
 
 
 
B0506 
CONFECÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS DO ESQUELETO HUMANO PARA ENSINO DE 
ANATOMIA EM ODONTOLOGIA POR ALUNOS PIC JR COMO METODOLOGIA PARA 
DESPERTAR A VOCAÇÃO PROFISSIONAL 
Iara Rocha Teixeira (Bolsista PICJr/CNPq), Lucas L. dos Santos (PICJr), Rogério G. Reis 
(PICJr), Vagner S. de Oliveira (PICJr), Lara C. Rocha (PICJr), João Victor Rossi (PICJr), 
Alexandre R. Freire, Ana Cláudia Rossi, Paulo Henrique F. Caria, Miguel Morano Júnior, 
Cristiano Manoel e Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado (Orientador), Faculdade de Odontologia 
- FOP, UNICAMP 
 
O conhecimento anatômico do esqueleto humano permite aos estudantes da área da saúde 
estabelecer a relação forma /função do corpo como um todo. No curso de Graduação em 
Odontologia a ênfase ao estudo da anatomia de cabeça e pescoço é fundamental para o 
entendimento das diversas áreas que abrangem esta profissão. O objetivo deste estudo foi 
realizar a preparação de material didático por meio da individualização dos ossos do crânio, 
coluna vertebral e pelve confeccionando pinturas personalizadas que auxiliam na preservação 
e longevidade do tecido ósseo despertar a vocação científica e incentivar a escolha da 
profissão entre estudantes do ensino médio. Os alunos envolvidos no projeto realizaram em 
todos os ossos um processo de limpeza com peróxido de hidrogênio para clareamento e 
melhor exposição dos detalhes anatômicos. Após estudo anatômico prévio em livros-texto de 
anatomia, os alunos delimitaram os ossos que compõem o crânio, a coluna vertebral e a pelve. 
Em seguida, aplicaram cola branca e verniz sobre a superfície cortical desses ossos. Também 
realizaram a pintura em cores personalizada dos ossos do crânio, coluna vertebral e pelve. 
Verificou-se que a interação dos alunos PicJr com o ensino em Anatomia desperta  a vocação 
científica e incentiva a escolha da profissão entre estudantes do ensino médio. 
Ensino - Anatomia - Material didático 


	CONFECÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS DO ESQUELETO HUMANO PARA ENSINO DE ANATOMIA EM ODONTOLOGIA POR ALUNOS PIC JR COMO METODOLOGIA PARA DESPERTAR A VOCAÇÃO PROFISSIONAL

