ou 

ausência de motivação por parte dos estudantes. 

O processo de ensino-aprendizagem na anatomia é complexo, podendo 

tornar-se, facilmente, cansativo e desestimulador, pois exige do aluno 

memorização de muitas estruturas e, na maioria das vezes, de nomes 

complexos. Após testes para avaliar essa aprendizagem, esse conhecimento é 

perdido, pois não houve construção de aprendizagem significativa. Para que 

isso não aconteça, devem ser implantadas novas metodologias de ensino, 

novas tecnologias, e devemos buscar, constantemente, enfatizar a aplicação 

do conhecimento anatômico para que o aluno se sinta motivado para aquela 

aprendizagem.  

O ensino da anatomia humana é de extrema importância, pois é 

essencial nos cursos da área de saúde, estando por isso, associados a ele, os 

cuidados com a vida humana. Mesmo com essa significância, Gardner 

observava que, muitas vezes, os estudantes só percebem a devida importância 

da anatomia quando se encontram ao lado de um leito ou de uma mesa 

cirúrgica (Gardner, p. 3-9) 2. 

Nos dias atuais, com a evolução tecnológica, necessitamos de novos 

aprendizados e adaptações a essa evolução, pois novas tecnologias já fazem 

parte da rotina dos estudantes atuais. A transmissão de informações nos dias 

de hoje ocorre de forma tão rápida e simples, que o processo ensino-

aprendizagem deve ir muito além do que uma simples transmissão de 

conhecimento. Para isso é importantíssima a busca por parte dos professores 

de inovações tecnológicas, na didática e na exposição da aplicabilidade clínico-
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cirúrgica dessa disciplina, visando à aproximação do aluno com a área do 

conhecimento, pois para que aconteça a aprendizagem, o conhecimento 

necessita ter significado. O ensino na cirurgia se beneficia com essas 

mudanças já que depende muito dos conhecimentos anatômicos. 

Ciente desse fato, vários estudos já foram realizados nos quais é 

comprovada a importância de renovação constante do ensino da Anatomia 

(Montes, 2009; Barrovecchio et al) 3, 4. Outros autores, como Diehl e col (2013) 

mostraram a importância de novas tecnologias no aprendizado 5. 

Montes (2009), objetivando, em seu trabalho refletir sobre o ensino de 

anatomia humana, entrevistou 200 alunos de cursos da área de saúde, 

observando a insatisfação dos professores com o mau desempenho dos alunos 

na disciplina, a luta em busca de metodologias de ensino que pudessem 

contornar esse problema e apontando as causas desse resultado negativo. 

Esse autor observou que uma das causas desse resultado é a apreensão dos 

conhecimentos anatômicos que ocorre de forma totalmente mecânica. Ele 

salienta que a “mecanização” no aprendizado da anatomia é essencial, porém, 

a aquisição desses conhecimentos seria mais fácil se fossem continuamente 

enfatizados os significados práticos, ou seja, a correlação contínua com o uso 

do que foi assimilado pelos profissionais da saúde. Essa observação vem 

justificar, também, o objetivo desse projeto que busca a constante correlação 

da anatomia com a prática 3. 

Com a mesma resposta, Barrovecchio et al entrevistou 727 estudantes 

sobre o ensino da anatomia e suas dificuldades, registrando que 26% 

responderam que há necessidade de melhoria das aulas práticas com o uso de 

melhor material didático 4.  

Com a intenção de verificar o interesse dos discentes por ferramentas 

computacionais no ensino da anatomia, Bravo & Inzunza ofereceram aos 

alunos a opção de utilizarem alguns programas computacionais nessa 

disciplina. A maior parte dos alunos utilizou, de forma livre, algum tipo de 

ferramenta computacional, enquanto apenas 21% não mostrou interesse. Os 

programas em questão combinavam textos, figuras, vídeos e aplicação dos 

conhecimentos na clínica, possibilitando aos estudantes utilizá-los no seu ritmo 

particular de aprendizado. Como conclusão, os autores observaram que a 
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tendência de utilização de programas computacionais por parte dos alunos é 

alta e que o impacto disso no processo ensino-aprendizagem é significativa 6.  

