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RESUMO 

 

O ensino da Anatomia Humana (AH) no Curso Superior de Tecnologia (CST) em Radiologia 

é fundamental para a formação do profissional da área. Sem esse conhecimento, é impossível 

a leitura adequada da imagem do corpo humano na complementação dos planejamentos e 

diagnósticos de patologias. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

(Enade) no referido curso, no Brasil, nos últimos ciclos (2007 a 2016), denotam desempenho 

insatisfatório dos estudantes em conteúdos de AH. O desempenho insuficiente e contínuo dos 

estudantes no Enade, indaga-se quanto á metodologia utilizada na disciplina Anatomia 

Humana no CST em Radiologia. Este estudo tem como objetivo avaliar as percepções e o 

desempenho dos discentes do CST em Radiologia, antes e depois do uso de métodos do 

diagnóstico por imagem associados à Neuroanatomia Humana (NH). Trata-se, portanto, de 

uma pesquisa-ação, com a intervenção de cursos de aperfeiçoamento com e sem o uso de 

imagem, em grupos (controle e experimental). O universo da pesquisa é composto de alunos 

dos CST em Radiologia do Estado do Ceará e a amostra são 46 estudantes. Para avaliar as 

percepções, foi utilizado uma adaptação ao questionário, Student Evaluation Educacional 

Quality (SEEQ). Os resultados demonstram, que os alunos concordam que o ensino da 

Anatomia Humana é mais bem compreendido quando associado a métodos de imagens, com 

uma taxa global de 4,9 em uma escala de Likert de cinco categorias. Para avaliar o 

desempenho, foram realizadas inferências estatísticas, mediante testes de hipóteses 

paramétricos e não paramétricos. Quanto ao desempenho, ambos os grupos tinham médias 

muito inferiores à média aceitável (5,5), determinada no início do estudo, apresentando média 

de 1,45 e desvio padrão (DP) de 0,58 para o grupo-controle e para o grupo experimental 

média de 1,65 com DP de 0,88, revelando baixa proficiência em Neuroanatomia Humana. As 

intervenções foram capazes de modificar a realidade de aprendizagem dos estudantes, onde o 

grupo-controle obteve média de 4,17 e DP de 1,69. Já o grupo experimental, por meio de uma 

metodologia alternativa, com o uso de recursos digitais e métodos do diagnóstico por 

imagens, obteve um melhor desempenho com média de 5,69 e DP de 1,88. Os testes 

estatísticos demonstram que o grupo experimental, teve melhor desempenho ao final do curso 

de aperfeiçoamento. 

 

Palavras-chave: Anatomia. Educação Superior. Radiologia. Diagnóstico por Imagem. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The teaching of Human Anatomy (AH) in the Superior Course of Technology (CST) in 

Radiology is fundamental for the training of the professional of the area. Without this 

knowledge, it is impossible to adequately read the image of the human body in 

complementing the plans and diagnoses of pathologies. The results of the National Student 

Performance Examination (Enade) in this course, in Brazil, in the last cycles (2007 to 2016), 

denote students' unsatisfactory performance in AH content. The insufficient and continuous 

performance of the students in the Enade, inquires about the methodology used in the 

discipline Human Anatomy in the CST in Radiology. This study aims to evaluate the 

perceptions and performance of CST students in Radiology before and after the use of 

imaging methods associated with Human Neuroanatomy (NH). It is, therefore, an action 

research, with the intervention of courses of improvement with and without the use of image, 

in groups (control and experimental). The research universe is composed of students of the 

CST in Radiology of the State of Ceará and the samples are 46 students. To evaluate the 

perceptions, an adaptation to the questionnaire, Student Evaluation Educational Quality 

(SEEQ) was used. The results demonstrate that students agree that the teaching of Human 

Anatomy is better understood when associated with imaging methods, with an overall rate of 

4.9 on a Likert scale of five categories. In order to evaluate performance, statistical inferences 

were made by means of parametric and non-parametric hypothesis tests. Regarding 

performance, both groups had averages well below the acceptable mean (5.5) determined at 

the beginning of the study, with a mean of 1.45 and a standard deviation (SD) of 0.58 for the 

control group and for the group experimental group of 1.65 with SD of 0.88, revealing low 

proficiency in Human Neuroanatomy. Interventions were able to modify students' learning 

reality, where the control group obtained a mean of 4.17 SD of 1.69. The experimental group, 

using an alternative methodology, with the use of digital resources and methods of image 

diagnosis, obtained a better performance with a mean of 5.69 and SD of 1.88. Statistical tests 

show that the experimental group performed better at the end of the training course. 

 

Keywords: Anatomy. Education, Higher. Radiology. Diagnostic Imaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento sobre Anatomia Humana (AH) é indispensável aos estudantes 

das Ciências da Saúde. No Curso Superior de Tecnologia (CST) em Radiologia, é 

fundamental, desde o primeiro ano universitário até a conclusão do curso, tornando-se 

imprescindível para a compreensão de outras disciplinas no decorrer da formação do 

tecnólogo em Radiologia (TnR), contribuindo para o desenvolvimento dos discentes e futuros 

profissionais.  

Analisou-se por meio deste estudo, o processo de ensino e aprendizagem na 

formação dos alunos dos CST em Radiologia, com a intenção de identificar as possíveis 

fragilidades do ensino da AH, buscando-se novas metodologias de ensino com associação 

teórica e prática. 

A Anatomia Humana como disciplina, para Wong e Tay (2005), Vavruk (2012) e 

Cardinot et al. (2014), é definida como um conteúdo descritivo que estuda, macro e 

microscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, tendo como 

principal característica ser autônoma e importante para as Ciências da Saúde.  

Para Cardinot et al. (2014), as estruturas anatômicas e suas relações são descritas 

por meio de referências topográficas por meio de livros, sendo difícil para o leitor visualizar 

as complexas relações anatômicas. Já o estudo por intermédio de cadáveres é o objeto real do 

estudo da AH e é defendido pelos anatomistas, como o método de ensino indispensável para o 

aprendizado da AH.  

As metodologias conservadoras de ensino, como aulas expositivas, são as técnicas 

mais comuns do ensino de AH. No CST em Radiologia, utilizam-se ferramentas relacionadas 

à área de Tecnologia da Informação (TI), dentre outras. O profissional TnR opera 

equipamentos médicos que possibilitam, por meio de métodos de imagens, o diagnóstico de 

doenças que dependem do conhecimento da AH para esse diagnóstico, e que é fundamental 

para o médico radiologista, e para o planejamento dos exames, função exclusiva do tecnólogo 

ou técnico em Radiologia.  

Talamoni e Bertolli Filho (2014b) descrevem que o ensino da AH no Brasil é um 

tema pouco explorado academicamente e que esse assunto deve ser mais bem estudado por 

sua importância na formação acadêmica e nas atividades profissionais. 

Ainda segundo os mesmos autores, a quase inexistência de visão mais abrangente 

do percurso da Anatomia contextualizada pelas contingências nacionais o que enseje 

insegurança entre os pesquisadores que buscam-se aprofundar nessa temática, majorada pelo 
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fato de que muitos dos dados disponíveis, nem sempre, se mostram suficientemente apurados 

(TALAMONI; BERTOLLI FILHO, 2014b, p. 1301). 

As tecnologias disponíveis para a área médica por via dos métodos do diagnóstico 

por imagens são meios indispensáveis aos cuidados em saúde para a prática da Medicina 

moderna. Métodos como Tomografia Computadorizada1 (TC), Ressonância Magnética2 (RM) 

e Medicina Nuclear3 (MN) exigem um conhecimento específico de AH por parte dos 

discentes na formulação de saberes e competências para seu desempenho profissional na 

execução de suas atividades como TnR.  

A busca de opções metodológicas que possam facilitar o entendimento da AH, 

além da correlação entre o ensino e atividade profissional, torna-se fundamental para a 

formação dos discentes do CST em Radiologia.  

No pensamento de Morán (2015), um equilíbrio entre a sala de aula e o ambiente 

profissional é fundamental para abrir a universidade ao mundo e trazer este para a 

universidade. Para ele, “[...] os novos caminhos estão mudando o modelo disciplinar por 

modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas [...]”. Isso exige uma 

mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, da organização das 

atividades didáticas, da organização dos espaços e tempos. (MORÁN, 2015, p. 19). 

A formação dos discentes do CST em Radiologia é expressa em uma pluralidade 

de conhecimentos específicos sobre os métodos do diagnóstico por imagem, além dos 

conhecimentos prévios sobre outras disciplinas, como Fisiologia Humana, Física e outros.   

Com efeito, as tecnologias das representações anatômicas do corpo humano 

atualizam-se constantemente e o conteúdo da disciplina está à disposição dos estudantes em 

variadas modalidades como livros, e-books (livros em formato digital) e plataformas 

interativas, todas possibilitando aos alunos acesso e suporte sobre este conteúdo.  

É preciso pensar, todavia, se o uso dos métodos empregados de modo a facilitar o 

ensino e aprendizagem dos discentes corresponde às expectativas quanto à formação 

profissional sob o aspecto do ensino da AH.  

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) parte integrante do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), mediante a Lei n° 10.861, de 

14 de abril de 2004, é responsável por avaliar o rendimento dos estudantes dos cursos de 

                                                           
1 Tomografia Computadorizada: técnica de imagem que permite visualizar cortes transversais da Anatomia 

Humana usando-se os raios X e o auxílio de um computador (CBR, 2017). 
2 Ressonância Magnética: método que utiliza radiação eletromagnética na formação da imagem, portanto, não 

emprega radiação ionizante (CBR, 2017). 
3 Medicina Nuclear: método do diagnóstico por imagem baseado na captação de isótopos radioativos artificiais 

ingeridos ou injetados em veia periférica (CBR, 2017). 
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graduação, concernente aos conteúdos programáticos, habilidades e competências, sendo 

fundamental para observar o desempenho dos estudantes nos cursos de graduação. No 

decorrer dos anos, o Enade destaca em seus relatórios trianuais (2007, 2010, 2013 e 2016) a 

ideia de que os CST em Radiologia registram um desempenho inferior sobre o conteúdo de 

AH. 

Partindo do princípio de que possa existir uma deficiência na formação do TnR, 

sob os aspectos do ensino da AH, faz-se necessário um estudo sobre o assunto. Portanto, é 

importante verificar a necessidade de melhorias na formação dos discentes acerca deste tema, 

na busca de metodologias de ensino e aprendizagem que possam contribuir para o 

desempenho e aprendizagem dos discentes. 

Em se tratando da Educação Profissional de nível tecnológico, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a organização e o funcionamento dos CST, reiteradas por 

via do Art. 1º da Resolução do CNE/CP nº 3 de 2002, definem que a educação profissional de 

nível tecnológico, integrada às distintas modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, "[...] objetivam garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências 

profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja 

utilização de tecnologias". (BRASIL, 2002, p. 41).  

O cérebro humano, e seu funcionamento, fonte do estudo da Neuroanatomia 

Humana (NH), destaca-se por sua superfície altamente convoluída, resultado da complexa 

citoarquitetura, conectividade e especialização funcional da espécie. O reconhecimento destas 

estruturas permite ao médico radiologista a descrição correta de uma lesão cerebral, facilita o 

diagnóstico precoce de doenças que acometem regiões específicas do encéfalo e é, para o 

TnR, fundamental para o entendimento dos métodos avançados de RM e TC (BERTHOLDO; 

VALENTINI; VEDOLIN, 2012) 

Assim, é importante destacar que os CST devem formar tecnólogos que sejam 

capazes de reunir conhecimentos e tecnologias que possibilitem sua inserção no mundo de 

trabalho.  

Portanto, no âmbito deste estudo, chegou-se à seguinte questão de pesquisa: 

Como o uso de métodos do diagnóstico por imagem, utilizados como metodologia alternativa 

no auxílio do ensino da AH, pode melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes do CST 

em Radiologia? Ante tal realidade, definiu-se a hipótese de pesquisa: A formação do discente 

na disciplina AH, com o auxílio de métodos do diagnóstico por imagem, favorece maior 

aprendizagem e desempenho do formando do CST em Radiologia.  
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Assim sendo, a  pesquisa tem como objetivo geral avaliar as percepções e o 

desempenho dos discentes do CST em Radiologia, associando o ensino da Neuroanatomia 

Humana, com e sem o uso de métodos do diagnóstico por imagem.  

Para alcançar o propósito deste estudo, destacam-se como objetivos específicos 

a) Apresentar os processos históricos do ensino da AH no Brasil. 

b) Estabelecer as relações entre o ensino da AH e os métodos do diagnóstico por 

imagem por meio de cursos de aperfeiçoamento. 

c) Diagnosticar a eficácia da aplicação dos métodos do diagnóstico por imagem 

no ensino da AH, como um meio alternativo na formação do TnR. 

d) Comparar as percepções e desempenhos dos grupos (controle e experimental), 

acerca do ensino da AH com e sem o uso de métodos do diagnóstico por imagem.  

O estudo aporta-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação 

Profissional de Nível Tecnológico, mediante o parecer do CNE/CP nº 29/2002 e a Resolução 

do CNE/CP nº 3 de 2002, além de contribuições de autores como Marker et al. (2010), e 

Heptonstall, Ali e Mankad (2016), todos com experiências sobre estudos que integraram o 

ensino da AH, com o auxílio de métodos do diagnóstico por imagem. 

Com efeito, a pesquisa é estruturada em sete capítulos, inclusas Introdução 

(primeiro) e a conclusão (sétimo). O segundo capítulo retrata os marcos históricos do ensino 

da AH, a relação luso-brasileira, com destaque para o Estado do Ceará e, por fim, o papel da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) no ensino da AH. 

O capitulo terceiro expressa as transformações do ensino tecnológico no Brasil; 

suas diretrizes curriculares; o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e o perfil dos 

discentes de acordo com o Enade, além do panorama profissional do tecnólogo em 

Radiologia.  

No capitulo quarto, são mostradas as novas tecnologias aplicadas ao ensino e o 

uso de métodos do diagnóstico por imagens para o ensino da AH.  

O quinto delineia a metodologia utilizada para a coleta, análise e tratamento dos 

dados . 

São abordados no sexto capítulo os resultados obtidos e discussões; e no sétimo se 

encerra o trabalho, com as conclusões. 
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2 O ENSINO DA ANATOMIA HUMANA  

 

Este capítulo faz uma retrospectiva histórica do ensino da AH desde as mais 

velhas civilizações ao período da Grécia Antiga, com destaque para o êxodo do ensino da 

Anatomia lusitana para o Brasil, com ênfase para o Estado do Ceará e, por fim, o papel da 

Faculdade de Medicina da UFC na disciplina Anatomia Humana. 

 

2.1 A trajetória do ensino de Anatomia Humana 

 

Para iniciarmos esta abordagem histórica sobre o ensino e a importância da AH na 

formação dos profissionais da área da saúde, faz-se necessário entender sua posição como 

disciplina fundamental e sua trajetória, além de seu reconhecimento como ciência.  

Nem sempre o estudo em cadáveres humanos, com o intuito de descobrir mais 

conhecimentos sobre a AH, foi considerado saber científico. Segundo Prodanov e Freitas 

(2013), etimologicamente, o termo ciência provém do verbo em latim Scire, que significa 

aprender, conhecer. Essa definição, entretanto, não é suficiente para diferenciar ciência de 

outras atividades envolvidas com o aprendizado e o conhecimento.  

A AH, como ciência, enfrentou diversas dificuldades éticas, filosóficas e, sobre- 

tudo, religiosas, pois, em determinado período da humanidade, o conhecimento científico nem 

sempre prevaleceu sobre a sabedoria popular, quando as ciências emergiam de várias fontes 

de conhecimento, em que o “popular” e o “científico” não se diferenciam pela fidedignidade 

nem pela origem do conhecimento.  

Assim, Lakatos e Marconi (2010), descrevem o conhecimento popular e o 

científico, defendendo o argumento de que, o que os diferencia é o modo ou o método e os 

instrumentos do conhecer. Com efeito, revelam dois aspectos; 

 
A ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e a verdade; 

Um objeto ou fenômeno [...], pode ser matéria de observação tanto para o cientista 

quanto para o homem comum; o que leva um ao conhecimento e outro ao vulgar ou 

popular é a forma de observação. (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 16). 

 

A história da AH remonta às mais antigas civilizações, sob as quais rudimentares 

dissecações4 eram efetuadas para o entendimento da maneira e função do corpo humano. As 

origens dos estudos em Anatomia, para Souza (2010), são obscuras e o seu desenvolvimento 

se fez de modo lento na sua história.  

                                                           
4 Dissecações: ação de dividir metodicamente em partes (um ser vivo ou cadáver) para estudar sua estrutura. 

(BECHARA, 2011, p.449) 



22 
 

No Período Pré-histórico5, o ato de descarnar6 animais foi fonte valiosa de 

informações anatômicas para os homens. Eles aprenderam que partes das vítimas poderiam 

ser usadas como alimentos, utensílios ou vestimentas.“Compreenderam que o sistema 

esquelético constituía um resistente arcabouço e que os músculos funcionavam para 

locomoção, usaram as vantagens da rigidez óssea para a fabricação de ferramentas e 

armas”.(SOUZA, 2010, p. 12). Segundo o mesmo autor, os primeiros relatos de estudos sobre 

AH foram feitos por civilizações do Antigo Oriente Médio. Os conhecimentos eram escassos 

e grosseiramente errôneos em razão da influência do subjetivismo místico, o qual restringia a 

violação de cadáveres humanos.  

Na Mesopotâmia e no Egito, as investigações das civilizações antigas 

representavam uma tentativa de descrever as forças básicas da vida. No Egito, nenhum estudo 

poderia ser feito no cadáver, já que embalsamar7 era um ritual religioso reservado para a 

realeza a fim de preparar os corpos para uma vida pós-morte. “As técnicas de 

embalsamamento egípcias poderiam ter contribuído enormemente para a AH se tivessem sido 

registradas, possibilitando estudos por longos períodos após a morte”.(SOUZA, 2010, p. 14). 

Já na antiga China, a relação com a acupuntura, os vasos e “canais”, reais ou 

imaginários, foram atentamente considerados pelos médicos chineses. “O saber anatômico-

fisiológico deste período, era presidido por cinco elementos básicos da natureza (ar, água, 

terra, fogo e madeira), fazendo correlação com cinco órgãos principais (coração, pulmão, rim, 

fígado e baço)”.(SOUZA, 2010, p.16).  

No cenário filosófico, a Grécia antiga teve papel fundamental no ensino da AH, na 

mitologia grega e na mitologia romana, por meio de Asclépio o deus da Medicina e da cura. 

Os relatos históricos dos escritores médicos, como Díocles (240-180 a.C.), eram citados ao 

lado de filósofos, como Platão (428-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), além de filósofos 

antigos no caso de Empédocles (495-444 a.C.) e Demócrito (ca.460-ca.370 a.C.), interessados 

em temas médicos, como Anatomia e Fisiologia do corpo humano (SOARES, 2008).  

Em termos bibliográficos, podemos destacar a obra o Corpus Hippocraticum 8, 

datada de, aproximadamente, 450 a.C. a 430 a.C., que aponta contribuições de Aristóteles, no 

campo da Anatomia e da Filosofia (BOYLAN, 1995). 

                                                           
5 Pré-histórico: período da historia humana anterior à escrita e ao uso de metais (BECHARA, 2011, p.1020). 
6 Descarnar: despegar a carne de (osso). (BECHARA, 2011, p.411) 
7 Embalsamar: empregar substâncias capazes de preservar (os cadáveres) da putrefação (BECHARA, 2011, 

p.472) 
8 Corpus Hippocraticum: coletânea de cerca de 60 tratados, principalmente do início da Grécia Clássica que 

embora tenha muitas vezes sua autoria vinculada a Hipócrates de Cós, em seu conjunto não pode ser atribuído a 

nenhum autor especifico. (BOYLAN, 1995). 
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Um personagem importante nesse período, sobretudo no desenvolvimento da AH, 

foi Claudius Galenus (138-201 d.C.). Ele estudou na escola médica de Alexandria por 

aproximadamente dez anos, dedicando-se aos conhecimentos anatômicos, “onde foi 

designado cirurgião dos gladiadores, função que lhe garantiu prestígio e reconhecimento 

profissional”.(TALAMONI, 2012, p. 79).  

Segundo os registros de Claudius Galenus, teriam sido realizadas na escola de 

Alexandria as primeiras dissecações públicas de animais e corpos humanos, além da aplicação 

do ensino da AH com caráter pedagógico”.(SINGER, 1996, p. 48). 

 
A filosofia anatômica de Claudius Galenus era descritiva e de cunho filosófico 

estoico, de modo que o “príncipe dos médicos” procurou justificar a forma e a 

estrutura de todos os órgãos em relação às funções para as quais ele acreditava que 

fossem destinados. Das suas contribuições, é possível apontar para o estudo do 

esqueleto humano, do sistema muscular, além de uma descrição do funcionamento 

do sistema circulatório, que, apesar de conter uma série de inferências equivocadas, 

seria utilizada até as descobertas de William Harvey, no século XVII. 
(TALAMONI, 2014a, p. 25). 

 

O então considerado “príncipe dos médicos”, “Claudius Galenus, foi uma figura 

fundamental na história da Medicina, sobretudo no desenvolvimento e concretização do 

ensino da AH, por efetivar investigações que se apoiavam tanto nos escritos hipocráticos 

quanto nos aristotélicos”.(TALAMONI, 2012, p. 77). 

 

2.2 A relação luso-brasileira no ensino da Anatomia nos séculos XVIII e XIX 

 

A história do ensino da AH no Brasil decorre da nossa ligação europeia por 

intermédio de Portugal, e deste, por seus vínculos com o Velho Mundo. Para melhor 

entendimento, conhecer a gênese do ensino da AH no Brasil se faz necessário por meio de 

breve regressão dos fatos e da introdução do ensino da AH como disciplina em Portugal na 

Universidade de Coimbra. 

 De acordo com Talamoni e Bertolli Filho (2014b), o ensino da AH em Portugal 

era defasado em relação a outros centros europeus. Eram raros os especialistas na área, onde, 

muitas vezes, anatomistas franceses e italianos eram solicitados pelas escolas médicas 

lusitanas, mas, sobretudo, pelo fato de o governo português, por vezes, decretar a proibição do 

estudo da AH em cadáveres humanos para alunos de Medicina.  

Assim como em qualquer tempo, o ensino da AH em Portugal necessitava de uma 

atualização curricular, sendo incorporada, em grande parte, pelos estatutos da Universidade de 

Coimbra em 1772, que visavam a reformar o ensino na Universidade.  
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O novo estatuto, em substituição ao de 1563, “[...] relaciona-se com os esforços 

empreendidos por parte do rei D. José I (1714-1777), em renovar as bases da cultura e da 

ciência em Portugal, tendo à frente de seu governo Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-

1782) conhecido mais tarde por Marquês de Pombal.”(ABREU, 2007, p. 150). 

Antes da atualização do estatuto da Universidade de Coimbra, em 1772, os 

médicos tinham uma formação essencialmente prática. Os alunos de Medicina tinham pouco 

acesso aos fundamentos cirúrgicos e anatômicos. “Após efetivação do estatuto em 1772, 

foram criadas as instalações do hospital escolar e o teatro anatômico”.(ABREU, 2007, p. 

154). Ainda segundo o mesmo autor, os textos dos estatutos redefiniam igualmente o papel do 

trabalho manual na formação dos médicos, além de valorizar o papel da AH no seu preparo. 

No ensino da prática cirúrgica, assim como o conhecimento sobre as patologias da época, se 

fazia necessário o acesso aos cadáveres.  

De acordo com Abreu (2007), o estatuto de 1772 destacava pontos relevantes para 

o estudo da AH em cadáveres, como consta a seguir: 

 
[...] para uso da anatomia, servirão os cadáveres dos que morrerem nos dois 

hospitais, da universidade e da cidade, e dos que forem justiçados, no caso de [havê-

los]”. Na falta de uns e outros, serviriam “os cadáveres de quaisquer pessoas que 

falecerem na cidade de Coimbra”. No documento, consideravam-se rebeldes e 

“inimigos do bem público” aqueles que se opunham a essas medidas ou dificultavam 

o acesso aos cadáveres destinados ao teatro anatômico. (ABREU, 2007, p. 155). 

 

Consoante notícia Aires Neto (1949), em seu estudo sobre o ensino da AH no 

Brasil, a transferência forçada da corte Portuguesa para o Brasil, em janeiro de 1808, a qual 

fugia da invasão da metrópole pelos exércitos de Napoleão Bonaparte (1769-1821), foi o 

início da história do ensino da Medicina no Brasil. Esta já era uma realidade no Brasil 

colonial, porém, até o ano de 1808, a formação médica só era possível por meio da migração 

dos estudantes para a Europa.  

Podemos identificar esta distinção entre médicos não diplomados nos relatos de 

Gomes (1940), em que destaca a realidade da época no período do Brasil colonial: 

 
No cenário da nossa medicina colonial, indivíduos que, não sendo médicos, 

premiados pelas circunstâncias, aqui tiveram que praticar a arte de curar e o fizeram 

com nobreza, elevação e consciência, às vezes superiores aos doutores diplomados. 

(GOMES, 1940, p.143). 
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2.3 O Êxodo do ensino da Anatomia no Brasil 

 

De volta a 1808, foi por meio de D. João VI (1767-1826), considerado por alguns 

médicos da época como Patrono da vida intelectual no Brasil, por influência do médico 

pernambucano José Correia Picanço (1745-1823), que foi instituida a primeira escola de 

Medicina no Estado da Bahia, quando o monarca assinou em 18 de fevereiro de 1808, 

documento que deu início ao ensino da Medicina ao criar a primeira das faculdades do Brasil, 

a Escola de Cirurgia da Bahia9.  

Nove meses depois, no Estado do Rio de Janeiro, era inaugurada a segunda escola 

de Medicina do País, em 5 de novembro do mesmo ano, criada por meio da Carta Régia10 de 

28 de janeiro de 1808. De acordo com Varela e Xavier (2001), para ingressar na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, o candidato deveria saber ler, escrever e compreender a língua 

francesa, além de pagar uma taxa de matrícula.  

O ensino da Anatomia e a importância de docentes para esta disciplina é destacada 

por Aires Neto (1949), ao enfatizar a relevância da Carta Régia que fundou o ensino da 

Medicina no País, o ensino médico na Bahia [...] havia somente dois professores, escolhidos 

por Picanço, que ensinariam não só a cirurgia propriamente dita, mas a anatomia, como bem 

essencial dela. (AIRES NETO, 1949, p. 80). 

Nessa ocasião, de acordo com Brasil (2016), os professores citados são Manuel 

José Estrela (1760-1840), natural da Bahia, responsável na época por lecionar a disciplina 

Cirurgia Especulativa e Prática, José Soares de Castro (1772-1849), português também foi, 

responsável, na época, por lecionar AH (AIRES NETO, 1949, p. 80).  

Segundo o mesmo autor, as condições de ensino, além da infraestrutura da época, 

eram bem rudimentares, como destaca: 

 
O professor de Anatomia não fazia do cargo uma sinecura11; eram severos e 

exigentes; reclamavam, constantemente do governo quando os estudantes gazeavam 

as aulas e, também, contra a retirada precipitada dos cadáveres necessários para as 

demonstrações práticas, dizendo que "não admitia que pudesse servir sem ter 

consciência de ser útil ao trabalho que prestava ao Estado e ao Rei”. (AIRES NETO, 

1949, p. 80). 

 

Outra figura importante na história do ensino da AH no Brasil, responsável por 

estruturar as Escola de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, foi Manoel Luiz Alvares de 

                                                           
9 Escola de Cirurgia da Bahia: hoje, Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
10 Carta Régia: documento oficial assinado por um monarca que segue para uma autoridade sem passar pela 

chancelaria, geralmente contendo determinações gerais e permanentes (BRASIL, 1808). 
11 Sinecura: emprego ou cargo bem remunerado exercido por pessoa que deseja proventos, sem trabalhar ou 

trabalhar pouco (BECHARA, 2011, p.1184). 
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Carvalho (1751-1824), baiano, formado em Medicina pela Universidade de Coimbra em 

1782. Foi médico honorário da Real Câmara e nomeado diretor dos estudos de Medicina e 

Cirurgia da Corte, com honras de físico-mor do Reino em 1812, sendo responsável por 

executar e elaborar o primeiro plano de estudos de cirurgia.  

O projeto de sua autoria ficou conhecido como a reforma de 1813, atualizando o 

ensino médico do Rio de Janeiro no mesmo ano e na Bahia em 1815. Desde essa data, a 

Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia passou a ser conhecida como academia médico-

cirúrgica do Rio de Janeiro (VARELA; XAVIER, 2001, p. 3). 

Em 1813, após a reforma, as disciplinas foram assim distribuídas: 

 
1º ano – Anatomia em geral, [...], química, farmacêutica e noções de matéria médica 

e cirúrgica sem aplicações; 

2º ano – Anatomia [...] e fisiologia; 

3º ano – Higiene [...], etiologia, patologia e terapêutica; 

4º ano – Instruções cirúrgicas, operações e arte obstetrícia [...];  

5ºano – Prática de medicina [...], assistência às lições do quarto e obstetrícia. 

(VARELA; XAVIER, 2001, p.3). 

