
 
 

JOSÉ MIGUEL VELÁSQUEZ SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de uma plataforma de educação a distância em anatomia 

cirúrgica do aparelho locomotor da espécie equina como ferramenta 

complementar à formação em cirurgia veterinária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



 
 

 

JOSÉ MIGUEL VELÁSQUEZ SALAZAR 

 

 

 

Desenvolvimento de uma plataforma de educação a distância em anatomia 

cirúrgica do aparelho locomotor da espécie equina como ferramenta 

complementar à formação em cirurgia veterinária 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Anatomia dos Animais 

Domésticos e Silvestres da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre em Ciências 

  

Departamento: 

Cirurgia 

 

Área de concentração: 

Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres 

 

Orientador: 

Profa. Dra. Maria Angélica Miglino 

 

 

 

São Paulo 

2022 

 



 

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Camila Molgara Gamba, CRB 7070-8, da FMVZ/USP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T. 4152 Velasquez Salazar, José Miguel 
FMVZ      Desenvolvimento de uma plataforma de educação a distância em anatomia cirúrgica 

do aparelho locomotor da espécie equina como ferramenta complementar à formação em 
cirurgia veterinária / José Miguel Velasquez Salazar. – 2022. 

    97 f. : il. 
 

     
    Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia. Departamento de Cirurgia, São Paulo, 2022. 
 

   Programa de Pós-Graduação: Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 

    Área de concentração: Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. 

   Orientadora: Profa. Dra. Maria Angélica Miglino. 
                        

                                                                           
      1. Educação a distância. 2. E-learning. 3. Cirurgia equina. 4. Anatomia cirúrgica.        
5. Interdisciplinaridade.  I. Título. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Autor:  VELÁSQUEZ, José Miguel  

 

Título: Desenvolvimento de uma plataforma de educação a distância em anatomia cirúrgica 

do aparelho locomotor da espécie equina como ferramenta complementar à formação 

em cirurgia veterinária 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Anatomia dos Animais 

Domésticos e Silvestres da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em Ciências 

 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

Prof. Dr._____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________ Julgamento:_______________________ 

 

  

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus pelas oportunidades e bênçãos recebidas, especialmente 

para minha formação profissional e terminar satisfatoriamente o presente trabalho.  

Agradeço imensamente aos meus pais Gloria Elena e Luis Carlos e ao meu irmão 

Carlos Esteban por todo o apoio, carinho e acompanhamento recebido sempre. Por tudo o que 

têm me ensinado, por me impulsionar para continuar meus estudos e ser uma melhor pessoa e 

profissional. 

Agradeço ao meu namorado Alejandro Andrés por estar sempre presente e acreditar 

em mim. Por todo o apoio e ajuda emocional, de tempo e logística durante o desenvolvimento 

deste trabalho e para terminar exitosamente a minha dissertação. Obrigado pelo carinho, 

paciência e permanência. 

 Agradeço a minha orientadora Profa Dra Maria Angelica Miglino por todo o apoio, 

oportunidades e ensinamentos recebidos. Por acreditar em mim e me guiar no maravilhoso 

mundo da anatomia.  

 Agradeço à Profa Dra Lynda Tamayo Arango por todos os ensinamentos, ajuda e 

conselhos recebidos desde o começo da minha formação como médico veterinário e que me 

motivaram para decidir me tornar um anatomista e concluir o presente trabalho. 

Agradeço ao Prof Dr Luis Claudio Lopes Correia da Silva pelos ensinamentos e 

colaboração durante o desenvolvimento da minha dissertação. Obrigado pelos conselhos, tempo 

e disponibilidade. 

 Agradeço ao meu amigo Juan Felipe Arango pela ajuda e apoio para o 

desenvolvimento do meu trabalho. Pela paciência, disponibilidade e graça que sempre teve. 

 Agradeço ao meu amigo Juan Esteban Valencia pelos tantos conselhos e ajudas no 

mundo da pesquisa e por me acompanhar em cada dificuldade da vida sempre e particularmente 

durante este caminho do mestrado. 

 Agradeço aos meus colegas de Pós-Graduação Andrea, Leandro, Bianca, Juliana, 

Adriano, Gabriel, Mayla, Mônica e Thamires pelo companheirismo, ajudas e experiências 

vividas durante o mestrado. 

 Agradeço aos professores, residentes e funcionários do Serviço de Cirurgia de Grandes 

Animais, que me colaboraram enormemente durante todo este tempo e permitiram o satisfatório 

desenvolvimento do meu trabalho. 



 
 

 Agradeço à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo e ao programa de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres pela oportunidade para 

me formar como mestre e ser um melhor profissional e pessoa. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 88887.626319/2021-

00. Também agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) pelo financiamento recebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” 

(Paulo Freire) 

 



RESUMO 

VELÁSQUEZ, JM. Desenvolvimento de uma plataforma de educação a distância em 

anatomia cirúrgica do aparelho locomotor da espécie equina como ferramenta 

complementar à formação em cirurgia veterinária. 2022. 97 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2022. 

Existem atualmente diversas dificuldades no ensino da anatomia veterinária, exemplificados 

pelo tempo disponível em sala de aula, os custos e o difícil acesso à cadáveres de animais por 

questões relacionadas ao bem-estar animal. Além disso, aparecem outras dificuldades tais como 

a falta de conhecimentos anatômicos dos recém-formados relatados por cirurgiões e por 

radiologistas. De outra parte, as limitações atuais do ensino presencial devido à pandemia da 

COVID-19, sugerem ser necessário o desenvolvimento de ferramentas de educação a distância, 

principalmente nas especialidades que carecem deste tipo de material disponível “online”. Não 

foram encontradas na literatura consultada plataformas de ensino que promovessem a 

integração da anatomia com outras disciplinas aplicadas tais como a imaginologia e a cirurgia 

na espécie equina. Portanto esse trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma de 

educação a distância em “Anatomia Cirúrgica do Aparelho Locomotor em Equinos” como uma 

ferramenta complementar para a formação dos discentes matriculados nas disciplinas de 

graduação em cirurgia veterinária. Para tanto, foi realizada uma análise da casuística do serviço 

de cirurgia de grandes animais do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade de São Paulo, tendo sido escolhido o aparelho locomotor como o 

principal foco da plataforma por ser o mesmo aquele mais comumente acometido na rotina 

cirúrgica equina.  Para o conteúdo da plataforma, foram preparadas peças anatômicas referentes 

ao aparelho locomotor da espécie equina. Essas foram complementadas com material referente 

ao diagnóstico por imagem, vídeos de cirurgias, explicações teóricas, desenhos e uma 

ferramenta interativa da anatomia radiológica. Por fim, todo o material criado foi reunido em 

uma plataforma virtual acessível pela internet e hospedada no site anatomiacxequino.com. 

Espera-se que a plataforma desenvolvida seja uma ferramenta que auxilie os estudantes na 

formação cirúrgica para que se tornem médicos veterinários portadores de melhor entendimento 

da anatomia e sua aplicação na cirurgia, especialmente na atual situação de pandemia. 

Palavras-chave: Educação a distância. E-learning. Cirurgia equina. Anatomia cirúrgica, 

Interdisciplinaridade 



ABSTRACT 

VELÁSQUEZ, JM. Development of a distance education platform of the surgical anatomy 

of the equine locomotor apparatus as a complementary tool for training in veterinary 

surgery. 2022. 97 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

There are currently several difficulties in teaching veterinary anatomy, exemplified by the time 

available in the classroom, costs and difficult access to animal corpses for reasons related to 

animal welfare. Furthermore, other difficulties arise, such as the lack of anatomical knowledge 

in recent graduates, reported by surgeons and radiologists. On the other hand, the current 

limitations of face-to-face teaching due to the COVID-19 pandemic suggest that the 

development of distance education tools is necessary, mainly in specialties that lack this type 

of material available “online”. Teaching platforms promoting the integration of anatomy with 

other applied disciplines such as imaging and surgery in the equine species were not found in 

the consulted literature. Therefore, this work aimed to develop a distance education platform in 

"Surgical Anatomy of the Locomotor Apparatus in Horses" as a complementary tool for the 

training of students enrolled in undergraduate courses in veterinary surgery. For this purpose, 

it was carried out an analysis of the casuistry of the large animal surgery service of the 

Veterinary Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science of the 

University of São Paulo, and the locomotor apparatus was chosen as the focus of the platform 

as it is the most affected in equine surgical routine. anatomical pieces referring to the locomotor 

apparatus of the equine species were prepared. These were complemented with diagnostic 

material related to diagnostic imaging, surgery videos, theoretical explanations, and an 

interactive radiological anatomy tool. Finally, all the material created was gathered on a virtual 

platform accessible on the internet and hosted on the website anatocxequino.com. It is expected 

that the developed platform will be a tool that helps students in surgical training and makes 

them veterinarians with a better understanding of anatomy and its application in surgery, 

especially in the current pandemic situation. 

Keywords: Distance education. E-learning. Equine surgery. Surgical anatomy, 

Interdisciplinarity 
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1. INTRODUÇÃO 

 As tecnologias da informação e comunicação transformaram a forma como a educação 

é realizada, tornando hoje a educação a distância (EaD) amplamente difundida em todo o 

mundo. A utilização de ferramentas e ambientes de ensino “online” são cada vez mais comuns 

e necessárias à educação superior (GLEDHILL et al., 2017; PUTRA et al., 2021; SAADEH et 

al., 2021a). A ampla popularização e acesso aos computadores facilitaram a utilização da EaD 

como ferramenta de aprendizagem. Juntamente com as novas tecnologias de informação e da 

comunicação (TICs), a EaD é hoje considerada uma ferramenta importante e difundida no 

ensino, facilitando o acesso e a globalização da educação (MAHDY, 2020; DAS et al., 2021; 

PUTRA et al., 2021).  

