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Introdução: O ensino de dissecação em Anatomia Humana é realizado com base em atlas, livros texto e manuais de dissecação. Manuais ilustrados de dissecação explicam e orientam sua
prática através de textos e imagens, permitindo a visualização da técnica e da estrutura dissecada. Este instrumento favorece o retorno à prática da dissecação na atualidade, incentivando
o aluno a desenvolver um pensamento crítico e a capacidade de solucionar problemas clínicos.
Objetivo: Desenvolver um manual ilustrado para dissecação dos membros superior e inferior
direcionado à Enfermagem, em vista da escassez de trabalhos publicados com esse enfoque.
Material e Métodos: Estudo exploratório no qual quatro alunos da graduação em Enfermagem dissecaram duas peças anatômicas (membro superior e inferior), legalmente pertencentes
ao laboratório de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Efetuou-se o
planejamento das áreas a serem dissecadas de acordo com as estruturas a serem evidenciadas
e preservadas. Estas foram fotografadas para a elaboração do manual ilustrado de dissecação.
Resultados: Foram elaborados dois manuais ilustrados, sendo volume I membro superior com
165 páginas e volume II membro inferior com 127 páginas, contendo textos explicativos e
instrutivos acerca dos instrumentais cirúrgicos básicos, da técnica utilizada na dissecação, das
estruturas dissecadas e da aplicação na Enfermagem. A dissecação realizada em equipe permitiu o aprimoramento de técnicas de manipulação de instrumentais cirúrgicos, conhecimentos
anatômicos, preservação e evidência de estruturas delicadas e de habilidades no relacionamento interpessoal. Conclusão: A experiência proposta pelo Manual poderá: proporcionar o
aprendizado da técnica de dissecação e sua prática pela classe da Enfermagem no estudo da
Anatomia Humana, auxiliar na aquisição da capacidade de trabalhar em equipe e desenvolver
habilidades de decisão e liderança na solução de conflitos de ordem clínica, comunicação entre
os profissionais e confiança no atendimento aos pacientes na atuação profissional.
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