 

Em 1820, D. João VI mandou adotar os novos estatutos, elaborados por José 

Maria Bomtempo. Em 1825, as disciplinas estavam distribuídas assim: 

 
1º ano – Anatomia; 

2º ano – Fisiologia e patologia;  

3º ano – Matéria médica, higiene geral e particular, terapêutica geral; 

4º ano – Instruções cirúrgicas; 

5º ano – Medicina clínica. (VARELA; XAVIER, 2001, p.4). 

 

Destaca-se o fato de que, do período imperial ao governo provisório de Getúlio 

Vargas, foram realizadas várias reformas nas estruturas curriculares dos cursos de Medicina, 

fatos históricos que precederam o ensino da AH no Brasil. Como disciplina, no Brasil, o 

ensino da AH não se resume apenas às faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia.  

Para Talamoni e Bertolli Filho (2014b), no Brasil, não havia maiores 

empreendimentos que visassem à consagração da Anatomia como disciplina autônoma, 

situação que se reproduzia no século XX, entre os especialistas formados no Rio de Janeiro, 

Bahia e mesmo após terem surgido outros cursos universitários que faziam uso do 

conhecimento anatômico (TALAMONI; BERTOLLI FILHO, 2014b, p.163).  

 

2.4 Anatomia Humana do século XVIII ao século XX no Ceará  

 

“O ensino da AH no Ceará confunde-se com o desenvolvimento da medicina no 

estado. No início do século XVIII, a população cearense não passava de 200 habitantes, não 
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tendo um grande destaque entre as demais capitanias, porém, com um crescimento chegando a 

dezenas de milhares ao final de duas décadas.” (LEAL, 1979, p.83). 

De acordo com Jucá Neto (2012), no Estado do Ceará, os lugares da época que 

mais se destacavam eram as vilas de Aracati, Crato, Icó, e Sobral, movimentadas pelo período 

da charqueada. No campo da Medicina, a Corte Portuguesa continuava a mandar para estas 

vilas os mesmos cirurgiões e sangradores apressadamente formados, “[...] sem base científica, 

e, muito menos sem qualquer outro interesse de melhoria de seus métodos de cura, situação 

agravada com a epidemia conhecida como “febre maligna”, em 1791, onde raríssimos, eram 

os profissionais capazes de tratar seus doentes”. (LEAL, 1979, p. 88). 

Somente em 1837, uma esperança surgiu no governo cearense, situação liderada 

pelo Padre José Martiniano de Alencar (1798-1860), o qual insistia que o Ceará tivesse um 

médico à altura do progresso que se instalava em outras províncias.  

Assim, surgiu o convite ao médico recém-formado e natural de Aracati, José 

Lourenço de Castro e Silva (1808-1874). Em 30 de novembro de 1837, o agora, Dr. José 

Lourenço, diplomado médico pela Faculdade do Rio de Janeiro, veio a ser o primeiro 

cearense a receber o título de “doutor”.  

Em meados do século XIX, dois médicos residentes no Ceará tiveram grande 

atuação na Capital Alencarina. Um deles foi o Dr. Liberato de Castro Carreira (1820-1903), 

aracatiense, que ingressou na Escola de Medicina do Rio de Janeiro em 1844, e o Dr. Marcos 

José Teófilo, formado em 1849, também atuando na Medicina local, sendo mais tarde pai do 

grande romancista, contista, naturalista, historiador e político, Rodolfo Marcos Teófilo (1853-

1932), comumente conhecido como Rodolfo Teófilo. (LEAL, 1979, p. 91). 

Ainda em Fortaleza, em 02 de dezembro de 1862, foi inaugurado o primeiro 

hospital da Capital, com 80 leitos, tendo como mantenedora a Irmandade Beneficente da 

Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, e, aos poucos, novas instalações hospitalares 

surgiam na Capital, “uma delas a Casa de Saúde São Lucas, inaugurado em 31 de dezembro 

de 1928, hoje Hospital Dr. César Cals”. (LEAL, 1979, p. 122).  

No século XX, passando-se quase 86 anos da inauguração do primeiro 

estabelecimento de saúde no Ceará, o ilustre médico Dr. Jurandir Moraes Picanço (1909-

1977), em conversa com o catedrático professor Antônio Austregésilo (1876-1876) da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, destacava a possibilidade de a cidade de Fortaleza 

já ter condições de caminhar para a instalação de um curso de Medicina. 

 Assim, em 28 de junho de 1947, a responsabilidade de organizar a futura 

Faculdade de Medicina do Ceará coube à Sociedade Promotora da Faculdade de Medicina, 
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formada pelo Dr. César Cals de Oliveira (1926-1991) (presidente de honra); Jurandir Moraes 

Picanço (1909-1977), (presidente); Antônio Jorge de Queiroz Jucá (1915-1965) (1º 

secretário); Alber Furtado de Vasconcelos (1914-1975) (2º secretário) e Eliezer Studart da 

Fonseca (1844-1974), como tesoureiro. (UFC, 2013).  

 

2.4.1 A Faculdade de Medicina do Ceará e o ensino da Anatomia Humana 

 

A formação médica no Ceará nos anos de 1940 passam a ter uma nova perspectiva 

no ensino dos profissionais médicos. Em 13 de abril de 1948, com autorização do Governo 

Federal, pelo então presidente da República, Marechal Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), 

foram abertas as inscrições do primeiro exame vestibular para a Faculdade de Medicina do 

Ceará, com 85 inscritos, concorrendo a 60 vagas, resultando apenas dez candidatos 

classificados, firmando-se o conceito da nascente faculdade, que já demonstrava seu criterioso 

padrão (LEAL, 1979; MARTINS, 1998).  

Nesse contexto, há 70 anos nascia a Faculdade de Medicina e, com ela, o ensino 

formal da AH, por intermédio da Universidade Federal do Ceará (UFC). Uma das 

dificuldades foi a formação do corpo docente, superada no período pelo fruto de que, entre os 

inúmeros médicos fixados em Fortaleza, muitos tinham a vocação para o magistério, pois já 

ensinavam ou dele eram integrantes nas escolas superiores de Farmácia, Odontologia e 

Direito. 

 A primeira aula magna, do Curso de Medicina ocorreu em 12 de maio de 1948, 

com o tema “Progresso da Cirurgia”, proferida pelo então diretor e representante do 

Magnífico Reitor da Faculdade Nacional de Medicina, Dr. Alfredo Montenegro (LEAL, 1979; 

MARTINS, 2003). 

Assim, em 14 de maio de 1948, as atividades na Faculdade de Medicina do Ceará 

tiveram início. O 1º ano do curso foi iniciado pelos professores José Magalhães, proferindo a 

disciplina de Histologia, e o ilustre professor e principal personagem do ensino da AH no 

Ceará, o professor catedrático, Dr. João Batista Saraiva Leão, sendo o primeiro professor da 

Faculdade de Medicina do Ceará a lecionar a disciplina de AH (MARTINS, 1998, p. 242). 

 O processo de reconhecimento da Faculdade de Medicina se deu em dezembro de 

1950 e, em 26 de dezembro de 1953, estava concluída a primeira turma de médicos. “Vale 

ressaltar que a turma de 1953 tinha apenas três concludentes”. (LEAL, 1979, p. 132). 

 Em depoimento, um ex-aluno da turma de 1957, percebe como as exigências dos 

exames eram rigorosas: 
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O vestibular para a Faculdade de Medicina era uma barreira quase intransponível, 

conseguir aprovação era a concretização de um sonho, ingressar na Faculdade de 

Medicina e nós tornarmos médicos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

2008, p. 10). 

 

O principal personagens da disciplina AH na Faculdade de Medicina da UFC foi o 

professor João Batista Saraiva Leão, nascido em 25 de dezembro de 1895, natural de 

Quixeramobim no sertão do Ceará, que, aos quatro anos de idade, perdeu tragicamente o pai, 

porém, com todas as dificuldades da época, fixou residência em Barretos, São Paulo, vindo a 

passar em um concurso dos correios, “[...] fato que foi o trampolim segundo ele, para a 

faculdade de medicina na Bahia, onde em 1927, já com seus 32 anos, vence o difícil 

vestibular”. (CÂMARA, 1995, p. 100).  

Em pouco tempo, revelou-se como um dos mais brilhantes acadêmicos, 

graduando-se em 1932, já com 37 anos, voltando a Fortaleza, onde foi professor da disciplina 

de Higiene e Anatomia no Colégio da Imaculada Conceição. Especializou-se em 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia, mas foi na disciplina Anatomia Humana seu grande 

destaque. O professor João Batista, dedicou muitos anos de sua vida à frente da disciplina 

Anatomia Descritiva da Faculdade de Farmácia e Odontologia. Foi na Faculdade de medicina 

seu grande destaque como um dos fundadores, em 1948, e professor titular de Anatomia 

Descritiva e Topográfica (MARTINS, 1998). 

O ilustre professor fez parte da primeira diretoria da Sociedade de Assistência aos 

Cegos, em 1942, e, com grande admiração de seus pares, foi eleito como primeiro diretor da 

Faculdade de Medicina no período de 1948 a 1950. Também esteve à frente do serviço de 

otorrinolaringologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e participou do grupo 

fundador do Instituto do Câncer do Ceará (ICC) em 1965. Aos 70 anos, teve sua 

aposentadoria compulsória decretada, situação a qual, nesse período, o fez dedicar-se a sua 

vocação literária, como membro do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará. 

Também foi integrante da Academia Cearense de Medicina, sendo homenageado em 1966 

com a honraria de professor emérito da UFC (MARTINS, 2003; INSTITUTO DO CANCER 

SO CEARÁ [2016]). 

Sua última homenagem em vida, ocorreu em 1976, no XXVII Congresso de 

Otorrinolaringologia, recebendo uma placa de prata alusiva aos seus relevantes serviços 

prestados à especialidade, vindo no ano seguinte (1977) a falecer aos 82 anos (CÂMARA, 

1995, p. 100; MARTINS, 1998, p. 233). 
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São inúmeros os depoimentos de ex-alunos sobre o Dr. João Batista à frente da 

disciplina de Anatomia Humana. Suas contribuições como ilustre professor ficaram marcadas 

e registadas na história da UFC.  

Foi ao lado do Theatro José de Alencar, localizado na rua Liberato Barroso em 

Fortaleza, a primeira sede da Faculdade de Medicina do Ceará, onde muitas vezes, em razão 

das exigências da disciplina do então professor João Batista, que alguns alunos passavam 

horas, inclusive noites, no laboratório de AH, se preparando para os testes no decorrer do 

semestre.  

Em uma dessas aulas, os alunos foram informados de que uma companhia de 

belas bailarinas estaria se apresentando no theatro. Um dos alunos conseguiu abrir o 

Laboratório de física que possibilitava uma visão privilegiada para os camarins do theatro e, 

não sendo uma surpresa, deparou a seguinte cena descrita por Martins (1998): 

 

Nos deparamos com lindas mulheres que a pequenos intervalos mudavam 

completamente o vestuário exibindo suas formidáveis formas anatômicas o que 

alguém na hora achou que seria uma ótima aula prática de Anatomia. A poucos 

metros das janelas dos camarins, olhando através de venezianas e com as luzes 

apagadas não podíamos ser observados. Foi um verdadeiro espetáculo [...], e que 

sem dúvida veio contribuir para que o estudo da Anatomia fosse para o “brejo”. 
(MARTINS, 1998, p. 327). 

 

A notícia aos poucos foi se espalhando, aumentando a frequência e o entusiasmo 

dos alunos para com o ensino da AH. A direção da Faculdade, na época, tomou conhecimento 

dos fatos e instalou uma sindicância, pois, na última noite que foi possível o acesso dos 

“estudiosos” alunos ao laboratório de Anatomia, a frequência foi tão grande que um aparelho 

de precisão de Física foi danificado.  

São tempos dos quais os alunos relatam ter saudades, das aulas no Laboratório de 

Anatomia da antiga sede da Faculdade de Medicina do Ceará (MARTINS, 2003, p. 270). Em 

outro depoimento, o mesmo autor descreve a narrativa de uma aluna sobre suas lembranças 

desta época: 

 

[...] o primeiro ano só tínhamos aulas de Anatomia e histologia [...], teoria pela 

manhã e prática à tarde, duvido que atualmente se saiba tanto acerca de órgãos e 

tecidos. À noite, “virávamos” estudando as peças preparadas artesanalmente pelo 

Dr. Saraiva Leão [...]. Nas noites de espetáculo no Teatro, lá iam os rapazes 

galgarem as janelas do prédio vizinho para surpreenderem a nudez das artistas se 

trocando [...]. (MARTINS, 1998, p. 329). 

 

A maioria das aulas de Anatomia em Laboratórios, tanto no passado quanto no 

presente, são marcantes para os alunos, em virtude de, muitas vezes, a presença de um 
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cadáver ser uma situação um, tanto quanto traumática para alguns estudantes, possibilitando 

modificações no seu estado físico e mental.  

Em uma aula no laboratório da UFC em 1979, como retrata Martins (2000), um 

aluno diante de certo nervosismo e ansiedade perante a primeira aula de Anatomia com o Dr. 

João Batista, sentia um estranho e penetrante odor de sapoti (fruta), cuja origem não 

conseguia localizar. Não contente, comentou com os colegas sobre o fato. Assim descreve seu 

primeiro contato com o laboratório de Anatomia:  

 
Enfim, o esperado e temido momento chegou e fomos conduzidos ao anfiteatro. À 

medida que nos aproximávamos, o odor tomava-se mais intenso, até que finalmente 

percebi do que se tratava a cena, que acredito, todos gravamos na retina, naqueles 

corpos inertes, sem identidade, sem dono, a nós destinados para estudo, ficou 

definitivamente associado ao sapoti. Meu Deus, quanto tempo sem comer sapoti. 

(MARTINS, 2000, p. 329). 

 

O ensino da AH traz preocupações ao professor da disciplina ao perceber as 

dificuldades teóricas e práticas apresentadas pelos acadêmicos. Isso decorre do caráter 

singular da disciplina, que denota um número considerável de estruturas incomuns e de 

complexo entendimento (SALBEGO et al, 2015, p. 24).  

Para tanto, o professor precisa utilizar práticas inovadoras, ter domínio do 

conteúdo da disciplina e conhecer propostas alternativas para estimular a participação do 

aluno, visando não só à memorização das estruturas anatômicas, mas, também, à sua 

correlação clínica e prática (SALBEGO et al, 2015). 

São estas e outras inúmeras histórias, que marcam os primórdios do ensino da AH 

na Faculdade de Medicina da UFC, do qual o professor João Batista Saraiva Leão esteve à 

frente, ministrando a disciplina Anatomia Descritiva. Após 41 anos de seu falecimento e 53 

anos de sua aposentadoria, seu nome ainda ecoa nos corredores dos laboratórios de Anatomia 

e no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), sobretudo, para aqueles que conhecem 

e admiram a história da Faculdade de Medicina da UFC e dela se orgulham.  
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3 TRANSFORMAÇÃO DO ENSINO TECNOLÓGICO NO BRASIL 

 

Este capítulo trata da educação de nível tecnológico, com destaque para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST), sobre- 

tudo, as particularidades dos CST em Radiologia e a profissão de tecnólogo em Radiologia. 

 

3.1 Os Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil 

 

A evolução educacional e tecnológica no Brasil, somada aos avanços e exigências 

do mercado de trabalho, exigem uma formação cada fez mais expressa em diversas áreas do 

conhecimento. Até os anos de 1980, a formação profissional limitava-se ao treinamento para a 

produção em série e padronizada.  

Hoje, nova realidade econômica e produtiva se estabeleceu com o 

desenvolvimento das tecnologias, “[...] exigindo sólida base de educação geral para todos os 

trabalhadores, através de programas de educação continuada, aperfeiçoamento, especialização 

e requalificação” (BRASIL, 2001, p. 01). A Educação Profissional passou, então, a ser 

concebida não mais como um simples instrumento de política assistencialistas, mas como 

importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e 

tecnológicas da sociedade”. (BRASIL, 2001). 

Conforme o Conselho Nacional de Educação (CNE), a influência das tecnologias 

e exigências por profissionais polivalentes, capazes de se adaptarem às constantes mudanças 

do mercado, fazem com que as Instituições de Ensino Superior (IES) busquem projetos e 

cursos diferenciados que atendam às necessidades do mercado de trabalho (BRASIL, 2001).  

Com efeito, o CNE, por meio do Parecer nº 436/2001, destaca que a Educação 

Profissional requer domínio operacional, compreensão global do processo produtivo, 

apreensão do saber tecnológico, valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões. Assim, a Educação Profissional teve que se 

atualizar e efetuar mudanças para acompanhar não apenas o mercado de trabalho, mas 

tembém, a transformação de uma geração de jovens estudantes (BRASIL, 2001). 

A Lei nº 9.394/96, que define as Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (LDB), 

em seu Capítulo III, descreve a Educação Profissional e Tecnológica: 

 
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (BRASIL, 1996, p. 31). 
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 O Art.39 da LDB, no § 1º, define que os cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando o estabelecimento 

de itinerários formativos diversos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de 

ensino. Assim, a Educação Profissional e Tecnológica abrange os seguintes eixos: 

 
I – Formação inicial e continuada ou qualificação profissional;     

II – Educação profissional técnica de nível médio; 

III – Educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

(BRASIL, 1996, p. 31). 

 

Destacamos o III eixo, o qual obedece às DCN para os Cursos Superiores de 

Tecnologia, estabelecidas pelo CNE, em cujo Art. 44 da LDB destaca as modalidades da 

Educação Superior:  

 
I - Cursos sequenciais [...]; 

II - Cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente [...]; 

III - Cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros [...]; 

IV - Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. (BRASIL, 1996, p. 21). 

 

Ainda sobre os cursos superiores de tecnologia, o CNE deixa claro que esta 

modalidade de curso surge como uma das principais respostas do setor educacional às 

necessidades e demandas da sociedade brasileira. O próprio CNE, por meio do Parecer nº 

436/2001, destaca:  

 
Os centros de educação tecnológica, parecem ser uma sólida e instigante estrutura 

institucional para abrigar e desenvolver a educação tecnológica, apresentando-se 

com características bastante interessantes para o ensino superior tecnológico, 

especialmente para os cursos que conduzem a diploma de tecnólogo (Brasil, 2001, p. 

03). 

 

 Assim, o CST exige para o seu ingresso a conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente, podendo os seus egressos, portadores do diploma de tecnólogo, darem 

prosseguimento aos seus estudos em outros cursos e programas de Educação Superior, como 

pós-graduação com destinação específica ou de complementação.  

O CST possui enfoque nos processos específicos de cada área profissional e 

procura aliar teoria e prática, a fim de possibilitar aos alunos o desenvolvimento de 

determinadas habilidades e competências em menor tempo do que aqueles praticados pelos 

cursos superiores tradicionais. O profissional com graduação tecnológica deve estar apto a 

desenvolver de modo pleno e inovador, atividades em uma determinada área profissional. 

Deve ter formação específica, “[...] objetivando a aplicação, desenvolvimento, pesquisa e 
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inovação tecnológica e a difusão de tecnologias, além da gestão de processos de produção de 

bens e serviços e, por fim, o desenvolvimento da capacidade empreendedora”. (BRASIL, 

2001, p. 09).  

Para o CNE (2001), a graduação tecnológica deve manter suas competências em 

sintonia com o mundo do trabalho e as características profissionais: 

 
[...] estas características somadas a uma duração reduzida dos cursos de graduação, 

atendendo assim ao interesse da juventude em dispor de um maior acesso ao 

mercado de trabalho [...]. A conclusão do curso, isto é, a aquisição da totalidade das 

competências de uma dada modalidade, conferirá um diploma de Curso Superior de 

Tecnologia (Tecnólogo). (BRASIL, 2001, p. 10). 

 

Assim, os CST passaram a ser uma realidade no Brasil, com sua aprovação pelo 

Parecer do CNE/CES nº436/2001 e por despacho publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 6 de abril de 2001(BRASIL, 2001). 

O Gráfico 1 traz a série histórica com base no 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que destaca o 

número de CST oferecidos em todo o Brasil, mostrando a expansão desta modalidade de 

ensino no País.  

Gráfico 1 - Expansão da oferta de cursos superiores de tecnologia no Brasil 

 

Fonte: Brasil/Inep (2016). 

 

Com o propósito de aprimorar e fortalecer os CST, o Ministério da Educação 

(MEC) lançou, em 2006, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), 

um informativo com os perfis e competências dos cursos de tecnologia, com atualização a 

cada três anos.  

Essas atualizações são importantes para assegurar que a formação dos tecnólogos 

acompanhe as dinâmicas dos setores produtivos e as evoluções tecnológicas que permeiam a 

formação tecnológica (BRASIL, 2016, p. 07).  
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Desde o momento em que os CST passaram a ter maior procura, foram criadas 

várias modalidades de cursos com caráter tecnológico. A quantidade de CST ofertados pelas 

EIS com base na primeira edição do CNCST (2006), cresce com o passar dos anos, chegando 

a 134 cursos em 2016, conforme podemos observar na Tabela 1. 

Tabela 1- Oferta de cursos de graduação tecnológica no Brasil 

Ano Quantidade de cursos 

2006 98 

2010 113 

2016 134 

Fonte: Brasil (2016). 

 

O CNCST, na medida em que relaciona os cursos superiores de tecnologia, traz 

informações essenciais sobre os perfis profissionais dos tecnólogos a respeito da organização 

e oferta dos cursos, subsidiando os procedimentos regulatórios referentes aos CST e orienta os 

estudantes, educadores, redes de ensino, instituições ofertantes, entidades de classe, 

empregadores e o público em geral acerca desses cursos (BRASIL, 2016). 

Para Gabriel Neto et al. (2013), as DCN exercem papel fundamental na formação 

profissional docente e discente, desde sua elaboração, as IES obtiveram liberdade para criar 

currículos, tendo assim papel fundamental na manutenção e elaboração destes. 

Podemos citar o Art. 2º das DCN dos cursos de tecnologia, ao exprimir que os 

cursos de Educação Profissional de nível tecnológico serão designados como CST e deverão: 

 
a) Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão 

do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 

b) Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, [...] no mundo do 

trabalho; 

c) Desenvolver competências profissionais [...] específicas, para a gestão de 

processos e a produção de bens e serviços; 

d) [...] avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da 

produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

e) [...] acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o 

prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; 

f) Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente dos cursos e seus currículos; 

g) Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 

respectiva organização curricular. (BRASIL, 2002, p. 42). 

 

Para Sacristán (2013), o currículo tem o sentido de estabelecer a carreira do 

estudante de maneira mais concreta, sobretudo, na organização daquilo que o aluno deverá 

aprender e superar e em que ordem deverá fazê-lo, nos alertando hora o fato de que o 

currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os primórdios relacionados à ideia 
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de seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos conhecimentos que representam, que 

é a seleção daquilo que será coberto pela ação de ensinar.  

Em termos modernos, poderíamos dizer que, “[...] com essa invenção unificadora, 

pode-se, em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será ensinado em cada 

situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a autonomia dos 

professores”. (SACRISTÁN 2013, p. 17). 

A organização curricular dos CST, que trata o Art. 6º da Resolução do CNE/CP nº 

3, reforça a importância do desenvolvimento de competências profissionais, formuladas em 

consonância com o perfil profissional, o qual define sua identidade e caracteriza o 

compromisso ético das instituições com os seus alunos, sociedade, e dá outras orientações:  

 
A organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários 

ao graduado em tecnologia, determina ainda que quando o perfil profissional de 

conclusão e a organização curricular incluírem competências profissionais de 

distintas áreas, o curso deverá ser classificado na área profissional predominante. 

(BRASIL, 2002, p. 2). 

 

Assim, no contexto deste estudo, é relevante que as IES que oferecem o CST em 

Radiologia possam constantemente refletir sobre os currículos, sendo fundamental que 

estejam em sintonia com as DCN para a organização e funcionamento dos CST, que é 

destaque no Art. 10º da Resolução do CNE/CP nº 3: 

 
As instituições de ensino, ao elaborarem os seus planos ou projetos pedagógicos dos 

cursos superiores de tecnologia, sem prejuízo do respectivo perfil profissional de 

conclusão identificado, deverão considerar as atribuições privativas ou exclusivas 

das profissões regulamentadas por lei. (BRASIL, 2002, p. 44). 

 

Reforçando o argumento sobre a necessidade de atualizações, por parte dos 

projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e suas respectivas matrizes curriculares, podemos citar 

a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 2010, cujo seu § 1º 

do Art.69º destaca: 

 

Quando houver decorrido prazo superior a 12 meses entre o protocolo do pedido e a 

abertura do formulário eletrônico de avaliação respectivo, será admitida a 

atualização do PPC, em formulário associado ao cadastro e-MEC, nos termos do art. 

61-C. (BRASIL, 2007, p. 29).  

 

A legislação pertinente prevê a constante atualização dos cursos, possibilitando 

uma melhora no currículo dos CST. São necessárias, no entanto, pesquisas e avaliações 

institucionais, no intuito de orientar a tomada de decisão dos coordenadores e administradores 

das IES. A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 
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Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como objetivo assegurar o processo nacional 

de avaliação das instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes, sendo um instrumento fundamental no 

acompanhamento e desempenho dos estudantes do Ensino Superior. 

Em seu Art.8º, o Sinaes define que a realização da avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes será de responsabilidade do INEP. Quanto aos 

objetivos e indicadores de qualidade da educação superior, destacamos o Art.5º: 

 

A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada 

mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

com a finalidade de aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, 

suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 

específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas 

do conhecimento. (BRASIL, 2004). 

 

De tal maneira, o Enade desempenha função primordial sobre os conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação e foi uma fonte 

importantepara a problematização e justificativa deste estudo. 

 

3.2 O CST em Radiologia e o perfil discente, de acordo com o Enade 

 

Com base nas informações contidas nos últimos relatórios dos Exames Nacionais 

de Desempenho dos Estudantes (Enade), é possível avaliar e conhecer as principais 

características que permeiam os CST em Radiologia do País, além de possibilitar a 

compreensão das principais particularidades do perfil discente.  

O Enade/2016, por meio da Portaria nº 05/2016, foi aplicado para fins de 

avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos que conferem diploma de tecnólogo na 

área de Radiologia. 

A área de Tecnologia em Radiologia contou com a participação de estudantes de 

93 cursos. Destaca-se a predominância das instituições privadas de ensino, que concentraram 

83 dos 93 cursos de tecnologia em Radiologia, correspondente a 89,2% dos cursos avaliados. 

No que se refere à modalidade de ensino, a educação presencial representa quase a 

totalidade dos cursos, 92 em 93 cursos. A região Sudeste foi a de maior representação, 

concentrando 43 cursos do total nacional. Nessa região, encontra-se ainda o curso único na 

modalidade a distância. A região Nordeste participou com 20 cursos como consta na Tabela 2, 

assim como as demais regiões do País. 
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Tabela 2 - Cursos avaliados no Enade/2016, por categoria administrativa – Radiologia 

Fonte: Brasil /Enade (2016). 

 

Dos 93 cursos de Radiologia avaliados no exame, 42, o equivalente a 45,2% do 

total, são oferecidos em universidades. As faculdades, apresentaram 36 cursos, 38,7% do 

total, enquanto os centros universitários ofereceram 15, o que corresponde a 16,1% do total de 

cursos. A região Sudeste apresentou o quantitativo mais elevado de cursos em dois tipos de 

organização acadêmica: universidades, com 29 cursos, e centros universitários, com seis, 

sendo também a região com maior proporção de cursos em universidades com 67,4%. O 

Nordeste figurou na segunda posição, com 20 cursos, dos quais dez eram vinculados a 

faculdades, seis a universidades e quatro a centros universitários, como se pode observar na 

Tabela 3, assim como o quantitativo das demais regiões do País. 

Tabela 3 - Cursos avaliados no Enade/2016, por organização acadêmica – Radiologia 

 

 

 

Fonte: Brasil /Enade (2016). 

 Categoria Administrativa da IES Modalidade de Ensino 

 
Região 

 
Total 

 
Pública 

 
Privada 

 
Educação a 
Distancia 

 
Educação 
Presencial 

BRASIL 93 
100,0% 

10 
10,8% 

83 
89,2% 

1 
1,1% 

92 
98,9% 

NORTE 7 
100,0% 

0 
0,0% 

7 
100,0% 

0 
0,0% 

7 
100,0% 

NORDESTE 20 
100,0% 

4 
20,0% 

16 
80,0% 

0 
0,0% 

20 
100,0% 

SUDESTE 43 
100,0% 

4 
9,3% 

39 
90,7% 

1 
2,3% 

42 
97,7% 

SUL 13 
100,0% 

2 
15,4% 

11 
84,% 

0 
0,0% 

13 
100,0% 

CENTRO-OESTE 10 
100,0% 

0 
0,0% 

10 
100,0% 

0 
0,0% 

10 
100,0% 

 Organização Acadêmica  da IES  

 
Região 

 
Total 

 
Universidade 

 
Centro 

Universitários 

 
Faculdades  

BRASIL 93 
100,0% 

42 
45,2% 

15 
16,1% 

36 
38,7% 

NORTE 7 
100,0% 

2 
28,6% 

0 
0,0% 

5 
71,4% 

NORDESTE 20 
100,0% 

6 
30,0% 

4 
20,0% 

10 
50,0% 

SUDESTE 43 
100,0% 

29 
67,4% 

6 
14,0% 

8 
18,6% 

SUL 13 
100,0% 

4 
30,8% 

2 
15,4% 

7 
53,8% 

CENTRO-OESTE 10 
100,0% 

1 
10,0% 

3 
30,0% 

6 
60,0% 
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A distribuição dos cursos avaliados no Enade/2016, na área de Tecnologia em 

Radiologia, por Unidade da Federação (UF). Na legenda da Figura 1, a notação x ┤y indica 

que o intervalo não inclui x e inclui y. Assim, foram avaliandos cursos em 23 estados. São 

Paulo e Rio de Janeiro foram aqueles com maior representação, seguidos do Paraná e Distrito 

Federal, juntos correspondem a mais da metade dos CST em Radiologia (53,8%) avaliados no 

Enade/2016. 