 A medicina veterinária (MV) passou por vários estágios durante a adoção da EaD no 

sentido de transformar o ensino, inserido na estrutura do currículo das universidades do mundo 

inteiro. A EaD em MV se popularizou desde a graduação até à pós-graduação, e, aplicada ao 

desenvolvimento profissional contínuo, vem sendo atualmente uma ferramenta indispensável 

para complementar os cursos presenciais, reduzir custos, e oferecer educação a quem não pode 

ir presencialmente até as Instituições de EnsinoTal situação conduziu ao desenvolvimento de 

várias plataformas, aplicativos e recursos educativos “online”, os quais facilitam e aprimoram 

o processo de ensino-aprendizagem nas Instituições de Ensino, atendendo aos estudantes 

matriculados nos cursos de MV, bem como aos profissionais da área (GLEDHILL et al., 2017; 

STRUBE; RAUE; JANECEK, 2018; SAADEH et al., 2021a).  

 Além disso, as TICs atuais podem ser utilizadas pelo corpo docente da MV para 

oferecer cursos sobre assuntos para os quais poucos professores têm experiência, ou para 

aqueles que têm pouca disponibilidade de tempo e de recursos físicos. Os alunos podem ser 

alcançados mesmo fora das Instituições, e esse constitui um elemento facilitador do 

desenvolvimento profissional contínuo (DPC), o qual  pode ser fornecido de maneira rápida, 

eficiente e econômica (ARKORFUL; ABAIDOO, 2014; CHOE et al., 2019; MAHDY, 2020).  

 As ciências básicas como a Anatomia são reconhecidas como as bases fundamentais 

da medicina cientifica, e é sobre elas que os médicos constroem suas habilidades clínicas 

(TIBREWAL, 2006). Elas fornecem os blocos que sustentam os fundamentos para a 

compreensão de muitos processos biológicos, patológicos e terapêuticos (CASWELL; 

VENKATESH; DENISON, 2015). Embora seja geralmente aceito que a Anatomia é a 

linguagem da medicina, o currículo médico do século XXI tem reduzido as horas dedicadas à 

educação em Anatomia (GANGULY, 2010). Tal fato traz como consequência a falta de 
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preparação dos alunos para a prática clínica e cirúrgica, além de dificultar o aprendizado das 

disciplinas profissionalizantes pela ausência de bases sólidas em Anatomia.   

WILLAN & HUMPHERSON (1999)  demonstraram que as mudanças existentes nas 

estruturas curriculares das escolas de medicina estão produzindo uma geração de médicos 

graduados, os quais inserem-se na prática cirúrgica mal preparados em relação aos seus 

conhecimentos anatômicos. Por outra parte, existe amplo apoio entre os clínicos para uma maior 

integração vertical do ensino de anatomia ao longo do currículo de graduação (WATERSTON; 

STEWART, 2005; PURKAYASTHA; PARASKEVAS; DARZI, 2007). 

Anatomistas e cirurgiões envolvidos nos exames cirúrgicos dos cursos superiores 

concordam sobre o declínio do conhecimento dos alunos, bem como da falta de compreensão 

da anatomia (HEYLINGS, 2002), fato também reportado por WATERSTON & STEWART 

(2005), os quais indicaram que a maioria dos clínicos acredita que a anatomia não é ensinada 

adequadamente, e que o conhecimento dos alunos está abaixo do mínimo necessário para a 

prática médica segura. 

Em uma pesquisa conduzida por TIBREWAL (2006), a maioria dos cirurgiões 

questionados concordaram que um conhecimento sólido em anatomia seria essencial para o 

treinamento cirúrgico, e para a prática médica segura, fato também reportado por vários outros 

autores (ABDALLA, 2011; JENNISON; SIVATHASAN; RAKOWSKI, 2014; STEVEN; 

WHITEN, 2014).  

Essa falta de conhecimentos anatômicos é também uma realidade aplicada ao diagnóstico 

por imagem na prática clínica. Radiologistas em geral acreditam que a anatomia seja essencial 

para o diagnóstico por imagem, porém, acreditam que a maioria dos recém-formados não se 

consideram preparados adequadamente durante a graduação, em termos de conhecimentos 

anatómicos necessários para a prática clínica radiológica. Para eles, o treinamento em anatomia 

é insuficiente na fase do curso prévia ao ensino da clínica. Além disso, consideram que embora 

técnicas como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética sejam fundamentais 

para o treinamento de alunos e profissionais, o ensino em cadáveres deveria continuar sendo a 

base principal da transmissão de conhecimentos em anatomia (O’KEEFFE; DAVY; BARRY, 

2019). 

Apesar da dissecção anatómica ser considerada o coração da prática cirúrgica, e ainda ser o 

método mais importante e eficiente para estudar e entender anatomia (KÖNIG; LIEBICH, 

2020), o tradicional ensino de anatomia baseado em aulas magistrais, demonstrou ter um efeito 

muito pequeno sobre os alunos que procuram uma compreensão duradoura (RIZZOLO et al., 

2006), razão pela qual torna-se necessário desenvolver alternativas que permitam otimizar o 
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tempo e os recursos, e que preparem os alunos com os conhecimentos anatômicos necessários 

para chegar à mesa de cirurgia (RAFTERY, 2007). 

Diante do problema da necessidade da implementação de novos conhecimentos em 

menor tempo disponível para o ensino, e da falta de bases anatômicas dos estudantes das áreas 

profissionalizantes de cirurgia e imaginologia, torna-se necessário desenvolver novos métodos, 

por meio dos quais seja possível aprimorar a tecnologia instrucional, tornando o aprendizado 

mais eficiente (KIM; BRINKLEY; ROSSE, 2003). 

 Por todas as razões expostas, torna-se importante o desenvolvimento de uma 

plataforma de ensino que integre a anatomia com outras disciplinas clínicas tais como a 

imaginologia e a cirurgia, tornando possível utililzar os recursos anatômicos disponíveis para o 

treinamento cirúrgico facilitando o aprendizado no sentido de torná-lo eficiente e efetivo 

(GELDER; PATERSON-BROWN, 2015). Isso permite ao aluno e ao futuro profissional aplicar 

a anatomia em situações reais, sustentando o entendimento e a recuperação do conhecimento, 

pois segundo SMITH & VELA (2001), quando o conhecimento é adquirido em uma situação 

semelhante àquela na qual ele será aplicado, torna-se mais efetivo. 

A maioria de recursos criados na subárea de anatomia veterinária estão focados no cão 

como modelo padrão. De outra parte, geralmente é difícil contar com peças ou cadáveres 

completos de equinos nos laboratórios de anatomia veterinária. Estudos demonstraram ser o 

aparelho locomotor o mais acometido na clínica e cirurgia da espécie equina (FRANCHINI; 

FERREIRA, 2015; REDIVO, 2017; UJUETA RODRÍGUEZ, 2019). Portanto, surge a 

necessidade de desenvolver recursos que auxiliem o aluno no entendimento da anatomia dessas 

estruturas aplicadas à clínica e à cirurgia. 

Tem sido relatado que a utilização de materiais de estudo complementares via “online” 

melhoram o aprendizado dos alunos matriculados nos cursos de MV quando comparados aos 

métodos tradicionais, como aulas presenciais, estudo com livros didáticos, dentre outros 

(DUIJVESTIJN et al., 2021; FOSS et al., 2021; MCMICHAEL et al., 2021; NAVAS DE SOLIS 

et al., 2021; PILLAI, 2021; PUTRA et al., 2021; REINHARD; POWELL; WATSON, 2021). 

 Decidiu-se  então desenvolver uma plataforma de ensino à distância multidisciplinar, 

visando oferecer uma ferramenta que permita ao aluno matriculado no curso de MV, bem como 

aos médicos veterinários, um profundo conhecimento integrado da anatomia cirúrgica do 

aparelho locomotor da espécie equina, por meio de fotografias, vídeos explicativos, peças 

ilustrativas, descrição teórica dos procedimentos e demais ferramentas interativas que 

abrangem a anatomia, a técnica cirúrgica e o diagnóstico por imagem, permitindo que o aluno 

consiga ter uma visão holística da anatomia cirúrgica da espécie equina. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma plataforma de educação à distância em anatomia básica e anatomia aplicada 

à imagem e cirurgia do aparelho locomotor do equino, como ferramenta complementar à 

formação em cirurgia veterinária. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conhecer a casuística cirúrgica do serviço de cirurgia de grandes animais do Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e classificar os 

principais procedimentos cirúrgicos do aparelho locomotor do equino que são realizados na 

rotina cirúrgica da espécie; 

2. Coletar material audiovisual de peças anatômicas, imagens de raio X, e de procedimentos 

cirúrgicos do aparelho locomotor do equino; 

3. Desenvolver material teórico e audiovisual educativo (documentos, vídeos e ferramentas 

interativas) que descrevam a anatomia, o diagnóstico por imagem e as técnicas cirúrgicas dos 

principais procedimentos cirúrgicos do aparelho locomotor que são realizados em equinos; 

4. Criar uma plataforma de educação a distância que integre a anatomia básica, a cirurgia e o 

diagnóstico por imagem do aparelho locomotor do equino, para que a mesma sirva como 

ferramenta complementar à formação do aluno e/ou do profissional em cirurgia veterinária. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 O termo Educação a Distância (EaD) refere-se a um ambiente de ensino e aprendizagem, 

no qual o aluno e o professor estão geograficamente distantes, e, sua interação pessoal, é 

substituída por diferentes recursos de mídia (DHEIN, 2007a).  

 O Ministério de Educação Brasileiro define a EaD (Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro 

de 2005) como: “a educação a distância é uma modalidade educacional na qual a mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 

e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (BRASIL, 2005). 

