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Objetivos e Motivação

Videoconferência

A disciplina de Anatomia do Sistema Digestório do ICB, que
pertence a Unidade Curricular 8 (Sistema Digestório/
Nutricional), é oferecida aos alunos da FMUSP. Nesta houve
integração do ensino nas aulas práticas com dissecção de
órgãos do sistema digestório com videoconferência com o
Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC),
localizado na FMUSP, com transmissão de uma autópsia,
em tempo real com demonstração prática de anatomia
topográfica e espacial dos órgãos do abdômen e das vias de
acesso para cirurgia de apendicite. Além disso, foram
criadas estruturas anatômicas baseadas no Projeto Homem
virtual usando impressoras 3D de filamento de plásticos e
de resina fotossensível a UV, representando os órgãos do
trato digestório a serem estudados.
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Impressora de filamento de plástico

Impressão 3 -D

Na plataforma MedUSP Digital, foram inseridas as aulas téoricas, roteiros de
estudo e vídeos sobre o sistema digestório (feitos nas aulas práticas) e a
biologia celular. Esta contextualização é resultado do projeto Laboratório de
Aprendizagem de Anatomia Integrada à Clínica (LAAIC), desenvolvido pelo
Departamento de Anatomia do ICB, em conjunto com a Disciplina de
Telemedicina da FMUSP, e aprovado pelo Pró-Inovalab 2011 (Programa PróInovação no Ensino Prático de Graduação) da Pró-reitoria de graduação da USP,
o qual financia a criação e manutenção de laboratórios que consolidem o
conhecimento teórico aprendido na sala de aula e que produzam novos
conhecimentos. A infraestrutura necessária para a videoconferência foi
custeada pelo programa.
Conclusão: A infraestrutura foi muito importante para que os objetivos
fossem alcançados de melhoria do ensino e aprendizagem.

