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Resumo  

 A disciplina de anatomia humana é de fundamental importância nos processos iniciais 

de aprendizagem da área da saúde e das ciências humanas em geral, pois constitui a base para 

a consolidação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos no que diz respeito ao diagnóstico 

e reconhecimento das patologias dos diversos órgãos e sistemas. Na prática docente é comum 

nos depararmos com as dificuldades por parte do aluno no processo de aprendizagem da 

anatomia, ao considerar os instrumentos e materiais disponíveis utilizados, que muitas vezes 

são precários ou não se encontram em boas condições, tendo como consequências um baixo 

rendimento pelo discente ou até o absenteísmo ás aulas práticas. As escolas da área da saúde e 

pesquisadores têm procurado melhorar o aprendizado e estimular o estudo da anatomia com a 

utilização de materiais que não se restrinjam à utilização do cadáver e que não limitem o acervo 

disponibilizado aos alunos. Atualmente o conhecimento das técnicas de modelagem de partes 

do corpo humano, com processo de fabricação em tecnologia 3D têm sido um inovação para o 

aprendizado em anatomia e nas diversas especialidades cirúrgicas, uma vez que podemos recriar 

estruturas anatômicas para que sejam modificadas, como m nos procedimentos cirúrgicos.O 

nosso objetivo é o de delinear uma metodologia de aprendizado, em que o aluno desde o 

primeiro de medicina até os do sexto ano, ao utilizarem um processo de fabricação em 

tecnologia 3D possam em tempo viável conhecer as técnicas de modelagem e vislumbrar um 

órgão sintético, similar em estrutura e em textura ao do corpo humano, e ainda recriar 

estruturas anatômicas que possam sofrer intervenção cirúrgica, facilitando o treinamento da 

técnica cirúrgica. Os alunos passarão a construir conhecimento materializado nas peças 3D. 

 