O processo ensino-aprendizagem é um complexo binômio que explica 

como a perfeita interação entre educando e educador pode resultar no 

aprendizado constante e, de preferência, por parte de ambos (educando e 

educador). A interação aluno-professor vem se tornando cada vez mais 

dinâmica, e nessa relação observa-se a importância do professor não apenas 

para transmitir o conhecimento, mas também estimular o aluno a organizar 

suas habilidades, valores e virtudes em geral. Nesse intercâmbio de ideias 

entre professor e aluno, é de grande importância a busca de caminhos, ações e 

inovações para que a aprendizagem aconteça. É nessa tarefa constante de 

novas opções de aprendizado a que esse projeto se direciona.  

No âmbito geral do processo ensino-aprendizagem, exige-se 

capacitação constante por parte do educador, buscando sempre a melhoria do 

ensino. Esse ideal encontra respaldo nos pensamentos do educador Paulo 

Freire, quando dizia que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a prática” 7. Tal pensamento crítico da prática de 

hoje fundamenta o objetivo geral desse projeto, que enfatiza a importância do 

ensino da anatomia e sua correlação direta com a prática médica clínica e 

cirúrgica. 

Na tentativa de tornar mais didático o processo ensino-aprendizagem da 

anatomia, surgem, não apenas novas tecnologias como ferramentas 

computacionais, modelos anatômicos, anatomia virtual em 3D, como também, 

novas técnicas de fixação de cadáveres, buscando cores mais reais, texturas 

mais reais, para, cada vez mais, aproximar o aluno do mundo real, para o qual 

o curso de graduação direciona. Uma forma importante de se dar significado ao 

conhecimento anatômico é a comparação com exames de imagem, 

principalmente radiografias e tomografias computadorizadas, que são, 

frequentemente, utilizados no dias de hoje. O uso desses exames de imagem 

não apenas exprimem significado aos conhecimentos anatômicos como 

também podem ser utilizados durante as avaliações do aprendizado. 

Como já citado anteriormente, existe uma grande necessidade de 

melhoria no ensino da anatomia, não apenas na teoria como também na 

prática (dissecação de cadáveres). Infiltrada no ensino da anatomia e no 
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mundo atual de inovações tecnológicas, senti a necessidade da construção de 

um material que aperfeiçoasse o processo ensino-aprendizagem de anatomia.  

A escolha do pescoço como região anatômica alvo nesse trabalho, deve-

se ao fato de tratar-se de uma região que, apesar de pouco extensa, quando 

comparamos com outras regiões do corpo, possui uma grande quantidade de 

estruturas anatômicas, relevantes e de aprendizagem rebuscada. O pescoço é 

a região que abriga a laringe, órgão da fonação e passagem aérea, ou seja, 

órgão vital, cujo conhecimento detalhado se faz obrigatório para o profissional 

médico, para que se proceda a uma intubação oro-traqueal, habilidade 

necessária para qualquer médico. Ele abriga vasos responsáveis pelo 

suprimento sanguíneo cerebral e também glândulas como a tireóide. No 

pescoço estão presentes vasos que podem ser usados como acessos venosos, 

superficiais e profundos; estão linfonodos  de fácil palpação, de fácil 

observação pelos pacientes, quando se encontram hipertrofiados. Todas essas 

importâncias entre outras, levaram-me à escolha dessa região anatômica para 

esse projeto. 

Buscando a melhoria do processo ensino-aprendizagem em anatomia do 

pescoço, procurei elaborar uma ferramenta computacional, na forma de 

aplicativo para tablet, em plataforma IOS e ANDROIDE, que funcionasse como 

um guia de dissecação, que trouxesse toda anatomia do pescoço, que 

comparasse os passos da dissecação com os passos de procedimentos 

cirúrgicos do pescoço, procedimentos esses, potencialmente realizados por um 

cirurgião geral, como por exemplo, cervicotomia exploradora e traqueostomia. 

