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Resumen 
Los estudiantes de Ciencias de la Salud, después de pasar por la sala de disección 
tienen reacciones que son inevitables y la experiencia de la disección, en algunas 
personalidades, puede desafiar el equilibrio psicológico del alumno. Así el conocimiento 
de las técnicas de afrontamiento que utiliza el alumno es muy importante con el fin de 
superar las perturbaciones que sufre. Se pretende con este estudio es conocer las 
perturbaciones que sufren los jóvenes universitarios estudiantes de Ciencias de la Salud 
que cursan la asignatura de Anatomía ante las prácticas de disección, en la que se 
encuentran, quizá por primera vez, con un cadáver, así como conocer qué estrategias 
son utilizadas para afrontar esa experiencia.Los estudiantes, en la primera práctica 
hicieron servir métodos tales como permanecer con sus amigos (68%), hacer bromas 
con los amigos (64.3%), mientras que pedir consejo al profesor se utilizó mucho menos 
(48.1%), esto nos indica que deberíamos mejorar la función del profesor en la mejora 
del afrontamiento de las perturbaciones del alumnado que parece que su mejor apoyo 
sean los compañeros y en menor medida el profesor cuando debería estar en primer 
lugar como profesional docente y no solo como trasmisor de conocimiento sino como 
apoyo en las dificultades académicas. 
 
Resumo 
Os estudantes de Ciências da Saúde, depois de passar pela sala de dissecção podem ter 
reações que são inevitáveis e essa experiência, em algumas pessoas, pode interferir no 
equilíbrio psicológico do estudante. O conhecimento das técnicas de enfrentamento 
que o estudante utiliza é muito importante para superar as perturbações que ele sofre. 
Pretende-se com este estudo conhecer as perturbações que sofrem os jovens 
estudantes universitários do curso de Ciências da Saúde, que cursam a disciplina de 
Anatomia, nas práticas de dissecção, com a qual talvez  por primeira vez, eles se 
encontram com um cadáver, assim como também conhecer que estratégias são 
utilizadas por eles para enfrentar essa experiência. Os estudantes, na primeira prática 
utilizaram tais métodos como: Permanecer com seus amigos (68%) deles/delas, fazer 
piadas com os amigos (64.3%), enquanto pedir conselho ao professor foi usado muito 
menos (48.1%). Isto nos indica que deveríamos melhorar a função do professor no 
enfrentamento das perturbações do aluno que acredita mais no apoio dos 
companheiros e menos no professor, quando deveria estar em primeiro lugar o docente 
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e não apenas como trasmisor de conhecimento,  assim também, como apoio nas 
dificuldades acadêmicas. 

 

Introdução 
O aluno de Ciências da Saúde, na disciplina de Anatomia diante da primeira prática de 

dissecção vive uma experiência que pode ser dramática ou geradora de uma série de 

reações inevitáveis que podem terminar interferindo nos seus estudos, na sua 

aprendizagem ou no seu estado emocional. Depois deles passarem pela sala de 

dissecção estas reações são inevitáveis (1) e a experiência da dissecção, em algumas 

pessoas, pode interferir no equilíbrio psicológico do estudante (2). Desse modo, é 

muito importante o conhecimento das técnicas de enfrentamento que o estudante usa 

com o propósito de superar as perturbações que sofre. Caberá aos docentes a 

avaliação e a elaboração das propostas de melhorias para cumprir com os objetivos 

previamente estabelecidos. Realmente há uma preocupação com a renovação do 

ensino universitário na disciplina Anatomia. As escolas de Medicina do mundo inteiro 

estão envolvidas em um processo de mudança curricular, em função do progresso da 

medicina, das novas estratégias docentes, das demandas da comunidade, do 

conhecimento, das habilidades, das atitudes, da destreza e das competências exigidas 

aos estudantes ao término da formação médica. (3). Assim consideramos que a 

renovação pedagógica destinada à melhoria da docencia na disciplina de Anatomia 

passa obrigatoriamente pelo conhecimento das reações do aluno antes do primeiro 

contato com o cadáver na sala de dissecção e também na finalização do período 

lectivo, do mesmo modo, se deveria conhecer  as perturbações ocasionadas pelo 

contato com o cadáver e quais são as estratégias utilizadas pelos estudantes para 

supera-las, contribuindo, dessa forma, para ajudar a impulsionar medidas correctivas 

adequadas para evitar, tanto quanto possível, as consequências não intencionais 

causados na sala de dissecção e proporcionar aos alunos estratégias mais eficientes 

para superar tais perturbações. 