 No outro extremo, encontram-se os estados que participaram com apenas um 

curso cada um e que representam 6,5% do total de cursos,  Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande 

do Norte, Maranhão, Amapá, Acre, Espírito Santo, Tocantins, Roraima e Rondônia.  

 

Figura 1 - Cursos por UF– Enade/2016 – Tecnologia em Radiologia 

Fonte: Brasil /Enade (2016). 

 

No contexto deste estudo, a oferta de cursos no Estado do Ceará, em consulta 

realizada ao sistema e-MEC, o estado atualmente possui cinco IES que oferecem o CST em 

Radiologia, todas concentradas na Capital e na categoria administrativa de IES privadas, 

conforme a Figura 1.  

O relatório-síntese da prova do Enade/2016 traz um panorama atual do 

desempenho dos estudantes dos CST em Radiologia no Brasil. A avaliação de desempenho 

dos estudantes possuía 10 questões que tratavam dos componentes de formação geral e 30 de 

componentes específicos, sendo 02 discursivas de formação geral e 8 discursivas de formação 

específica distribuídas conforme mostra a Quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição do fator peso das questões da avaliação Enade/2016 

Partes  Número das 

questões  

Peso das questões 

no componente 

Peso dos 

componentes no 

cálculo da nota 

Formação Geral/Discursiva D1 e D2 40%  

25% Formação Geral/Objetivas 1 a 8 60% 

Componente especéfico/ Discursiva D3 a D5 15%  

75% Componente especéfico/ Objetivas 9 a 35 85% 

Questionário de Percepção da Prova 1 a 9 --- --- 

Fonte: Brasil /Enade (2016). 

 

A média do Enade/2016 para o CST em Radiologia foi de 41,1. Na avaliação por 

categoria administrativa, os estudantes das IES públicas obtiveram média de 47,1, já as IES 

privadas obtiveram média de 40,3. Os alunos da região Norte obtiveram a média mais baixa 

(38,2), e os da região Sul obtiveram a média mais alta (44,0). As demais médias foram: 40,4 

na região Nordeste, 41,5 na região Sudeste e 39,6 na região Centro-Oeste. Levando-se em 

consideração o fato de que a pontuação total da prova é de 100 pontos, a média geral em todas 

as regiões em termos percentuais não chegou a 50% do total da prova do Enade/2016. A 

estatística geral das médias, conforme a região, podem ser analisadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Estatísticas das notas do Enade/2016 - Tecnólogo em Radiologia, conforme as regiões 

Fonte: Brasil /Enade (2016). 

 

Apesar da baixa média geral na avaliação Enade/2016, a série histórica demonstra 

que as médias gerais das provas do Enade para os CST em Radiologia estão crescendo 

lentamente ao passar dos anos.  

O Gráfico 2 demonstra uma tímida melhora na média geral das avaliações de 

desempenho dos estudantes do CST em Radiologia nos anos de 2013 a 2016, com média de 

40,3 e 41,1 respectivamente. 

 

 

 

 
Estatísticas 
Básicas 

 
BRASIL 

 
NORTE 

 
NORDESTE 

 
SUDESTE 

 
SUL 

 
CENTRO-

OESTE   

Média  41,1 38,2 40,4 41,5 44,0 39,6 

Erro padão da 
média  

0,2 0,7 0,5 0,3 0,6 0,9 

Desvio padrão 11,7 10,7 12,0 11,3 12,0 12,4 

Mínima  5,3 8,6 5,3 6,7 16,4 11,9 

Mediana  40,6 38,1 39,7 41,1 43,1 39,2 

Máxima 88,3 74,8 79,2 75,3 88,3 70,9 
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Gráfico 2 - Série histórica das médias gerais das provas do Enade - Tecnólogo em Radiologia 

 

 

Fonte: Brasil /Enade (2007;2010;2013;2016). 

 

3.2.1 Análises das questões objetivas do Enade/2016 

 

A média nacional do componente de formação geral para as questões objetivas 

(total de oito questões) foi de 32,8 e 45,1 para o componente de formação especifica (total de 

27 questões). Considerando que a pontuação total de cada componente é de 100 pontos, a 

média geral em todas as regiões em termos percentuais também não chegou a 50% do total da 

prova em nenhum dos componentes avaliados. Todas as regiões do País ficaram abaixo da 

média nacional, com exceção da região Sul, com 35,0, para formação geral, e 48,3 para 

formação especifica. 

 

3.2.2 Análises das questões discursivas do Enade/2016 

 

A média nacional do componente de formação geral para as questões discursivas 

(total de duas questões) foi de 49,2 e de 22,1 para o componente de formação especifica (total 

de três questões), (Anexo A e B).  

Todas as regiões do País expressaram uma média abaixo da média nacional, com 

exceção da região Sul, com 51,2 para o componente de formação geral e de 25,0 para 

formação especifica. A média geral em todas as regiões no componente de formação 

especifica não chegou a 30% do total da prova do Enade/2016. 

Isso demonstra a dificuldade dos alunos na resolubilidade de questões que 

necessitam de habilidades na leitura e escrita, além dos conhecimentos específicos necessários 

para desenvolvimento lógico sobre os questionamentos levantados na prova.  
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De acordo com Araújo (2017), a leitura é um processo no qual o leitor realiza um 

trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, desde seus objetivos e conhecimento 

sobre o assunto e acerca do autor.  

Para Silva (2012), as questões discursivas testam os conhecimentos e/ou 

habilidades que precisam ser expressas de maneira redacional. O examinador quer saber se o 

estudante é capaz de explicar o conhecimento que ele possui. Assim, as questões discursivas, 

como a própria denominação sugere, são aquelas a exigir do estudante que ele discuta o 

conteudo solicitado.  

Com efeito, é preocupante o fato de os alunos do CST em Radiologia terem um 

desempenho tão baixo nas questões discursivas e dificuldades de interpretação dos 

conhecimentos específicos no Enade/2016.  

Estas questões (Anexos A e B) exigiam conhecimentos básicos que integram a 

formação do TnR, como AH e interpretação de métodos do diagnóstico por imagens, 

conforme destaca o relatório Enade/2016: 

 
O conteúdo da questão nº 3 está adequado em relação às diretrizes curriculares para 

a área de radiologia. Os conhecimentos necessários para responder à questão são 

básicos, envolvem práticas para se realizar um exame corriqueiro de radiologia 

geral. Envolve, ainda, conhecimentos primários de anatomia. (BRASIL, 2016, p. 

78). 

 

A média dos estudantes de todo o Brasil, na questão discursiva nº 3 (Anexo A), 

foi de 31,1. A menor média nessa questão foi obtida pelos alunos da região Centro-Oeste 

(26,5), enquanto a maior média foi obtida na região Sul (33,6). A nota máxima (100,0) foi 

alcançada por pelo menos um aluno em todas as  região. 

O relatório aponta que um dos itens abordados na questão de nº 3, (Anexo A) o 

item ‘c’, referente ao conhecimento da AH, considerado muito fácil, foi respondido 

corretamente pela maioria dos alunos.  

Já as respostas inadequadas entretanto, deixaram evidenciado o fato de que os 

respondentes não detêm o conhecimento mínimo de AH.  

Os avaliadores concluem a análise da questão discursiva nº 3 com o seguinte 

diagnóstico: 

 
Como já foi relatado, o conhecimento da anatomia humana observado era dos mais 

básicos e, portanto, preocupa terem sido observadas respostas com erros nesse 

aspecto. Da mesma forma, o conhecimento da técnica radiológica era bastante 

básico, e a resposta de alguns estudantes a essa questão mostrou que esses não 

possuem saberem mínimos e suficientes para exercerem a função de tecnólogos. 

(BRASIL, 2016, p. 78). 
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Na questão discursiva nº 4ª (Anexo B) sobre conhecimentos específicos, os itens 

também demandavam conhecimentos básicos em AH. Os avaliadores descrevem que, de 

modo geral, não houve por parte dos alunos interpretações muito equivocadas do que foi 

solicitado. Os itens eram considerados fáceis, porém, o relatório destaca: 

 
No primeiro item da questão nº 4, confirmou-se o desconhecimento de Anatomia já 

constatado nas respostas da questão nº 3. Diversos estudantes citaram estruturas 

anatômicas que sequer existiam na imagem (exemplos: coração, pulmões, etc.). 

(BRASIL, 2016, p. 80).   

 

O desempenho dos alunos na prova Enade/2016, na questão discursiva nº 4ª 

(Anexo B), foi inferior ao da questão discursiva nº 3 (Anexo A), no qual, a média geral do 

Brasil foi de 22, sendo a menor média na região Norte (13,0) e a maior na região Sudeste 

(24,5). O percentual de alunos com nota zero é de aproximadamente 27% do total de alunos, e 

dos que deixaram a resposta em branco ficou em torno de 3%. A nota máxima (100,0) foi 

atingida por, pelo menos, um concluinte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. 

Esta situação pode estar associada à dificuldade dos alunos na interpretação 

textual e/ou no desconhecimento deles sobre o conteúdo básico de AH.  

Sendo assim, é importante uma reflexão, não apenas sobre o ensino da AH, mas, 

também, na formação do Tecnólogo em Radiologia em todo o País, não sendo apenas uma 

evidência local (BRASIL, 2016).  

Os avaliadores finalizam o relatório Enade/2016 sobre as questões de 

conhecimento especifico, enfatizando que. 

 
Houve um número enorme de notas fracas, principalmente, em virtude da falta de 

conhecimento de anatomia [...]. Houve muitos erros de identificação das estruturas 

anatômicas [...]. É necessário que o conhecimento de Anatomia seja mais exigido 

pelos cursos da área. (BRASIL, 2016, p. 81).  

 

Em análise dos relatórios anteriores, já se evidenciava a preocupação dos 

avaliadores com o desconhecimento dos alunos sobre AH.  

O relatório Enade/2013, também traz fatos relevantes sobre as questões 

discursivas (total de três questões) (Anexo C, D e E), como a questão nº 3 do Enade/2013 

(Anexo C), que exigia em um dos seus itens (b) conhecimento sobre um procedimento técnico 

rotineiro, com nível de profundidade e de dificuldade baixo.  

O relatório, contudo, destacou que poucos foram os alunos que interpretaram o 

que foi solicitado. Os avaliadores descrevem o desempenho dos alunos na questão nº 3 

(Anexo C), do Enade/2013 da seguinte maneira: 

 



44 
 

Foram muitas as respostas que relatavam os acidentes anatômicos, embora muito 

poucas o tivessem feito integralmente. O desempenho dos alunos foi muito baixo, 

evidenciando desconhecimento do assunto e dificuldade de interpretação de textos. 

Não houve resposta integralmente correta. Apesar disso, o desempenho nas outras 

duas questões discursivas do componente específico foi ainda mais baixo. (BRASIL, 

2013, p. 76).   

 

A média dos estudantes de todo o Brasil na questão discursiva nº 3 do Enade/2013 

foi de 8,2, sendo a menor média nessa questão, obtida pelos alunos da região Norte (5,8), 

enquanto a maior média foi obtida na região Sul (11,0). A maior nota foi alcançada por pelo 

menos um aluno, tanto na região Nordeste quanto na região Centro-Oeste (100,0). 

Sobre as outras duas questões discursivas, uma delas a questão nº 4 (Anexo D) 

tinha um enunciado claro e era adequada ao conteúdo exigido para o tecnólogo em 

Radiologia. A profundidade do conhecimento exigido para responder ao que foi solicitado nos 

três itens era baixa e não havia possibilidade de interpretações diferentes das esperadas. 

Exigiu-se dos alunos conhecimentos prévios de AH onde os avaliadores destacam que “ a 

grande parte dos alunos se perdeu discutindo detalhes não solicitados, como o 

posicionamento, [...] notou - se um desconhecimento geral da anatomia torácica [...]. A 

imensa maioria das respostas foi muito fraca” (BRASIL, 2013, p. 78). 

O desempenho médio dos estudantes na questão nº 4 (Anexo E) foi inferior ao 

desempenho na questão de nº 3 (Anexo C). A média geral do Brasil foi de 5,2, sendo a menor 

média registrada na região Nordeste (3,5) e a maior na região Sul (7,1).  

Observam-se que, de acordo com os resultados, se faz necessário rever as 

condições de ensino e aprendizagem, juntamente com as metodologias aplicadas na formação 

do tecnólogo em Radiologia, sobretudo em conteúdos básicos que possibilitem a prática 

associada à atividade profissional, sendo uma orientação do MEC, já mencionadas nas DCN 

para os CST em todo o território nacional. É imprescindível que as IES realizem de maneira 

permanente e contínua, avaliações sobre as metodologias de ensino e aprendizagem e que 

esses resultados possam servir de base para intervenções pontuais.  

Para Andreollo (2000), os objetivos gerais e específicos para a formação do TnR, 

assim como em qualquer outra formação, incluem competências técnicas, éticas e humanistas, 

exigindo que esta formação se desenvolva durante a graduação, juntamente com a capacidade 

de aprimoramento. 

Para Lakatos e Marconi (2010), pode-se utilizar vários métodos para o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos, desde que o método obedeça a um 

conjunto de atividades sistemáticas e também racionais que, com segurança, permita alcançar 
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o objetivo proposto, traçando o caminho a ser seguido, determinando erros e auxiliando as 

decisões.  

O aluno deve ser encorajado a atitudes positivas perante a realização e 

resolubilidade de problemas pela formulação de experiências pessoais, pois, a “[...] 

criatividade envolve ideias originais, novos e diferentes pontos de vista, onde deve existir 

flexibilidade, formas de se trabalhar conteúdos mais acessíveis e mais fáceis de serem 

entendidos por parte dos alunos”. (STOBAUS; MOURINO, 2000, p. 143). 

 

3.3 A profissão do tecnólogo em Radiologia 

 

O profissional formado em curso de tecnologia em da Radiologia desempenha  

atividades ocupacionais executando as técnicas radiológicas para aquisição de imagens na 

área médica, aplicando a radiação ionizante como terapia na Radioterapia e na Medicina 

nuclear, além de procedimentos de aquisição de imagem na Radiologia industrial, ressonância 

magnética, tomografia computadoriza e Radiologia veterinária.  

Estes profissionais, também, podem supervisionar as aplicações das técnicas 

radiográficas mediante a coordenação de equipes de trabalho nos serviços de diagnóstico por 

imagem, desenvolvendo atividades de implantação, gerenciamento e supervisão de programas 

de controle de qualidade e radioproteção nos serviços de diagnóstico por imagem. “Assim 

como vistoriar e emitir parecer técnico em sua área de formação, como também monitorar, 

quantificar e aperfeiçoar a produção de rejeitos radiológicos”. (BRASIL, 2012, p. 15). 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em janeiro de 2013, publicou o 

código de Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) descrevendo as funções e ocupações 

do tecnólogo em Radiologia por meio do CBO nº 3241-20. 

Assim, o MTE mediante suas atribuições, define os tecnólogos em Radiologia 

como profissionais que realizam exames de diagnóstico ou de tratamento; processam imagens 

e/ou gráficos; planejam atendimento; organizam área de trabalho, equipamentos e acessórios; 

operam equipamentos; preparam paciente para exame de diagnóstico ou de tratamento; atuam 

na orientação de pacientes, familiares e cuidadores e trabalham com biossegurança (BRASIL, 

2011).  

Apesar do reconhecimento por parte do MTE, além das definições das atividades 

ocupacionais, a profissão de tecnólogo no Brasil é cercada por várias particularidades e 

problemas inerentes à regulamentação do ofício, em razão da falta de uma legislação 

específica.  
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Tramita na Câmara dos Deputados, desde 2007, o Projeto de Lei nº 2.245/2007, 

que tenta regulamentar a profissão de tecnólogo e dá outras providências sobre o exercício da 

profissão de Tecnólogo. O projeto destaca que se deve proceder acerca de regulamentação dos 

CST, com a máxima atenção, sob a alegação de que o excesso de regulamentação pode 

inviabilizar o pleno exercício da atividade.  

Destaca, ainda, pontos pelos quais o projeto se arrasta por dez anos (BRASIL, 

2007). 

 
Como os tecnólogos exercem uma gama variada de atividades, é provável que uma 

lei que regulamente o exercício de seu ofício não consiga englobar todos 

profissionais, impedindo, dessa forma, que alguns possam continuar a exercer suas 

ocupações. Essa situação é incompatível com uma lei que tenha o objetivo de dispor 

sobre a valorização do trabalhador. (BRASIL, 2007, p. 4). 

 

O projeto descreve, ainda, problemas que remetem à fiscalização e ao registro do 

exercício da profissão, tanto aos conselhos quanto ao MTE, pois a fiscalização destas 

atividades deve ser realizada por autarquias especiais, e os conselhos somente podem ser 

criados por lei de iniciativa do Presidente da República de acordo com a Constituição Federal 

(CF).  

Esse problema que poderia ser resolvido assim: 

 
[...] vincular os Tecnólogos aos conselhos de fiscalização já existentes, conforme a 

sua área de atuação. Esses profissionais, assim, poderão se registrar nas referidas 

entidades, de acordo com suas resoluções internas, podendo ser levadas em 

consideração as denominações constantes na CBO [...], e o CNCST, que assim 

relaciona os segmentos de formação profissional. (BRASIL, 2007, p. 5). 

 

Por fim, no caso da profissão de tecnologia em Radiologia, ainda hoje, não 

regulamentada, pelos motivos até aqui já expostos, o Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia (CONTER), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 7.394/85, 

através da Resolução nº 02 de 04 de maio de 2012, que institui e normatiza atribuições, 

competências e funções do profissional TnR, destaca em seu Art. 1º, § 1º e 2º, os seguintes 

requisitos: 

 
§ 1º- Constitui requisito básico para o exercício da profissão do Tecnólogo em 

radiologia, possuir Diploma de Graduação em Tecnologia em Radiologia, emitido 

por IES, cujo curso seja reconhecido e/ou autorizado pelo MEC. 

§ 2º- ficam asseguradas e garantidas ao Tecnólogo, todas as demais atribuições, 

competências e funções, já regradas pelo sistema CONTER/CRTRs. (BRASIL, 

2012, p. 2). 

 

Mediante essa Resolução que a priori, absorve os profissionais TnR, o Conter, em 

seu Art. 2º da Resolução nº 02/2012, define as áreas de atuação dos TnR no setor de 
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diagnóstico por imagem, que trata o inciso I do Art. 1º da Lei nº 7.394/85, sendo os 

procedimentos realizados nas seguintes subáreas: “[...] radiologia convencional; radiologia 

digital; mamografia; hemodinâmica; TC; densitometria óssea; RM; medicina nuclear; 

litotripsia extracorpórea; estação de trabalho (Workstation); ultrassonografia e PET/Scan ou 

PET-CT”. (BRASIL, 1985; BRASIL, 2012). 

De acordo com o Conter (2018), na tentativa de uma mudança na situação legal da 

atividade do TnR, o Conselho editou documento que, segundo ele, pode servir de base para as 

diretrizes curriculares nacionais dos CST em Radiologia. O documento foi entregue ao MEC, 

sendo a primeira vez que uma autarquia federal oficializa uma iniciativa dessa natureza, para 

uniformizar e padronizar a formação tecnológica em todo o País.  

Segundo os membros da Comissão, o objetivo é preparar os estudantes para o 

mercado de trabalho, facilitar o acesso ao emprego e garantir a permanência dos profissionais 

das técnicas radiológicas em um mercado cada vez mais tecnológico, diversificado e exigente 

(CONTER, 2018).  

 No encontro, os representantes dos conselhos federais na área da saúde 

participaram de um debate sobre o mercado de trabalho, competências, campos de atuação e 

perfil profissional dos alunos egressos dos CST, com suporte nas resoluções apresentadas 

pelos grupos de trabalho. Ficou acordado que o Ministério da Saúde (MS) irá elaborar uma 

nota técnica, reconhecendo o CST em Radiologia, permitindo a implementação da carreira no 

serviço público (CONTER, 2018). 

Destacamos as ideias de Pereira (1991), para quem o sentido de uma lei, como 

“[...] instrumento jurídico aprovado pelo poder legislativo, e nesse sentido, sendo a lei 

propriamente dita, as resoluções emitidas pelos conselhos de classes, embora não sejam uma 

lei no sentido estrito da palavra (votada e aprovada pelo Poder Legislativo), é uma lei jurídica 

com a denominação técnica”. Segundo a mesma autora, assim como um código de ética, 

sendo uma resolução interna, destaca o seguinte aspeto: 

 
[...] poderíamos denominar de dinâmico, ou seja, de acordo com a evolução das 

ideias e da própria profissão, alguns artigos podem ser revistos, transformados ou 

reeditados. Não que a Lei em seu sentido estrito não tenha esta qualidade, mas tendo 

ela que ser aprovada por um legislativo, ela tem um caráter mais definitivo, menos 

mutável. (PEREIRA, 1991, p. 34). 

 

Por fim, destacamos uma grande fragilidade legal da profissão de tecnólogo no 

Brasil, fato que traz insegurança jurídica para todos os profissionais com a titulação 

tecnológica, sobretudo para os tecnólogos em Radiologia. 
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4 NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DA AH 

 

Esse capítulo trata, inicialmente, da literatura sobre tecnologias aplicadas ao 

ensino da AH. Em seguida, faz um levantamento do uso de métodos de diagnóstico por 

imagem no ensino da Anatomia Humana. 

 

4.1 O ensino da Anatomia Humana na esteira  das tecnologias 

 

Com a difusão das tecnologias educacionais, além do dinamismo e contribuição 

por suas vantagens, as novas tecnologias oferecem aos docentes e discentes como usuários, 

melhorias na compreensão do ensino, sobretudo, respeitando as individualidades. Embora 

essas vantagens sejam reconhecidas, as tecnologias educacionais precisam ser avaliadas para 

garantir a qualidade como um método válido e cientificamente eficiente. (WHARRAD et al., 

2001; KAVEEVIVITCHAI et al., 2009; BLAKE, 2010; FONSECA et al., 2013.) 

Autores como Santos e Leite (2014) e Fornaziero et al. (2010), destacam no 

entanto, as vantagens associadas às tecnologias educacionais mediante a percepção dos 

estudantes, que se mostram favoráveis aos aspectos flexíveis de ensino, com o objetivo de 

complementar, aprimorar, tornar mais dinâmico o ensino, mas nunca substituir a capacidade 

de interação alunos e professores (SILVEIRA et al., 2010; FONSECA et al., 2013).  

Destaca-se o cuidado quanto à introdução de novas tecnologias, para que essas 

experiências não se tornem frustrantes, tendo um efeito antagônico, sobre o propósito que se 

pretende como evidenciam Góes et al. (2015): 

 
Todavia, antes de o aluno interagir com a tecnologia educacional, faz-se necessário 

que lhe seja explicado o seu funcionamento e esclarecidos os objetivos que se 

pretendem atingir. Por esse motivo, ao acessar o ambiente virtual, é apresentado um 

menu inicial com informações que vão desde os objetivos da ferramenta até o modo 

de utilizá-la, na tentativa de oferecer ao usuário final mais segurança no manuseio da 

tecnologia, respeitando o controle do usuário, um dos princípios da usabilidade.(p. 

41). 

 

Para Fornaziero e Gil (2003), a responsabilidade das IES, além dos desafios de 

inserir no mercado de trabalho profissionais com solida formação, devem, sobretudo, 

estimular o desenvolvimento criativo ante as situações do cotidiano, com bom domínio das 

tecnologias. Perante este avanço tecnológico, boa parte das IES do Brasil, “[...] acredita na 

possibilidade de mudanças das práticas pedagógicas em sala de aula, visto que a tecnologia já 

está inserida no dia-a-dia dos estudantes e que o processo de ensino e aprendizagem devem 

ser condizentes com a realidade que os alunos vivenciam”. (FORNAZIERO; GIL, 2003, p. 
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142). Os mesmos autores fazem uma reflexão sobre o ensino da AH e destacam suas ideias, 

de maneira que: 

 
A temática sobre o ensino da Anatomia Humana, por sua vez, precisa ser repensada 

para corresponder às expectativas deste novo e atual momento; para contribuir para 

a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem dos futuros profissionais 

de saúde a partir das reflexões sobre o ensino da Anatomia Humana no contexto 

atual; para incitar, por meio de um processo de reflexão, reavaliações de práticas 

docentes quanto à utilização de recursos tecnológicos pelo profissional da educação 

no ensino superior, estudar a questão da inserção da tecnologia no ensino da 

Anatomia Humana e propiciar alternativas para integrar e dinamizar as aulas de 

Anatomia Humana, de maneira a favorecer uma aprendizagem coerente com a 

realidade ética e social e com o mercado de trabalho que os estudantes dos cursos da 

área de saúde encontrarão após sua graduação. (FORNAZIERO; GIL, 2003, p. 142). 

 

Pensando diferentemente dos autores que defendem as novas tecnologias 

aplicadas ao ensino da AH, autores como Cahill e Leonard (1997); Jones (1997) e Medeiros et 

al. (2011) defendem o argumento de que o uso de cadáveres no ensino da AH é indispensável. 

Os anatomistas, em geral, postulam a ideia de que é necessária a dissecação de um cadáver 

para o aprendizado em Anatomia.  

Não há dúvidas, segundo Jones (1997), quanto a este fato, pois a dissecação de 

cadáveres humanos é essencial como instrumento de pesquisa.  

Cahill e Leonard (1997) entendem que o estudante tem a obrigação moral de 

aprender Anatomia por meio da dissecação, e acrescenta que a negligência deste fato traz um 

mérito questionável à educação, implicando um futuro enfraquecimento da relação com o 

paciente. Seguindo o mesmo pensamento desses autores, Medeiros et al. (2011), destacam 

que as ferramentas digitais e seus programas refletem algo mecânico em vez de nos encorajar 

e desenvolver essas experiências nos discentes, e que o aprendizado real significa inventar 

nossos próprios caminhos para sanar as dificuldades.  

Por outro lado, a utilização exclusiva de cadáveres para o ensino da Anatomia 

envolve problemas, como discentes que relatam distúrbios, como pesadelos, insônia, 

depressão, ansiedade; para outros, repulsa da morte, além dos químicos utilizados na 

preservação como cheiro do formol e o alto custo para a preservação. “Isso sugere que, 

algumas vezes, estas influências negativas podem ser uma importante barreira no 

aprendizado”. (JONES, 1997, p 126). 

 Na contramão, e em defesa do uso de novas tecnologias no ensino da AH, 

podemos citar as ideias de Dawes (1998); Inzunza e Bravo (1999); Fornaziero e Gil (2003); 

Fornaziero et al.(2010), ao acentuarem que o avanço das Tecnologias da Informação e 



50 
 

Comunicação (TIC), além de novos softwares, são ferramentas fundamentais no 

desenvolvimento e aprimoramento da educação.  

 Para Inzunza e Bravo (1999), os estudantes consideram úteis as Tecnologias 

Digitais (TD) na aprendizagem, pois facilitam a compreensão dos conteúdos, em particular, os 

complexos, resultando em motivação aos estudos tradicionais da AH. Os computadores se 

tornarão cada vez mais importantes no ensino da AH, facilitando, por exemplo, certos 

aspectos do ensino. Os mesmos autores alertam fora a noção de que, as inovações 

tecnológicas, como o uso de TD, não devem excluir a prática com cadáveres. 

 Por outro lado, algumas mudanças significativas precisariam ser viabilizadas, 

como: 

 
Disponibilidade de peças cadavéricas em melhor estado de conservação; associação 

de peças com uso de bonecos; metodologias pedagógicas que estimulem 

comportamentos de ética e de visão crítica dos acadêmicos. Ou seja, deve haver um 

somatório dos instrumentos disponíveis ao trabalho em busca de uma compreensão 

melhor dos conteúdos por parte dos alunos. (FORNAZIERO; GIL, 2003, p. 145). 

 

No entendimento de Santos e Leite (2014), o alcance das TD no ensino da AH são 

meios indispensáveis, como os laboratórios digitais, que proporcionam o ensino 

desenvolvendo o censo de profundidade e de sintopias12, por meio de softwares de alta 

qualidade, com a disponibilidade de interfaces voltadas à AH e às áreas médicas 

especializadas, como Otorrinolaringologia, Neurologia, Ortopedia, Traumatologia, 

Odontologia, Radiologia entre tantas outras.  

As TD voltadas para a área da saúde detém uma grande variedade de softwares 

tridimensionais de várias partes do corpo, especialmente envolvendo a Imaginologia, 

Radiologia Intervencionista, Cirurgia e a Medicina Diagnóstica.   