Como forma de dar mais significado ao aprendizado, serão mostrados vídeos 

de intra-operatório de cirurgias de pescoço, fotos e imagens de tomografia, que 

serão sempre comparadas com as imagens estudadas. Além disso, existem 

enfoques clínicos para a maior parte das estruturas anatômicas, tornando mais 

real e interessante o aprendizado. 

 

 

 

 

 

 



 15 

II. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: desenvolver um aplicativo para tablet, que facilite o 

processo de ensino-aprendizagem da anatomia e da cirurgia do pescoço 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar um aplicativo para tablet, contendo informações da anatomia do 

pescoço em forma de texto e imagem, no formato de um guia de 

dissecação sistematizado, enfatizando a importância clínica e cirúrgica do 

conhecimento, e fazendo correlação com técnicas cirúrgicas de cirurgias do 

pescoço. 

• Tornar o aplicativo útil para o aprendizado de estudantes da graduação, 

como também residentes de cirurgia e profissionais de saúde . 
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III. MÉTODOS 
 
A metodologia do projeto em questão foi dividida em 05 etapas. 

Na primeira etapa foi revisão literária sobre inovações metodológicas no 

ensino da Anatomia. Além disso foi realizada uma busca de aplicativos de 

Anatomia e cirurgia, para ipad, para avaliar o que já existe e obter ideias de 

como organizar o texto e imagens, de forma didática e interativa. Foram 

encontrados mais de 120 aplicativos de anatomia, entre esses, jogos, atlas 

clássicos de anatomia, aplicativos interativos em 3D e em plano único. Dentre 

os aplicativos baixados podemos exemplificar: atlas de anatomia do Sobotta®, 

atlas de anatomia do Netter®, atlas de anatomia Prometheus®, visible bod®, e-

Anatomy®, 3D Medical®, iMuscle 2®, surgical anatomy®,DSA H&N Lite®, 

entre outros. Nenhum aplicativo dos observados funcionava como um guia de 

dissecação, que ao mesmo tempo contemple atlas de anatomia e guia para 

alguns procedimentos cirúrgicos, incluindo desenhos, fotos de cirurgia e intra-

operatório e vídeos. Mais que tudo isso, procuramos mostrar a aplicabilidade 

dos conhecimentos anatômicos expostos, dentro da clínica e da cirurgia, 

considerando que imprimir significado ao conhecimento em questão é uma 

forma significativa de tornar o estudo interessante. 

Na segunda etapa, foi elaborado um índice remissivo  para o roteiro de 

dissecação, na busca de sistematizar o processo e torná-lo o mais didático 

possível. Essa fase foi a base para que se iniciasse o processo de 

textualização do projeto. Enfatizando dar significado ao aprendizado em 

questão, buscamos desenvolver um índice que partisse da delimitação 

topográfica do pescoço, explorando depois pontos importantes da anatomia de 

superfície, em que buscamos reforçar detalhes do exame físico do pescoço e 

relevos de estruturas anatômicas que podem ser usadas em procedimentos 

médicos, como por exemplo, punções venosas e cricotireoidostomia. Ainda no 

índice, após explorar a anatomia de superfície, exploramos as fáscias cervicais 

e suas divisões para então compartimentalizar o pescoço, com a finalidade de 

sistematizar a dissecação. Com esse intuito, encontramos, nos livros de 

anatomia, o pescoço compartimentalizado em trígonos, porém, na prática 

médica, não usamos mais esse conceito, e, se usado, seria mais informações 

sem aplicabilidade. Nos dias atuais, para descrevermos topografia de uma 
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massa cervical, por exemplo, seja na clínica ou em exames de imagens, 

usamos a delimitação do pescoço em níveis. Essa compartimentalização em 

níveis já é aceita, internacionalmente, e foi criada por K. Thomas Robbins, em 

1991, sendo reestruturada, por ele mesmo, em 2002 (figura 1). Essa se baseia 

na distribuição dos linfonodos profundos do pescoço e, consequentemente da 

drenagem linfática cervical 8. Nesse momento exploramos os níveis cervicais 

na sequência que favorecesse a dissecação, de forma sistemática. Durante 

cada nível, foram dadas as devidas importâncias às estruturas, sempre 

realçando seu uso na clínica e na cirurgia. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