Objetivos: O objetivo desse estudo é conhecer as perturbações que sofrem os jovens 

universitários de Ciências da Saúde, ao cursar a disciplina de Anatomia durante a 

prática de dissecção de um cadáver, assim como, também saber que estratégias são 

usadas para enfrentar essa experiência. Ao mesmo tempo, observar se essas 

estratégias são diferentes nas mulheres comparadas com os homens. Dessa forma, se 

pretende impulsionar as medidas corretas oportunamente, evitando conseqüências 

não desejadas causadas durante a sala de dissecção, como também dotar ao aluno de 

estratégias mais eficientes para superá-las, de ajudar a melhorar essas perturbações, 

objetivo principal de todo estudo dentro do âmbito da renovação pedagógica. 

 

Marco teórico 
Alguns autores denominam esta tendência mundial, como "o movimento internacional 

pelas competências", que permite ir definindo, nas diferentes escolas de Medicina, 

uma série de competências gerais (4) para planejar e desenvolver competências 

profissionais específicas em cada especialidade (5,6,78).  
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O estudo direto no cadáver, seus tecidos, órgãos e outras estruturas, continua sendo 

insubstituível, embora que atualmente sejam incorporadas melhorias que permitem 

ao estudante e ao profissional médico acessar à informação e qualificação, por meio 

de réplicas sintéticas do corpo humano, ou por meio de livros com textos e imagens 

modernos (9).  

Babinski (10) em uma pesquisa realizada com 395 estudantes, 92,2% consideraram 

importantes o estudo no cadáver, e esta primeira experiência não teve efeitos 

negativos em 40,8% dos casos. Só 16% manifestaram náuseas, choque ou as 

recordações de parentes que já tinham morrido. Os estudantes expressaram o 

respeito pelo cadáver e não foram notificadas alterações em suas vidas diárias, como 

por exemplo, evitar certos alimentos, transtorno do sono, etc. 

 

Metodologia 
Aos alunos matriculados no 1º ano do curso de Odontologia e no 2º e 3º ano do curso 

de  Medicina da Universidad Cardenal Herrera-CEU, Moncada (Valencia), se distribuio 

um questionário autoaplicado y anônimo contendo 30 perguntas, além das variáveis 

de sexo, idade, tipo de residência e nacionalidade. Este é um estudo analítico, 

descritivo e longitudinal, com coleta de dados utilizando os formulários preenchidos 

pelos alunos. Foram perguntados aos estudantes sobre as perturbações vivenciadas 

tanto ao final da primeira aula prática de dissecção e no final da última, assim como 

também quais são as estratégias utilizadas para atenuar, tanto quanto possível esses 

distúrbios.Antes de sua aplicação, o questionário foi previamente avaliado pelos 

professores da disciplina de Anatomia e submetido a um teste prévio com 5 alunos. 

Foram efetuadas as correções necessárias e em seguida a pesquisa foi realizada. 

Para a análise quantitativa dos dados foi utilizado o software SPSS Statistics (20 

version). Utilizaram-se tabelas de freqüência e porcentagens, e o teste de Kolmogorov-

Smirnov para saber se os dados estavam dentro da distribuição normal, e para analisar 

a relação entre as variáveis foi utilizado o método estatístico do qui-quadrado 

mediante as tabelas de análise de contingência e as diferenças entre os grupos 

(gênero). E para determinar se houve diferenças estatisticamente significativas a um 

nível de confiança de 95%, p <0,05, representado assim, o nível de rejeição da hipótese 

nula. 

 
Resultados 
A amostra está formada por 129 estudantes, 81.6% mulheres e 18.4% homens. No 

quadro 1 são observadas as conseqüências sofridas por estudantes de Ciências da 

Saúde diante da primeira e última aula prática de dissecção do quadrimestre. 

 
Tabla 1. Conseqüências sofridas por estudantes do primeiro ano de anatomia na primeira e última aula 
de prática de  dissecção 
 

CONSEQÜÊNCIAS PRIMEIRA  PRÁTICA ÚLTIMA PRÁTICA 

 SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

SEMPRE 

N (%) 

FREQÜENTEMENTE 

N (%) 

EM 

ALGUM 

MOMENTO 

N (%) 

NUNCA 

N (%) 

Ter 

frequentemente 

imagens visuais  

dos cadáveres  

23 (17.8) 106 

(82.2) 

4 3.1 9 7.0 15 11.6 85 65.9 

Não Querer ver 

um cadáver 

9 (7.0) 120 

(93.0) 

1 0.8 7 5,4 15 11,6 92 (71.3) 
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Na primeira aula prática 77,5% dos estudantes se sentiram estimulados para continuar 

estudando anatomia e apenas 9% disseram que se importavam em ver novamente um 

cadáver. Relativo a última aula prática os resultados não sofreram nenhuma variação 

em relação à primeira. 

 

Tabla 2. Estratégias de enfrentamento na primeira aula prática de dissecção de acordo com o  gênero 

 

No quadro 2 mostra-se as estratégias de enfrentamento  na primeira aula prática de 

dissecção de acordo com o gênero. 