Tradicionalmente a EaD tem sido amplamente criticada e vista como inferior ao 

aprendizado tradicional presencial. No entanto, à medida que as novas tecnologias e o 

aprendizado “online” avançam, a EaD tem se aprimorado visando a mesma qualidade e, em 

alguns casos, superando o aprendizado tradicional (DUIJVESTIJN et al., 2021; FOSS et al., 

2021; MCCAW et al., 2021; NAVAS DE SOLIS et al., 2021; ROSS-ESTRADA; SNYDER, 

2021). Muitas vezes é a única forma mediante a qual muitas pessoas (principalmente adultos 

que trabalham) acessam à educação (MATKIN, 2007; ARKORFUL; ABAIDOO, 2014). A 

utilização da EaD no ensino superior tem crescido, e, praticamente todos os programas 

universitários necessitam de algum tipo de recurso “online” para complementar seus cursos 

(STRUBE; RAUE; JANECEK, 2018; MAHDY, 2020; PUTRA et al., 2021). Isso se tornou 

muito mais evidente devido à pandemia da COVID-19. 

 O ensino superior em MV está passando por muitas mudanças importantes, incluindo 

a maneira como os cursos são ministrados, bem como os meios de comunicação são acessados 

para oferecer um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e acessível. Para implementar 

a EaD na MV é importante ter em consideração os requisitos de recursos, corpo docente e tempo 

para ministrar todas as disciplinas necessárias para o treinamento do veterinário (GLEDHILL 

et al., 2017; COSTA; COSTA; OLSSON, 2019).  

 A utilização da internet na educação, sem dúvida ajudou o rápido desenvolvimento de 

cursos e de ferramentas de EaD pelas Instituições de Ensino Superior (IES) (RODRIGUES et 

al., 2019). Ferramentas tais como os Cursos Online Abertos e Massivos conhecidos como 

MOOCs (Massive Open Online Courses), e os Recursos Educacionais Abertos, conhecidos 

como OERs (Open Educational Resources), estão cada vez mais sendo desenvolvidos e 

utilizados na educação veterinária (KUMAR, 2019). Portanto, as universidades devem 

desenvolver e popularizar esses recursos para a educação e treinamento dos alunos de MV 
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visando otimizar o processo de ensino-aprendizagem (GLEDHILL et al., 2017; MAHDY, 

2020). 

 A ampla disseminação e popularização de recursos educacionais abertos poderia 

facilitar parcerias e colaborações mais efetivas entre universidades em todo o mundo. Existem 

atualmente mais de 400 faculdades de veterinária reconhecidas pela Associação Americana de 

Medicina Veterinária (AVMA, 2020), e, apenas no Brasil existem mais de 355 faculdades de 

medicina veterinária (CFMV, 2019). Grande parte das faculdades trabalha de maneira isolada, 

desenvolvendo recursos muito semelhantes, o que implica maior gasto de tempo e dinheiro 

(GAITSKELL-PHILLIPS; SHORT; STANIKOVA, 2012). Tais esforços poderiam ser 

evitados, caso houvesse maior e efetiva colaboração e apoio entre as escolas de medicina 

veterinária, no sentido de compartilhar tais recursos, criando possibilidades de estruturar um 

currículo veterinário comum, para o qual o corpo docente envolvido contribuiria 

complementado por recursos educacionais desenvolvidos entre instituições (MURRAY; 

SISCHO, 2007; NORMAN, 2014). 

 A utilização de plataformas de ensino “online” oferece diversas vantagens tanto para 

o aluno quanto para o docente e as IES, permitindo o fácil acesso ao conteúdo de forma remota 

e reduzindo os custos, sendo que se for desenvolvido de forma correta aumenta o engajamento 

por parte do aluno, ampliando a quantidade de ferramentas com as quais o docente conta e 

reduzindo a carga administrativa ao sistematizar vários processos (SCHAPER et al., 2013; 

GLEDHILL et al., 2017; SETTLAGE et al., 2022) 

 Novas metodologias pedagógicas são cada vez mais comuns no ensino superior. A 

utilização de metodologias ativas e centradas no aluno, tais como o ensino híbrido, a 

aprendizagem em sala de aula invertida, e o “e-learning” baseado em casos são tendências 

necessárias nas estruturas curriculares em MV (DOOLEY et al., 2018; COSTA; COSTA; 

OLSSON, 2019; KELLY; MIHM-CARMICHAEL; HAMMOND, 2019; DOOLEY, 2020; 

LONDGREN et al., 2020; SAWRAS et al., 2020; URIBE; JIMENEZ; TRONCOSO, 2020; 

DUCKWITZ et al., 2021b; PIENAAR; MOSTERT, 2021). Outras metodologias e opções 

recentemente exploradas e relatadas na MV incluem a Gamificação (aprendizagem baseada em 

jogos) e o ensino realizado por meio de dispositivos móveis (Mobile Learning) (DE BIE; 

LIPMAN, 2012; HANNON, 2017; MALHOTRA; BANSAL, 2017; OBER, 2018; FERREIRA 

et al., 2020; MOLLER KLIT; KIRKETERP NIELSEN; STEGE, 2020; ARAUZ et al., 2021). 

 O ensino híbrido envolve também o treinamento presencial em sala de aula mesclado 

com o ensino à distância baseado principalmente na Web. Cada vez mais os programas 

curriculares em MV utilizam esse tipo de metodologia no mundo, pois o mesmo combina as 
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vantagens do ensino em sala de aula com tecnologias modernas. Em alguns casos, tem maior 

aceitação quando comparado às aulas tradicionais (EDITH et al., 2017; VOGT et al., 2019; 

KINNISON et al., 2020; DUCKWITZ et al., 2021b; DUIJVESTIJN et al., 2021; PILLAI, 2021; 

WASHBURN; COOK; TAYCE, 2021). 

 Já a aula invertida é uma forma de aprendizagem que propõe a inversão da forma 

tradicional de aulas, baseadas na aprendizagem passiva. Os alunos devem estudar e se 

familiarizar com o conteúdo antes de chegar à aula, conhecendo previamente os pontos-chave 

do tema. O conteúdo pode ser disponibilizado pela internet (por exemplo plataformas virtuais 

de ensino), e o tempo das aulas é dedicado ao professor para orientar e acompanhar o processo 

de aprendizagem. Esta metodologia tem se mostrado eficaz na MV, aumentando o engajamento, 

autonomia e desenvolvimento de habilidades práticas do aluno (DOOLEY et al., 2018; 

DECLOEDT et al., 2020; DOOLEY, 2020; JIMÉNEZ; PEÑA MERINO; CURAY, 2020; 

LONDGREN et al., 2020; ZHITNITSKIY, 2020; SUKUT et al., 2021). 

Apesar das muitas vantagens, a metodologia EaD pode resultar em abandonos superiores 

àqueles verificados na educação tradicional, comumente relacionados aos recursos de baixa 

qualidade, falta de conhecimento tecnológico ou pouco apoio dos alunos, os quais entre outros 

fatores podem afetar a motivação e aprendizagem dos alunos (VARNHAGEN; WRIGHT, 

2008; GÜNDÜZ, 2020). Outro possível elemento desmotivador está associado à aprendizagem 

assíncrona e a falta de interação presencial com colegas e professores, o sentimento de solidão 

e a falta de aplicação prática no ambiente clínico no caso da MV (BOYD; PATERSON, 2016; 

PARKES; BARRS, 2021). 

Além disso, existem outros problemas relacionados aos alunos que utilizam as ferramentas 

de aprendizagem “online”. Falhas técnicas com redes ou equipamentos podem levar à distração 

e desmotivação do aluno e do professor no processo de EaD (FREITAS RIBEIRO, 2021; 

SABER, 2021). 

Desvantagens da EaD por “e-learning” incluem a sensação de solidão, e a falta de aplicação 

prática no ambiente clínico no caso da MV. Para os professores existem desvantagens como a 

dificuldade de controlar a avaliação, por exemplo por engano e plágio, e nas áreas da saúde 

uma das maiores dificuldades é o ensino de competências práticas (MAHDY, 2020; SABER, 

2021). 

 A EaD evoluiu de acordo com o método de ensino utilizado, sendo essa primeiramente 

realizada por meio de mídia não eletrônica, ou seja, livros e documentos impressos enviados 

por correio, e posteriormente, por meios eletrônicos (E-learning), ou seja, rádio, televisão e 

computadores que representaram uma nova grande era na EaD (ACOR, 2005). Mais 
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recentemente, o termo “Online Learning” passou a significar a utilização da internet e do 

sistema web como forma de viabilizar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem 

(ARKORFUL; ABAIDOO, 2014; RODRIGUES et al., 2019)  

 A seguir são explicados alguns aspectos mais relevantes na evolução da EaD no 

mundo, no Brasil e na MV. 

 

3.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

3.1.1 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO MUNDO 

 A EaD, nasceu no século XIIX, quando a única ferramenta de EaD existente era a 

imprensa. A primeira mídia usada para EaD foram os cursos por correspondência, e as histórias 

mais antigas do mundo são de 1728 (NUNES, 2009). Desde então, muitos cursos por 

correspondência foram realizados por muitas universidades e instituições de ensino, 

especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra no século XIX (BOWER; HARDY, 2004). 

Essa foi a única opção de EaD até o século XX, quando a rádio começou a ser utilizada na 

Inglaterra para fornecer recursos educacionais na década de 1920 (MATKIN, 2007). A rádio 

marcou o início do ensino eletrônico (e-learning), superando as desvantagens da 

correspondência como são a demora na informação, perda de material no correio e gastos com 

entrega (BOWER; HARDY, 2004). 

 Posteriormente, ocorreu um forte crescimento da EaD na década de 1950 com a 

implementação da televisão, que já existia desde 1930, mas não era amplamente utilizada como 

ferramenta educacional. Muitas instituições em todo o mundo começaram a oferecer cursos por 

meio da televisão e se tornou a principal mídia por meio da qual a educação a distância era 

oferecida na década de 1980 (BOWER; HARDY, 2004; HALL, 2007).  

 No final da década de 1980 e início da década de 1990, iniciou-se um novo estilo de 

EaD baseado no treinamento em informática e posteriormente baseado no treinamento na web 

com a popularização da internet (HUBACKOVA, 2015). No início dos anos 2000, houve uma 

revolução da Internet marcando a geração atual de EaD chamada de “Web 2.0”; a qual 

revolucionou a internet fazendo-a muito mais interativa e social, facilitando o intercambio e 

acesso à informação e implicou o início para superar as barreiras do tempo e a distância na 

educação (DALE et al., 2011). 