•  TOPOGRAFIA 

• ANATOMIA DE SUPERFÍCIE 

• FÁSCIAS CERVICAIS 

• COMPARTIMENTOS (NÍVEIS CERVICAIS DE ROBBINS) 

• NÍVEL VI DE ROBBINS 

• NÍVEL II DE ROBBINS 

• NÍVEL III DE ROBBINS 

• NÍVEL IV DE ROBBINS 

• NÍVEL V DE ROBBINS 

• NÍVEL I DE ROBBINS 

• PASTA DE FOTOS/VÍDEOS 

• PASTA DE FIGURAS 

• CIRURGIAS  

 

Quadro 1: Índice remissivo 
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Ainda nessa etapa, foi desenvolvida a parte textual do trabalho, tomando 

como guia o índice remissível, e, sempre, buscando introduzir enfoques 

clínicos e cirúrgicos. 

Na terceira etapa foram realizadas fotografias de dissecação de pescoço, 

em cadáveres fixados e não fixados, no Departamento de Morfologia da UFRN, 

junto à pratica de dissecação da disciplina de Anatomia topográfica do curso de 

Medicina. As fotografias foram realizadas por Alexandre Guimarães Gouveia, 

aluno do quinto período do curso de Medicina da UFRN. Foram realizados 

também, vídeos e fotografias de intra-operatório de cirurgias de pescoço, 

realizadas por mim na LIGA contra o câncer, onde exerço a função de médica 

cirurgiã de cabeça e pescoço, após termo de consentimento assinado pelos 

pacientes (as fotografias não identificam  a identidade dos pacientes e nelas 

são mostradas apenas estruturas anatômicas). Esse trabalho foi aprovado pelo 

CEP da UFRN, em 18/12/2014, com CAAE36081914.5.0000.5537.  

 

Figura 1: IMAGEM DO TRABALHO ORIGINAL DE ROBBINS, 1991 
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Na quarta etapa, foram criados desenhos de anatomia de pescoço, 

elaborados de acordo com a necessidade de mostrar as estruturas relatadas 

no texto. Muitas dessas, aparecerão de forma interativa, de forma que se possa 

visualizar estruturas anatômicas, plano por plano ( removendo-se estruturas 

mais superficiais). Esses desenhos foram criados pelo médico Francisco 

Irochima Pinheiro, Doutor em ciências da saúde pela UFRN. Nesse momento, 

também, foram realizadas as edições das fotografias e vídeos. 

 Na quinta etapa, em andamento, o aplicativo está sendo desenvolvido, 

ainda em fase de avaliação da melhor estruturação do texto e imagem. 

Inicialmente o aplicativo será desenvolvido na plataforma IOS (para Ipad), 

sendo estudadas as possibilidades e a necessidade de desenvolvimento para o 

sistema Androide. O aplicativo será desenvolvido pelo SEDIS da UFRN, onde 

contaremos com uma equipe multiprofissional para desenvolvimento do 

mesmo. Esse equipe organizará e editará imagens, vídeos e textos, buscando 

melhor resultado final do aplicativo. 

  O quadro 2 especifica o que será abordado em cada tópico do índice 

remissivo. 