O resultado demostrou que não há diferença  estatisticamente significativos para 

gênero. Tanto em homens como em mulheres continua prevalecendo a mesma 

tendência demonstrada no quadro 1, embora no caso dos homens, os mesmos 

consideram indiferentes ter que ver um cadáver novamente. No quadro 3 são 

observados as estratégias de enfrentamento ou de como evitar as perturbações nos 

estudantes de ciências da saúde depois da primeira e última aula prática de dissecção. 

 

Tabla 3. Estratégias de enfrentamento na primeira e última aula prática de dissecção 
 

 PRATICA PRIMEIRA ÚLTIMA PRÁTICA 

 SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

Pensar em outras coisas  34 

(26.4%) 

95 

(73.6%) 

1 (0.8%) 12 

(9.3%) 

27 

(20.9%) 

67 

(51.9%) 

Relaxamento 59 

(45.7%) 

70 

(54.3%) 

15 

(11.6%) 

19 

(14.7%) 

23 

(17.8%) 

51 

(39.5%) 

Fazer piadas com os 

amigos 

83 

(64.3%) 

46 

(35.7%) 

21 

(16.3%) 

26 

(20.2%) 

26 

(20.2%) 

38 

(29.5%) 

novamente 

Deixar de comer 

certos alimentos 

26 (20.2) 103 

(79.8) 

6 (4.7) 4 (3.1) 9 (7.0) 92 (71.3) 

Ser estimulado 

para estudar 

mediciana  

100 

(77.5) 

29 (22.5) 45 (34.9) 21 16.3 20 15.5 28 21.7 

 Mulher (%) Homem (%)  

 SIM NÃO SIM NÃO chi-

cuadrado 

Ter frequentemente 

imagens visuais  dos 

cadáveres 

 

16 (20,3%) 63 (79,7%) 7 (14,0%) 43 (17,8%) p=0,366 

Não Querer ver um cadáver 

novamente 

 

9 (11,4%) 70 (88,6%) 0 (0,0%) 50 (100,0%) p= 0.013 

Deixar de comer certos 

alimentos 

 

20 (25,3%) 59 (74,7%) 6 (12,0%) 44 (88,0%) p=0.066 

Ser estimulado para estudar 

mediciana  

64 (81,0%) 15 (19,0%) 36 (72,0%) 14 (28,0%) p=0,232 
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Permanecer com os 

amigos 

88 

(68.2%) 

41 

(31.8%) 

30 (23.3) 23 

(17.8%) 

22 

(17.1%) 

35 

(27.1%) 

Pedir conselho aos 

companheiros 

57 

(44.2%) 

71 

(55.0%) 

10 (7.8) 22 

(17.1%) 

22 (17.1) 57 

(44.2%) 

Pedir conselho ao 

profesor 

62 

(48.1%) 

66 

(51.2%) 

15 (11.6) 20 

(15.5%) 

18 

(14.0%) 

56 

(43.4%) 

Usar tranquilizantes 3 

(2.3%%) 

125 

(96.9%) 

1 (0.8%) 2 (1.6%) 6 (4.7%) 96 

(76.0%) 

Evitar comer antes 34 

(26.4%) 

95 

(73.6%) 

9 (7.0) 7 (5.4%) 21 

(16.3%) 

71 

(55.0%) 

Comer bem antes 32 

(24.8%) 

97 

(75.2%) 

7 (5.4%) 16 

(12.4%) 

15 

(11.6%) 

71 

(55.0%) 

Usar uma máscara 80 

(62.0%) 

49 

(38.0%) 

31 

(24.0%) 

18 

(14.0%) 

26 

(20.0%v) 

36 

(27.9%) 

Usar lenços perfumados 19 

(14.7%) 

110 

(85.3%) 

4 (3.1%) 3 (2.3%) 14 

(10.9%) 

89 (69.0) 

Evitar tocar no cadáver 16 

(12.4%) 

111 

(86.0%) 

4 (3.1%) 1 (0.8%) 13 

(10.1%) 

91 

(70.5%) 

Evitar olhar para o rosto 

do cadáver 

42 

(32.6%) 

85 

(65.9%) 

12 

(9.3%) 

12 

(9.3%) 

21 (16.3) 66 

(51.2%) 

Olhar para atlas e/ou CD 66 

(51.2%) 

59 

(45.7%) 

14 

(10.9%) 

30 

(23.3%) 

26 

(20.2%) 

37 

(28.7%) 

 

As principais formas de enfrentamento que os estudantes utilizaram foram 

semelhantes na primeira e última aula prática de dissecção, ainda que  a porcentagem 

tenha sido maior na última prática. Os estudantes, na primeira aula prática, 68% 

permaneceram com os amigos, 64,3% fizeram piadas com os amigos, 62,0% colocaram 

uma máscara, em medida menor (51.2%) utilizaram de  consultas em atlas e material 

audiovisual de anatomia, 48.1% pediram conselhos ao professor e 45.7% usaram 

técnicas de relaxamento. As estratégias menos utilizadas foram o uso de 

tranquilizantes (2,3%), e  evitaram tocar no cadáver (12.4% ) e 14.7% usaram lenços 

perfumados, estratégias estas que continuaram se repetindo na última aula prática. 