 Atualmente, a EaD é oferecida principalmente via internet (e-learning online), sendo 

o método mais comum de integração entre a aprendizagem tradicional e a distância em todo o 

mundo (RODRIGUES et al., 2019; ZHOU et al., 2020). De outra parte, a EaD permite que a 

educação continue em tempos difíceis e de distanciamento social, como na atual situação de 
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pandemia por causa do SARS-COV-2 (MAHDY, 2020; UNITED NATIONS, 2020; 

PIENAAR; MOSTERT, 2021; SABER, 2021)  

 

3.1.2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 Assim como em outras partes do mundo, no Brasil o ensino a distância começou com 

os cursos por correspondência, os quais desde antes de 1900 já existiam, e eram anunciados em 

Jornais do Rio de Janeiro. Estes continuaram mais intensamente a partir de 1904, com a 

fundação das escolas internacionais (ALVES, 2009). 

 Posteriormente, iniciou-se a etapa de EaD por meio da rádio, quando em 1923 foi 

fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a qual procurou possibilitar e popularizar a 

educação mediante programas educativos, até que em 1936 passou a ser propriedade do 

Ministério da Educação e Saúde. Posteriormente esta modalidade cresceu em 1937 com a 

criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, e em 1946 com o 

surgimento da Universidade do Ar (ALVES, 2009, 2011) 

 Depois da correspondência, a rádio continuou sendo o principal meio de EaD até a 

chegada da televisão, e, sua utilização na educação ocorreu principalmente nas décadas dos 

anos 60s e 70s. Em 1967 o Código Brasileiro de Telecomunicações determinou que as empresas 

de televisão e rádio deviam fazer transmissões de programas educativos. Anos mais tarde foram 

criados o Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais e o Programa Nacional de 

Teleducação. No final da década de 1990 as emissoras não foram mais obrigadas a transmitir 

programas de educação (ALVES, 2009; FARIA; SALVADORI, 2010). 

 Referente à EaD por meio dos computadores, estes chegaram no Brasil nos anos 70 

por meio das universidades. No decorrer dos anos ficaram acessíveis para a população mediante 

computadores pessoais (laptops), e graças à ampla distribuição e acesso à internet, estes se 

converteram no atual meio de EaD no pais, tanto para cursos de graduação, quanto para os 

cursos de pós-graduação, além da educação não formal (COSTA; FARIA, 2008; ALVES, 2009, 

2011). 

 No Brasil, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 

20/12/1996), aprovou a educação a distância como uma modalidade para o sistema de ensino 

(MEC, 1996). Desde então a EaD cresceu significativamente no país, sendo desenvolvida 

principalmente pelas instituições de ensino privadas. 

 A PORTARIA Nº 2.253 de 18 de outubro de 2001 estabeleceu por primeira vez no 

Brasil que as IES poderiam introduzir nos seus cursos disciplinas completa ou parcialmente 

presenciais desde que não ultrapassar 20% da carga horária total do curso (MEC, 2001); 
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Posteriormente a portaria foi melhor detalhada e teve nova redação mediante as PORTARIAS 

Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004,  e Nº 1.134, de 10 de outubro de 2016 (MEC, 2004, 

2016). 

 No ano 2018, o Brasil contava com 9.374.647 alunos estudando na modalidade EaD,  

sendo responsável por cerca de 20% das matrículas em graduação no país (ABED, 2019). No 

ano 2019 houve um aumento de 15,9% de estudantes de graduação matriculados em cursos na 

modalidade EaD, enquanto que nos cursos presenciais houve uma diminuição de 1,5% (INEP, 

2019). 

 Mais recentemente, a PORTARIA Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, aumentou a 

oferta de carga horária em cursos de graduação ofertados pelas IES na modalidade EaD até o 

limite de 40% (MEC, 2019). No entanto, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 

considera que essa quantidade de horas a distância e a falta de atividades práticas põe em risco 

a qualidade do ensino nos cursos da saúde em geral como na MV. 

O MEC já chegou inclusive a aprovar a criação de cursos de graduação em MV 

completamente “online”. Porém o CFMV discordou completamente desta situação por meio da 

RESOLUÇÃO Nº 1256, de 22 de fevereiro de 2019, na qual “Proíbe a inscrição e o registro de 

egressos de cursos de medicina veterinária ofertados na modalidade a distância e dá outras 

providências”. Esta situação junto à atual crise de pandemia, faz com que seja necessário o 

desenvolvimento de ferramentas que permitam cobrir a atual impossibilidade de ter aulas e 

treinamentos práticos, mas que prepare os alunos com os conhecimentos necessários quando as 

condições forem idôneas para este tipo de treinamento. 

 No ano 2020 decorrente da situação de pandemia causada pelo COVID-19, o 

Ministério de Educação por meio da PORTARIA Nº 343, de 17 de março de 2020, autorizou a 

substituição das aulas presenciais por aulas a distância, enquanto durar a situação de pandemia. 

Não entanto, nesta portaria ficou vedada a substituição aos “cursos de Medicina bem como às 

práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos”(MEC, 2020). 

 Ainda em março do 2020, o MEC abriu 31,7 mil vagas de cursos técnicos e de 

qualificação profissional em EaD, como parte de seu programa novos caminhos (MEC, 2020), 

e, atualmente as iniciativas por parte do governo para estimular e apoiar o ensino EaD estão 

crescendo, assim como a necessidade e interesse pelas IES para desenvolver ferramentas que 

permitam disponibilizar seus cursos a distância especialmente na época de pandemia. 

 Em 18 de agosto de 2020, a presidência da república criou a LEI Nº 14.040 que 

estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 

pública, o que inclui o a educação a distância (BRASIL, 2020). Posteriormente, em 6 de outubro 
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de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu uma resolução regulamentando dita 

lei e permitindo o ensino remoto pelas instituições de ensino público e particular até final de 

2021 (CNE, 2020).  

 

3.1.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 A educação a distância na medicina veterinária, assim como em outras áreas do 

conhecimento, iniciou-se com a chegada e popularização dos computadores e a da internet. 

Assim, as primeiras iniciativas de EaD foram desenvolvidas visando o desenvolvimento 

profissional continuo (DPC) para veterinários, dando origem a entidades como a Rede de 

Informação Veterinária “Veterinary Information Network” (VIN) em 1991, sendo a primeira a 

oferecer cursos “online” para veterinários, cobrindo todas as especialidades da MV 

(FERGUSER; PION, 1996). 

 Em 1993, seis renomadas faculdades de MV do Reino Unido formaram uma parceria 

para desenvolver uma Ferramenta de Aprendizagem Assistida por Computador em Medicina 

Veterinária (CLIVE). A CLIVE tentou fornecer materiais de estudo e recursos educacionais 

abertos (REAs) para todas as disciplinas de graduação em MV. Inicialmente, as informações 

foram fornecidas por CD-ROM e posteriormente pela internet (DALE et al., 2005). 

 Em 1994, a Associação Americana de Medicina Veterinária (AVMA) desenvolveu 

uma ferramenta “online” auxiliada por computador chamada Network of Animal Health 

(NOAH). O serviço era semelhante ao VIN, oferecendo bancos de dados, desenvolvimento 

profissional contínuo, bem como uma comunidade “online” para veterinários (DHEIN, 2007a). 

 Entre as primeiras ferramentas utilizadas pela EaD em MV estão as videoconferências, 

hoje muito utilizadas. Já em 1999, a Universidade do Tennessee começou a utilizar a 

videoconferência no programa de MV para fazer discussões de casos clínicos com alunos de 

várias faculdades, das quais participava apenas um professor (SIMS; HOWELL; HARBISON, 

2007). No mesmo ano, a Purdue University desenvolveu o primeiro programa de EaD para 

técnicos veterinários, devido à necessidade de pessoal técnico em atendimento veterinário e 

também devido à falta de corpo docente para facilitar os cursos no campus (BILL, 2007).  

 No ano 2000 a Universidade de Washington começou a oferecer cursos “online” para 

veterinários e proprietários de animais, utilizando PDFs, apresentações de slides com gravação 

de voz, e com exames e certificações “online” (DHEIN; MEMON, 2003). No mesmo ano, o 

International Veterinary Information Service (IVIS) criou o seu site com o objetivo principal 

de disponibilizar informações, recursos e DPC para médicos veterinários (IVIS, 2020). Em 
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2001, a Universidade de Edimburgo criou uma estrutura curricular eletrônica em medicina 

veterinária como alternativa ao seu programa presencial (ELLAWAY et al., 2005). 

 Em 2002 a fabricante de medicamentos Merck criou um site gratuito do seu famoso 

Manual Veterinário Merck. O manual foi publicado pela primeira vez em 1995, e ainda é uma 

importante ferramenta de referência em medicina veterinária (MERCK & CO, 2020). 

 Mais tarde, em 2007, uma das maiores plataformas de EaD em MV, a chamada 

WikiVet, foi desenvolvida por 7 faculdades de MV localizadas no Reino Unido. O objetivo da 

criação de um ambiente virtual de aprendizagem foi complementar e potencializar a 

aprendizagem dos alunos matriculados em MV. A WikiVet possui conteúdo eletrônico 

abordando todas as subáreas e especialidades da MV por meio de recursos e ferramentas tais 

como vídeos, slides, podcasts, livros e muito mais (Brown et al., 2010). 

 Uma pesquisa desenvolvida por DHEIN (2007b) com faculdades de MV nos Estados 

Unidos, demonstrou que naquela época a maioria das faculdades já possuía EaD em seu 

currículo, e essa ocorria via videoconferência em cursos como dermatologia, oftalmologia, 

farmacologia, ortopedia, medicina interna, neurologia, embriologia e anatomia. Posteriormente 

em 2010, como resultado de uma parceria entre 5 escolas veterinárias de diferentes países 

europeus, foi constituída a Rede de Veterinários em Educação Continuada (NOVICE). A 

NOVICE é uma plataforma de aprendizagem virtual que funciona como uma Rede para que 

veterinários e alunos matriculados em cursos de MV encontrem e compartilhem informações 

(BAILLIE et al., 2011). 