 

 

TOPOGRAFIA Aborda a delimitação anatômica da 

região do pescoço e a parte que será 

explorada no aplicativo 

ANATOMIA DE SUPERFÍCIE Enfatiza relevos anatômicos do 

pescoço, descrevendo as estruturas 

compreendidas nos mesmos e  

enfatizando a aplicabilidade clínico-

cirúrgica desses relevos anatômicos 

FÁSCIAS CERVICAIS Enfatiza a compartimentalização do 

pescoço por fáscias, mostrando a 

Quadro 2: Detalhamento dos capítulos 
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implicância clínica dessas fáscias e 

compartimentos 

NÍVEIS CERVICAIS Descreve a compartimentalização do 

pescoço em níveis cervicais, 

justificando o uso dessa nomenclatura 

para o estudo da anatomia de 

pescoço 

DETALHAMENTO DOS NÍVEIS 

CERVICAIS 

Subdividimos esse capítulo em 6, para 

descrição detalhada dos VI níveis 

cervicais descritos, seguindo uma 

ordem que facilite as etapas da 

dissecação. Nesses capítulos é 

detalhada a anatomia de cada nível e 

enfatizada a aplicabilidade clínico-

cirúrgica dos conhecimentos 

anatômicos.  

PASTA DE FOTOS E VÍDEOS Vídeos e fotos aqui presentes estão 

distribuídos nos capítulos anteriores, 

porém, esses serão disponibilizados 

em pasta separada, para que possam 

ser vistos sem a necessidade de 

seguir guia de dissecação 

PASTA DE FIGURAS Com a mesma intensão da pasta 

anterior, essas figuras poderão ser 

exploradas, de forma individualizada 

do guia de dissecação, inclusive 

podendo ser usada para teste do 

conhecimento, pois, ao clicar um 

estrutura, seu nome e/ou função serão 

mostrados  
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PASTA  DE CIRURGIAS Com o proposito de enfatizar o passo-

a-passo de cirurgias cervicais, 

principalmente para residentes de 

cirurgia, aproveitando todo o 

conhecimento anatômico abordado 

 

 As primeiras três etapas foram iniciadas em julho de 2013. Já a quarta 

fase foi a que mais teve retardo, em virtude da realização das fotografias dos 

pacientes necessitar da liberação do CEP. A quinta fase ainda sofre ajustes, na 

medida em que vão sendo testadas as imagens e no formato final. 
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IV. RESULTADOS 
 

O  resultado desse projeto é um aplicativo de anatomia de pescoço que 

possa ser usado como um guia de dissecação, com textos, fotos e imagens 

distribuídas de forma sistemática. 

 O aplicativo iniciará com uma tela que vai conter um menu, no qual 

estará detalhado o índice, e uma tecla de informações para sua manipulação. 

O aluno iniciará acessando os itens do menu, de forma sequencial. Quando um 

item for acessado, o aluno irá para uma tela aberta, que conterá uma imagem 

na tela central e um texto, numa faixa de 5 linhas na parte inferior, o qual o 

aluno, ao arrastar o dedo, conseguirá adiantá-lo, sem necessariamente mudar 

a imagem. No texto, vão aparecer, seguindo a sequência, identificações que, 

ao serem, clicadas modificarão a imagem. Nas fotografias, o aluno também 

poderá clicar nos números de identificação das estruturas, fazendo aparecer o 

nome delas, e, em se tratando de músculos, uma figura mostrando suas 

origens e inserção. 

 Ainda no texto, aparecerão notas que ao serem clicadas conduzirão o 

aluno a uma tela maior que contém texto ou imagens mensurando uma 

importância clínico-cirúrgica. 

 A expectativa é que o aplicativo criado consiga melhorar o processo da 

aprendizagem de anatomia de pescoço, tornando-o mais prático e mais 

interativo, e que, ao ser enfatizada a importância do conhecimento adquirido, 

possa tornar o processo de aprendizagem mais interessante. Que ele possa 

também, ser usado para estudo de anatomia de pescoço para residentes de 

cirurgia e incentivar a criação de novas ferramentas metodológicas para o 

ensino da anatomia. 
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V. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE 

 
Esse aplicativo será usado, inicialmente, como um guia de 

dissecação para os alunos do terceiro período do curso de medicina da 

UFRN, no qual leciono. A intenção é que funcione não apenas como um 

guia de dissecação, e sim como um referencial teórico para anatomia do 

pescoço. Buscamos, com isso, instigar no aluno o interesse pelo 

aprendizado em anatomia, especificamente de pescoço, e, ao mesmo, 

tempo fazer com que o aluno participe, ativamente, do processo ensino-

aprendizado.  Pretendo estender seu uso para outros cursos da área da 

saúde, de acordo com a necessidade. 