Larson, Aulino e Laine (2002) e Sakas (2002) corroboram essas ideias e destacam 

que as reconstruções tridimensionais do sistema biliar por via de ressonância magnética são 

possibilidades de visualização do sistema biliar, proporcionando uma visão quase real das vias 

biliares. Sakas (2002) destaca a noção de que as imagens radiológicas como referências para o 

ensino da Anatomia dos nervos cranianos, como o nervo glossofaríngeo, são facilitadas pelas 

visualizações e recurso de imagens em três dimensões do pescoço.  

Os aspectos e as tendências sobre a utilização de métodos do diagnóstico por 

imagens elencam expectativas para um futuro próximo e que hoje já estão em andamento para 

                                                           
12 Sintopias: posição relativa dos órgãos ou das estruturas anatómicas. (BECHARA, 2011, p.1183). 
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a aplicação de imagens para simulações pré-operatórias e navegação intraoperatória, sendo 

um recurso indispensável para a prática médica. 

 

4.1 O uso da Radiologia no ensino da Anatomia Humana 

 

O intuito desta seção é mostrar as experiências vivenciadas e concretizadas por 

autores que fizeram uso das ciências radiológicas, como uma metodologia alternativa para o 

ensino da AH.  

Com efeito, trazemos um estudo realizado por Ganske et al. (2006), com o 

objetivo de determinar a situação atual e futura da educação em Anatomia das escolas 

medicas na América do Norte, com ênfase no papel dos radiologistas no currículo.  

O estudo foi realizado por meio de entrevistas aos coordenadores dos cursos 

através da Web em 60 cursos de Anatomia de escolas médicas norte-amaricanas. 

A pesquisa identificou que todos os cursos ensinam Anatomia básica e também 

incorporam pelo menos alguma metodologia alternativa de ensino dentro do curso. Quarenta e 

oito (80%) das escolas utilizam a Radiologia no ensino da AH, porém, compreendendo uma 

média de 5% do tempo total do curso.  

Dos coordenadores entrevistados, 50% relatam que ensinam Anatomia 

Transversal, mas isso pode não ser por meio do uso de Tomografia Computadorizada (TC) ou 

Ressonância Magnética (RM), mas sim secções de cadáveres. Os autores destacam, ainda, o 

potencial da TC e RM como importantes meios no ensino da Anatomia, demonstrando o grau 

de variações anatômicas, que não podem ser apreciadas com a recorrência à dissecação de 

cadáveres. 

O estudo destaca o fato de que mais de 80% das escolas incluem exames 

radiológicos em suas avaliações finais, sugerindo a relevância dos métodos de imagens na 

educação dos alunos. Os autores relatam que os métodos de imagem podem ser 

implementados aos estudantes o mais cedo possível e que a pressão para encurtar o tempo 

gasto em ciências básicas pode realmente trazer uma mudança no ensino da Anatomia. 

Em pesquisa realizada por Marker et al. (2010), com 120 estudantes de Medicina, 

no Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Johns Hopkins na Carolina do 

North, com o objetivo de avaliar a implementação de uma série de palestras sobre Anatomia, 

baseadas em imagens radiográficas como recurso educacional on-line, incorporando imagens 

radiológicas no ensino da Anatomia aos seus alunos, por meio de arquivos eletrônicos.  
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O estudo concluiu que a combinação de Radiologia digital e recursos disponíveis 

em formato de palestra e na Internet pode fornecer múltiplas oportunidades para os estudantes 

de Medicina aprenderem e revisarem a Anatomia básica do primeiro ano do curso (MARKER 

et al., 2010, p. 1057). 

Em outro estudo, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino dos alunos de 

Medicina sobre os aspectos do ensino da Radiologia em uma Universidade do Reino Unido, 

Nyhsen, Steinberg e O’connell (2012) observou-se que todos os alunos destacaram o fato de o 

ensino da Radiologia ser por demais importante, porém, foi quase inexistente ou muito 

escassa a utilização de métodos de imagens nos primeiros anos do curso.  

A pesquisa demonstrou, claramente, o interesse dos estudantes de Medicina para 

com os conteúdos de Radiologia, mas a falta de exposição precoce ao diagnóstico por imagem 

em seus anos de graduação é um fator determinante para a falta de interesse-destacam os 

autores.  

A pesquisa demonstrou que os estudantes sentem que o ensino de Radiologia, 

“[...] não atende plenamente às suas necessidades de aprendizagem para a prática clínica, e 

que as escolas de Medicina devem ser encorajadas a apresentar aos alunos conceitos básicos 

de métodos de imagens nos primeiros anos de graduação, integrando com casos pré-clínicos e 

fases clínicas do currículo”. (NYHSEN; STEINBERG; O’CONNELL, 2012, p. 107). 

Já o estudo dos autores Heptonstall, Ali e Mankad (2016), em recente revisão 

realizada no Reino Unido, (Integrando a Radiologia e Anatomia no Ensino em Educação 

Médica na UK-a Evidência, Tendências Atuais e Escopo Futuro), demonstra que apenas 5% 

do tempo total do ensino médico é dedicado à Radiologia e que o ensino da Radiologia não 

satisfaz a necessidade de aprendizagem, deixando os alunos despreparados para a prática 

profissional.  

Destaca, ainda, que a interação da Radiologia com Anatomia Humana traz 

benefícios na aplicação do ensino, aumentando o interesse dos estudantes em Anatomia e 

melhorando a interpretação radiológica. 

Na visão de Ellis, Logan e Dixon (2010), a introdução de métodos de imagens, em 

especial a TC e RM, expandiram muito a importância da Anatomia seccional. Os 

radiologistas, tecnólogos em Radiologia e neurologistas, precisam se reeducar quanto às 

aparências e às relações das estruturas anatômicas em cortes transversais. 

 Na visão de Mirsadrae et al. (2012), os alunos sentem que as imagens de TC e 

RM desempenham um papel importante na ligação com a Anatomia, e que o diagnóstico 
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preciso destes métodos de imagens, dependem da abordagem anatômica e do conhecimento 

radiológico.  

Em um estudo longitudinal, Schober et al. (2013) realizou-se durante dez anos 

uma pesquisa integrando a Radiologia como parte do ensino da Anatomia, em um sistema 

baseado em abordagem para derivar o conteúdo, fornecendo aos alunos a oportunidade para 

rever a Anatomia em distintas modalidades de imagens. Dos estudantes que participaram da 

pesquisa, 618 (95%) sentiram que a inclusão de imagens radiológicas ajudou no 

desenvolvimento da formação profissional (SCHOBER et al., 2013). 

De acordo com a Europe an Society Of Radiology (ESR) (2011), as inovações 

tecnológicas requerem constantes mudanças nas técnicas pedagógicas. Há cada vez mais 

espaço para integrar a Radiologia com programas de ensino de Anatomia.  

A Imagens radiológicas podem ser utilizadas e facilmente acessíveis pelos alunos, 

pois novas metodologias de ensino e aprendizagem podem ser incorporadas ao currículo com 

integração tecnológica nos processos educacionais, além da grande aceitação por parte dos 

estudantes, acarretando em benefícios óbvios, tanto para os docentes como para os discentes 

(MURPHY et al., 2014). 

Entre os estudos realizados no Brasil, pouquíssimos sobre este tema, destacamos a 

pesquisa realizada por Pereira, Santos e Lopes (2017), que avaliou-se o perfil curricular da 

área radiológica nos cursos de Medicina, Fisioterapia e Biomedicina, oferecidos em IES 

públicas e privadas da Região Sul do Brasil. 

Os autores destacam que o aprofundamento dos conhecimentos na área 

radiológica prepara melhor o médico para as solicitações adequadas de exames de 

diagnósticos por imagens, protegendo o paciente de exposições desnecessárias à radiação.  

O estudo limitou-se a avaliar apenas a carga horária das disciplinas que envolviam 

o conhecimento da Radiologia e não o seu conteúdo, como é destacado pelos autores, uma vez 

que não se analisaram as competências, atitudes e habilidades ensinadas nas disciplinas 

pesquisadas (PEREIRA; SANTOS; LOPES, 2017, p. 257). 

Apesar de os estudos, nesta seção, tratarem de pesquisas com objetivos distintos, 

em todas elas, os autores destacam a importância do ensino da Anatomia e sua interação com 

Radiologia, além dos resultados destas interações serem positivas. 

 A modalidade da aplicação desses saberes deve ser revista em cursos de 

graduação que envolvam profissionais que utilizam estas práticas em suas atividades 

profissionais, como é o caso do CST em Radiologia, que aplica métodos de imagens para o 

diagnóstico, terapia e ensino.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo aborda o caminho metodológico escolhido para definir critérios de 

escolha do locus da pesquisa, os instrumentos utilizados na coleta de dados e informações, as 

estratégias utilizadas, etapas da pesquisa e aplicação de procedimentos para elaboração do 

conhecimento científico. 

 

5.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Quanto à sua natureza, esta é uma pesquisa aplicada, visto que objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de um problema específico no 

Estado, desde que aproveitados os resultados desta demanda de teor acadêmico. 

 Do ponto de vista dos objetivos, este é um ensaio exploratório-descritivo,  tendo 

em sua fase exploratória a observação das realidades que se interpunham no objeto de estudo, 

levantando possibilidades, analisando o terreno da pesquisa, com o fito de se buscar mais 

informações sobre o assunto investigado, possibilitando maior familiaridade com o tema, 

condições de delimitação para que possamos entender os benefícios da associação do ensino 

da AH com o uso de métodos do diagnóstico por imagens, para o melhor desempenho dos 

alunos. 

Quanto aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa-ação e experimental, que 

acontece quando é realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo. Ela é entendida como [...] um tipo de pesquisa social com base empírica 

que é concebida no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1998, p. 

14). 

Ainda como ensina Thiollent (1998), há necessidade de uma ação que esteja 

envolvida com o problema sob observação, desde que seja uma ação-trivial. Na pesquisa-

ação, os investigadores desempenham um papel ativo na solução dos problemas encontrados, 

no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em razão dos problemas. 

Este estudo também tem caráter experimental, por determinar um objeto de 

estudo, selecionar e definir as variáveis, as modalidades de controle e de observação dos 

efeitos que as variáveis produzem no objeto (PRODANOV; FREITAS 2013, p. 57). 
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Em uma das classificações da pesquisa experimental feitas por Gil (1991), o 

estudo experimental com observações antes e depois, com dois grupos, é fundamental, pois, 

como leciona o autor, 

 
O grupo experimental e o de controle são medidos no início e no fim do período do 

experimento. O estimulo é introduzido apenas no grupo experimental. Como o 

grupo de controle e o experimental são submetidos à mensuração inicial e as 

influências contemporâneas, a diferença entre os resultados dos dois grupos constitui 

medida da influência do estimulo introduzido. (P. 55). 

 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como 

quantitativa, pois considerando o fato de tudo poder ser quantificável, o que significa traduzir, 

em números, opiniões e informações, para classificá-las e analisá-las, requerendo técnicas 

estatísticas. Assim, a Figura 2 traz o retrato da caracterização desta pesquisa. 

Figura 2 - Caracterização da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Para Piovesan e Temporini (1995), a pesquisa exploratória é parte integrante da 

pesquisa principal, sendo um estudo preliminar realizado com a finalidade de se adequar à 

realidade que se pretende conhecer, “[...] em outras palavras, a pesquisa exploratória, tem por 

objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto 

onde ela se insere”. (IBIDEM, 1995, p. 321).  

As informações e etapas da pesquisa preliminar (exploratória) que possibilitou o 

levantamento de informações, podem ser mais bem compreendidas por meio do organograma 

disponível na Figura 3. 
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Figura 3 - Organograma das etapas da pesquisa exploratória 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Com efeito, levantamos, por meio da fase exploratória, informações sobre 

possíveis deficiências dos discentes dos CST em Radiologia das IES do Ceará, no que diz 

respeito aos conhecimentos sobre AH, visando a facilitar a abordagem dos procedimentos 

sobre o tema para a fixação dos objetivos da pesquisa.  

Em vista disso, foi aplicada uma pesquisa enquete (Apêndice A) nos meses de 

outubro a novembro de 2017, com discentes dos CST em Radiologia do Estado do Ceará. 

Foram ouvidos 87 alunos do segundo ao sétimo semestres dos cursos. A enquete foi realizada 

em todas as IES com turmas a partir do 2° demestre em andamento, em, um centro 

universitário e duas faculdades, todas privadas e localizados na cidade de Fortaleza.  

Destacamos o fato de que a enquete foi um instrumento preliminar, fundamental 

para avaliar as principais dificuldades vivenciadas nas percepções dos alunos, o que 

possibilitou a realização de um cronograma compatível com o calendário acadêmico dos 

discentes, para a execução de dois cursos de aperfeiçoamento em AH. Assim, foram 

realizadas pré-inscrições com o objetivo de randomizar as amostras, sendo fonte de dados 

para a pesquisa principal que será detalhada nas próximas seções. 

 Os grupo-controle e outro experimental, foram randomizados por meio de sorteio 

sem reposição, onde utilizou-se uma tabela de números aleatórios (Anexo K). A leitura da 

tabela foi realizada de cima para baixo.   

A pesquisa exploratória resultou na elaboração de um plano de ensino onde foram 

descritos todos os cronogramas dos cursos, o corpo docente, as metodologias aplicadas, tanto 

para o grupo-controle como experimental, bem como os recursos e ferramentas alternativas de 

ensino utilizados nesta investigação.  

Assim, o plano de ensino (Apêndice B) traduz todos os procedimentos e 

conteúdos programáticos aplicados nas aulas teóricas e práticas (Apêndice C e D) realizadas 

em sala e no Laboratório de Anatomia Humana, apresentados neste capítulo com o intuito de 

esclarecer todos os passos realizados pela pesquisa. 

A fase descritiva da pesquisa ocorre quando os seus achados são estudados, 

analisados sem a interferência do pesquisador e sem entrar no mérito dos conteúdos. Os dados 

apresentarão  a frequência das ocorrências dos fenômenos e a correlação de, no mínimo, duas 

variáveis.(PEROVANO, 2014); PARRA FILHO E SANTOS, 2012).  
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5.2 Locus da pesquisa  

 

O local de aplicação da pesquisa foi o Centro Universitário Christus 

(UNICHRISTUS), faculdade criada em 1994, reconhecida pelo MEC, passando a ser centro 

universitário em 2012.  

O projeto de pesquisa foi analisado pela diretoria da IES, sendo protocolizado 

mediante o preenchimento de formulários (Anexo F e G), destinados à realização de duas 

turmas em cursos de aperfeiçoamento intitulados: I Curso de Anatomia Solidária (Módulo de 

Neuroanatomia), com carga horária de 40 horas cada, aprovados em março de 2018, pelo 

Reitor José Lima de Carvalho Rocha, do Centro Universitário Christus. 

Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi devidamente cadastrado na Plataforma 

Brasil, por meio de autorização da Unichristus, mediante  Carta de Anuência (Anexo H) e 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), emitido por oficio Nº 012/18 e publicado 

por meio do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

nº.84725518.5.0000.5049 (Anexo I), seguindo, assim, as normas que regulamentam a 

pesquisa em seres humanos, do CNS/MS, por meio da Resolução 466/2012. 

 

5.3 Sujeitos da pesquisa, universo e amostra 

 

O universo da pesquisa foi composto por alunos dos CST em Radiologia do 

Estado do Ceará e amostras obtidas por meio de inscrições dos alunos disponíveis para a 

participação de dois cursos de aperfeiçoamento em AH, divulgados em visitas às IES e 

cartazes de propagação dos cursos (Apêndice E), realizados no 1º Semestre de 2018.  

Participaram da pesquisa 57 estudantes, distribuídos em grupos-controle e - 

experimental, e os critérios de exclusão foram as desistências em alguma etapa dos cursos, 

sendo estes ao final, compostos por 23 alunos em cada grupo, totalizando 46 alunos 

participantes. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento foi destinada à obtenção de um 

grupo-controle e, ao final do curso, a segunda turma foi formada para o grupo experimental. 

Os cursos de aperfeiçoamento abordaram o conteúdo sobre Sistema Nervoso 

Central (SNC), por via do ensino da Anatomia do Crânio e Neuroanatomia, indicado por meio 

da pesquisa-enquete, preliminar (exploratória).  

Os alunos foram selecionados a partir do 2º semestre e com a devida aprovação na 

disciplina AH. A seleção dos alunos foi realizada tendo em vista que a disciplina AH é 

realizada no 1º semestre de todos os CST em Radiologia do Estado do Ceará. Os dados foram  
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confirmados por meio dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC). (E-MEC, 2017; FATECI, 

2017; UNICHISTUS, 2017; UNINASSAU, 2017; FANOR, 2017).  

Este procedimento foi realizado para que os alunos pudessem ter melhor 

aproveitamento e entendimento sobre o tema de Neuroanatomia Humana (NH), assunto 

relativamente complexo, que necessita de fundamentos que devem ser adquiridos no 1º 

semestre do curso.  

 

5.4 Instrumento para coleta de dados 

 

Esta seção demostra os instrumentos utilizados na coleta de dados. Procuramos 

obter rigor por meio de condições simétricas entre os grupos-controle e experimental.  

 

5.4.1 Questionário Student Evaluation Educacional Quality (SEEQ) 

 

Quanto a percepção dos alunos sobre a qualidade dos cursos de aperfeiçoamento, 

foi aplicado um questionário (Apêndice L) adaptado com base na metodologia de avaliação 

do discente sobre o ensino, do inglês Students Evaluation of Teaching (SET). Um desses 

instrumentos é a Avaliação Educacional do Estudante, do inglês Student Evaluation 

Educacional Quality (SEEQ) (MARSH, 1984). O instrumento foi desenvolvido pelo 

psicólogo educacional e especialista em Psicometria Herbert Marsh, e é utilizado para avaliar 

a qualidade do ensino de cursos individuais ou disciplinas. 

Para Keane e Labhrainn (2005), o SEEQ pode ser usado tanto para avaliações 

somativas (realizada ao final de um curso ou unidade de ensino) quanto formativas (realizada 

gradativamente a cada etapa da aprendizagem), visto que as perguntas objetivas podem dar 

um feedback aos professores sobre características do ensino, que podem ser melhoradas. 

Assim, quanto à forma do questionário, este foi composto por 19 sentenças 

afirmativas, distribuídas nas seguintes dimensões: Satisfação; Ensino e Aprendizagem; 

Desempenho e Metodologia. Cada dimensão é composta de quatro ou cinco afirmativas, onde 

os respondentes manifestam seu grau de concordância. 

Quanto à escala de medida, optamos por uma escala Likert, com grau de 

concordância das afirmativas composta por 5 categorias, utilizada para a mensuração das 

respostas, além de medidas de tendência central e de dispersão. A escala de 5 pontos foi 

mantida por ser uma adaptação de um questionário já validado. 
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Quanto às medidas para o grau de concordância, para efeito de análise, foram 

consideradas as seguintes categorizações: as médias com valores iguais ou menores do que 2 

foram consideradas com um grau de concordância negativo; já as médias com valores iguais a 

3, foram consideradas com um grau de concordância neutra; e as médias com valores iguais 

ou maiores do que 4, foram consideradas com um grau de concordância positivo, conforme 

exposto no Quadro 2. 

Quadro 2 - Determinação de medidas para o grau de concordância 

 

Grau 

Medidas de Concordância 

 

Negativas Neutra Positivas 

 

 

Concordância 

(1) Discordo 

totalmente 

(3) Não discordo 

nem concordo 

(4) Concordo 

(2) Discordo (5) Concordo 

totalmente 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Realizamos no instrumento uma adaptação mediante a introdução de variáveis 

vinculadas ao desfecho deste estudo, nas dimensões Ensino e Aprendizagem e Metodologia, 

com a finalidade de analisar as percepções dos alunos dos grupos-controle e experimental 

para com o uso de técnicas metodológicas aplicadas durante os cursos.  

A pesquisa também se utilizou do índice de α (alfa) de Cronbach, para verificar a 

consistência interna das dimensões do questionário, ou seja, se as respostas das asserções 

convergiam para uma tendência central, sendo sua variabilidade indo de 0 a 1.  

Os critérios das avaliações de desempenho dos grupos envolveram a submissão  a 

testes de proficiência (avaliação inicial) e teste de avaliação final, que serão contextualizados 

a seguir. 

 

5.4.2 Teste de proficiência 

 

Para Douglas (1999), o teste é um método para medir as habilidades, o 

conhecimento ou o desempenho de uma pessoa em determinada área.  

Quanto ao desempenho dos grupos, foram elaborados testes de proficiência 

(avaliação inicial) compostos por uma prova teórica de múltipla escolha, sobre 

Neuroanatomia Humana (NH), codificada como A1 (Apêndice F), além de uma prova prática 

codificada como A2 (Apêndice H), com 20 itens referentes a estruturas de NH, mediante a 

análise de imagens anatômicas  
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Ainda segundo Douglas (1999), nos instrumentos de avaliação de proficiência na 

área da saúde, os conteúdos e métodos resultam da análise da situação para um fim específico, 

permitindo a interação de proficiência e com o conhecimento de conteúdo dos avaliados. 

Os testes de proficiência foram aplicados no primeiro dia dos cursos de 

aperfeiçoamento, antes de qualquer estímulo ou intervenção sobre o conhecimento de NH, 

sendo aplicados aos dois grupos (Figura 5), possibilitando a comparação do nível de 

aprendizagem e o desempenho antes e depois dos cursos. 

Figura 4 - Teste de proficiência dos grupos-controle (A) e experimental (B) 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Nas provas práticas, todos os itens foram subjetivos. Os estudantes analisaram 

estruturas anatômicas e, em seguida, preenciam um gabarito (Apêndice I).  

 

5.4.3 Teste de avaliação final 

 

As avaliações finais seguiram a mesma sistemática, com a aplicação de provas 

teóricas de múltipla escolha sobre NH, codificado como B1 (Apêndice G) e replicadas as 

provas práticas codificado como A2 (Apêndice H).  

Assim, foram determinadas médias aritméticas simples, para cada teste, por 

considerarmos que todas as provas possuem o mesmo fator de peso. As médias das provas 

foram originadas por meio das equações, descritas abaixo.  
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Em que: 

 

(MPGC) = Média de Proficiência do Grupo Controle. 

(MPGE) = Média de Proficiência do Grupo Experimental. 

(MAFGC) = Média de Avaliação Final (pós-testes) do Grupo Controle. 

(MAFGE) = Média de Avaliação Final (pós-testes) do Grupo Experimental. 

 

Quanto à escala de medida para efeito de análise, a média considerada aceitável 

foi estabelecida com base nas médias empregadas nas avaliações somativas e formativas das 

três IES de origem dos alunos participantes, sendo estabelecida uma média de 5,5 em uma 

escala de 0 a 10 pontos, como uma média aceitavel.  

Quanto à organização das médias, foi criada uma planilha através do Microsoft 

Office Excel – 2016, com o objetivo de organizar a distribuição de frequência das avaliações e 

posteriormente a criação de um banco de dados com todas as notas dos grupos-controle e 

experimental, com a finalidade de realizar inferências por meio de medidas de tendência 

central e de dispersão, além, testes estatísticos através dos testes de hipóteses paramétricos (T 

de Student e Anova) e não paramétricos (Mann-Whitney, Wilcoxon e Kruskal-Wallis), por 

meio do Software Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS) 25 (versão de 

teste). Os conceitos estatísticos, assim como as equações utilizadas nesta pesquisa, são 

apresentadas no Anexo J. 

Para o grupo-controle, utilizamos uma estratégia de ensino e aprendizagem para o 

ensino da NH, considerada tradicional (aulas teóricas expositivas e aulas no Laboratório de 

Anatomia, sem o uso de métodos de imagens). Já na estratégia utilizada para o grupo 

experimental, optamos por correlacionar a NH por meio de métodos do diagnóstico por 

imagens. O método de abordagem das aulas teóricas para os grupos é exemplificado por meio 

de uma Slide (Figura 6) das aulas do curso. 

 

 

MPGC = A1+A2                                                                                                   (1)          

                        2 

MPGE = A1+A2                                                                                                    (2)           

                       2 

MAFGC = B1+A3                                                                                                 (3) 

                           2 

MAFGE = B1+A3                                                                                                 (4)        

                           2 
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Figura 5 – Grupo-controle (A) sem estímulo e grupo experimental (B) com estímulo dos métodos de 

diagnóstico por imagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Recorremos a vários aprestos digitais durante os cursos, como atlas digital de AH 

em 3 dimensões, como ferramenta de apoio para as aulas teóricas, além de uma mesa de AH 

de alta resolução, com uma manipulação simples e intuitiva para análise detalhada de modelos 

tridimensionais. Estes recursos tecnológicos foram aplicados em ambos os grupos e 

possibilitaram maior interação dos alunos nas aulas práticas (Figura 7). 

Figura 6 – Grupos-controle (A) e experimental (B) em aulas práticas utilizando a mesa de anatomia 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

    Foram realizadas quatro aulas práticas com as duas turmas dos cursos de 

aperfeiçoamento, além de atividades em grupo por meio de exercícios de fixação, codificadas 

como E1 e E2 (Apêndice J e K). Todas as aulas práticas e atividades foram acompanhadas por 

professores de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada aluno (Figura 8). 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 7 - Aulas práticas com resolução de exercícios de fixação grupo-controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Foi solicitada aos acadêmicos a contribuição de fraldas geriátricas (Figura 4) 

como uma forma de incentivar a responsabilidade social dos participantes, tendo sido estes 

doadas ao Lar Três Irmãs, organização não governamental (ONG) que busca resgatar idosos 

em situação de abandono e fragilidade, como pode ser observado no painel fotográfico 

(Apêndice M). 

Figura 8 - Fraldas arrecadadas nos cursos de aperfeiçoamento 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, trazemos os perfis dos participantes dos cursos de 

aperfeiçoamento nas seguintes categorias: número de participantes, gênero, idade e semestre 

dos participantes da pesquisa. Foram realizadas as análises dos dados na visão global entre os 

grupos, assim como os resultados das percepções referentes à qualidade dos cursos e do 

desempenho dos participantes. 

 

6.1 Caracterizações das amostras  

 

A faixa etária dos participantes está expressa na Tabela 5. A pesquisa revela uma 

variação de 19 a 54 anos, com uma média de 26,4 anos. Mais da metade dos participantes (29) 

possui de 19 a 24 anos, representando 63,04% do total dos alunos participantes dos cursos de 

aperfeiçoamento. 

Relativamente à faixa etária entre os grupos, existe uma similaridade, com média 

de 26 anos para o grupo-controle e 25,6 para o grupo experimental, com média global de 26,3 

anos. Destaca-se nos dois grupos a idade mínima de 19 anos, enquanto a idade máxima está 

na faixa de 50 anos no grupo-controle e 49 no grupo experimental. 

Tabela 5 - Faixa etária global e por grupos da pesquisa 

Grupos Variáveis idade  

    

 

n ͞x Mediana Moda Min Max 

Controle 23 26,0 23 20 19 50 

Experimental 23 25,8 22 21 19 49 

       

Global 46 26,9 23 21 19 50 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Quanto ao gênero dos participantes, o masculino corresponde apenas a 21,74%, 

enquanto o feminino 78,26%. No grupo-controle, o maior percentual de participação é do 

gênero feminino, com 69,6% (16), e para o gênero masculino é de 30,4% (7). No grupo 

experimental, o gênero feminino corresponde a 87% (20) e 13% (3) são do gênero masculino. 

Para composição dos grupos-controle e experimental, os participantes foram 

randomizados por seus semestres, com ponto de corte a partir do 2º semestre.  

Na Tabela 6, estão os semestres em que se encontravam os participantes no 

período dos cursos, assim, como a composição e frequência dos grupos por semestres dos 

participantes. 
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Tabela 6 - Distribuição, por semestres, dos participantes da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

Observamos que os semestres possuem equivalência, os representantes do 2º e 4º 

semestres tiveram 34,8% de representatividade, sendo 17,4% do 2º semestre e 17,4% do 4º 

semestre. Já os representantes do 3º e 5º semestres tiveram 39,2% de representatividade, 

sendo 19,6% do 3º semestre e 19,6% do 5º semestre, sendo os semestres com maior número 

de participantes. Os semestres com menor representatividade foram representados pelos 

alunos do 6º e 7º semestres com, 26,1%, sendo 15,2 % do 6º semestre e 10,09% do 7º 

semestre. 

Inicialmente, os alunos foram selecionados de modo que os grupos pudessem ter 

representantes de todos os semestres da maneira mais homogênea possível. Um dos fatores 

que impossibilitou esta composição porém, foi a desistência ou o não comparecimento de 

alunos de determinados semestres nos cursos de aperfeiçoamento.  

O Gráfico 3 e a Tabela 6, expressam as distribuições dos grupos-controle e 

experimental na categoria semestre dos participantes, onde observa-se certo equilíbrio entre 

alguns semestres.  

A maior representatividade dos participantes, por semestre, no grupo-controle, foi 

representada pelos alunos do 3° e 4º semestres, ambos com 5 alunos, correspondendo a  

21,74% cada qual. Já no grupo experimental, a maior representatividade dos participantes, por 

semestre, foi observada pelos alunos do 2° e 5º semestres, ambos com 5 alunos 

correspondendo também a 21,74% cada um. 