 Em 2012 o primeiro Museu de Anatomia Veterinária Online (OVAM), foi criado por 

um consórcio de 20 instituições do mundo procurando fornecer REAs “online” nas subáreas de 

anatomia veterinária, histologia e embriologia (GAITSKELL-PHILLIPS; SHORT; 

STANIKOVA, 2012). Mais tarde, em 2014, a Associação Internacional de Estudantes de 

Veterinária (IVSA), criou uma ferramenta educativa online chamada EDU + Platform. A 

ferramenta possui um acervo de diversos REAs e plataformas educacionais disponíveis na MV, 

classificados por espécie e área de conhecimento (IVSA, 2020). 

 Mais recentemente em 2016, a IVSA em cooperação com o WikiVet, desenvolveram 

uma iniciativa denominada VET Talks, que visava disponibilizar aulas virtuais sobre diferentes 

tópicos para veterinários e alunos de MV; os vídeos são disponibilizados via YouTube (IVSA, 

2016). 

 Por fim nos últimos anos, o desenvolvimento de ferramentas e plataformas de EaD em 

MV está principalmente focado em softwares 3D, que permitem ao aluno uma maior interação 

e compreensão e permitem a simulação de diferentes situações realistas. Esses 
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desenvolvimentos ocorreram principalmente nas áreas de anatomia, realidade virtual, 

ambientes de clínica virtual e pacientes virtuais (MAJERNIK; MADAR; MOJZISOVA, 2017; 

RAFFAN et al., 2017; MASSARI et al., 2018; NOLAN; BALOGH; WALTMAN, 2019; 

VOGT et al., 2019; XU et al., 2020)  

 Além de destacar essas iniciativas mais relevantes na literatura de EaD em MV, várias 

outras experiências bem-sucedidas em muitas subáreas e especialidades da veterinária são 

demonstradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. 

Experiências de Educação a Distância em Medicina Veterinária 

Subáreas e Especialidades 

em Medicina Veterinária 

Referências Bibliográficas 

Fisiologia e bioquímica (KLEINSORGEN et al., 2017; ARAUZ et al., 2021; SAADEH et al., 2021b; WASHBURN; 

COOK; TAYCE, 2021) 

Saúde, produção e 

reprodução de animais de 

granja 

(ALLORE et al., 2001; BERNKOPF; FRANZ; BAUMGARTNER, 2010; KLUPIEC et al., 

2014; WINDER et al., 2017; CALSAMIGLIA et al., 2020; JONKER, 2020; MOLLER 

KLIT; KIRKETERP NIELSEN; STEGE, 2020; RUSTON et al., 2020; ZHITNITSKIY, 

2020) 

Radiologia (VANDEWEERD et al., 2007; DE OLIVEIRA; ZANATTA; FROES, 2010; FLORES 

DUEÑAS et al., 2021; NAVAS DE SOLIS et al., 2021; SUKUT et al., 2021; WILLIAMS; 

SAGE; VALBERG, 2021) 

Medicina interna (ACOR, 2005; DHEIN; NOXON; DEYKIN, 2005; EHLERS et al., 2010; HAINES et al., 

2020; FOSS et al., 2021; MCCAW et al., 2021; PUTRA et al., 2021; REINHARD; 

POWELL; WATSON, 2021; SAADEH et al., 2021b) 

Aprendizagem baseada em 

casos e simulação 

(DHEIN, 2005; ALLENSPACH; BELL; WHITTLESTONE, 2008; STEELE et al., 2013; 

MAJERNIK; MADAR; MOJZISOVA, 2017; CREEVY et al., 2018; VOGT et al., 2019; 

ALVAREZ; REINHART, 2020; RONG et al., 2020; SAWRAS et al., 2020; DUCKWITZ 

et al., 2021a; ROSS-ESTRADA; SNYDER, 2021) 

Epidemiologia e saúde 

pública 

(LIPMAN; BARNIER; DE BALOGH, 2003; CONRAD et al., 2007; MCDONALD, 2008; 

POZZA et al., 2010; VALERA. et al., 2010; DE MENEGHI et al., 2011; ALESSANDRINI 

et al., 2012; RAMÍREZ; ANTÚNEZ; RODRÍGUEZ, 2013; SEGUINO et al., 2014; 

BOURHY et al., 2015; BAZARNOVA et al., 2020; KINNISON et al., 2020; DUCKWITZ 

et al., 2021b; HOPMAN et al., 2021)  
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Patologia (MCCONNELL; CALVER, 1997; POSPISCHIL et al., 2007; PAVLIDES et al., 2020) 

Anatomia (SNELL et al., 1991; THEODOROPOULOS; LOUMOS; ANTONOPOULOS, 1994; EL 

SHARABY; ALSAFY; EL-GENDY, 2015; HANNON, 2017; CERETA, 2018; OSORIO 

ECHEVERRI et al., 2019; XU et al., 2020; MOHAMED, 2020; SCALLA VULCANI et 

al., 2020; BERNIGAU et al., 2021; LITTLE et al., 2021) 

Histologia (GARCÍA-IGLESIAS et al., 2018; EVANS et al., 2019; ROJAS et al., 2020; SCALLA 

VULCANI et al., 2020)  

Cirurgia e anestesia (GIGLIO, 2007; BARAN et al., 2010; TIELLET et al., 2010; STEAGALL et al., 2017; 

NEVES, 2019; DECLOEDT et al., 2020; HUNT; ANDERSON, 2021; THIEMAN 

MANKIN et al., 2021) 

Parasitologia (THEODOROPOULOS; LOUMOS, 1994; FOX; BLAKE; JACOBS, 2018; SCHNYDER 

et al., 2018; STRUBE; RAUE; JANECEK, 2018; VAN DOORN; NIJSSE; PLOEGER, 

2018; PFEIFFER; JABBAR, 2019; FERREIRA et al., 2020; PEÑA-FERNÁNDEZ et al., 

2020; JABBAR; GAUCI; ANSTEAD, 2021) 

Bem estar animal (HANLON et al., 2007; ROOT KUSTRITZ; COPES, 2013; FEDERICO; PETERVARY; 

BANKS, 2020; DUIJVESTIJN et al., 2021) 

 

3.1.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada de um 

novo surto de vírus, e em 11 de março de 2020 a OMS declarou o novo vírus (SARS-COV2) 

como uma pandemia (OMS, 2020). Diante dessa problemática global, estratégias de 

distanciamento e isolamento social têm sido desenvolvidas mundialmente como alternativas 

para reduzir o risco de contágio. As estratégias incluiram o fechamento de instituições 

educativas na maioria dos países. De acordo com UNESCO (2021a) “A pandemia da COVID-

19 criou a maior perturbação dos sistemas educacionais da história, afetando em 2020-2021 

mais de 1 bilhão de alunos em mais de 190 países e todos os continentes”. 

Nesse tipo de situação, há necessidade da implementação de estratégias que substituíssem 

a impossibilidade do ensino presencial. Portanto, as tecnologias de educação a distância 

poderiam ser a maneira ideal de continuar oferecendo educação em casa para alunos de todo o 

mundo e evitar o risco de contágio, além de evitar que a educação seja afetada durante este 

período de pandemia (MAHDY, 2020; PARKES; BARRS, 2021). 

Por conta da contingência de distanciamento social, algumas instituições de ensino ao redor 

do mundo têm disponibilizaram gratuitamente seus conteúdos, cursos e ambientes virtuais de 
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aprendizagem, criando a oportunidade para o desenvolvimento e popularização de diversos 

MOOCs, aplicativos, plataformas entre outros (UNESCO, 2021b). O objetivo seria que alunos, 

pesquisadores e docentes tivessem fácil acesso às informações. 

Embora existam muitos recursos “online” disponíveis, muitas universidades não estavam 

preparadas para a situação, e não possuíam capacidade tecnológica ou disciplinas organizadas 

para serem oferecidas online (PIENAAR; MOSTERT, 2021). Além disso, os países e alunos 

mais pobres, não contavam com boas conexões de internet ou, com os dispositivos necessários 

para estudar em casa. Estes foram os mais afetados durante o fechamento das escolas (UNITED 

NATIONS, 2020; UNESCO, 2021a). 

Na MV o ensino de habilidades clínicas e, especialmente, os procedimentos práticos são 

difíceis de ensinar à distância, o que levou algumas instituições a realizar mudanças substanciais 

em seus currículos, tanto no formato quanto sobre as aulas práticas (MAHDY, 2020; JABBAR; 

GAUCI; ANSTEAD, 2021; THIEMAN MANKIN et al., 2021; WARD; MULHERIN; 

VENGRIN, 2021). O que demonstra que é necessário contar com ferramentas prontas para usar 

que possam manter a educação durante esse tipo de cenários (PIENAAR; MOSTERT, 2021). 

Grandes esforços estão sendo realizados pelas escolas de veterinária para continuar oferecendo 

a educação clínica durante este tempo, usando as TICs existentes como videoconferências e 

outras plataformas para ensinar principalmente a teoria, e complementar a prática quando os 

Centros Clínicos forem reabertos aos estudantes (BOWEN, 2020). 

Devido a tudo isso, se tornou necessário que as instituições de ensino respondessem com a 

criação de recursos online com a finalidade de continuar seus cursos à distância. Em MV 

algumas respostas de EaD foram criadas durante este período de pandemia entre áreas como 

embriologia veterinária (BATISTA DE ASSUNÇÃO; VELÁSQUEZ; MIGLINO, 2021), 

histologia e anatomia (SCALLA VULCANI et al., 2020; SABER, 2021), parasitologia 

(JABBAR; GAUCI; ANSTEAD, 2021), habilidades clínicas (HUNT; ANDERSON, 2021), 

imaginologia (WILLIAMS; SAGE; VALBERG, 2021), ortopedia (MCCAW et al., 2021), 

clínica de pequenos animais (ROSS-ESTRADA; SNYDER, 2021), rotações clínicas (WARD; 

MULHERIN; VENGRIN, 2021), cirurgia (THIEMAN MANKIN et al., 2021), entre outras. 