 O aplicativo será oferecido, também, para residentes de cirurgia 

geral, pois nele, associada à anatomia do pescoço, vão estar presentes 

passo a passo de técnicas de cirurgias básicas de pescoço, tais como 

traqueostomia e cervicotomia exploradora, procedimentos esses, que 

podem ser feitos por um cirurgião geral. Assim como para os residentes 

dessa especialidade, ele poderá ser usado pelos de cirurgia da cabeça e 

do pescoço. 

Outra intenção é avaliar a eficácia do seu uso no aprendizado da 

Anatomia, comparando turmas que fizeram  com turmas que não fizeram 

uso do aplicativo. Avaliação essa do conhecimento anatômico 

propriamente dito e da satisfação dos alunos com o seu uso.  

Pretendo, assim, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias 

voltadas para educação. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE / UFRN CAMPUS CENTRAL 

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  Título da Pesquisa: Elaboração de 
ferramenta computacional para aprendizado da anatomia do pescoço 

Pesquisador: sheila tarrapp  Área Temática: Versão: 2  CAAE: 
36081914.5.0000.5537  Instituição Proponente: Centro de Biociências 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER Número do Parecer: 924.933 

Data da Relatoria: 18/12/2014 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um trabalho de mestrado do Programa de Mestrado Profissional 
Ensino na Saúde. O projeto tem como justificativa a facilitação do processo de 
ensino-aprendizagem do conteúdo de anatomia do pescoço através do uso de 
uma ferramenta tecnológica. Para isso a mestranda propõe a confecção de um 
material em forma de livro eletrônico e aplicativo contendo textos e imagens do 
tema escolhido (anatomia de pescoço) enfatizando sua aplicabilidade clínica e 
cirúrgica, e um manual de dissecação correlacionando o mesmo com a técnica 
operatória de cirurgia do pescoço. 

A avaliação da eficácia do material será feita através de testes teóricos 
aplicados em turmas de medicina da UFRN, na disciplina de anatomia 
topográfica, sendo comparadas turmas que usaram o material com turmas que 
não fizeram uso do mesmo, assim como será avaliado o grau de facilitação que 
o material proporcionou para a aprendizagem em anatomia de cabeça e 
pescoço. Serão recrutados 70 alunos do terceiro período do curso nos 
semestres de 2014.2 e 2015.1. Os do semestre de 2014.2 utilizarão a 
metodologia convencional de aulas e os de 2015.1 utilizarão os recursos 
propostos pela mestranda. 
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Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000 Bairro: Lagoa Nova 

CEP: 59.078-970  E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

UF: RN  Telefone: (84)9193-6266 

Município: NATAL 

 
Página 01 de 04 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE / UFRN CAMPUS CENTRAL 