 

 

 

 

 

Semestres 

  

Global 

 

Controle 

  

Experimental 

Nº 

 

Nº % 

  

Nº % 

  

Nº 

 

% 

          

2º  8 17,4  3 13,0  5 21,7 

3º  9 19,6  5 21,7  4 17,4 

4º  8 17,4  5 21,7  3 13,0 

5º  9 19,6  4 17,4  5 21,7 

6º  7 15,2  3 13,0  4 17,4 

7º  5 10,9  3 13,0  2 8,7 

          

Total  46 100,0  23 100,0  23 100,0 
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Gráfico 3 – Participação, por semestre, dos grupos-controle e experimental 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A menor representatividade dos participantes, por semestre, é observada entre o 

2°, 6° e 7° semestres,  ambos possuem 3 alunos, correspondendo a 13,04% em cada semestre 

do grupo-controle. Já no grupo experimental, a menor representatividade foi dos alunos do 7° 

semestre, com apenas 2 representantes, totalizando 8,70% do total dos alunos participantes. 

 

6.2 Análise global das dimensões do SEEQ  

 

Esta seção analisa os resultados das respostas aos questionários Student 

Evaluation Educacional Quality (SEEQ), aplicados aos grupos, com a intenção de avaliar as 

percepções de qualidade dos cursos de aperfeiçoamento, por meio das médias dos itens do 

SEEQ por dimensões e desvio-padrão (DP). Para esta análise, recorremos também ao α de 

Cronbach para verificar a confiabilidade dos resultados.  

Quanto à consistência interna na análise global do SEEQ, foi obtido um índice do 

α de Cronbach de 0,82, afirma-se que valores entre 0,7 a 0,8 são aceitáveis e valores mais 

baixos indicam uma escala não confiável (FIELD, 2009). 

A média total do SEEQ foi de 4,8, o que denota elevado grau de concordância 

geral dos instrumentos. Entre os itens, observa-se uma variação da média de 4,45 para o item 

3.3 (“Avalio de forma positiva meu desempenho ao longo do curso”) até 4,96 para o item 1.1 

Nº de alunos 
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(“Os professores demonstraram qualificação e conhecimento sobre os conteúdos ministrados 

no curso”).  

Em se tratando da análise das dimensões e atributos que medem a qualidade 

global dos cursos: grupos-controle e experimental – n = 46, a Tabela 7 apresenta os resultados 

dos valores encontrados que serão comentados na sequência. 

Tabela 7 - Análise das dimensões e dos atributos considerados para medir a qualidade global dos cursos – 

Grupos-controle e experimental - n = 46 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

 

Itens 

DIMENSÕES 

 

Média 

  

 

Desvio 

padrão  

1 Satisfação   

1.1 Os professores demonstraram qualificação e conhecimento sobre os conteúdos 

ministrados no curso. 

4,96 ,21 

1.2 O conteúdo do curso foi relacionado com a prática profissional. 4,85 ,36 

1.3 Os métodos de avaliação do curso foram adequados com os conteúdos 

apresentados. 

4,83 ,44 

1.4 O curso estabeleceu a relação entre as aulas teóricas e práticas. 4,76 ,67 

1.5 De uma maneira geral fiquei satisfeito com o curso. 4,83 ,38 

 Média geral da dimensão satisfação 4,84  

2 Ensino e Aprendizagem   

2.1 O plano de ensino (objetivo, metodologia, instrumentos e critérios de 

avaliação) foram apresentados aos alunos. 

4,91 ,28 

2.2 O ensino da anatomia é mais bem compreendido quando associado a métodos 

de imagem como Tomografia (TC), Ressonância (RM) e Radiografias (RX). 

4,89 ,31 

2.3 Os materiais do curso foram preparados e cuidadosamente transmitidos.  4,80 ,40 

2.4 As aulas foram conduzidas de forma dinâmica. 4,74 ,44 

2.5 Os exemplos dados pelos professores ajudaram na compreensão do conteúdo. 4,85 ,36 

 Média geral da dimensão ensino e aprendizagem   4,83  

3 Desempenho   

3.1 O curso foi intelectualmente desafiador e estimulante. 4,85 ,36 

3.2 O seu desempenho na avaliação final do curso foi melhor do que a inicial. 4,61 ,58 

3.3 Avalio de forma positiva meu desempenho ao longo do curso. 4,46 ,84 

3.4 O curso agregou conhecimento sobre neuroanatomia humana. 4,93 ,25 

 Média geral da dimensão desempenho 4,71  

4 Metodologia   

4.1 O uso das Tecnologias Digitais (TD), como softwares utilizadas no curso, 

influenciaram positivamente o processo ensino/aprendizagem da anatomia 

humana.  

4,87 ,40 

4.2 As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos 

conteúdos. 

4,83 ,38 

4.3 Os professores incentivaram a participação dos alunos nas atividades do curso. 4,78 ,47 

4.4 O curso proporcionou melhor abordagem da anatomia do que a disciplina 

ministrada na sua faculdade sobre o tema de Neuroanatomia humana. 

4,87 ,34 

4.5 As aulas práticas com uso da mesa de Anatomia digital, além de atlas 3D, 

facilitam o interesse do aluno pelos conteúdos de anatomia humana.  

4,93 ,25 

 Média geral da dimensão metodologia 4,85  

 Média Geral das dimensões  4,80  
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 Dimensão Satisfação 

 

Relativamente à dimensão satisfação, que tratou da qualificação dos professores, 

conteúdos ministrados, métodos de avaliação, relação entre as aulas teóricas e práticas e a 

satisfação do curso (itens 1.1 a 1.5 respectivamente da Tabela 7), a média global atribuída 

para a dimensão satisfação foi de 4,84, apontada como alta, considerando a escala utilizada (1 

a 5). Observa-se, então que a dimensão satisfação foi correspondida.  

Dos cinco itens, a maior média foi do item 1.1 (“Os professores demonstraram 

qualificação e conhecimento sobre os conteúdos ministrados no curso”), com média de 4,96 e 

DP de 0,21, demostrando baixa dispersão ou seja, dados homogêneos, sendo também a maior 

média de todo SEEQ. Já o item 1.4 (“O curso estabeleceu a relação entre as aulas teóricas e 

práticas”), obteve a menor média de 4,76 com DP de 0,67, demostrando baixa dispersão. 

 

 Dimensão Ensino e Aprendizagem 

 

No que se refere à dimensão ensino e aprendizagem, que tratou das percepções 

dos alunos sobre o plano de ensino, a associação da metodologia de ensino com os métodos 

de diagnóstico por imagens, os materiais utilizados nas aulas e a dinâmica dos professores 

para a transmissão e compreensão dos conteúdos (itens 2.1 a 2.5 respectivamente da Tabela 

7), a média global atribuída para esta dimensão foi de 4,83. Assim, percebeu-se que a 

dimensão ensino e aprendizagem, foi correspondida em razão de alta concordância. 

 Dos cinco itens, a maior média foi obtida pelo item 2.1 (“O plano de ensino, 

objetivos, metodologia, instrumentos e critérios de avaliação foram apresentados aos alunos”), 

com média de 4,91 e DP de 0,28, demostrando baixa dispersão. Já o item 2.4 (“As aulas 

foram conduzidas de forma dinâmica”), obteve a menor média com 4,74, e DP de 0,44, 

demostrando dados homogêneos, apresentando alta concordância, considerando a escala.  

 

 Dimensão Desempenho  

 

Em se tratando da dimensão desempenho, que analisou a qualidade intelectual e 

desafios dos cursos, as percepções do desempenho nos testes de proficiência e avaliações 

finais, e se o curso agregou conhecimento sobre Neuroanatomia (itens 3.1 a 3.4 

respectivamente da Tabela 7), a média global atribuída para esta dimensão foi de 4,71. 
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Percebe-se que a dimensão desempenho, foi correspondida em razão da alta 

concordância.Dos quatro itens que compõem esta dimensão, a maior média foi do item 3.4 

(“O curso agregou conhecimento sobre Neuroanatomia humana”), com 4,93 e DP de 0,25, 

demostrando baixa dispersão. Já o item 3.3 (“Avalio de forma positiva meu desempenho ao 

longo do curso”), teve a menor média (4,46) com DP de 0,84, demostrando média dispersão, 

sendo também a menor média de todo SEEQ. 

 

 Dimensão Metodologia 

 

A dimensão metodologia tratou da articulação do uso das tecnologias digitais e a 

sua influência nos processos de ensino e aprendizagem da AH, a abordagem da disciplina 

Anatomia ministrada na faculdade dos participantes e a utilização de métodos digitais nas 

aulas práticas de AH (itens 4.1 a 4.5 respectivamente da Tabela 7). A média global atribuída 

para esta dimensão foi de 4,85, sendo a maior média global entre todas as dimensões do 

SEEQ. 

 Dos cinco itens, a maior média foi atribuída ao item 4.5 (“As aulas práticas com 

uso da mesa de Anatomia digital, além de atlas 3D, facilitam o interesse do aluno pelos 

conteúdos de AH”), com média de 4,93 e DP de 0,25, demostrando baixa dispersão ou seja, 

dados homogêneos, sendo também a segunda maior média entre todos os itens do SEEQ.  

Já o item 4.3 (“Os professores incentivaram a participação dos alunos nas 

atividades do curso”), obteve menor média (4,78) e DP de 0,47, também apresentando alta 

concordância e baixa dispersão dos dados.  

Observamos que a média geral da qualidade dos cursos, considerando as 

dimensões Satisfação, Ensino e Aprendizagem, Desempenho e Metodologia, denotam a média 

de 4,80, mantendo-se acima de 4, consideranda com um alto grau de concordância positiva de 

acordo com o que foi estabelecido no Quadro 2. 

 

6.2.1 Análise comparativa do SEEQ entre os grupos controle e experimental 

 

Nesta subseção, trazemos os resultados das respostas do SEEQ aplicados aos 

grupos-controle e experimental. Quanto à consistência interna do SEEQ, foi obtida um α de 

Cronbach de 0,86 para o grupo-controle e 0,80 para o grupo experimental.  

A Tabela 8 faz uma comparação entre as dimensões do SEEQ e os grupos. 
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Tabela 8 - Análise das dimensões e dos atributos considerados para medir a qualidade dos cursos – Grupo-

controle n = 23 e Grupo experimental  n = 23 

Fonte: Elaboração própria (2018).  

 

Isto denota, que a consistência interna dos instrumentos para ambos os grupos, 

está acima de 0,8, sendo um α de Cronbach confiável e, portanto, aceitável (FIELD, 2009). 

 

 Comparação da qualidade referente á dimensão satisfação entre os grupos 

 

Quanto ao grupo-controle, a média geral para a dimensão satisfação (itens 1.1 a 

1.5 respectivamente da Tabela 8), foi de 4,87 e de 4,81 para o grupo experimental. Observa-se 

que a dimensão satisfação foi correspondida considerando a escala utilizada (1 a 5) para os 

dois grupos. Dos cinco itens, a maior média do grupo-controle (5), foi atribuída ao item 1.1 

(“Os professores demonstraram qualificação e conhecimento sobre os conteúdos ministrados 

 

Dimensões 

Controle Experimental 

Itens 

 

Média DP 

 

Média DP 

 

 

 

 

Satisfação 

1.1 5 0 4,91 ,29 
1.2 4,87 ,34 4,83 ,39 
1.3 4,78 ,52 4,87 ,34 
1.4 4,83 ,65 4,70 ,70 
1.5 4,87 ,34 4,78 ,42 

Média Geral 4,87  4,81  

       

 

Ensino e Aprendizagem 

2.1 

 

4,96 

 

,21 

 

4,87 

 

,34 
2.2 4,78 ,42 5,0 0 

2.3 4,74 ,45 4,87 ,34 
2.4 4,83 ,39 4,65 ,49 
2.5 4,78 ,42 4,91 ,29 

Média Geral 4,81  4,86  

       

 

 

 

Desempenho  

3.1 4,91 ,29 4,78 ,42 
3.2 4,74 ,54 4,48 ,59 
3.3 4,61 ,94 4,30 ,70 
3.4 4,87 ,34 5,0 0 

Média Geral 4,78  4,64  

       

 

Metodologia 

4.1 

 

4,87 

 

,34 

 

4,87 

 

,46 
4.2 4,87 ,34 4,78 ,42 
4.3 4,78 ,42 4,78 ,52 
4.4 4,87 ,34 4,87 ,34 
4.5 4,87 ,34 5,0 0 

 Média Geral 4,85  4,86  
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no curso”). A maior média do grupo experimental foi atribuída ao mesmo item 1.1, porém, 

com média de 4,91 e DP de 0,29 demostrando baixa dispersão dados.  

A menor média atribuída ao grupo-controle, foi do item 1.3 (“Os métodos de 

avaliação do curso foram adequados com os conteúdos apresentados”), com média de 4,78 e 

DP de 0,52, demostrando baixa dispersão. Já para o grupo experimental, o item 1.4 (“O curso 

estabeleceu a relação entre as aulas teóricas e práticas”) obtendo média de 4,70, com DP de 

0,70, demostrando dados homogêneos. Apesar de serem as menores médias para esta 

dimensão, ambos os itens denotam elevada grau de concordância. 

Com a intenção de analisar se as diferenças entre as percepções da qualidade na 

dimensão satisfação entre os grupos são significativas ou não, foram aplicados testes de 

hipótese. Para a comparação estatística entre todas as dimensões do SEEQ, foi estabelecido 

um nível de significância de 5%. Como prerrequisito básico para a realização dos testes de 

hipótese, foram realizados em todas as dimensões, testes de normalidade (Shapiro-Wilk), 

cujos resultados constataram a não normalidade dos dados, violando este pressuposto em 

todas as dimensões do SEEQ.  

Com efeito, foi aplicado o teste de U de Mann-Whitney. Este procedimento foi 

aplicado em todas as dimensões do SEEQ. Com a intenção de verificar se as diferenças entre 

as percepções da qualidade na dimensão satisfação entre os grupos são significativas ou não, 

foi aplicado o teste de hipótese. De modo geral, intentamos testar as hipóteses: 

 H0: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões satisfação, são iguais; 

 H1: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões satisfação, são 

diferentes. 

 
Tabela 9 - Comparação entre as dimensões do SEEQ entre os grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 

 Grupos  

 Controle  Experimental  

 

 

Estatística teste 

 

 

 

Nível descritivo  Dimensões Média 

Desvio 

padrão Média 

Desvio 

padrão 

Satisfação 4,87 0,37 4,81 0,42 
193,500 0,070 

 

Ensino e 

aprendizagem 4,81 0,37 

 

4,86 

 

0,29 

 

 

228,500 

 

 

0,384 

Desempenho 4,78 0,52 

 

4,64 

 

0,42 

 

 

177,000 

 

 

0,037 

Metodologia 4,85 0,35 

 

4,86 

 

0,34 

 

 

228,500 

 

 

0,365 
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O teste de U de Mann-Whitney revelou que não há diferença nas percepções de 

qualidade na dimensão satisfação entre os grupos (U = 193,500; p = 0,070). Os dados podem 

ser visualizados na Tabela 9. 

Observamos que, na percepção dos discentes quanto à qualidade referente a 

dimensão satisfação dos cursos, estes foram ministrados com a mesma qualidade para ambos 

os grupos, independentemente das metodologias de ensino aplicadas nos cursos de 

aperfeiçoamento.  

 

 Comparação da qualidade referente à dimensão ensino e aprendizagem entre os 

grupos 

 

Quanto ao grupo-controle, a média geral para a dimensão ensino e aprendizagem 

(itens 2.1 a 2.5 respectivamente da Tabela 8) foi de 4,81 e de 4,86 para o grupo experimental.  

As médias atribuídas para esta dimensão foram apontadas como altas 

considerando a escala. 

Dos cinco itens, a maior média do grupo-controle foi atribuída ao item 2.1 (“O 

plano de ensino, objetivos, metodologia, instrumentos e critérios de avaliação, foram 

apresentados aos alunos”): 4,96, com DP de 0,2, demostrando baixa dispersão ou seja, dados 

homogêneos.  

Já para o grupo experimental, a maior média foi atribuída ao item 2.5 (“Os 

exemplos dados pelos professores ajudaram na compreensão dos conteúdos”): 4,91 e DP de 

0,29, demostrando baixa dispersão. 

A menor média atribuída ao grupo-controle foi do item 2.3 (“Os materiais do 

curso foram preparados e cuidadosamente transmitidos”), 4,74 e DP de 0,45, demostrando 

também baixa dispersão. Já o grupo experimental, o item 2.4 (“As aulas foram conduzidas de 

forma dinâmica”) obteve média de 4,65 com DP de 0,49, demostrando dados homogêneos, 

onde ambos os itens denotam alta concordância, considerando a escala. 

Com a intenção de verificar se as diferenças entre as percepções da qualidade nas 

dimensões ensino e aprendizagem entre os grupos são significativas ou não, foi aplicado o 

teste de hipótese.  

De modo geral, tencionamos testar as hipóteses: 

 H0: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões ensino e 

aprendizagem, são iguais; 
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 H1: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões ensino e 

aprendizagem, são diferentes. 

O teste de U de Mann-Whitney revelou que não há diferença na percepção de 

qualidade nas dimensões ensino e aprendizagem entre os grupos (U = 228,500; p = 0,384). Os 

dados podem ser visualizados na Tabela 9. 

Observa-se que, na percepção dos discentes quanto à qualidade referente a 

dimensão ensino e aprendizagem dos cursos, eles possuem a mesma qualidade para ambos os 

grupos, independentemente das metodologias de ensino aplicadas nos cursos de 

aperfeiçoamento.  

 

 Comparação da qualidade referente à dimensão desempenho entre os grupos 

 

Em relação ao grupo-controle, a média geral para a dimensão desempenho (itens 

3.1 a 3.4 respectivamente da Tabela 8) foi de 4,78 e 4,64 para o grupo experimental.  

As médias atribuídas para estas dimensões foram apontadas como altas, 

considerando a escala utilizada.  

Dos cinco itens, a maior média do grupo-controle foi atribuída ao item 3.1 (“O 

curso foi intelectualmente desafiador e estimulante”), de 4,91, com DP de 0,29, demostrando 

baixa dispersão. Já a maior média do grupo experimental (5), foi atribuída ao item 3.4 (“O 

curso agregou conhecimento sobre neuroanatomia humana”). 

A menor média para esta dimensão atribuída ao grupo-controle, foi do item 3.3 

(“Avalio de forma positiva meu desempenho ao longo do curso”), de 4,61, com DP de 0,94, 

demostrando média dispersão. A menor média do grupo experimental foi atribuída ao mesmo 

item 3.3, porém, de 4,30, com DP de 0,70, também apresentando média dispersão.  

Com a intenção de verificar se as diferenças entre as percepções de qualidade nas 

dimensões desempenho entre os grupos são significativas ou não, foi aplicado o teste de 

hipótese.  

De modo geral, intentamos testar as hipóteses: 

 H0: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões desempenho, são 

iguais; 

 H1: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões desempenho, são 

diferentes. 
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O teste de U de Mann-Whitney revelou que na percepção dos discentes quanto à 

qualidade referente a dimensão desempenho, há diferença significativa a 5% de significância 

nas percepção de qualidade entre os grupos, (U= 177,000; p = 0,037). Os dados podem ser 

visualizados na Tabela 9. 

 

 Comparação da qualidade referente as dimensões metodologia entre os grupos 

 

Quanto ao grupo-controle, a dimensão metodologia (itens 4.1 a 4.5 

respectivamente da Tabela 8), a média geral foi de 4,85 e de 4,86 para o grupo experimental.  

Dos cinco itens, a maior média do grupo-controle, foi encontradas em quatro 

itens, sendo eles o item 4.1 (“O uso das Tecnologias Digitais (TD), como softwares utilizados 

no curso, influenciaram positivamente o processo ensino/aprendizagem da Anatomia 

humana”), 4.2 (“As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos 

conteúdos”), item 4.4 (“O curso proporcionou melhor abordagem da Anatomia do que a 

disciplina ministrada na sua faculdade sobre o tema de Neuroanatomia humana”) e o item 4.5 

(“As aulas práticas com uso da mesa de Anatomia digital, além de atlas em 3 dimensões, 

facilitam o interesse do aluno pelos conteúdos de anatomia humana”), todos com média de 

4,87, com DP de 0,34, todos demostrando baixa dispersão ou seja, dados homogêneos. Já para 

o grupo experimental, a maior média 5, foi atribuída ao item 4.5 (“As aulas práticas com uso 

da mesa de anatomia digital, além de atlas 3 dimensões, facilitam o interesse do aluno pelos 

conteúdos de anatomia humana”). 

A menor média do grupo-controle para esta dimensão foi do item 4.3 (“Os 

materiais do curso foram preparados e cuidadosamente transmitidos”), de 4,78 e DP de 0,43, 

demostrando baixa dispersão. Já para o grupo experimental, os itens 4.2 (“As técnicas 

utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos conteúdos”) e 4.3 (“Os professores 

incentivaram a participação dos alunos nas atividades do curso”) obtiveram para esta 

dimensão média de 4,78 com DP de 0,42 e 0,52, respectivamente, porém, ambos os itens 

apresentam alta concordância e baixa dispersão. 

Com a intenção de verificar se as diferenças entre as percepções da qualidade na 

dimensão metodologia entre os grupos são significativas ou não, foi aplicado o teste de 

hipótese.  

De modo geral, queremos testar as hipóteses: 
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 H0: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões metodologia, são 

iguais; 

 H1: as percepções de qualidade dos grupos, dadas as dimensões metodologia, são 

diferentes. 

O teste de U de Mann-Whitney revelou que não há diferença na percepção da 

qualidade nas dimensões metodologia entre os grupos (U = 228,500; p = 0,365). Os dados 

podem ser visualizados na Tabela 9. 

Observa-se, que quanto à qualidade referente à dimensão metodologia dos cursos 

de aperfeiçoamento, estes foram ministrados com a mesma qualidade para ambos os grupos, 

independentemente das metodologias de ensino aplicadas nos cursos. 

Neste contexto, com base nos testes estatísticos apresentados nesta subseção, 

observamos que, em todas as dimensões dos SEEQ, sobre as percepções de qualidade nas 

dimensões Satisfação, Ensino e aprendizagem e Metodologia, a qualidade foi mantida entre os 

dois cursos de aperfeiçoamento, exeto para a dimensão Desempenho, que na percepção dos 

alunos apresentou diferença significativa para um nível de significância de 5%.  

Com efeito, para uma maior reflexão sobre as diferenças na dimensão 

desempemho, esta diferença, pode estar relacionada com vários fatores, pois, as percepções de 

desempenho são muito pessoais  para cada discente, principalmente se considerarmos o baixo 

desempenho dos grupos. 

Para Osti e Martinelli (2012), investigar os fatores associados ao baixo 

desempenho ou às dificuldades de aprendizagem dos estudantes, têm se centrado em 

diferentes aspectos e alguns deles apontam para as consequências emocionais vivenciadas 

pelos estudantes, como coloca Smith (2001), que problemas como a autoestima serem tanto 

causa como efeito das dificuldades, inclusive mais efeito que causa.  

Ainda segundo Osti e Brenelli (2012), as interações pessoais são também 

constituídas por percepções e expectativas de uma pessoa em relação à outra e que a 

expectativa de uma pessoa sobre o comportamento de outra pode, involuntariamente, tornar 

real a predição.  

Sabe-se também que grande parte das expectativas são geradas no contexto das 

próprias interações e sofrem a influência de inúmeros fatores, entre eles os nossos valores, as 

crenças que fomos construindo sobre as coisas, entre outros. As pesquisas de Rutter et al. 

(2008), evidenciam que há diferenças nas percepções dos alunos sobre a expectativa de seus 
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professores. Afirmam que o desempenho do aluno melhora quando o professor se mostra mais 

disponível e pronto para atender seus problemas.  

Desta forma, no contexto deste estudo, se considerarmos também a escala 

utilizada (1 a 5), podemos observar, que apesar da diferença na percepção dos alunos, para a 

qualidade da dimensão desempenho, as médias foram maiores do que 4, consideradas com um 

grau de concordância positivo, conforme exposto no Quadro 2. 

 

6.3 Análise dos desempenhos dos testes de proficiência e avaliação final  

 

Nesta seção, analisamos os desempenhos dos testes de proficiência e avaliações 

finais dos grupos-controle e experimental, de modo emparelhado e independente, com a 

finalidade de avaliar os resultados das intervenções realizadas com os alunos. 

 

6.3.1 Desempenho dos testes de proficiência e avaliações finais/grupo-controle  

 

Na Tabela 10, estão as médias individuais do grupo-controle, antes e depois da 

intervenção do curso de aperfeiçoamento em NH. Para a composição das médias dos testes de 

proficiência e teste de avaliações finais, foram realizadas provas teóricas e práticas, já 

contextualizadas no capítulo 5 (Procedimentos Metodológicos). 

Tabela 10 - Resultados (teóricos e práticos) dos testes de proficiência e avaliação final / Grupo-controle 

 Teste de proficiência 

Teste   N  Média  Mediana  Moda  DP  Mínimo  Máximo 

Teórico 
  

23 

 
1,86  1,54  1,00  1,04  1,00  4,00 

 Prático 
  

1,03  1,00  1,00  ,27  ,25  2,00 

Global   1,45  1,27  1,00  ,58  1,00 a  3,00 b 

 Teste de avaliação final 

Teórico   

23 

 4,78  5,00  5,00  1,79  1,00  8,00 

 Prático   3,57  3,00  2,50  2,30  ,00  8,00 

Global   4,17  4,25  4,50  1,69  1,25 a  7,75 b 

a: Média entre todas as notas mínimas; b: Média entre todas as notas máximas. 

Fonte: Pesquisa direta. 

Quanto aos testes de proficiência, a média global do grupo controle foi de 1,45 

com DP de 0,58, apresentando uma alta dispersão, ou seja, dados heterogêneos com 

coeficiente de variação (CV) de 40%, não sendo ainda, atingida a média aceitável de 5,5, em 

uma escala de 0 a 10 pontos. Observamos, ainda, uma variação das médias de 1,00 a 3,00. 
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Nas médias dos testes de proficiência, cujo objetivo foi avaliar os conhecimentos 

prévios dos alunos, observamos um desempenho muito baixo, considerando que os alunos já 

cursaram a disciplina de Anatomia Humana. Ainda sobre os testes de proficiência, a média 

dos alunos para a prova teórica foi de 1,86, e DP de 1,04, apresentando também alta 

dispersão, com CV de 55%, com uma variação das médias de 1,00 a 4,00.  

Já para as provas práticas, os alunos obtiveram nota ainda menor, com média de 

1,03 e DP de 0,27, apresentando média dispersão, com uma variação da média de 0,25 a 2,00. 

Relativamente à avaliação final, a média global do grupo-controle foi de 4,17, 

com DP de 1,69, apresentando alta dispersão dos dados, com CV de 40%. Observamos, ainda, 

uma variação da média de 1,25 a 7,75. A média dos testes das avaliações finais com objetivo 

de avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos durante os cursos de aperfeiçoamento teve 

aumento considerável, porém, não sendo suficiente para atingir a média estabelecida (5,5). 

Notamos, que, nas avaliações finais, a média dos alunos na prova teórica foi de 

4,78 com DP de 1,79, com um variação das médias de 1,00 a 8,00. Já para as provas práticas, 

os alunos obtiveram nota menor, com média de 3,57 e DP de 2,30, com uma variação das 

médias de 0,0 a 8,00. Os dados podem ser visualizados na Tabela 10. 

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias dos testes de 

proficiência e avaliações finais do grupo-controle são significativas ou não, foram aplicados  

testes de hipóteses e estabelecido um nível de significância de 5%.  

Como prerrequisito básico para a realização dos testes de hipóteses, foram 

realizados os testes de normalidade (Shapiro-Wilk), constatando a normalidade dos dados da 

avaliação final, porém a não normalidade dos testes de proficiência, violando o pressuposto de 

normalidade, conforme é observado na estatística de teste (Quadro 3). 

Quadro 3 - Testes de normalidade dos testes de proficiência e avaliação final / Grupo-controle 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 

Com a não normalidade de um dos dados, foi aplicado o Teste de Wilcoxon, 

sendo o teste equivalente não paramétricos para duas amostras emparelhadas.  

De modo geral, intentamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias do teste de proficiência são iguais às médias das avaliações finais para o 

grupo-controle; 

Testes de (Shapiro-Wilk) 

Testes Estatística (p-valor) 

Proficiência ,742 ,000 

Avaliação final ,973 ,762 
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 H1: as médias do teste de proficiência são diferentes das médias das avaliações finais 

para o grupo-controle. 

Com base no teste de Wilcoxon, a estatística revela que a média de proficiência 

(1,45) é estatisticamente diferente da média da avaliação final (4,17), para um nível de 

significância de 5%, onde observam que o aumento da média dos participantes foi 

significativo (z = 4,197; p = 0,001).  

A Tabela 11, contém as médias, desvios-padrão e a estatística de teste. 

Tabela 11 - Resultados (globais) dos testes de proficiência e avaliações finais / grupo-controle 

Estatística Descritiva 

Teste N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Estatística 

de teste 

Nível 

descritivo 

Z (p-valor) 

Proficiência 23 
1,45 ,58 1,00 3,00 

-4,197 0,001 

Teste final 23 
4,17 1,69 1,25 7,75 

Fonte: Pesquisa direta. 