Algumas dificuldades foram relatadas por educadores de veterinária durante o ensino 

remoto em pandemia, em disciplinas práticas como anatomia veterinária, nos quais as 

habilidades práticas como dissecção eram difíceis de serem ensinadas ou aprendidas em 

cenários virtuais, bem como aulas práticas e avaliações (FREITAS RIBEIRO, 2021; SABER, 

2021). 
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Recentemente, HUNT & ANDERSON (2021) relataram o uso de cursos de habilidades 

clínicas remotas para estudantes de veterinária devido à situação de pandemia. Os cursos foram 

ministrados por meio de vídeos e modelos instrucionais. Verificou-se que os alunos aprenderam 

com sucesso as habilidades clínicas sem diferença significativa com os anos anteriores, 

demonstrando este método como uma ferramenta viável para a entrega e avaliação da estrutura 

curricular durante uma emergência como a pandemia da COVID-19. 

PARKES & BARRS (2021) também relataram a implementação de uma plataforma de 

aprendizagem para estudantes de veterinária devido à situação de pandemia. Segundo eles, a 

plataforma e a metodologia foram aceitas positivamente pelos alunos, e, ao mesmo tempo não 

representaram maiores dificuldades quando comparadas à aprendizagem presencial. 

WARD; MULHERIN & VENGRIN (2021), relataram a excepcional transição das rotações 

clínicas presenciais de estudantes de veterinária para o formato virtual devido à pandemia de 

COVID 19. Os autores afirmam que as rotações clínicas virtuais foram bem aceitas pelos alunos 

e apresentaram valores de avaliação iguais ou superiores quando comparadas às rotações 

presenciais. No entanto, eles estavam cientes de que as habilidades práticas eram difíceis de 

ensinar virtualmente e que poderia haver uma falta de conhecimento em certas áreas. 

Um relatório da Udemy, o maior site de venda de cursos “online” do mundo, demonstra que 

as matrículas nos seus cursos aumentaram 425%: A criação de cursos 55%, e a utilização por 

parte de empresas e governos aumentou 80%. No caso do Brasil, o relatório demonstra um 

aumento de 95% nas matrículas em cursos online (UDEMY, 2020). Por outra parte, segundo o 

site Google Trends, a busca por ensino à distância e educação online aumentou mais de 70% 

quando comparado aos meses de janeiro, fevereiro e março com o restante do ano 2020 

(GOOGLE TRENDS, 2020). 

A pesquisa online realizada por (MAHDY, 2020) com mais de 1.400 estudantes de MV e 

pesquisadores de 92 países diferentes mostrou que a maioria dos participantes (96,7%) 

considera que a pandemia da COVID-19 afetou sua vida acadêmica em diferentes graus. Em 

relação ao aprendizado “online”, envolve problemas como dificuldade para ministrar as aulas 

práticas, sensação de solidão, falta de aparelhos eletrônicos e internet para acessar o conteúdo 

educacional, entre muitos outros. Apesar desses problemas, os participantes também relataram 

vantagens como que o aprendizado online é mais flexível, permite o estudo autônomo e mais 

tempo para aprender. Isso é consistente com o relatado por FREITAS RIBEIRO (2021) com 

alunos de MV no Brasil, PARKES & BARRS (2021) em Hong Kong e DAS et al., (2021) na 

Índia. 
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3.2 PLATAFORMAS DE EAD EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 Como o acesso à internet é uma realidade em praticamente todo o mundo, o “e-

learning” é hoje uma forma cada vez mais comum, aceita e procurada de aprendizagem. Entre 

as ferramentas que podem ser utilizadas via internet estão os Recursos Educacionais Abertos 

(REAs). Os REAs são materiais didáticos “online” gratuitos e estão constantemente 

aumentando em quantidade e qualidade em MV (NORMAN, 2014). Atualmente, plataformas 

de vídeo como o YouTube são vistas como REAs devido à grande quantidade de conteúdo 

educacional gratuito disponível e à facilidade de encontrar e compartilhar vídeos educacionais. 

O YouTube é especialmente útil para professores e alunos nas áreas de saúde (SUTHERLAND; 

JALALI, 2017) e tem sido utilizado com sucesso na MV (MÜLLER et al., 2019; MOHAMED, 

2020; SAADEH et al., 2021a). 

 Por exemplo, a Universidade de Medicina Veterinária de Hannover (TiHo) da 

Alemanha, desenvolveu um canal no “YouTube” como uma ferramenta complementar ao 

ensino destinado aos alunos matriculados no curso de MV, fornecendo as ferramentas para os 

alunos prepararem e estudarem os procedimentos práticos em casa antes de entrarem nos 

laboratórios de habilidades clínicas. Em suas pesquisas para avaliar o impacto do canal no 

“YouTube”, eles descobriram que mais da metade dos alunos (68,6%) utilizaram os vídeos 

como suportes complementares para seus estudos. A maioria deles considerou os vídeos muito 

úteis para melhorar seus conhecimentos e desempenho nas aulas práticas. Além disso, os vídeos 

foram traduzidos para 6 idiomas e são acessados mundialmente (MÜLLER et al., 2019). 

 Uma pesquisa internacional desenvolvida por GLEDHILL et al. (2017) com mais de 

mil alunos de MV em todo o mundo, descobriu que as plataformas de aprendizagem mais 

comuns que os alunos utilizam para complementar seus estudos são WikiVet, Merck, VIN, 

NOAH, Vetstream entre outras. Eles também descobriram que a maioria dos alunos usa a 

internet diariamente e busca o acesso principalmente pelo laptop. Isso é consistente com a 

pesquisa realizada por DALE et al (2011), onde também viram que a internet é utilizada por 

alunos e veterinários principalmente para estudo/aprendizagem e envio/recebimento de e-mail. 

Outra pesquisa realizada em países de língua alemã também demonstrou previamente a 

utilização diária da internet por estudantes de veterinária e profissionais, e o uso de ferramentas 

como Wikipedia, Wikivet e redes sociais como Facebook (TENHAVEN et al., 2013). 

 Existem várias modalidades de implementar a EaD na MV como são as 

videoconferências síncronas (onde os participantes interagem simultaneamente), que é 

comumente conhecido como webinar. Também pode haver eventos assíncronos nos quais os 

vídeos são gravados e disponibilizados para que o aluno possa acessá-los quando quiser e com 
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a frequência desejada (MÜLLER et al., 2019; FOSS et al., 2021; REINHARD; POWELL; 

WATSON, 2021).  

 Mais recentemente, os Cursos Online Abertos e Massivos “Massive Open Online 

Courses” (MOOCs) tornaram-se populares, sendo geralmente gratuitos. Embora exista um 

número limitado de MOOCs na MV, eles estão aumentando e alguns foram criados e 

disponibilizados em plataformas de cursos populares com bons resultados (ROOT KUSTRITZ, 

2014; MACKAY; LANGFORD; WARAN, 2016; GLEDHILL et al., 2017; PATERSON et al., 

2017). Um estudo sobre as percepções de acadêmicos de veterinária sobre os MOOCs 

demonstrou que a maioria dos participantes considerou estes como um método de aprendizagem 

complementar com a principal vantagem de ser gratuito. Eles também descobriram que  a 

Coursera era a plataforma mais utilizada, seguida pela Udemy (KUMAR, 2019). 

 No âmbito institucional, destacam-se os Sistemas de Gestão de Aprendizagem 

“Learning Management Systems” (LMS) também conhecidos como Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Os LMS são plataformas de aprendizagem com diversas ferramentas 

que proporcionam um ambiente virtual de ensino-aprendizagem onde as instituições podem 

oferecer e administrar seus cursos à distância. LMS têm sido amplamente utilizados em MV 

(EDITH et al., 2017; VALERO; CÁRDENAS, 2017; COSTA; COSTA; OLSSON, 2019; 

DOOLEY, 2020; ELSAID; EMAM; ABUZEID, 2020; JONKER, 2020; SCALLA VULCANI 

et al., 2020; MCMICHAEL et al., 2021). Alguns dos LMS mais famosos são o Moodle, que é 

gratuito, e o Blackboard, que é pago (POULOVA; SIMONOVA; MANENOVA, 2015).  

 As redes sociais também têm sido utilizadas como ferramentas e forma de EaD, 

permitindo o compartilhamento de material educacional, a discussão de casos de estudo e a 

interação entre alunos e professores. Facebook, Twitter e Instagram têm sido as mídias sociais 

mais usadas na MV (ROOT KUSTRITZ, 2013; TENHAVEN et al., 2013; WHITING; 

KINNISON; MOSSOP, 2016; OBER, 2019; SCALLA VULCANI et al., 2020; DO 

NASCIMENTO SENA et al., 2021). 

 A maioria dos ambientes de aprendizagem virtuais modernos permite a simulação de 

diferentes eventos e processos reais, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais 

realista e coerente (MAJERNIK; MADAR; MOJZISOVA, 2017; ESPITIA et al., 2019; 

EVANS et al., 2019; XU et al., 2020). No campo da simulação, algumas opções foram 

desenvolvidas na MV como a clínica virtual de VIN (NOLAN; BALOGH; WALTMAN, 2019), 

o simulador de casos de emergência (RVC, 2010), entre outros como se mostra na Tabela 2. 
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 Existem várias plataformas de educação online em MV entre todas as especialidades 

veterinárias, algumas gratuitas, outras com custo e outras abertas com inscrição apenas para 

veterinários e alunos de MV (Apêndice A). 