 
Continuação do Parecer: 924.933 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Elaborar material didático na forma de e-book e de aplicativo 
para Iphone e Ipad que contenha anatomia do pescoço em forma de texto e 
imagem, correlacionando a mesma com a clínica e, no mesmo material, expor 
manual de dissecação correlacionando a mesma com técnicas cirúrgicas de 
cirurgias do pescoço, de forma que possa facilitar a aprendizagem da anatomia 
de pescoço como também , ao enfatizar aplicabilidade dessa anatomia, 
estimular essa aprendizagem. Objetivo Secundário: Avaliar a utilização da 
ferramenta desenvolvida junto a estudantes de graduação do curso de 
medicina. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os riscos dizem respeito ao constrangimento dos alunos em se submeter ao 
processo de ensino proposto pelos pesquisadores e aos pacientes em cirurgia, 
que terão o médico com a atenção dividida entre a cirurgia e a tomada de 
imagens para o material didático. O benefício é a possibilidade de facilitação do 
aprendizado do conteúdo de anatomia de pescoço. Não há benefício direto 
para os pacientes em cirurgia. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa que visa o desenvolvimento e teste de uma 
ferramenta de ensino. Essa não é uma pesquisa analítica, portanto prescinde 
de hipótese. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os seguintes termos: carta de apresentação e declaração 
de não-início devidamente assinadas e carimbadas; folha de rosto devidamente 
preenchida; carta de anuência da Liga Norterriograndense contra o Câncer; 
Carta de anuência do Departamento de Morfologia devidamente assinada e 
carimbada pelo chefe da unidade; Carta de anuência da coordenação do curso 
de Medicina (desnecessária). O formulário CEP/UFRN está apresentado. O 
projeto completo foi apresentado, bem como o instrumento da pesquisa 
(questionário para preenchimento por parte dos alunos). O Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE para os alunos está escrito em 
linguagem adequada e contém todos os elementos preconizados pela 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. O 
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TCLE para pacientes está adequadamente redigido. O termo de autorização de 
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uso de imagens está adequado. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O presente projeto apresentou todos os documentos necessários, seguindo a 
resolução 466/12-CNS. O pesquisador acatou às pendências encaminhadas 
por esse Comitê, e com isso, o projeto encontra-se aprovado. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - 
CNS e Manual Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da 
responsabilidade do pesquisador responsável: 1. elaborar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas 
as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da 
pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 
responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s), devendo as páginas de 
assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d); 

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item 
XI.2c); 3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa 
(Manual Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 4. 
descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do 
Sistema CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa 
descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício de 
seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ; 5. elaborar e apresentar os 
relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 6. manter os dados 
da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 
por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item 
XI.2f); 7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os 
devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante 
do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e, 
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CEP: 59.078-970  E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

UF: RN  Telefone: (84)9193-6266 

Município: NATAL 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE / UFRN CAMPUS CENTRAL 

 
Continuação do Parecer: 924.933 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do 
projeto ou não publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

NATAL, 22 de Dezembro de 2014 

Assinado por: 

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ (Coordenador) 
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ANEXO 2 

 

 

 

 
   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Elaboração de ferramenta 

computacional para aprendizado da anatomia do pescoço, que tem como pesquisador 

responsável Sheila Ramos de Miranda Henriques Tarrapp. 

Esta pesquisa pretende criar uma nova metodologia de ensino (forma de ensino) 

para ensinar anatomia de pescoço, que vai conter texto (parte escrita) e imagens (fotos e 

desenhos). 
O motivo que nos leva a fazer este estudo é que a aprendizagem em anatomia, 

especialmente anatomia de pescoço, necessita de  novas metodologias (formas de serem 

ensinadas) que busquem incentivar e facilitar o aprendizado, com imagens e didática (forma de 

ensino), mostrando a importância pra quer serve aquele conhecimento. 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido a realização de fotografias 

digitais durante a sua cirurgia, as quais mostrarão apenas aspectos anatômicos do pescoço, 

sem que as mesmas revelem sua identidade (seu rosto não aparecerá) . Essas imagens serão 

utilizadas exclusivamente para o ensino didático da disciplina de anatomia topográfica. Durante 

a realização da avaliação teórica a previsão de riscos é mínima, pois as mesma não revelarão 

sua identidade(seu rosto não aparecerá) 

A não identificação do seu rosto visa minimizar o risco de constrangimento e você terá 

como benefício estar participando de uma pesquisa que visa aprimorar e facilitar o ensino em 

anatomia de pescoço. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada e acordada com a responsável pela 

pesquisa. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Sheila 

Ramos de Miranda Henriques Tarrapp, no telefone 084 9644-5999. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável ( Sheila ramos de Miranda Henriques Tarrapp) 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Elaboração e avaliação do emprego de ferramenta computacional para 

aprendizado da anatomia do pescoço, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 Natal ,       de                        de            . 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 
 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



 34 

Como pesquisador responsável pelo estudo Elaboração e avaliação do emprego 

de ferramenta computacional para aprendizado da anatomia do pescoço, declaro 

que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal ,       de                             de         . 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 