Verificamos uma evolução no desempenho dos participantes, porém, a média do 

grupo-controle não foi suficiente para atingir a média aceitável (5,5). Vale ressaltar que o 

curso de aperfeiçoamento logrou intervir de modo positivo sobre os participantes do grupo-

controle.  

 

6.3.2 Desempenho dos testes de proficiência e avaliações finais /grupo experimental 

 

Na Tabela 12, trazemos as médias individuais do grupo experimental, antes e 

depois da intervenção do curso de aperfeiçoamento em Neuroanatomia Humana.  

Quanto aos testes de proficiência, a média global do grupo experimental foi de 

1,65, com DP de 0,88, apresentando uma alta dispersão, ou seja, dados heterogêneos com CV 

de 53%, e variação das médias de 0,38 a 3,75, não sendo atingida a média aceitável (5,5). 

Notamos que as médias dos testes de proficiência do grupo experimental, assim 

como do grupo-controle, expressam um desempenho muito abaixo do aceitável. Ainda sobre 

os testes de proficiência, a média dos alunos na prova teórica foi de 2,20, com DP de 1,19 e 

variação das médias de 0,0 a 5,00. Já para as provas práticas, os alunos obtiveram nota ainda 

menor, com média de 1,11 e DP de 0,96 e variação das médias de 0,0 a 4,00.  

Em relação as avaliações finais, a média global do grupo experimental foi de 5,69 

com DP de 1,88, observamdo-se ainda, uma variação das médias de 2,75 a 9,00.  
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A média dos testes da avaliação final (5,69), que teve por objetivo avaliar o 

conhecimento adquirido pelos alunos durante o curso de aperfeiçoamento, teve um aumento 

considerável, sobretudo, atingindo a média estabelecida de 5,5. Os dados podem ser 

visualizados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Resultados (teóricos e práticos) dos testes de proficiência e avaliação final / grupo 

experimental 

 Teste de proficiência 

Teste   N  Média  Mediana  Moda  DP  Mínimo  Máximo 

Teórico 
  

23 

 
2,20  2,00  2,00  1,19  ,00  5,00 

 Prático 
  

1,11  1,00  1,00  ,96  ,00  4,00 

Global   1,65  1,75  1,75  ,88  ,38 b  3,75 c 

 Teste final 

Teórico   

23 

 6,17  6,50  6,00 a  1,73  3,00  8,50 

 Prático   5,22  5,00  3,00 a  2,32  1,00  9,50 

Global   5,69  5,25  5,25  1,88  2,75 b  9,00 c 

a: há várias valores modais; b: média das notas mínimas; c : média das notas máximas. 

Fonte: Pesquisa direta 

Ainda sobre as avaliações finais, constatamos que a média dos alunos na prova 

teórica foi de 6,17, com DP de 1,73, com uma variação das médias de 3,00 a 8,50. Já para as 

provas práticas, o grupo obteve nota um pouco menor, com média de 5,22 e DP de 2,32, com 

uma variação das médias de 1,00 a 9,50.  

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias dos testes de 

proficiência e avaliações finais do grupo experimental são significativas ou não, foram 

aplicados testes de hipóteses. 

O teste de normalidade (Shapiro-Wilk) constatou a normalidade dos dados, 

aceitando o pressuposto de normalidade (Quadro 4). 

Quadro 4 - Testes de normalidade dos testes de proficiência e avaliação final / grupo experimental 

Fonte: Pesquisa direta. 

Mediante a normalidade dos dados, foram aplicados o Teste T de Student, sendo o 

teste paramétrico recomendado para duas amostras emparelhadas.  

De modo geral, queremos testar as seguintes hipóteses: 

Testes de (Shapiro-Wilk) 

Testes Estatística (p-valor) 

Proficiência ,944 ,221 

Avaliação final ,953 ,337 
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 H0: as médias dos testes de proficiência são iguais às médias das avaliações finais 

para o grupo experimental; 

 H1: as médias dos testes de proficiência são diferentes das médias das avaliações 

finais para o grupo experimental. 

Com base no teste T de Student, a estatística revela que a média de proficiência 

(1,65) é diferente da média de avaliação final (5,69), para um nível de significância de 5%, 

onde é possivel observar que o aumento da média dos participantes foi significativo (t = -

13,296; p = 0,001). A Tabela 13 traz as médias, desvios-padrão e a estatística de teste. 

Tabela 13 - Resultados (globais) dos testes de proficiência e avaliações finais /grupo experimental 

Estatística Descritiva 

Teste N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

Estatística de teste Nível descritivo 

t 
gl 

(p-valor) 

Proficiência 23 
1,65 ,88 ,38 3,75 

-13,296 22 0,001 

Teste final 23 
5,69 1,88 2,75 9,00 

Fonte: Pesquisa direta. 

Verificamos uma evolução significativa no desempenho dos participantes após o 

curso de aperfeiçoamento. O desempenho do grupo experimental, além de ser estatisticamente 

significativo, foi capaz de atingir a média aceitável (5,5). Vale ressaltar que o curso de 

aperfeiçoamento interveio positivamente na formação dos participantes do grupo 

experimental.  

 

6.4 Análise comparativa do desempenho dos grupos-controle e experimental 

 

Esta seção dedica-se às análises comparativas dos grupos-controle e experimental 

de modo independente, com a finalidade de avaliar se a formação dos discentes na disciplina 

AH, com o auxílio de métodos do diagnóstico por imagem, favorece uma maior aprendizagem 

e desempenho dos formandos. 

 

6.4.1 Análise comparativa dos  testes de proficiência entre os grupos 

 

O Gráfico 4 traz as comparações entre as médias das provas teóricas e práticas dos 

testes de proficiência.  

Quanto aos testes teóricos, constatam-se médias bem similares entre os grupos, 

tendo o grupo-controle nos testes teóricos a média de 1,86, com DP de 1,4. Já o grupo 
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experimental obteve média de 2,20, com DP de 1,19. A primeira observação em virtude 

destes resultados é que ambos os grupos tiveram grandes dificuldades quanto aos 

conhecimentos teóricos em Neuroanatomia Humana, a situação foi agravada na análise dos 

testes práticos, em que o grupo-controle teve média de 1,03 com DP de 0,27, e o grupo 

experimental média de 1,11 com DP de 0,96 (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Comparação dos testes de proficiência (teóricos e práticos) entre os grupos. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

No Gráfico 5, estão as médias gerais dos testes de proficiência entre os grupos-

controle e experimental. Notamos uma diferença de desempenho entre os grupos, com média 

geral do grupo-controle de 1,45, com DP de 0,58, apresentando uma alta dispersão, com CV 

de 40%, e para o grupo experimental a média de 1,65, com DP de 0,88 apresentando também 

alta dispersão, com CV de 53%. 

Gráfico 5 - Comparação (global) entre as médias dos testes de proficiência entre os grupos 

 
Fonte: Pesquisa direta. 
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Quanto às médias gerais dos testes de proficiência, os dois grupos exprimem 

médias muito inferiores à aceitável (5,5), podendo esta situação ser um reflexo do 

desconhecimento e/ou despreparo dos alunos sobre o tema de Neuroanatomia Humana. 

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias dos testes de 

proficiência entre os grupos são significativas ou não, foram aplicados os testes de hipóteses e 

estabelecido um nível de significância de 5%. O teste de normalidade (Shapiro-Wilk), 

constatou a não normalidade dos dados, rejeitando o pressuposto de normalidade (Quadro 5). 

Quadro 5- Testes de normalidade do testes proficiência / entre os grupos 

Fonte: Pesquisa direta. 

Em virtude da não normalidade dos dados, foi aplicado o teste de U de Mann-

Whitney, sendo equivalente não paramétrico para duas amostras independentes.  

De maneira geral, queremos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias dos testes de proficiência são iguais entre os grupos; 

 H1: as médias dos testes de proficiência são diferentes entre os grupos. 

Assim, com base no teste de U de Mann-Whitney, a estatística revela que as 

médias dos testes de proficiência entre os grupos-controle e experimental são iguais (U = 

243,000; p > 0,05). As diferenças não são significativas para um nível de significância de 5%, 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Resultados dos testes de proficiência / grupo-controle e experimental 

Estatística Descritiva 

Grupo Média  Desvio padão 

Estatística de teste Nível descritivo 

U de Mann-Whitney (p-valor) 

Controle 
1,45 0,58 

243,000 0,634 

Experimental 
1,65 0,88 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Neste contexto, baseando-nos nas estatísticas de teste, podemos dizer que os 

grupos-controle e experimental possuem o mesmo nível de proficiência, antes da intervenção 

dos cursos de aperfeiçoamento.  

 

6.4.2 Análise comparativa dos  testes de avaliação final entre os grupos 

 

Testes de (Shapiro-Wilk) 

Testes Estatística (p-valor) 

Proficiência 0,902 0,001 
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Quanto aos testes teóricos, observamos que, após a intervenção, houve uma 

evolução nas médias dos dois grupos, tendo o grupo-controle média de 4,78, com DP de 1,79, 

e o grupo experimental média de 6,17, com DP de 1,73, apresentando uma alta dispersão para 

o grupo controle, com CV de 37% e média dispeção de 28% para o grupo experimental.  

Já nos testes práticos, notamos uma evolução mais discreta. O grupo-controle 

obteve média de 3,47, com DP de 2,30, e o grupo experimental média de 5,22 e DP de 2,32, 

ambos apresentando alta dispersão com CV de 66% e 44% respectivamente.  

O Gráfico 6, traz as comparações entre as médias das provas teóricas e práticas 

dos testes das avaliações finais entre os grupos.  

Gráfico 6 - Comparação dos testes de avaliação final (teóricos e práticos) entre os grupos 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

O Gráfico 7, traz as comparações entre as médias das provas teóricas e práticas dos 

testes de proficiência e avaliações finais entre os grupos. 

Gráfico 7- Comparação dos testes de proficiência e avaliações finais (teóricos e práticos) entre os 

grupos 

 
Fonte: Pesquisa direta. 
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A primeira observação relativa a esses resultados, é a de que ambos os grupos 

tiveram uma evolução nos seus desempenhos quanto aos conhecimentos teóricos em 

Neuroanatomia Humana. A segunda observação diz respeito aos testes teóricos e práticos do 

grupo experimental, que, além de terem maior desempenho em comparação ao grupo-

controle, conseguiram no teste teórico, ultrapassar a média aceitável (5,5). Os resultados dos 

testes de proficiência demonstram baixo desempenho dos estudantes nos dois grupos, 

especialmente quando se considera que a disciplina de Anatomia Humana, elemento principal 

da formação do tecnólogo em Radiologia, já havia sido ministrada e concluída. 

Os conhecimentos de Anatomia Humana, tanto nas aulas práticas quanto nas 

teóricas, durante os testes, nos dois grupos, causou-nos considerável surpresa. Não sendo o 

objetivo deste estudo buscar as causas do baixo desempenho dos estudantes, percebe-se uma 

lacuna que pode ser derivada tanto na formação do estudante, da metodologia ou do baixo 

desempenho no ensino médio. Ademais, ao se considerar o aspecto saúde como elemento de 

análise neste caso, é de se supor, que o mau desempemho desses profissionais poderá vir a 

causar graves problemas à saúde das pesssoas.     

Com efeito, as considerações finais do relatório do Enade 2016 corroboram com a 

situação encontrada nos testes de proficiência do presente estudo, onde o relatóri destaca que 

os estudantes revelam desconhecimento de aspectos básicos e fundamentais para a atuação 

como profissionais da área de radiologia. E que tal constatação ficou demonstrada pelos 

estudantes nos conteúdos de Anatomia, além do desconhecimento em relação à manipulação 

de equipamentos básicos do trabalho que irão desenvolver (BRASIL, 2016).   

No Gráfico 8, contém as médias gerais dos testes de avaliação final entre os 

grupos-controle e experimental, nos quais observamos uma diferença de desempenho entre os 

grupos, onde a média geral do grupo-controle foi de 4,17, com DP de 1,69. 

Gráfico 8 - Comparação (global) entre as médias dos testes de avaliação final entre os grupos 

 
Fonte: Pesquisa direta. 
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Já para o grupo experimental, a média foi de 5,69, com DP de 1,88, ambos 

apresentando alta dispersão Quanto à média geral, observamos que, apesar da evolução dos 

dois grupos, apenas o grupo experimental atingiu a média aceitável (5,5).Vale ressaltar que 

apenas o grupo experimental foi influenciado no decorrer do curso de aperfeiçoamento por 

meio de métodos do diagnóstico por imagem.  

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias das avaliações 

finais entre os grupos são significativas ou não, foram aplicados testes de hipóteses e 

estabelecido um nível de significância de 5%.  

O teste de normalidade (Shapiro-Wilk) constatou a normalidade dos dados, 

atendendo o pressuposto de normalidade (Quadro 6). 

Quadro 6-Testes de normalidade do testes avaliação final / entre os grupos 

Fonte: Pesquisa direta. 

Ante a normalidade dos dados, foi aplicado o Teste de T de Student, sendo o teste 

paramétrico para duas amostras independentes.  

De modo geral, intentamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias dos testes das avaliações finais são iguais entre os grupos; 

 H1: as médias dos testes das avaliações finais são diferentes entre os grupos. 

Assim, com base no teste T de Student, a estatística revela que as médias dos 

testes das avaliações finais entre os grupos controle e experimental são diferentes (t = -2,875; 

p = 0,006). A Tabela 15 contem as médias, desvios-padrão e a estatística de teste. 

Tabela 15 - Resultados do teste de T de Student das avaliações finais entre os grupos 

Estatística Descritiva 

Grupo N Média Desvio Padrão 

Estatística de 

teste 

Nível 

descritivo 

t 
gl (p-valor) 

Controle  23 
4,17 1,69 

-2,875 44 0,006 
Experimental  23 

5,69 1,88 

Fonte: Pesquisa direta. 

No Gráfico 9, contém as médias gerais dos testes de proficiência e avaliações 

finais entre os grupos-controle e experimental, nos quais observamos à diferença de 

desempenho entre os grupos. 

Gráfico 9 - Comparação (global) entre as médias dos testes de proficiência e avaliações finais entre os grupos 

Testes de (Shapiro-Wilk) 

Testes Estatística (p-valor) 

Avaliação final 0,974 0,393 
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Fonte: Pesquisa direta. 

O gráfico 10, exprime os desempenhos dos grupos, baseando-se na relação de 

efeito dos grupos no decorrer temporal. Para tanto, foi realizado um teste de medidas 

repetidas de Friedman, com objetivo de avaliar se o desempenho dos grupos melhorou no 

tempo 1 (teste de proficiência) e tempo 2 (avaliação final). 

A opção pelo teste (Friedman), foi necessária pois os dados violam o pressuposto 

de normalidade, onde o teste de Friedman, é o teste não paramétrico equivalente do teste 

ANOVA para duas vias com médias repetidas.  

Gráfico 10 - Análise comparativa do desempenho ao longo do tempo entre os grupos 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

Com efeito, observa-se que, no tempo 1, referente aos testes de proficiência, os 

grupos estão no mesmo patamar de desempenho, com leve diferença, porém, não 

significativa, como já descrito na Tabela 14.  
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Já no tempo 2, referente aos testes das avaliações finais, percebemos a diferença 

de desempenho no tempo. Ambos os grupos tiveram uma evolução, porém, com destaque ao 

grupo experimental, com uma média estatisticamente distinta, já descrita na Tabela 15. 

Com a finalidade de verificar se as diferenças de desempemho entre os entre os 

grupos são significativas ou não, foram aplicados testes de hipóteses e estabelecido um nível 

de significância de 5%.  

De modo geral, intentamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: existe efeito da metodologia dos cursos, sobre as notas dos alunos; 

 H1: não existe efeito da metodologia dos cursos, sobre as notas dos alunos 

Assim, o teste de Friedman, mostrou que as notas diferem entre os grupos 

(controle e experimental), como demostra a estatistica de teste [X2  (1) = 42,000; p< 0,001]. O 

teste de comparações mutiplas mostrou que as notas do grupo controle são estatisticamente 

diferentes do grupo experimental. 

Assim, o teste de Friedman para duas vias com médias repetidas, confirma de 

forma gráfica a diferença entre os grupos, conforme já descrito no teste T de Student, 

revelando que houve efeito na utilização dos métodos do diagnóstico por imagem sobre o 

grupo experimental em relação ao grupo-controle. 

 

6.4.3 Comparação dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestres  

 

Na Tabela 6, foram apresentadas as composições e frequências dos semestres dos 

participantes que integraram os grupos-controle e experimental, sendo ambos randomizados, 

por semestres, em que se encontravam os participantes no período dos cursos de 

aperfeiçoamento, demonstrando, ainda, que a formação dos grupos foi composta por alunos 

do 2º ao 7º semestre, de maneira equilibrada. 

Com a finalidade, porém, de excluir a alegação de que os alunos dos semestres 

mais avançados (5º, 6º e 7º) que em teoria, possam ter um maior conhecimento sobre os 

métodos do diagnóstico por imagem, em virtude de terem cursado as disciplinas especificas 

nos CST em Radiologia em relação aos alunos dos semestres iniciais (2º, 3º e 4º), por mais 

que os testes de proficiência demostrem que as médias dos alunos são equivalentes e 

extremamente baixas, foram analisados os desempenhos dos alunos, por semestre, dos 

participantes, com o intuito de avaliar se o desempenho dos alunos dos semestres mais 

avançados teve influência significativa no desempenho dos grupos-controle e experimental. 
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6.4.4 Comparação dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestres/grupo- 

controle 

 

Quanto ao grupo-controle, nos testes de proficiência, a maior média foi obtida 

pelos alunos do 7º semestre (1,97) com DP de 0,91, seguidos pelos alunos do 6º semestre 

(1,60), com DP de 0,57 (Tabela 16). 

Tabela 16 - Médias gerais dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestres 

 

 

Grupos Testes Semestres n Média DP Mínimo Máximo 

G
R

U
P

O
 C

O
N

T
R

O
L

E
 

 

 

 

Proficiência 

2 3 1,50 ,87 1,00 2,50 

3 5 1,21 ,30 1,00 1,66 

4 5 1,17 ,15 1,00 1,30 

5 4 1,54 ,73 1,00 2,63 

6 3 1,60 ,57 1,27 2,25 

7 3 1,97 ,91 1,27 3,00 

Total 23 1,45 ,58 1,00 3,00 

 

 

 

Avaliação 

Final 

2 3 3,92 ,80 3,00 4,50 

3 5 5,30 2,30 2,50 7,75 

4 5 3,10 1,88 1,25 6,00 

5 4 3,94 1,52 1,75 5,25 

6 3 4,33 1,04 3,50 5,50 

7 3 4,50 1,50 3,00 6,00 

Total 23 4,17 1,69 1,25 7,75 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

 

 

 

Proficiência 

2 5 1,28 ,44 ,88 1,75 

3 4 2,06 1,03 ,75 3,25 

4 3 2,08 ,29 1,75 2,25 

5 5 1,70 ,86 ,75 3,00 

6 4 1,72 1,47 ,38 3,75 

7 2 ,88 ,53 ,50 1,25 

Total 23 1,65 ,88 ,38 3,75 

 

 

 

Avaliação 

Final 

2 5 5,00 1,62 2,75 7,25 

3 4 6,83 1,79 4,25 8,25 

4 3 6,33 1,70 5,00 8,25 

5 5 5,30 1,51 3,25 7,00 

6 4 5,55 3,06 2,75 9,00 

7 2 5,45 2,19 3,90 7,00 

Total 23 5,69 1,88 2,75 9,00 

Fonte: Pesquisa direta. 

Já a menor nota foi obtida pelos alunos do 4º semestre (1,17), com DP de 0,15, 

seguidos pelos alunos do 3º semestre (1,21), com DP de 0,30 (Tabela 16). 
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Quanto aos testes das avaliações finais, a maior média foi obtida pelos alunos do 

3º semestre (5,30), com DP de 2,30, seguidos pelos alunos do 7º semestre (4,50), com DP de 

1,50. A menor nota foi obtida pelos alunos do 4º semestre (3,10), com DP de 1,88, seguidos 

pelos alunos do 2º semestre (3,92), com DP de 0,80 (Tabela 16). 

O gráfico 11 traz o desempenho dos testes de proficiência e das avaliações finais 

do grupo-controle, e faz uma comparação, levando-se em consideração os semestres dos 

participantes quanto ao seu desempenho dentro do grupo-controle. 

Gráfico 11 - Análise comparativa dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestre, dos 

participantes / grupo-controle 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

A primeira observação diz respeito à similaridade das médias entre todos os 

semestres, contudo, o desempenho nos teste de proficiência dos alunos dos semestres mais 

avançados (5º, 6º, e 7º), se expressa melhor, comparado aos alunos dos semestres iniciais (2º, 

3º e 4º).  

A segunda observação é acerca dos testes das avaliações finais, onde constatamos 

que as médias dos alunos do 3º semestre superaram as médias dos alunos dos semestres mais 

avançados (5º, 6º, e 7º). Percebemos ainda, que os alunos do 2º semestre tiveram notas 

semelhantes aos alunos do 5º semestre, com um destaque negativo para os alunos do 4º 

semestre, com o pior desempenho nos testes de avaliação final. 

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias dos alunos, por 

semestre, dos participantes nos testes de proficiência e avaliações finais são significativas ou 

não, foi aplicado o teste de hipótese.  

Para este procedimento, recorremos ao teste de Kruskal-Wallis, sendo o teste 

equivalente não paramétrico para três ou mais amostras independentes, sendo estabelecido um 

nível de significância de 5%.  

De maneira, intertamos testar as seguintes hipóteses: 
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 H0: as médias dos testes de proficiência, entre todos os semestres dos participantes, 

são todas iguais para o grupo-controle; 

 H1: existe pelo menos uma média dos testes de proficiência, diferente entre todos os   

semestres dos participantes do grupo-controle. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou que as médias dos testes de proficiência, entre 

todos os semestres dos participantes do grupo-controle, são todas iguais, não existindo 

nenhuma diferença entre os semestres para um nível de significância de 5%, conforme mostra 

a Tabela 17. As mesmas hipóteses foram testadas para os testes das avaliações finais. 

De modo geral, tencionamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias dos testes das avaliações finais, entre todos os semestres dos 

participantes, são todas iguais para o grupo-controle; 

 H1: existe, pelo menos, uma média dos testes das avaliações finais, diferente entre 

todos os semestres dos participantes do grupo-controle. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou que as médias dos testes das avaliações finais, 

entre todos os semestres dos participantes do grupo-controle, também são todas iguais, não 

existindo nenhuma diferença significativa entre os semestres para um nível de significância de 

5%, conforme mostra a Tabela 17. 

Tabela 17 - Comparação (global) entre os testes de proficiência e avaliação final, por semestre, dos 

participantes/ grupo-controle 

Estatística Descritiva 

Testes 

Médias (desvio pedrão*) por semestres 

Estatística  

de teste 

Nível 

descritivo 

2º 3º 4º 5º 6º 7º 

H de Kruskal-

Wallis (p-valor) 

Proficiência 1,50 

(,87)* 

1,21 

(,30)* 

1,17 

(,15)* 

1,54 

(,73)* 

1,60 

(,57)* 

1,97 

(,91)* 

3,607 0,607 

Avaliação 

final 

3,92 

(,80)* 

5,30 

(2,20)* 

3,10 

(1,88)* 

3,94 

(1,52)* 

4,33 

(1,04)* 

4,50 

(1,50)* 

3,388 0,640 

Fonte: Pesquisa direta. 

O teste de Kruskal-Wallis não considera as distribuições das médias, e sim o 

posicionamento das observações em cada grupo, transformando os valores numéricos em 

postos e agrupados num só conjunto de dados.  

O método consiste em, primeiramente, atribuir a cada valor observado um posto, 

sempre atribuindo o menor posto ao menor valor e o maior posto ao maior valor (BARROS et 

al., 2012). Os resultados dos postos de Kruskal-Wallis são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Comparação (individual) entre os testes de proficiência e avaliação final, por semestre, dos 

participantes/ grupo-controle 

Médias dos Postos do teste de Kruskal-Wallis 

Proficiência 

Semestres 2 3 4 5 6 7*  

N 3 5 5 4 3 3  

Posto Médio 10,00 9,90 10,30 12,38 14,33 17,50**  

Avaliação final 

Semestres 2 3* 4 5 6 7  

N 3 5 5 4 3 3  

Posto Médio 11,33 15,10** 7,70 12,00 12,67 14,00  

*= semestre mais bem ranqueado; **= maior média entre os postos. 

Fonte: Pesquisa direta. 

Observamos na Tabela 18 que os alunos do 7º semestre foram mais bem 

ranqueados no teste de proficiência, assim como os alunos do 3º semestre foram mais bem 

ranqueados na avaliação final, contudo, como demonstrado no teste de Kruskal-Wallis 

(Tabela 17), estes resultados não têm diferença estatística, pois ambos os valores possuem um 

nível de significância maior do que 5% estabelecidos para o teste.  

 

6.4.5 Comparação dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestres/grupo 

experimental  

 

Quanto ao grupo experimental, nos testes de proficiência, a maior média foi 

obtida pelos alunos do 4º semestre (2,08), com DP de 0,29, seguidos pelos alunos do 3º 

semestre (2,06), com DP de 1,03.  

A menor nota foi obtida pelos alunos do 7º semestre (0,88), com DP de 0,53, 

seguidos pelos alunos do 2º semestre (1,28), com DP de 0,44 (Tabela 16).  

Quanto aos testes das avaliações finais, a maior média foi obtida pelos alunos do 

3º semestre (6,83), com DP de 1,79, seguidos pelos alunos do 4º semestre (6,33), com DP de 

1,70. A menor nota foi obtida pelos alunos do 2º semestre (5,00), com DP de 1,62, seguidos 

pelos alunos do 5º semestre (5,30), com DP de 1,51 (Tabela 16). 

A primeira observação diz respeito à similaridade das médias entre todos os 

semestres, contudo, o desempenho nos teste de proficiência dos alunos dos semestres iniciais 

(3º e 4º) mostram-se melhor, quando comparado aos alunos dos semestres mais avançados (5º, 

6º e 7º), sendo preocupanpe a baixa proficiência deste alunos (5º, 6º e 7º), em virtude de já 

teram concluído mais da metade do curso de tecnologia em Rariologia. A segunda observação 

diz respeito aos testes de avaliação final, cujas médias dos alunos do 3º semestre superaram as 

dos alunos dos semestres mais avançados (5º, 6º, e 7º).  



93 
 

Percebemos, ainda, que os alunos do 4º semestre, também, tiveram notas melhores 

do que os alunos do 5º, 6º, e 7º semestres, com destaque negativo para os alunos do 2º 

semestre, com o pior desempenho nos testes de avaliação final. 

O gráfico 12, encerra os desempenhos dos testes de proficiência e das avaliações 

finais do grupo experimental. 

Gráfico 12 - Análise comparativa dos testes de proficiência e avaliações finais, por semestre, dos 

participantes / grupo experimental 

 

Fonte: Pesquisa direta. 

Com a finalidade de verificar se as diferenças entre as médias dos alunos, por 

semestre, dos participantes nos testes de proficiência e avaliações finais são significativas ou 

não, foram aplicados o teste de Kruskal-Wallis, sendo estabelecido um nível de significância 

de 5%.  

De modo geral, tencionamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias dos testes de proficiência, entre todos os semestres dos participantes, 

são todas iguais para o grupo experimental; 

 H1: existe, pelo menos, uma média dos testes de proficiência, diferente entre todos os 

semestres dos participantes do grupo experimental. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou que as médias dos testes de proficiência, entre 

todos os semestres dos participantes do grupo experimental, são todas iguais, não existindo 

nenhuma diferença entre os semestres para um nível de significância de 5%. As mesmas 

hipóteses foram testadas para as provas de avaliação final (Tabela 19). 

De modo geral, intentamos testar as seguintes hipóteses: 

 H0: as médias dos testes de avaliação final, entre todos os semestres dos participantes, 

são todas iguais para o grupo experimental; 
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 H1: existe, pelo menos, uma média dos testes de avaliação final, diferente entre todos 

os semestres dos participantes do grupo experimental. 

O teste de Kruskal-Wallis revelou que as médias dos testes de avaliação final, 

entre todos os semestres dos participantes do grupo experimental, também são todas iguais 

entre os semestres para um nível de significância de  5%, conforme mostra a Tabela 19. 

Tabela 19 - Comparação (global) entre os testes de proficiência e avaliação final, por semestre, dos 

participantes/ grupo experimental 

Estatística Descritiva 

Testes 

Médias (desvio pedrão*) por semestres 

Estatística  

de teste 

Nível 

descritivo 

2º 3º 4º 5º 6º 7º 

H de Kruskal-

Wallis (p-valor) 

Proficiência 1,28 

(,44)* 

2,06 

(1,03)* 

2,08 

(,29)* 

1,70 

(,86)* 

1,72 

(1,47)* 

0,88 

(,53)* 

5,342 0,376 

Avaliação 

final 

5,00 

(1,62)* 

6,83 

(1,79)* 

6,33 

(1,70)* 

5,30 

(1,51)* 

5,55 

(3,06)* 

5,45 

(3,90)* 

2,812 0,729 

Fonte: Pesquisa direta. 