 

Tabela 2 

Simulação em Medicina Veterinária 

SIMULADORES INSTITUIÇÃO GRATUITO PAGO ÁREA  SITE 

Simulador de Casos 

de Emergências  

Royal Veterinary 

College 

X  Emergências https://www.rvc.ac.uk/r

eview/Cases/Index.cfm 

Clínica Virtual VIN  Veterinary 

Information 

Network 

 X* Emergências https://beta.vin.com/me

mbers/cms/project/defa

ultadv1.aspx?id=75761

16&pid=16170 

Pacientes Cardíacos 

Virtuais 

Royal Veterinary 

College 

X  Cardiologia https://www.rvc.ac.uk/r

eview/cardiocases/ 

Testando a 

integridade 

funcional dos 

reflexos oculares 

Royal Veterinary 

College 

 

X  Oftalmologia https://www.rvc.ac.uk/R

eview/ocular_reflexes/ 

Modelos 

anatômicos de 

realidade virtual 

Virginia 

Polytechnic 

Institute and State 

University 

X  Realidade 

Virtual 

(Anatomia) 

https://guides.lib.vt.edu/

vetmed/vranatomy 

Simulador de 

Granja de Gado 

Leitero 

Universitat 

Autònoma de 

Barcelona 

X  Produção de 

Gado Leitero 

http://158.109.109.139/s

imulador/principal 

Digital Slide Box   Royal Veterinary 

College 

X  Histologia https://www.rvc.ac.uk/r

eview/SlideBox.cfm 

Nota. *Gratuito para estudantes de medicina veterinária 
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3.2.1  PLATAFORMAS DE EAD EM ANATOMIA VETERINÁRIA  

Embora a utilização de cadáveres e peças anatômicas seja ainda reconhecida como de 

vital importância no ensino da anatomia geral (GHOSH, 2017), assim como nas áreas 

profissionalizantes como a cirurgia (GELDER; PATERSON-BROWN, 2015) e a imaginologia 

(O’KEEFFE; DAVY; BARRY, 2019), o ensino da anatomia enfrenta grandes dificuldades 

como são a redução nas horas disponíveis para o ensino, a dificuldade crescente no uso de 

animais e os problemas associados ao uso de conservantes como o formol (GANGULY, 2010; 

OZKADIF; EKEN, 2012). 

Existem atualmente diversas alternativas no ensino da anatomia que permitem ao 

estudante uma aprendizagem facilitada e mediada por diversos elementos que respondem 

melhor às necessidades atuais dos alunos (MASSARI et al., 2018; MCMENAMIN et al., 2018). 

A anatomia pode ser estudada de diversas formas, mas nenhum método só é suficiente para 

fornecer uma aprendizagem completa e adequada. Entre as possíveis alternativas de ensino da 

anatomia encontram-se a dissecação, a plastinação, a utilização de ferramentas de diagnóstico 

por imagem, os modelos anatômicos, a pintura corporal, a aprendizagem baseada em problemas 

e mais recentemente o ensino baseado em computadores e plataformas virtuais (JOHNSON; 

CHARCHANTI; TROUPIS, 2012; ESTAI; BUNT, 2016; MASSARI et al., 2018; 

MCMENAMIN et al., 2018). 

O estudo da anatomia mediante as três principais modalidades de anatomia viva: 

anatomia de superfície, imaginologia médica e procedimentos cirúrgicos, constitui uma base 

sólida de conhecimento da anatomia tridimensional (GANGULY, 2010). Muitas pesquisas e 

projetos em EaD em MV têm procurado desenvolver ferramentas que visam auxiliar o ensino 

e aprendizagem da anatomia básica e aplicada, fazendo-a muito mais interativa, compreensível 

e acessível. 

 Desde a década de 1990 surgiram as primeiras publicações sobre a utilização de 

plataformas de ensino de anatomia em MV, tais como um software para criar um modelo 

anatômico 3D do canino por meio da reconstrução de imagens de tomografia computadorizada 

(SNELL et al., 1991), e posteriormente um software desenvolvido para disponibilizar material 

de estudo, realização de questionários, tutoriais e autoavaliação, nas áreas de anatomia, 

histologia e embriologia (THEODOROPOULOS; LOUMOS; ANTONOPOULOS, 1994). 

Mais recentemente a criação de diversos recursos como o Museu de Anatomia 

Veterinária Online (GAITSKELL-PHILLIPS; SHORT; STANIKOVA, 2012), aplicativos de 

anatomia para celulares (HANNON, 2017; “Biosphera”, 2020), modelos anatômicos de 

realidade virtual (VIRGINIA TECH, 2020; XU et al., 2020), modelos anatômicos 
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tridimensionais (OSORIO ECHEVERRI et al., 2019; IVALALEARN, 2020), entre muitos 

outros (Apêndice A), têm contribuído e facilitado enormemente o estudo da anatomia 

complementando os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem baseados em aulas teóricas 

e dissecação de cadáveres (ESTAI; BUNT, 2016; MASSARI et al., 2018, 2019; 

MCMENAMIN et al., 2018; BERNIGAU et al., 2021). 

 

3.2.2  PLATAFORMAS DE EAD EM ANATOMIA E IMAGINOLOGIA EM 

EQUINOS 

 Devido a sua importância e relevância na MV, o equino tem sido frequentemente 

utilizado como modelo de estudo no desenvolvimento de plataformas e ferramentas de ensino 

e aprendizagem de anatomia. A maioria destas ferramentas estão baseadas em modelos 3D que 

permitem simular uma dissecação das diferentes estruturas anatômicas do cavalo, e alguns 

outros se centram na demonstração de estruturas por meio de fotografias de peças reais, imagens 

diagnósticas como Raio X, entre outros.  

 Alguns artigos na literatura sobre plataformas de ensino em equinos incluem o trabalho 

realizado por EL SHARABY; ALSAFY; EL-GENDY (2015), os quais desenvolveram uma 

plataforma de ensino de anatomia do cavalo chamada “Equine Anatomedia” buscando explicar 

e facilitar conceitos e princípios da anatomia do equino, inicialmente da cabeça e o digito. 

 CERETA (2018), realizou uma ferramenta de ensino virtual da neuroanatomia 

utilizando um acervo de lâminas seccionais do sistema nervoso central do equino que foram 

acompanhadas por ilustrações esquemáticas para facilitar a compreensão das estruturas. 

 ELSAID; EMAM; ABUZEID (2020) criaram um modelo eletrônico de aprendizagem 

da anatomia da cavidade nasal do jumento (Equus asinus), por meio de fotografias de 

dissecações, esquemas e demais recursos disponibilizados em um LMS (Moodle) para ser 

utilizado como ferramenta no ensino híbrido em anatomia equina. 

 Entre outras plataformas mais famosas e desenvolvidas por grandes instituições 

encontram-se plataformas que integram a anatomia com ferramentas de diagnóstico por 

imagem em equinos como são “EQUINE DISTAL LIMB ANATOMY AND IMAGING”, 

“ILLINOIS IMAGING ANATOMY”, “LIMB ANATOMY”. Outras estão centradas em 

modelos e representações virtuais da anatomia equina como são: “EQUINE HOOF 

EXPLORER”, “THE GLASS HORSE”, “3D HORSE ANATOMY-BIOSPHERA”, enquanto 

outras estão orientadas a apresentar a anatomia equina mediante fotografias de dissecações 

como por exemplo “ROONEY’S GUIDE TO THE DISSECTION OF THE HORSE” 

(APÊNDICE A). 
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 Por fim, embora existam vários recursos que integram a anatomia topográfica, 

dissecação e imaginologia, não foram encontrados na literatura plataformas ou demais recursos 

que abordem especificamente a anatomia cirúrgica da espécie equina ou pelo menos alguma 

que abordasse a integração da anatomia, da cirurgia e da imaginologia em equinos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMVZ-

USP CEUAx N 9121270420. 

Com o intuito de conhecer a casuística cirúrgica do Serviço de Cirurgia de Grandes 

Animais do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (HOVET FMVZ-USP) foi realizada uma digitalização e análise dos 

registros dos procedimentos cirúrgicos que foram realizados entre o ano 2009 e 2019. Todos os 

casos foram computados em Microsoft Office Excel. Posteriormente foram classificados, 

caracterizados e selecionados aqueles procedimentos cirúrgicos e diagnósticos mais relevantes 

e comuns dentro da clínica equina, separados por sistemas orgânicos e focando em aqueles do 

sistema musculoesquelético. 

Posteriormente foi realizada uma descrição anatômica geral de todas as regiões 

anatômicas dos membros torácico e pélvico do equino segundo a Nomina Anatomica 

Veterinaria (NAV, 2017). Para isso foram preparados documentos e vídeos explicativos 

acompanhados de fotografias, desenhos e diagramas. 

Além da anatomia geral, foi realizada uma descrição passo a passo da técnica cirúrgica 

e as estruturas anatômicas envolvidas em cada um dos procedimentos cirúrgicos selecionados 

referentes ao aparelho locomotor do equino que apresentam maior casuística no HOVET 

FMVZ-USP. A descrição anatômica e da técnica cirúrgica foi acompanhada de fotografias, 

desenhos, diagramas e vídeos explicativos. 

 Para complementar a parte teórica e fornecer recursos que melhorassem o entendimento 

por parte do estudante, foram realizadas dissecações e preparação de peças anatômicas de 

equinos, mostrando diferentes estruturas importantes e que ajudam no melhor entendimento 

dos procedimentos cirúrgicos.  

Além das dissecações, foram também preparados desenhos e diagramas segundo a 

necessidade de cada procedimento para complementar o entendimento da anatomia de cada 

região e estrutura.  

Por último, foram coletadas imagens de Raio X das articulações e estruturas dos 

membros torácico e pélvico do equino para realizar a integração da anatomia através do 

diagnóstico por imagem. As imagens foram etiquetadas e mapeadas para criar uma galeria, 

serem utilizadas nos documentos e vídeos explicativos e desenvolver uma ferramenta interativa 

de anatomia radiológica. 