No quadro 4 são observadas as estratégias de enfrentamento ou  de como evitar as 

perturbações nos estudantes de ciências da saúde de acordo com o gênero, depois da 

sua primeira aula prática de dissecção do quadrimestre. 

 

Tabla 4. Estratégias de enfrentamento na primeira aula prática de dissecção por gênero 

 Mulher (%) Homem (%)  

 SIM NÃO SIM NÃO qui-

quadrado 

Pensar em outras coisas  20 (25.3%) 59 (74.7%) 14 (28.0%) 36 (72.0%) p=0.736 

Relaxamento 37 (46,8%) 22 (44,0%) 42 (53,2%) 28 (56,0%) p= 0.753 

Fazer piadas com amigos 53 (67,1%) 26 (32,9%) 30 (60,0%) 20 (40,0%) p= 0.413 

Permanecer com os amigos 55 (69,6%) 24 (30,4%) 33 (66,0%) 17 (34,0%) p= 0.667 

Pedir conselho aos 

companheiros 

35 (44,3%) 43 (54,4%) 22 (44,0%) 28 (56,0%) p= 0.724 

Pedir conselho ao 

professor 

40 (51.28%) 38 (50,6) 22 (44.0%) 28 (56.0%) p= 0.526 

Usar tranqüilizantes 2 (2.53%) 77 (97.46%) 1 (2.04%) 48 (97.95%) p= 0.444 

Evitar comer antes 29 (36,7%) 50 (63,3%) 5 (10,0%) 45 (90,0%) p= 0.001 



 

 

555 

Comer bem antes 20 (25,3%) 59 (74,7%) 12 (24,0%) 38 (76,0%) p= 0.866 

Usar uma mascara 54 (68,4%) 25 (31,6%) 26 (52,0%) 24 (48,0%) p= 0.062 

Usar lenços perfumados 13 (16,5%) 66 (83,5%) 6 (12,0%) 44 (88,0%) p= 0.487 

Evitar tocar no cadaver 11 (13,9%) 66 83,5%) 5 (10,0%) 45 (90,0%) p= 0.408 

Evitar olhar para o rosto do 

cadáver 

32(40,5%) 45 (57,0%) 10 (20,0%) 40 (80,0%) p= 0.021 

Olhar para atlas e/ou CD 45 (57,0%) 30 (38,0%) 21 (42,0%) 29 (58,0%) p= 0.038 
 

Diferenças estatisticamente significativa por gênero são encontradas em três 

perguntas do questionário: Evitar ingerir comidas antes de entrar para a sala de 

dissecção (p=.010).  

Praticam desta estratégia 36.7% das mulheres, enquanto 10.0% dos homens fazem o 

mesmo. Para o item evitar olhar para o rosto do cadáver (p =0.021) 40.5% das 

mulheres frente a 20.0% dos homens. Estudar através de atlas e/ou CD (p =0.038) é 

utilizado por  57.0% das mulheres e por 42.0%  dos homens.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas por gênero no 

restante das estratégias usadas, as menos utilizadas, tanto em homens como as 

mulheres, foram o uso de tranquilizantes. Em mulheres a estratégia mais 

frequentemente utilizada foi a de permanecer com os amigos (69.6%), depois se 

utilizou o uso de máscara (68.4%) e por fim fazer piadas (67.1%). os homens também 

preferem permanecer com os amigos (66.0%), depois fazer piadas (60.0%) e como 

terceira opção usar técnicas de relaxamento (53.2%). 

 

Conclusões 
Na primeira aula prática 75% dos alunos são estimulados para continuar o estudo da 

Anatomia e somente 9% sentem preocupações em ver um cadáver novamente. Entre a 

primeira e a última aula praticamente não há variação. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas por gênero nas respostas da primeira aula 

prática. Os estudantes, nas suas primeiras aulas práticas, 68% permanecem com os 

amigos, 64.3% fazem piadas com os amigos, enquanto somente 48.1% pedem 

conselhos aos professores. Isto nos indica que deveríamos melhorar o papel do 

professor no enfrentamento das perturbações dos estudantes, pois demonstra-se  que 

os alunos procuram maior apoio nos companheiros e  em menor escala no professor, 

quando este deveria estar em primeiro lugar. Como profissional docente  não deveria  

atuar somente como um transmissor de conhecimento, e sim, como apoio as 

dificuldades académicas. 
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