Os resultados dos postos dos testes de proficiência e avaliações finais, por 

semestres, são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Comparação (individual) entre os testes de proficiência e avaliação final, por semestre, dos 

participantes/ grupo experimental 

Médias dos Postos do teste de Kruskal-Wallis 

Proficiência 

Semestres 2 3 4* 5 6 7  

N 5 4 3 5 4 2  

Posto Médio 9,20 15,25 17,17** 12,30 11,13 5,75  

Avaliação final 

Semestres 2 3* 4 5 6 7  

N 5 4 4 5 4 2  

Posto Médio 9,90 16,13** 14,50 10,40 11,50 10,25  

*= semestre mais bem ranqueado; **= maior média entre os postos. 

Fonte: Pesquisa direta. 

Nos testes de proficiência (Tabela 20), os alunos do 4º semestre foram mais bem 

ranqueados, assim como os alunos do 3º semestre foram melhores nas avaliações finais. Estes 

resultados no entanto, não denota diferença estatística, pois ambos os valores possuem um 

nível de significância maior do que 5%. 

Com suporte, porém, nos resultados obtidos nestas análises, excluimos qualquer 

argumentação de que os alunos dos semestres mais avançados (5º, 6º e 7º) possam ter 

influenciado os resultados finais.  
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Assim, a variável semestre dos participantes não teve interferência direta no 

desempenho deles, sendo o melhor desempenho do grupo experimental, atribuído à utilização 

de métodos do diagnóstico por imagem, sendo a única variável extrínseca.  

As dúvidas em relação às melhores notas das avaliações do 3º e 4º semestres, em 

detrimento das notas dos estudantes do 5º, 6º e 7º semestres, serão objeto de estudos 

posteriores e de análises com os próprios estudantes nas instituições pesquisadas, mas não 

tratadas aqui nesta pesquisa, por não ser prioridade do estudo.  

 

6.5  Interlocução com outras pesquisas 

 

A Radiologia é cada vez mais utilizada como método de ensino da Anatomia 

Humana nos últimos 40 anos (BENNETT, 1968; STASSA E EVANS, 1969; REIDY et al., 

1978), sendo um importante componente de programas de ensino de Anatomia em muitas 

universidades em todo o Mundo, especialmente em programas de pós-graduação, como 

indicado por várias publicações sobre o uso da Radiologia no ensino de Anatomia em vários 

países (MITCHELL E WILLIAMS, 2002; GANSKE et al., 2006; LINTON, 2006; 

CAMPBELL E FOX, 2012; JACK E BURBRIDGE, 2012).  

A crescente integração da radiologia com o ensino de Anatomia decorre da 

melhoria da qualidade das tecnologias de imagem, da evolução dos métodos de diagnóstico e 

sua capacidade de retratar a Anatomia Humana (LUFLER et al., 2010; MARKER et al., 

2010).  

 Este estudo procurou avaliar as percepções e o desempenho dos discentes dos 

cursos superiores de Tecnologia em Radiologia, associando o ensino da Neuroanatomia 

Humana, com e sem o auxílio de métodos do diagnóstico por imagem. No Brasil, no entanto, 

são poucos os estudos que fazem esta abordagem integrando a Radiologia com o ensino de 

Anatomia Humana. Portanto, discutiremos, principalmente, experiências internacionais, em 

razão da escassez de pesquisas sobre esta temática no Brasil.  

Este estudo fornece uma visão sobre as percepções dos estudantes e informações 

sobre a utilização de métodos do diagnóstico por imagem para o ensino da Neuroanatomia 

Humana.  

As opiniões dos alunos dos grupos-controle e experimental, sobre o uso de 

métodos do diagnóstico por imagens para o ensino da Anatomia Humana, foram positivas. 

Uma das variáveis adaptadas na dimensão Ensino e Aprendizagem do SEEQ, o 

item 2.2, a maioria dos alunos concorda ou concorda totalmente que o ensino da Anatomia 



96 
 

Humana é mais bem compreendido quando associado a métodos de imagem como tomografia 

(TC), ressonância magnética (RM) e radiografias (RX), com uma taxa global de concordância 

de 4,89 com DP de 0,31, em uma escala Likert de 5 pontos. 

Os resultados são semelhantes às observações obtidas por Murphy et al. (2014), 

em cuja pesquisa os autores investigaram as percepções dos estudantes de Medicina em 

relação aos métodos usados para descrever o ensino da Anatomia e os efeitos da integração da 

Radiologia, notando-se que a pesquisa utilizou-se da mesma escala de Likert com cinco 

categorias, onde resultados demostram que os alunos concordaram ou concordaram 

fortemente com a ideia de que a integração da Radiologia ao currículo de Anatomia auxiliou o 

ensino da disciplina.  

Ainda sobre as percepções dos estudantes, destacam-se os resultados de duas 

variáveis, adaptadas ao instrumento SEEQ, na dimensão Metodologia, no item 4.1, tendo sido 

observado que a utilização das tecnologias digitais, como softwares de Anatomia, influência 

positivamente no processo de ensino e aprendizagem da Anatomia Humana, em que os alunos 

concordam, ou concordam totalmente, com uma taxa global de 4,87 e DP de 0,40, além de 

concordarem ou concordarem totalmente com a noção de que as aulas práticas com uso da 

mesa de Anatomia digital, além de atlas em 3 dimensões, facilitam o interesse dos alunos 

pelos conteúdos de Anatomia Humana, item 4.5, com uma taxa global de 4,93, com DP de 

0,25. 

Resultado semelhante foi encontrado na pesquisa de Murphy et al. (2014), onde 

os pesquisadores utilizaram recursos audiovisuais, além de atlas de Anatomia Humana em 3 

dimensões, demonstrando que o estudo em cadáveres, até então sendo a principal forma para 

a educação em Anatomia, caiu significativamente em termos de preferência de aprendizagem 

da Anatomia após a utilização dos recursos digitais. 

O grupo experimental, influenciado com o auxílio de métodos de imagem, obteve 

um desempenho significativamente melhor, quando comparado ao grupo-controle que não foi 

influenciado com métodos de imagem, resultado que corrobora o estudo de Lufler et al. 

(2010), que avaliaram a efetividade das imagens de tomografia computadorizada (TC) de 

cadáveres na aprendizagem da Anatomia Humana no ensino médico no primeiro ano do curso 

de Medicina dos estudantes da Boston University School of Medicine.  

Os resultados demonstraram que houve associação significativa entre o uso da TC 

e a melhora no desempenho dos alunos no ensino de Anatomia no segmento da cabeça e 

pescoço.  
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A mesma pesquisa demostrou a associação significativa entre o uso da TC e o 

desempenho dos alunos em questões que exigiam a identificação de estruturas anatômicas nos 

planos axiais, sagitais e coronais, indicando que os acadêmicos que usaram os métodos de 

imagens foram capazes de identificar as múltiplas visões nas quais as estruturas anatômicas 

são mostradas quando apresentadas de maneiras diferentes.  

Na teoria expressa no estudo de Khalil et al. (2005), os autores destacam que a 

estratégia de utilização de imagens na aprendizagem é baseada na capacidade dos alunos em 

formar imagens mentais ou representações de coisas ou eventos que ajudam nas lembranças e 

na compreensão de informações. A utilização de imagens no aprendizado funcionam melhor 

para informações concretas e espaciais, como é o caso do ensino da Anatomia Humana, já o 

verbal, funciona melhor para processar informações abstratas.  

Ainda segundo o mesmo autor, recuperação de informação ocorre quando as 

pessoas podem anexar materiais verbais em imagens e imagens para rótulos verbais, já que os 

dois sistemas são diretamente interconectados. 

Vale notar que a educação dos estudantes em Anatomia macroscópica (LUFLER 

et al., 2011) e radiológica (ROCHFORD, 1985) melhorou com a inclusão de imagens 

radiológicas, assim como a aptidão visual e espacial dos alunos. 

De outro estudo de Lufler et al. (2011), realizado na Escola de Medicina da 

Universidade de Boston, participaram 352 estudantes de Medicina do primeiro ano 

matriculados em um curso de Anatomia Humana no período de 2008 a 2009. Os autores 

descrevem que o papel que a TC desempenha na aprendizagem dos alunos, provavelmente 

depende, sobretudo, de como os métodos de imagens são integrados no ensino da Anatomia. 

 Estudantes que utilizaram as imagens de TC durante as aulas no Laboratório de 

Anatomia descobriram que a TC é um excelente recurso, e muitos que não utilizaram a TC 

informaram que foi uma oportunidade perdida. Os resultados deste estudo recomendam o uso 

de TC no Laboratório de Anatomia para melhorar o desempenho dos alunos em Anatomia 

macroscópica. 

No estudo de Vorstenbosch et al. (2013), realizado na Escola de Medicina em 

Radboud, Centro Médico da Universidade Nijmegencom, com 17 estudantes de Medicina do 

primeiro ano que foram recrutados após uma palestra, foi avaliada a influência de provas com 

e sem imagens e o processo cognitivo dos alunos enquanto eles respondiam os testes.  

O estudo sugere que perguntas com imagens anatômicas se aproximam dos 

aspectos do mundo profissional real. Portanto, é sensato usar os dois formatos de resposta nas 

avaliações dos alunos. O ensaio conclui que o uso de imagens relevantes (por exemplo, 
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radiografias) em vez da utilização de imagens anatômicas ilustrativas (por exemplo, 

desenhos), se assemelha ao mundo real da Medicina prática e, portanto, influência 

positivamente no desempenho dos acadêmicos de Medicina. 

Ainda no contexto do desempenho dos grupos, restou observar que tanto os 

alunos do grupo experimental quanto os do controle, obtiveram nas provas práticas, um 

rendimento menor do que as provas teóricas, tanto nos testes de proficiência quanto nas 

avaliações finais, situação que reflete a dificuldade que os estudantes têm em avaliar a peça 

anatômica em provas que exigem uma interpretação visual ou desconhecimento do assunto. 

Os resultados do estudo exploratório de Vorstenbosch et al. (2013) mostram que o 

emprego de imagens pode influenciar na dificuldade da questão. Isso sugere que as 

habilidades necessárias para extrair a resposta correta das imagens são diferentes daquelas 

extraídas de uma lista de respostas alfabéticas, significando que usar imagens como um 

formato de resposta tem implicação nas provas. Ainda de acordo com os autores, o uso de 

imagens nas avaliações é provavelmente mais válido em alguns casos do que em outros. 

Portanto, é relevante notar que a utilização dos métodos de imagens no auxílio do 

ensino de Neuroanatomia Humana exige que os alunos tenham certa maturidade sobre 

Anatomia Humana, não sendo uma metodologia eficiente quando aplicada aos alunos do 1º 

semestre. Este estudo, excluiu a participação dos alunos do 1º semestre, porém, foi observado 

em determinadas avaliações o fato de que os alunos que cursavam o 2º semestre tiveram notas 

inferiores se comparados aos dos semestres mais avançados. Estes resultados não tiveram 

diferença significativa ao ponto de confirmar esta alegação. 

O campo de trabalho do profissional das tecnologias radiologicas, exige uma 

familiaridade com a interpretação dos métodos do diagnóstico por imagens, porém, as 

diferenças entre o entendimento da Anatomia por meio de radiografias, em comparação com 

métodos como tomografia computadorizada e ressonância magnética, são enormes, pois os 

métodos de TC e RM demandam complexidade e são diferentes das imagens radiográficas. 

Tais imagens (Radiografias) proporcionam fácil interpretação, sendo diferentes 

para os métodos de imagens onde a avaliação da Anatomia por meio de cortes transversais 

(TC e RM), fornecem imagens com uma visualização superior, com melhor capacidade de 

orientação,  podendo esta, ser limitada pela ausência de conhecimentos anatômicos mais 

específicos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nas estatísticas de testes utilizadas nesta pesquisa, podemos concluir 

que, além dos subsídios históricos do ensino de AH no Brasil, que conformaram os 

argumentos para a elaboração desta pesquisa, os grupos-controle e experimental, que no início 

dos cursos de aperfeiçoamento possuíam um baixíssimo nível de proficiência em 

Neuroanatomia Humana, antes das intervenções às quais associaram o ensino da Anatomia 

sem a utilização de métodos de diagnóstico por imagem (grupo controle), e com a utilização 

de métodos do diagnóstico por imagem (grupo experimental), os resultados demonstram que 

o grupo experimental, influenciado com uma metodologia alternativa para o ensino de 

Neuroanatomia Humana, teve melhor desempenho ao final do curso de aperfeiçoamento. 

 Com efeito, a hipótese inicialmente levantada neste estudo, em que: A formação 

do discente na disciplina de AH, com o auxílio de métodos de diagnóstico por imagem, 

favorece uma maior aprendizagem e desempenho do formando do CST em Radiologia pode 

ser considerada. 

Vale ressaltar, ainda, que, antes das intervenções por meio dos cursos de 

aperfeiçoamento em Neuroanatomia Humana, ambos os grupos (controle e experimental) 

tinham médias muito inferiores à média aceitável (5,5) determinada no início do estudo, 

revelando baixa proficiência em Neuroanatomia Humana nos dois grupos. 

 A situação é preocupante se avaliarmos que a Neuroanatomia é fundamental no 

desempenho das funções dos profissionais tecnólogos em Radiologia, especialmente pelo fato 

das notas de proficiência terem sido infatisfatórias. 

 Os cursos de aperfeiçoamento, utilizados como estratégia de intervenção na 

formação dos discentes dos CST em Radiologia, foram capazes de modificar a realidade em 

que se encontravam estes estudantes, sobretudo, por intermédio de metodologia de ensino e 

aprendizagem alternativa, com recursos digitais e métodos do diagnóstico por imagem, 

proporcionando maior desempenho do grupo experimental.  

Torna-se relevante que as IES que oferecem os CST em Radiologia possam, 

constantemente, refletir sobre os currículos e suas metodologias de ensino e aprendizagem, 

sendo fundamental que estas estejam em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a organização e funcionamento dos CST em Radiologia no País.  

A presente investigação abre janela para uma outra pesquisa, que seria verificar, 

se, em outros cursos na área de saúde o ensino com o uso de métodos de imagem teria o 

mesmo resultado, bem como investigar, com os egressos dos referidos cursos, se têm 
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encontrado dificuldades no exercício profissional como tecnólogos em Radiologia no mundo 

do trabalho. 

Este estudo poderá servir de análise sobre a forma como a Anatomia vem sendo 

ensinada nos cursos de tecnologia em Radiologia e, por que não, em outros cursos da área da 

saúde que necessitam destes conhecimentos, sendo necessários estudos futuros que possam 

desenvolver estratégias para uma melhor abordagem do ensino e aprendizagem da Anatomia 

Humana nos cursos das Ciências da Saúde. 
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APÊNDICE A –  ENQUETE DE PESQUISA (EXPLORATÓRIA) 

 

VOCÊ TEM DIFICULDADES COM ANATOMIA HUMANA PARA INTERPRETAR IMAGENS 

MÉDICAS? 

Não  

Sim 

Um pouco 

 

COM O AVANÇO TECNOLÓGICO NA ARE RADIOLÓGIA, QUAL O MÉTODO VOCÊ JULGA SER 

FUNDAMENTAL PARA A MEDICINA, HOJE? 

 

Tomografia computadoriza (TC) e ressonância magnética (RM) 

Radiografias (RX) 

Mamografia 

Exames contrastados 

Outros ___________________________ 

 

NA INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS, QUAL MÉTODO VOCÊ JULGA TER MAIS 

DIFICULDADE DE INTERPRETAR? 

Tomografia computadoriza (TC) e ressonância magnética (RM) 

Radiografias (RX) 

Mamografia 

Exames contrastados 

Outros____________________________  

VOCÊ TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE 

ANATOMIA HUMANA?  

Sim  

Não 

QUAL A REGIÃO ANATÔMICA MAIS IMPORTANTE PARA O MÉTODO NO QUAL VOCÊ TEM 

DIFICULDADES? 

Crânio e Neuroanatomia Cerebral 

Pulmão 

Abdome 

Musculo-esquelético 

 

NA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO, QUAL O 

MELHOR PERÍODO DE REALIZADO? 

Período de férias com aulas na semana                       

Período de férias com aulas aos sábados  

Paralelo às aulas, com aulas na semana  

Paralelo às aulas, com aulas aos sábados 

Paralelo às aulas, com aulas na semana e aos sábados 

 

QUAL A CARGA HORARIA MÍNIMA VOCÊ JULGA SER SUFICIENTE PARA UM BOM CURSO? 

15 horas 

20 horas 

30 horas 

40 horas 

QUAL O SEU CURSO: ______________________________________________. SEMESTRE: 

_____________ 

Para uma possível realização de curso qual o seu Contato: 

E-MAIL: ______________________________________________Tel. ____(    ): _______________ 
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APÊNDICE B – PLANO DE ENSINO DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 
 

PLANO DE ENSINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURMA 01 TURMA 02 UNIDADE / CONTEÚDO CH/A 
 

METODOLOG

IA TURMA 01 

 

METODOLOGIA 

TURMA 02 

 

Prof. 

Aula 01 

07/03/2018 

Quarta-Feira 

13:00 as 17:00 

Aula 01 

23/05/2018 

Quarta-Feira 

13:00 as 17:00 

Apresentação e instruções sobre o 

curso de aperfeiçoamento e seu plano 

de ensino. Assinatura dos sujeitos da 

pesquisa do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

Primeira Prova Teórica com objetivo 

de avaliar os conhecimentos prévios 

dos sujeitos da pesquisa sobre o tema  

Neuroanatomia Humana. Aula de 

Introdução à Anatomia Humana e 

Fisiologia do Crânio. Anatomia 

seccional, envolvendo Neurocrânio 

(arcabouço arredondado que envolve o 

encéfalo e orelhas internas, parte 

superior e postero inferior do crânio. 

4:40 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D.  

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*.  

 

 

 

 

1* 

CURSO: I CURSO DE ANATOMIA HUMANA SOLIDÁRIA 

SEMESTRE/ANO: 2018.1 
CARGA HORÁRIA: 45h/a 
Turma I e II 

OBJETIVOS 

Desenvolver o conhecimento e habilidades teóricas e práticas dos discentes, relacionado-s aos 
conhecimentos referentes a Anatomia Humana, no segmento de Neuroanatomia. 
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APÊNDICE B – (CONTINUAÇÃO) 

 

Aula 02 

10/03/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Aula 02 

26/05/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Estudo do Encéfalo, medula espinhal, 

neurônio e suas conexões, neuroglia e 

mielina, percepção sensorial e suas 

modalidades, coordenação do sistema 

nervoso central (SNC) e o sistema 

nervoso periférico (SNP), 

desenvolvimento do SNC.  

 

 

 

4:40 

 

 

 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D. 

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

 

 

 

2* 

Aula 03 

14/03/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Aula 03 

30/05/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Divisão macroscópica do encéfalo, 

encéfalo in Situ e meninges 

encefálicas, septos da dura-máter, 

espaços liquóricos e sua circulação, 

cisternas liquóricas. Órgãos 

circunventriculares e barreiras 

teciduais no encéfalo 

 

 

 

4:40 

 

 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D.. 

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

 

 

 

1* 

     

Aula 04 

17/03/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Aula 04 

02/06/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Aula prática 

Estudo do Telencéfalo: Visão geral, 

desenvolvimento e estruturas externas, 

organização funcional do córtex 

cerebral, áreas corticais no 

neocórtexal, alocortex (Hipocampo e 

corpo amigdaloide), substancia branca 

e núcleos de base.  

 

 

 

 

 

 

4:40 

 

 

 

 

 

Aula prática no 

laboratório de 

Anatomia 

Humana, com 

utilização de 

mesa digital. 

Aula prática no 

laboratório de 

Anatomia Humana, 

com utilização de mesa 

digital.Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

 
1* 

 

3* 

 

Aula 05 

21/03/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Aula 05 

06/06/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Diencéfalo: Visão geral, estrutura 

externa e interna, regiões nucleares 

(tálamo, hipotálamo, hipófise, 

epitálamo e subtálamo).  

 

 

 

 

 

 

4:40 

 

 

 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D. 

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

 

 

 

 

 

1* 
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APÊNDICE B – (CONTINUAÇÃO) 

 

Aula 06 

24/03/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Aula 06 

09/06/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Aula prática 

 

Diencéfalo: Visão geral, estrutura 

externa e interna, regiões nucleares 

(tálamo, hipotálamo, hipófise, 

epitálamo e subtálamo). 

 

 

 

 

 

 

 

4:40 

 

 

 

 

Aula prática no 

laboratório de 

Anatomia 

Humana, com 

utilização de 

mesa digital. 

Aula prática no 

laboratório de 

Anatomia Humana, 

com utilização de mesa 

digital.Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*.  

 

 

 

 

 

 

1* 

 

3* 

 

Aula 07 

28/03/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Aula 07 

13/06/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte 

e medula oblonga. Cerebelo e suas 

estruturas internas e externas, 

pedúnculos e tratos cerebelares 

anatomias funcional do cerebelo. 

 

 

 

 

 

 

 

4:40 

 

 

 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D. 

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

4* 

Aula 08 

04/04/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

 

Aula 08 

16/06/2018 

Sábado 

7:30 min às 

11h30min 

 

Vasos sanguíneos do encéfalo: Artérias 

e círculo arterial cerebral, trajeto 

superficial das artérias do telencéfalo, 

artérias do tronco encefálico, seios da 

dura-máter, veias superficiais e 

profundas do encéfalo, tronco 

encefálico e cerebelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:40 

Aula expositiva 

com o uso de 

imagens e 

utilização de 

atlas digital 

(Visible Body) 

Anatomia 

Humana em 3D. 

Aula expositiva com o 

uso de imagens e 

utilização de atlas 

digital (Visible Body) 

Anatomia humana em 

3D. Utilização de 

Software (Evorad 

Workstation 2.1) e 

RadiAnt Viewer (4.5.1 

Beta) para 

interpretação de 

imagens de TC* e 

RM*. 

 

 

4* 

Aula 09 

11/04/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

 

Aula 09 

20/06/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Aula prática 

 

Revisão do conteúdo abordado em sala 

 

 

 

 

 

 

4:40 

 

 

 

 

Aula prática no 

laboratório de 

Anatomia 

Humana, com 

utilização de 

mesa digital. 

Aula prática no 

laboratório realidade 

virtual auxilio de 

simulador 3d de 

Anatomia 

correlacionadas com 

imagens de TC* e 

RM*.  

 

 

 

 

 

 

1* 

 

3* 
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APÊNDICE B – (CONTINUAÇÃO) 

 

Aula 10 

18/04/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Aula 10 

27/06/2018 

Quarta-Feira 

13:00 min às 

17:00 min 

 

Segunda Prova Teórica com objetivo 

de avaliar o conhecimento adquirido 

no decorrer do curso quanto os 

conhecimentos de Neuroanatomia 

Humana.  

Preenchimento por parte dos discentes 

de instrumento (questionário) com 

objetivo de avaliar a condução e 

qualidade do curso nas dimensões 

perfil do discente; satisfação com o 

curso; aprendizagem; desempenho. 

 

 

 

 

4:40 Prova teórica e 

aplicação de 

instrumentos de 

pesquisa 

Prova teórica e 

aplicação de 

instrumentos de 

pesquisa 

 

 

 

 

 

 

1* 

*TC = Tomografia Computadorizada; *RM = Ressonância Magnética; 1* = Prof. Esp. Alonso Átila Pires 

Feitoza; 2* = Prof. Dr. Rodrigo Martins Porto; 3* = Prof. Esp. Washington Loiola; 4* = Prof. Esp. Yuri 

Borges Morais. 
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APÊNDICE C – PROGRAMAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS TURMA I 

 

 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS 

 

CURSO: CST em Radiologia 

Disciplina: I Curso de Anatomia Humana Solidária     

Semestre/Ano: 2018.1  

Turma/Turno: Turma 1 / Manhã 

Professor: Prof. Esp. Alonso Átila Pires Feitoza 

 

 

Laboratório: Laboratório de Anatomia Humana 
 

Data Horário Material Utilizado Professor(a) 

Aula 04 

17/03/2018 

Sábado 

7:30 às 11h30 

Aula prática no laboratório com utilização de mesa 

digital de anatomia humana. Estudo do Telencéfalo: 

Visão geral, desenvolvimento e estruturas externas, 

organização funcional do córtex cerebral, áreas 

corticais no neocórtexal, alocortex (Hipocampo e 

corpo amigdaloide), substancia branca e núcleos de 

base. 

Prof. Esp. Alonso Átila 

Pires Feitoza 

Prof. Esp. Washington 

Loiola 

    

Aula 06 

24/03/2018 

Sábado 

7:30 às 11h30 

Aula prática no laboratório com utilização de mesa 

digital de anatomia humana. Diencéfalo: Visão geral, 

estrutura externa e interna, regiões nucleares (tálamo, 

hipotálamo, hipófise, epitálamo e subtálamo). Tronco 

encefálico, mesencéfalo, ponte e medula oblonga. 

Prof. Esp. Alonso Átila 

Pires Feitoza 

Prof. Esp. Washington 

Loiola 

    

Aula 09 

11/04/2018 

Quarta-Feira 

13:00 as 17:00 

Aula pratica de revisão no laboratório com utilização 

de mesa digital de anatomia humana. Estudo do 

Telencéfalo 

Prof. Esp. Alonso Átila 

Pires Feitoza 

Prof. Esp. Washington 

Loiola 
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PROGRAMAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS 

 

 

CURSO: CST em Radiologia 

Disciplina: I Curso de Anatomia Humana Solidária     

Semestre/Ano: 2018.1  

Turma/Turno: Turma 1 / Manhã 

Professor: Prof. Esp. Alonso Átila Pires Feitoza 

 

 

Laboratório: Laboratório de Anatomia Humana 
 

Data Horário Material Utilizado Professor(a) 

Aula 04 

02/06/2018 

Sábado 

7:30 às 11h30 

Aula prática no laboratório com utilização de mesa digital 

de anatomia humana. Estudo do Telencéfalo: Visão geral, 

desenvolvimento e estruturas externas, organização 

funcional do córtex cerebral, áreas corticais no neocórtexal, 

alocortex (Hipocampo e corpo amigdaloide), substancia 

branca e núcleos de base. Correlacionadas com imagens 

de tomografia computadorizada e ressonância 

magnética. 

Prof. Esp. Alonso 

Átila Pires 

Feitoza 

Prof. Esp. 

Washington 

Loiola 

    

Aula 06 

09/06/2018 

Sábado 

7:30 às 11h30 

Aula prática no laboratório com utilização de mesa digital 

de anatomia humana. Diencéfalo: Visão geral, estrutura 

externa e interna, regiões nucleares (tálamo, hipotálamo, 

hipófise, epitálamo e subtálamo). Tronco encefálico, 

mesencéfalo, ponte e medula oblonga. Correlacionadas 

com imagens de tomografia computadorizada e 

ressonância magnética. 

Prof. Esp. Alonso 

Átila Pires 

Feitoza 

Prof. Esp. 

Washington 

Loiola 

    

Aula 09 

20/06/2018 

Quarta-

Feira 

 

13:00 as 17:00  Aula pratica de revisão no laboratório com utilização de 

mesa digital de anatomia humana. Estudo do Telencéfalo 

Correlacionadas com imagens de tomografia 

computadorizada e ressonância magnética. 

Prof. Esp. Alonso 

Átila Pires 

Feitoza 

Prof. Esp. 

Washington 

Loiola 
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APÊNDICE F – PROVA TEÓRICA DE PROFICIÊNCIA (A1) 

 

 
 

Curso Professor Data  

Anatomia solidária (Neuroanatomia) Alonso Atila Pires Feitoza 07/03/2018 

Aluno(a) Nº questões Nota 

 13  

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA 

 

 

1. Os ossos do crânio originam-se diretamente de tecido conjuntivo mesenquimal também chamado de mesocrânio ou 

indiretamente por meio de um molde cartilaginoso ou condrocrânio. O crânio humano, forma um envoltório ósseo ao redor 

do cérebro, dos órgãos dos sentidos e das vísceras cranianas, desta forma, o predomínio do crescimento do neurocrânio em 

relação ao viscerocrânio é típico dos primatas e está relacionado diretamente ao aumento do tamanho do cérebro. Com base 

no texto, assinale a assertiva que melhor descreve estruturas do Neurocrânio, Viscerocrânio e Condrocrânio. 

Respectivamente. 

 

A. Osso frontal, Osso parietal e Osso lacrimal. 

B. Osso nasal, Osso occipital e Osso etmoide. 

C. Osso parietal, Osso lacrimal e Osso hioide. 

D. Osso lacrimal, Osso frontal, Osso parietal.  

E. Osso da mandíbula, Osso da maxila e Osso frontal. 

 

2. Fazendo parte do sistema nervoso periférico (SNP) o corpo humano possui doze pares de nervos cranianos que por sua vez 

possui um característico número em algarismo romano que os representam. Com base no texto, existem dez pares de 

nervos cranianos que nascem do tronco encefálico, exceto: 

A. Nervos I e II.           B. Nervos III e IV.           C. Nervos V e VI.           D.Nervos VII e VIII            E. Nervos IX e X. 

