
INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 desencadeou uma crise mundial no

sistema educacional, afetando, sobretudo, o estudo da anatomia

humana e suas dinâmicas convencionais de ensino e aprendizagem.

Em virtude das medidas de distanciamento social, foi necessária a

utilização de recursos e ferramentas, pautadas em modelos remotos

associados ao uso da internet. Sugeriu-se, então, viabilizar o estudo da

anatomia humana por meio de imagens de peças cadavéricas, de modo

a se aproximar das práticas laboratoriais tradicionais.

Avaliar a satisfação dos acadêmicos de medicina da

Universidade Federal da Bahia (UFBA) frente ao modelo de ensino

remoto da disciplina de Anatomia de Sistemas no contexto da

pandemia da COVID-19.

Trata-se de uma pesquisa de Delineamento de Levantamento

interseccional. Por intermédio do Moodle UFBA, os discentes

realizaram pré-teste (Fig1), Atividade Extraclasse (Fig2) e acessaram

links de vídeos e imagens de peças anatômicas do Acland’s Video

Atlas of Human Anatomy (Fig3) e do Guia de Anatomia Asclépio

(Fig4). Os vídeos foram adquiridos pelo corpo docente e para o uso

dos links, foi solicitado o uso de imagem. Corte seriado (Fig5) e

imaginologia foram também apreciados. O Google Meet foi utilizado

pelo corpo docente e pelos monitores para as aulas teóricas e

demonstrativas. No final do semestre letivo, um questionário

objetivo, com 20 questões tipo Likert, foi aplicado aos discentes.

Os recursos utilizados foram sinalizados, em sua maioria, como

satisfatório pelos acadêmicos.

RESULTADOS

O questionário foi preenchido por 45 respondentes, provenientes

de dois grupos de acadêmicos. A concordância frente às perguntas

foi superior a 50% para a maioria delas. Apenas duas perguntas

obtiveram concordância inferior a 50%, devido à ocorrência de

dados faltantes (missing data). (Gráfico 1)

Gráfico 1. Resultados do questionário
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