 

3. Os ossos planos do crânio, acompanhar o crescimento do cérebro, portanto, somente se fundem bem mais tarde. No recém-

nascido encontramos entre os ossos cranianos que estão em fase de formação, regiões desprovidas de ossos, conhecidas 

como fontanelas, onde o fechamento precoce das suturas pode ocasionar deformações características do crânio, mas não são 

consideradas doenças. Com base no texto, assinale a assertiva que melhor descreve as suturas formadas por intermédio 

da fusão do osso temporal e parietal, parietais e occipital, parietal e esfenoide. Respectivamente. 

 

A. Sutura Coronal, Sutura Sagital e Sutura Escamosa. 

B. Sutura Escamosa, Sutura Lambdoide e Sutura esfenoparietal. 

C. Sutura parietoccipital e Sutura esfenoescamosa e Sutura Sagital. 

D. Sutura Coronal, Sutura Lambdoide e Sutura parietoesfenodal.   

E. Sutura temporoparietal, Sutura parietoccipital e Sutura parietoesfenodal.  

 

4. O encéfalo pode ser distinguido pela diferença das substâncias cinzenta e branca. A cinzenta situa-se na superfície e também 

localizada no interior do cérebro. A substância branca situa-se mais profundamente ao córtex, em volta dos grupos profundos 

de substância cinzenta. Com base no texto, assinale a assertiva que melhor descreve as substâncias brancas e cinzentas 

do encéfalo. 

A. Na substância branca situam-se os corpos dos neurónios que formam, entre si, redes neuronais.  

B. Na substância cinzenta encontram-se os axônios dos neurónios que conectam diferentes áreas encefálicas e medulares. 

C. A coloração branca, visível, deve-se à presença de lipídios nas bainhas de mielina.  

D. O córtex cerebral tem abundância de substância branca, composta de corpos neurais. 
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E. Na medula espinal, a substância branca localiza-se a penas no interior, envolvida pela substância cinza. 

5. O esfenoide é o osso mais complexo do corpo humano. Portanto, precisamos de diversas projeções para visualizar claramente 

todas as suas partes. O esfenoide forma, junto com o occipital, a estrutura média de sustentação da base do crânio, forma o 

limite entre as fossas anterior e média do crânio, além de ser grande responsável pelos pontos de passagem para os nervos e 

vasos. Com base na numeração, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas do osso esfenoide. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fonte: Argosy (2013) 

 

A. O número 1, a fissura orbital superior é claramente visível nesta perspectiva, enquanto o forame oval é visto em 2. 

B. Já o número 4, podemos visualizar a Hipófise. 

C. Os números 3 e 6, podemos visualizar as asas maiores e menores respectivamente. 

D. O número 5, destaca o forame oval que possibilita a passagem do nervo mandibular. 

E. O nervo óptico, estende-se da fossa média do crânio, pelo canal óptico número 5, para a órbita.  

 

6. O neurônio representa a unidade funcional do sistema nervoso. Consistem um corpo celular, o pericário, a partir do qual se 

estendem dois tipos distintos de prolongamentos, os dendritos e axônios. As sinapses formam uma conexão funcional entre 

dois neurónios. Desta forma, assinale a assertiva que melhor descreve a estrutura do neurônio. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Selket (2007) 

 

 

 

A. (A) dentritos receptores, (1) corpo do neurônio, (2) bainha de mielina, (3) axônio, (4) célula de schwann, (B) segmento 

transmissor. 

B. (A) segmento transmissor, (1) corpo do neurônio, (2) bainha de mielina, (3) axônio, (4) nó de Ranvier, (C) dentritos 

receptores 

C.  (A) segmento transmissor, (1) corpo do neurônio, (B) segmento condutor, (2) axônio, (3) bainha de mielina, (C) célula 

de schwann. 

D. (A) dentritos receptores, (1) corpo do neurônio, (B) segmento condutor, (2) bainha de mielina, (3) axônio, (C) segmento 

transmissor. 

E. (A) dentritos receptores, (1) corpo do neurônio, (B) segmento condutor, (2) nó de Ranvier, (3) bainha de mielina, (C) 

segmento transmissor. 

 

7. As células do tecido glial ou neuroglia no SNC, envolvem e sustentam os neurónios em suas funções. Calcula-se que exista 

no SNC dez células da glia para cada neurônio, mas em virtude do menor tamanho das células da neuroglia, elas ocupam 

aproximadamente metade do volume do tecido nervoso. Desta forma, assinale a assertiva que melhor descreve células 

que compõem a neuroglia.  

 

A. Astrócitos, nó de Ranvier e células ependimárias. 

B. Oligodentrócitos, célula de schwann e neurônios. 

C. Oligodentrócitos, Astrócitos e micróglia. 

D. Oligodentrócitos, Astrócitos células ependimárias e nó de Ranvier. 

A 
 

C 
 

B 
 

1 
 

2 
 

3 
 4 
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E. Astrócitos, Oligodentrócitos e nó de Ranvier. 

 

 

8. O cérebro é macroscopicamente dividido em lobos, giros e sulcos. Devido à ontogênese período responsável pelo 

desenvolvimento, bem como as transformações ocorridas no seu amadurecimento, o encéfalo pode ser dividido em 

diferentes regiões. Desta forma, assinale a assertiva que melhor descreve a divisão de acordo com a imagem a baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                        Fonte: Argosy (2013) 

 

 

A. (1) Prosencéfalo, (2) Diencéfalo, (3) Mesencéfalo, (4) ponte, (5) medula oblonga, (6) cerebelo. 

B. (1) Diencéfalo, (2) Telencéfalo, (3) Mesencéfalo, (4) ponte, (5) medula espinal, (6) cerebelo. 

C. (1) Telencéfalo, (2) Diencéfalo, (3) Mesencéfalo, (4) ponte, (5) medula oblonga, (6) cerebelo. 

D. (1) Mesencéfalo, (2) Diencéfalo, (3) Telencéfalo, (4) ponte, (5) medula espinal, (6) cerebelo. 

E. (1) Prosencéfalo, (2) Mesencéfalo, (3) Diencéfalo, (4) Rombencéfalo, (5) medula oblonga, (6) cerebelo. 

 

9. Com base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas 

correspondentes na imagem. 

 

Fonte: Unicamp (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Em (B), observamos o tálamo que faz limite lateral com os ventrículos laterais.  

B. A letra (A), representa o corpo caloso que faz parte dos núcleos de base. 

C. As estruturas (C) e (D), representam o putame e o globo pálido. Respectivamente. 

D. As estruturas (A) e (B), representam o núcleo caudado e corpo caloso. Respectivamente. 

E. As estruturas (A) e (B), representam o núcleo caudado e tálamo. Respectivamente. 

 

10. O encéfalo e a medula espinal são envolvidos por meninges que além de proteção, formam um reservatório aquoso 

preenchido pelo líquido cerebrospinal. Além das grandes artérias cerebrais, situam-se as veias cerebrais superficiais, que 

desembocam, através das pontes venosas, principalmente no seio sagital superior da dura-máter. Com base nos 

conhecimentos sobre as meninges, assinale a alternativa incorreta. 
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A. A dura-máter ou paquimeninge é uma camada espessa, formada por tecido colágeno denso, na qual se distinguem uma 

lâmina periostea e uma lâmina meníngea.  

B. O encéfalo e os vasos do espaço subaracnóideo podem ser identificados devido à transparência da dura-máter. 

C. A pia-máter, estabelece relação direta com o encéfalo e estende-se para o interior dos sulcos do encéfalo. 

D. Entre as leptomeninges, existe uma fenda, o espaço subaracnóideo, que envolve o encéfalo e que contém o líquido 

cerebrospinal. 

E. A dura-máter forma, na linha média, uma duplicação entre as lâminas periostea e meníngea, onde se localiza o seio 

sagital superior da dura-máter, revestido internamente por endotélio. 

F.  

 

11. Com base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas 

correspondentes na imagem. 

 Fonte: Argosy (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. (1) Ventrículo medial, (2) III ventrículo, (3) forame interventricular, (4) corno posterior, (5) aqueduto do mesencéfalo, 

(6) IV ventrículo. 

B. (1) III ventrículo, (2) IV ventrículo, (3) forame de interventricular, (4) corno posterior, (5) ponte, (6) I ventrículo. 

C. (1) Ventrículo lateral, (2) IV ventrículo, (3) forame interventricular, (4) corno inferior, (5) ponte, (6) I ventrículo. 

D. (1) Ventrículo lateral, (2) III ventrículo, (3) forame interventricular, (4) corno inferior, (5) aqueduto do mesencéfalo, (6) 

IV ventrículo. 

E. (1) Ventrículo medial, (2) II ventrículo, (3) forame interventricular, (4) corno inferior, (5) aqueduto do mesencéfalo, (6) 

IV ventrículo. 

 

12. Com base nas imagens do sistema vascular do encéfalo, preencha a tabela abaixo com suas respectivos estruturas 

correspondentes. 
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13. É uma estrutura par, com aspecto ovoide, que faz parte do diencéfalo, formada por substancia cinzenta. Tem relação com as 

funções sensoriais, emoções e ativação cortical. Suas vias conduzem as sensibilidades tátil, térmica, dolorosa e profunda 

consciente. Sua lesão, por uma isquemia, infecções ou trauma produz uma série de sinais e sintomas. Com base nos 

conhecimentos de neuroanatomia, assinale a estrutura que melhor descreve o texto. 

 

(A)   Hipotálamo     (B)   Cerebelo     (C)   Núcleo caudado     (D)   Hipocampo     (E)   Tálamo 
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Curso Professor Data  

Anatomia solidária 
(Neuroanatomia) 

Alonso Atila Pires Feitoza  

Aluno(a) Nº questões Nota 

 13  

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

1. A prova deverá ser respondida individualmente e sem consulta, respeitadas as exceções previstas nas instruções específicas ou a 

critério do professor. É proibida qualquer anotação indevida encontrada com o aluno. 

2. A partir do início da prova até sua entrega por parte do último aluno, não serão permitidas conversas de qualquer natureza, nem a troca 

ou cessão de materiais entre os participantes, bem como atitude temerária ou ofensiva ao decoro. 

3. Não será permitido o uso de celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico durante a realização da prova. Todos os aparelhos devem 

estar desligados. 

4. À exceção de grávidas ou com necessidades especiais, o aluno não poderá ausentar-se durante a realização da prova. 

5. O enunciado das questões contém todas as informações necessárias para respondê-las. A interpretação do enunciado faz parte da 

prova, portanto só em casos excepcionais, poderão ser prestados esclarecimentos adicionais sobre as questões durante a realização da 

prova. 

6. A atribuição da pontuação na correção da questão será decidida conforme os critérios do Professor. 

 
 

1. O temporal é um importante osso da base do crânio. Ele é a sede do órgão da audição, equilíbrio e do acetábulo 

para a mandíbula. Portanto, sua estrutura também tem importância clínica. O temporal se desenvolve a partir de 

três brotamentos que se fundem, finalmente, em um único osso. Com base no texto, assinale a assertiva que 

melhor descreve as três porções do osso temporal.  
 

A. Escamosa, petrosa e timpânica. 

B. Externo, médio e interno. 

C. Temporomandibular, escamosa e coclear. 

D. Martelo, estribo e bigorna 

E. Pavilhão auricular, meato acústico externo e meato acústico interno. 

2. As artérias vertebrais direita e esquerda fazem anastomose para formar a artéria basilar e em seguida juntamente 

com as artérias carótidas internas, direita e esquerda formam um conjunto de artérias que compõem o polígono de 

Willis. Com base no texto, assinale a assertiva que melhor descreve quais as artérias fazem parte deste 

polígono. 

 

A. Artérias cerebrais posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebrais médias, artérias cerebrais 

anteriores, artéria comunicante anterior. 

B. Artérias cerebelares posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebrais médias, artérias 

cerebelares anteriores, artéria comunicante anterior. 

C. Artérias cerebrais posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebelares médias, artérias cerebrais 

anteriores, artéria comunicante anterior. 

D. Artérias cerebrais posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebrais médias, artérias cerebelares 

anteriores, artéria comunicante anterior. 

E. Artérias cerebelares posteriores, artérias comunicantes posteriores, artérias cerebrais médias, artérias cerebrais 

anteriores, artéria comunicante anterior. 

 

 É conectado ao corpo mamilar por intermédio do trato comissural do fórnice, além de ser um o órgão de 

integração superior do telencéfalo, cujas eferências modelam processos endócrinos, viscerais e emocionais.  
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 Organiza a memória e pode se degenerar na doença de Alzheimer levando à perda da memória de curta duração. 

Com base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale a estrutura que melhor descreve o texto. 
 

A. Lobo temporal 

B. Cerebelo 

C. Corpo caloso 

D. Hipocampo 

E. Lobo frontal 

 
 

4. A comunicação entre o SNC e o restante do corpo faz-se por meio dos nervos cranianos e espinais. Uma vez que 

o SNC é muito sensível a lesões externas, ele é envolvido por ossos do crânio e vértebras. Com base na 

numeração, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Argosy (2013) 

 

 

A. O bregma número 3, e o lambada número 1, não são ossificados, mas sim cobertos por membrana no início 

da vida. 

B. Já o número 1, é o osso do crânio mais prontamente visível, o osso frontal.  

C. A união dos ossos parietais pela sutura coronal que é uma articulação fibrosa, é vista no número 2.   

D. Parte do teto do crânio, é formado pelos dois ossos parietais representado pelo número 5. 

E. Posteriormente, a sutura lambdóide separa os ossos parietais do occipital, representado em 3. 

 

5. Os relevos das superfícies dos hemisférios do encéfalo, mostram grande variação individual, refletindo a 

variabilidade da personalidade humana. Para entender a organização funcional do encéfalo, a divisão 

microscópica em áreas corticais é mais importante do que a divisão macroscópica em giros e sulcos. Porém os 

dois hemisférios cerebrais representam a porção externa e visível do encéfalo. Desta forma, com base nas 

imagens, preencha a tabela abaixo com suas respectivas estruturas correspondentes. 
 

Fonte: Argosy (2013) 
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6. Os núcleos de base, também chamados de gânglios da base, são um conjunto de núcleos subcorticais localizados 

predominantemente no nível do telencefalo. Estão envolvidos diretamente com o sistema motor, através de uma 

função moduladora dos movimentos, participando nos projetos de planejamento e controle de movimento. Com 

base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale as estruturas que compõem os núcleos da base. 
 

A. Núcleo caudado, Putame e Globo pálido.  

B. Corpo caloso, Hipocampo e Globo pálido. 

C. Claustro, Putame e Globo pálido.  

D. Claustro, Putame e Tálamo.  

E. Tálamo, Hipocampo e Claustro. 
 

 

7.  A dura-máter, é a mais superficial, espessa e resistente das meninges. Formada por tecido conjuntivo muito rico 

em fibras colágenas, contendo nervos e vasos, formando várias pregas durais. Assinale a alternativa que não 

corresponde a uma prega da dura-máter. 
 

A. Foice do cérebro 

B. Tenda do cerebelo 

C. Fissura inter-hemisférica 

D. Foice do Cerebelo 

E. Diafragma da Sela. 
 

8. Com base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas 

correspondentes na imagem. 

 

 

 

                                                    Fonte: Unicamp (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Em (1) e (C), representam o lobo insular e putame, já em (2) e (D), destaca-se a substancia branca e corpo 

caloso. Respectivamente. 

G. As letras (A) e (D), representam o corpo caloso e o globo pálido, já em (3) e (B), destaca-se lobo temporal e 

tálamo. Respectivamente. 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

A 

D 

B 
C 

3 
1 

2 



128 
 

APÊNDICE G – (CONTINUAÇÃO) 

 

H. As letras (D) e (B), representam o tálamo e o globo pálido, já em (1) e (A), destaca-se o lobo insular e núcleo 

caudado. Respectivamente. 

I. Em (A) e (1), representam o núcleo caudado e o lobo insular, já em (D) e (C), destaca-se o tálamo e o globo 

pálido. Respectivamente. 

J. Em (1) e (C), representam o lobo temporal e putame, já em (3) e (D), destaca-se a lobo temporal e corpo 

caloso. Respectivamente. 

 

9. Com base nas imagens do sistema vascular do encéfalo, preencha a tabela abaixo com suas respectivos 

estruturas correspondentes. 

 

 

 

 

 

Fonte: Argosy (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Os ventrículos encefálicos e o espaço subaracnóideo comportam ao todo, cerca de 150 ml de liquor, 20% nos 

ventrículos e 80% no espaço subaracnóideo. Esta quantidade é renovada 2 a 4 vezes por dia. As cisternas 

representam dilatações do espaço subaracnóideo, preenchidas com liquor. Assinale a alternativa que não 

corresponde a uma cisterna cerebral. 
 

A. Cisterna interpeduncular 

B. Cisterna magna 

C. Cisterna quiasmática 

D. Cisterna bulbopontina 

E. Cisterna interventricular 

 

11. O sistema ventricular do SNC, representa um alargamento do tubo neural e a continuação do canal da medula 

espinal no encéfalo. O canal central amplia-se em cavidades preenchidas por líquido cerebrospinal e revestidas 

internamente por um epitélio especializado. Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica 

dos ventrículos. 
 

A. I e II ventrículos são conectados pelo forame interventricular ao III ventriculo. 

B. O III ventriculo se conecta ao IV ventrículo, por meio da abertura mediana. 

C. IV ventrículo, apresenta uma conexão com o espaço subaracnóideo. 

D. A maior cavidade é formada pelos ventrículos I e II, subdivididos em cornos anterior, inferior e posterior. 

E. O líquido cerebrospinal é produzido, pelos plexos corióides, que se estende em todos os ventrículos. 
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12. A hipófise possui o tamanho de uma ervilha e situa-se na sela turca, acima do seio esfenoidal, sendo envolvida 

por uma cápsula de tecido conjuntivo. Assinale a alternativa que não corresponde a uma característica da 

divisão da hipófise. 
 

A. A hipófise consiste em neurohipófise e adenohipófise. 

B. O lobo posterior corresponde a adenohipófise porção produtora de hormônios. 

C. A neurohipófise, corresponde a porção que sintetiza dois hormônios produzidos no hipotálamo. 

D. A adenohipófise, corresponde a 80% de toda a glândula. 

E. Ambas as partes da hipófise são conectadas ao hipotálamo por meio do infundíbulo. 

 

13. Com base nos conhecimentos de neuroanatomia, assinale a assertiva que melhor descreve as estruturas 

correspondentes na imagem. 

Fonte: Argosy (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Em (1) e (6), representam, III ventrículo e infundíbulo, já em (4) e (5), destaca-se a ponte e diencéfalo. 

Respectivamente. 

B. Em (3) e (6), representam, III ventrículo e infundíbulo, já em (4) e (5), destaca o mesencéfalo e a ponte. 

Respectivamente. 

C. Em (1) e (8), representam, III ventrículo e glândula pineal, já em (5) e (4), destaca a ponte e diencéfalo. 

Respectivamente. 

D. Em (2) e (6), representam, forame interventricular e infundíbulo, já em (4) e (5), destaca a ponte e 

mesencéfalo. Respectivamente. 

E. Em (1) e (7), representam, I e II ventrículos e colículo superior, já em (4) e (5), destaca a ponte e 

mesencéfalo. Respectivamente. 
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APÊNDICE H – PROVA PRÁTICA DE PROFICIÊNCIA (A2)
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APÊNDICE I – GABARITO DA PROVA PRÁTICA (A2) 

 

 

 

 

GABARITO PROVA PRÁTICA (A2)  

 

 

 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  
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APÊNDICE J – EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO (E1) 
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APÊNDICE K – EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO (E2) 
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APÊNDICE K – (CONTINUAÇÃO)  
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APÊNDICE L – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE M – PAINEL FOTOGRÁFICO DAS VISITAS À ONG LAR TRÊS IRMÃS 
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ANEXO A – QUESTÃO DISCURSIVA Nº 3 (ENADE/2016) 
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ANEXO B – QUESTÃO DISCURSIVA Nº 4 (ENADE/2016) 
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ANEXO C – QUESTÃO DISCURSIVA Nº 3 (ENADE/2013) 
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ANEXO D – QUESTÃO DISCURSIVA Nº 4 (ENADE/2013) 
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ANEXO E – QUESTÃO DISCURSIVA Nº 5 (ENADE/2013) 
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ANEXO F – TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 
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ANEXO G - AUTORIZAÇÃO DO PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO (TURMA I) 
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ANEXO H - AUTORIZAÇÃO DO PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO (TURMA II) 
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ANEXO H – (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO I – CARTA DE ANUÊNCIA DA IES 
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ANEXO J – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO K – DECLARAÇÃO DA CORREÇÃO GRAMATICAL E ESTILÍSTICA 
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ANEXO L – ESTATÍSTICA UTILIZADA E SUAS EQUAÇÕES  

Conceitos básicos de estatística descritiva: 

 

1 – Teste de Hipótese: 

Trata-se de uma técnica para se fazer a inferência estatística sobre uma população a partir de 

uma amostra. É uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com 

base nos elementos amostrais. 

2 – Hipótese Estatística: 

Trata-se de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional, ou quanto à 

natureza da distribuição de probabilidade de uma variável populacional. 

3 – Nível de significância:  

É o máximo aceitável para o valor de α, geralmente convencionado em 5% e os 95% restantes 

são chamados intervalo de confiança. 

4 – Curva normal: modelo matemático para se estabelecer a frequência com que os 

fenômenos se distribuem na realidade. 

5 – Escolha do tipo de teste: Os testes paramétricos Quadro 1, assumem que a distribuição 

de probabilidade da população no qual retiramos os dados seja conhecida e que somente os 

valores de certos parâmetros, tais como a média e o desvio padrão, sejam desconhecidos.  

 

Se os dados não satisfazem as suposições assumidas pelas técnicas tradicionais, métodos não 

paramétricos de inferência estatística devem ser usados. As técnicas não paramétricas, 

assumem pouca ou nenhuma hipótese sobre a distribuição de probabilidade da população no 

qual retiramos os dados. 

 
Quadro 7- Testes paramétricas e seus equivalentes não paramétricos 

Paramétrico Não-Paramétrico 

Coeficiente de Pearson para Correlação Coeficiente de Spearman para Correlação 

Teste-T (1 Amostra) Teste de Wilcoxon (1 Amostra) 

Teste-T (Pareado) Teste de Wilcoxon (Pareado) 

Teste-T (2 Amostras) Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney Amostras 

Independentes 

ANOVA Teste de Kruskal-Wallis 

ANOVA experimento fatorial em blocos Teste de Friedman 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

6 – Coeficiente de variação (CV): usado para analisar a dispersão em termos relativos a seu 

valor médio quando duas ou mais séries de valores apresentam unidades de medida diferentes, 

sendo uma forma de expressar a variabilidade dos dados excluindo a influência da ordem de 

grandeza da variável. 

O cálculo do coeficiente de variação é feito através da fórmula:  
 

CV = 100 . (s / x) (%)                                                                                               (1) 

 

Onde: 
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CV = é o coeficiente de variação 

S = é o desvio padrão 

X = é a média dos dados 

O coeficiente de variação é dado em % e por este motivo a fórmula é multiplicada por 100. 

De uma forma geral, se o CV: 

 

For menor ou igual a 15% → baixa dispersão: dados homogêneos; 

For entre 15 e 30% → média dispersão; 

For maior que 30% → alta dispersão: dados heterogêneos. 

 

7 – Etapas do delineamento estatístico: 

1. Definir Ho; 

2. tamanho da amostra (n); 

3. Escolher prova estatística; 

4. Especificar nível de significância (α); 

5. Determinar (ou supor determinada) a distribuição amostral da prova estatística sob a 

hipótese de nulidade; 

6. A partir dos anteriores, definir região de rejeição; 

7. Calcular o valor da prova estatística; 

8. Após todos esses resultados, escolher pela aceitação ou rejeição de Ho. 

 
 TESTE DE SHAPIRO-WILK 

 

O teste Shapiro-Wilk proposto em 1965, é utilizado quando o conjunto de dados é pequeno 

(50). A hipótese nula nesses teste é de que a variável segue distribuição normal, portanto, 

quando o nível de significância da estatística é inferior ao preestabelecido (usualmente 0.05), 

rejeita-se a normalidade dos dados. O teste é baseado na estatística W dada por: 

 

 

 

 

 

 

em que xi são os valores da amostra ordenados (x(1) é o menor). A constante b é determinada 

da seguinte forma 

 

 

 

 

 

 

em que an-i+1 são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariâncias das estatísticas 

de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição normal. 

Para realizar o teste de Shapiro-Wilk, devemos: 
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1. Formulação da Hipótese: 

H0: A amostra provem de uma população Normal 

H1: A amostra não provem de uma população Normal 

 

2. Estabelecer o Nível de significância do teste (α), normalmente 0,05; 

 

3. Calcular a estatística de teste 

 

Ordenar as n observações da amostra: x(1), x(2), x(3), ..., x(n); 

Calcular: 

 

 

 

 

Calcular b; 

Calcular W. 

 

4. Tomar a decisão: 

 

 Rejeitar H0 ao nível de significância α se W  calculado < Wα 
 

 TESTE U DE MANN-WHITNEY 
  

É usado para testar se duas amostras independentes foram retiradas de populações com 

médias iguais. Esse teste é, portanto, uma alternativa para o teste “t” para amostras 

independentes quando a amostra for pequena e/ou as pressuposições, exigidas pelo teste “t”, 

estiverem seriamente comprometidas.  

A única exigência do teste de Mann-Whitney é a de que as observações sejam medidas em 

escala ordinal ou numérica.  

Para determinar U, ordenam-se primeiro os escores em ordem crescente, tendo o cuidado de 

identificar a qual grupo cada um pertence. 

 

1. Calcular 

 R1 = soma dos postos do grupo 1; 

 R2 = soma dos postos do grupo 2  

 

2. Calcular a estatística de Mann-Whitney (U):  
 

 

 

 

 

3. Escolher o menor valor de U. Se n < 20 utilizar a tabela de valores críticos de Mann-

Whitney (U). Caso contrário para ser utilizado no cálculo de z: 
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Valores críticos bi-caudais para o teste de soma de postos – Teste U de Mann -Whitney: 

Rejeição de H0 se a soma dos postos de alguma das amostras estiver fora dos intervalos da 

tabela disponível em http://www.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/disciplinas:ce001:vivian_-

_teste_u_de_mann-whitney.pdf. 

 
 TESTE U DE KRUSKAL -WALLIS 

 

É um teste não paramétrico utilizado para comparar três ou mais populações. Ele é usado para 

testar a hipótese nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais 

contra a hipótese alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de 

distribuição diferentes. 
  

1. Para aplicar o método de Kruskal-Wallis, primeiramente ordenamos todas as N 

observações das k amostras da menor para a maior observação e consideramos rij como 

sendo o posto de Xij. Tomamos 
 
 

 
 

Deste modo, temos por exemplo, que R1 é a soma dos postos dos elementos da amostra 1 e Ri. 

é o posto médio destas mesmas observações.  

A estatística de Kruskal-Wallis H, será dada por 

 

 

 

 

 

 

em que tj é o tamanho do grupo de elementos repetidos j e g é o número de grupos. Uma 

observação que não se repete é considerada como um grupo de tamanho 1. Esta estatística 

tem, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrado com k-1 graus de liberdade. 

 
 TESTE U DE WILCOXON 

 

O teste de Wilcoxon pareado é utilizado para comparar se as medidas de posição de duas 

amostras são iguais no caso em que as amostras são dependentes. 

Para isto, consideramos duas amostras dependentes de tamanho n vindas de duas populações 

P1 e P2, isto é,  X1, ..., Xn e Y1, ..., Yn. Como neste caso as amostras são dependentes não 

podemos aplicar o Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

Neste caso vamos considerar observações pareadas, isto é, podemos considerar que temos na 

realidade uma amostra de pares: 
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Vamos definir Di = Xi - Yi, para i = 1, 2, ..., n. Assim, obtemos a amostra D1, D2, ..., Dn, 

resultante das diferenças entre os valores de cada par. 

Para realizar o Teste de Wilcoxon Pareado devemos primeiramente estabelecer as hipóteses: 

 

 

 

Ou seja, estaremos testando se as populações diferem em localização ou não utilizando a 

seguinte idéia: se aceitarmos a hipótese nula, temos que a mediana da diferença é nula, ou  

seja, as populações não diferem em localização. Já, se a hipótese nula for rejeitada, ou seja, se 

a mediana da diferença não for nula, temos que as populações diferem em localização. 

Dessa forma, o nosso teste se tornou um Teste de Wilcoxon para uma única amostra - a 

amostra D1, ..., Dn onde θ0 = 0. 

 TESTE T-STUDENT 
 

Aplica-se sempre que se pretende comparar as médias de uma variável quantitativa em dois 

grupos diferentes de sujeitos e se desconhecem as respectivas variâncias. Neste tipo de teste 

são retiradas duas amostras de forma independente, isto é, as medidas são obtidas em 

unidades amostrais diferentes. Dada por; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 

É mensurado de acordo com a Equação: 
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onde 2 i  é a variância de cada coluna de X, ou seja, é a variância relacionada à cada questão 

de X, e 2   é a variância da soma de cada linha de X, ou seja, é a variância da soma das 

respostas de cada sujeito. Também deve ser observado que k deve ser maior do que 1 para que 

não haja zero no denominador e n deve ser maior do que 1 para que não haja zero no 

denominador no cálculo do 2 i  e do 2   . 