Finalmente foi criada uma plataforma virtual hospedada em um domínio web onde todo 

o conteúdo (documentos, imagens, desenhos, vídeos e demais recursos) foram compilados e 
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organizados para poder ser acessados e usados por estudantes desde qualquer lugar e dispositivo 

eletrônico.  

4.1 OBTENÇÃO E PRODUÇÃO DO CONTEÚDO DA PLATAFORMA 

4.1.1 DISSECAÇÃO E PREPARO DE PEÇAS ANATÔMICAS 

As peças de equinos para dissecação foram obtidas dos cadáveres de animais que 

morreram ou foram eutanasiados no Serviço de Cirurgia de Grandes Animais do HOVET 

FMVZ-USP. As peças foram dissecadas no laboratório de Anatomia Animal do programa de 

Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres e fotografadas com uma câmera digital 

CANON EOS 60D. 

Em alguns casos que não foi possível o preparo das peças por indisponibilidade de 

cadáveres, foram utilizadas peças prontas do acervo do Laboratório de Anatomia Animal da 

FMVZ-USP e da Universidade de Antioquia (UdeA); 

Foram preparadas e dissecadas peças anatômicas referentes ao membro torácico, 

membro pélvico e dígito do equino (Figura 1). As dissecações foram realizadas focando por 

sistemas, para mostrar em cada região os diferentes ossos, articulações, músculos, nervos, vasos 

sanguíneos, e adicionalmente o casco na região do dígito. 

Além das dissecações foram também criados modelos anatômicos das articulações e 

estruturas sinoviais dos membros por repleção das cavidades, bursas sinoviais e bainhas 

tendíneas utilizando metilmetacrilato e resina epóxica flexível e complementando com técnicas 

de dissecação ou maceração biológica com insetos derméstidos (Coleoptera, Dermestidae) 

(Figura 2 e 3). Estes modelos foram desenvolvidos no laboratório de anatomia animal da 

Universidade de Antioquia (UdeA). 

 

4.1.2 ESQUEMAS EXPLICATIVOS E IDENTIFICAÇÃO DAS IMAGENS 

 Para melhor explicar algumas estruturas anatômicas e abordagens cirúrgicas, foram 

realizados desenhos e esquemas com as peças dissecadas e os procedimentos cirúrgicos. Os 

desenhos foram realizados com uma mesa digitalizadora WACOM INTUOS CTH-480 e o 

programa Adobe Ilustrator®. 

 Além dos desenhos, todas as estruturas das peças e modelos anatômicos, assim como as 

fotografias dos procedimentos cirúrgicos foram etiquetadas digitalmente utilizando o programa 

Adobe® Ilustrator para facilitar o reconhecimento das estruturas anatômicas (Figura 4). 
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Figura 1. Dissecação das peças anatômicas no laboratório de Anatomia Animal da FMVZ-

USP 

 

 
Figura 2. Preparação de modelos anatômicos por repleção das cavidades articulares – repleção 

das articulações femorotibiais e femoropatelar do joelho do equino 
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Figura 3. Preparação de modelos anatômicos por repleção das cavidades articulares – 

maceração biológica da mão de equino com insetos derméstidos 

 

 

 
Figura 4. Edição e identificação das imagens utilizando o programa Adobe® Ilustrator 

 

4.1.3 PREPARAÇÃO DOS VÍDEOS EXPLICATIVOS 

Para todos os módulos das seções de anatomia geral e anatomia cirúrgica, foram 

gravados vídeos explicativos das peças anatômicas ou dos procedimentos cirúrgicos utilizando 

uma câmera digital CANON EOS 60D. 

Posteriormente todos os vídeos foram editados e complementados com imagens, 

desenhos, músicas e logotipo da plataforma, por médio de um programa de edição de vídeo 

(VideoPad – NCH Software) (Figura 5). Os vídeos foram exportados em formato MP4 e 

finalmente colocados no canal de Youtube que foi criado para a plataforma. 
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Figura 5. Edição de vídeos no programa VideoPad 

 

4.1.4 PREPARAÇÃO DO MATERIAL TEÓRICO DE ESTUDO 

 Para cada submódulo da seção de anatomia geral do aparelho locomotor e cada 

procedimento da seção de anatomia cirúrgica foram preparados documentos com material 

complementar de estudo tanto teórico quanto visual, com as imagens que foram obtidas e 

preparadas. Todo este material foi exportado no formato de PDF e colocados diretamente em 

cada um dos submódulos e procedimentos correspondentes da plataforma. 

 

4.1.5 MATERIAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Foram coletadas as imagens diagnósticas que são realizadas rotineiramente prévio aos 

procedimentos cirúrgicos, e adicionalmente aquelas realizadas no trans e pós-cirúrgico. Para 

estas foram utilizados os equipos de raio X (MIN X RAY) e de artroscopia (KARL STORZ 

ENDOSCOPE – Tele pack vet X LED) 

No caso das imagens de Raio X, foram etiquetadas as estruturas anatômicas normais 

para facilitar a compreensão delas e serem utilizadas nos vídeos e documentos da plataforma. 

Para isso foi utilizado o programa Adobe® Ilustrator. Além disso, as imagens foram utilizadas 

posteriormente para o mapeamento de imagens necessário para a ferramenta interativa de 

anatomia radiológica que foi desenvolvida. 

Dos vídeos dos procedimentos de artroscopia foram recortados diversos fragmentos 

para apresentar a anatomia interna normal das articulações, e demonstrar como são realizados 
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os procedimentos para tratar as patologias que acometem as articulações dos equinos. Os vídeos 

foram recortados e etiquetados utilizando o programa VideoPad. 

 

4.1.6 FERRAMENTA INTERATIVA DE ANATOMIA RADIOLÓGICA 

 Com o intuito de realizar uma integração da anatomia com o diagnóstico por imagem e 

oferecer ao aluno ferramentas mais didáticas de estudo, foi desenvolvida uma ferramenta 

interativa de anatomia radiológica. Para isso, com ajuda de um site gratuito 

(https://www.image-map.net/) que permite determinar as coordenadas de uma determinada área 

de uma imagem (mapeamento de imagens), foram delimitadas e marcadas as diferentes 

estruturas das imagens de Raio X (Figura 6). Posteriormente estas coordenadas foram 

codificadas no formulário de um outro site que foi criado na plataforma gratuita Firebase 

(firebase.google.com). A parte visual da ferramenta interativa foi codificada com a linguagem 

HTML, CSS e JAVASCRIPT. Finalmente, foram colocadas as imagens mapeadas e vinculadas 

com as coordenadas determinadas durante o mapeamento para criar botões que delimitam as 

áreas que compõem a imagem (Figura 7). permitindo assim um melhor entendimento e estudo 

interativo com o material visual por parte do estudante. 

 

4.1.7 MATERIAL AUDIOVISUAL DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  

Foram obtidos vídeos e fotografias durante os procedimentos cirúrgicos que são 

realizados no setor de equinos do HOVET FMVZ-USP. Para isso foram acompanhados os 

diferentes procedimentos cirúrgicos que envolvem o aparelho locomotor. Além disso, foram 

utilizados imagens e vídeos que são parte do acervo audiovisual de procedimentos do HOVET.  

 

4.1.8 ATIVIDADES DE AUTOAVALIAÇÃO 

 Para cada um dos módulos de procedimentos cirúrgicos foram desenvolvidos testes de 

autoavaliação para permitir ao aluno avaliar seu conhecimento após o estudo do módulo. As 

atividades de autoavaliação foram desenvolvidas utilizando a ferramenta de Formulários de 

Google. 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA 

Foi realizada uma análise comparativa entre diferentes plataformas de ensino online 

existentes ou sites que permitem o desenvolvimento de plataformas personalizadas. Foi 

selecionado finalmente o site https://www.wix.com/, e desenvolvido neste site todo o layout da 

https://www.wix.com/
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plataforma, e disponibilizado todo o conteúdo que foi criado (documentos, imagens, desenhos, 

vídeos e demais recursos) 

As diferentes abas, seções, ferramentas e “layout” da plataforma foram criadas 

utilizando o Wix Website Editor, que é a ferramenta do site que permite realizar as 

configurações na plataforma. O conteúdo foi organizado em 4 seções e cada uma destas por sua 

vez organizados em módulos e submódulos com o material criado (documentos, imagens, 

vídeos e ferramentas).  

Apenas a interface inicial de cada uma das seções foi deixada para livre visualização, 

enquanto as demais páginas de cada um dos módulos que contêm todo o material desenvolvido, 

foram deixadas com acesso permitido apenas para membros, os quais devem-se cadastrar e ser 

aprovados pelo administrador da plataforma. 

 

 
Figura 6. Mapeamento de imagens para obter as coordenadas das estruturas anatómicas das 

imagens de raio x – mapeamento de raio x lateromedial de carpo 

 

 
Figura 7. Criação dos botões das coordenadas das estruturas anatômicas das imagens 

de raio x colocadas na ferramenta interativa de anatomia radiológica 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 REGISTROS CIRURGICOS E CASUÍSTICA  

 Após a digitalização e análise dos registros cirúrgicos do Serviço de Cirurgia de 

Grandes Animais do HOVET FMVZ-USP no período compreendido ente os anos 2009 – 2019; 

foram registrados 2282 casos cirúrgicos de equídeos distribuídos em equinos (98,15%), muares 

(1,7%) e asininos (0,13%). 

  Os casos foram classificados por sistemas orgânicos sendo os sistemas 

Musculoesquelético, Digestório, Gênito-Urinário e Respitatório os mais acometidos e 

abordados cirurgicamente (Gráfico 1). 

  

 

Gráfico 1. Número de casos por sistema orgânico. 

  

 O sistema musculoesquelético, representou o 42,46% dos casos atendidos (969 casos). 

Foram classificados os procedimentos mais comuns, sendo que 51,18% dos casos se 

corresponderam com artroscopias, 10,62% gesso/imobilização, 5,57% neurectomias, 5,05% 

osteossíntese, entre outros apresentados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Principais procedimentos cirúrgicos do sistema musculoesquelético. 

 

 Dos 969 casos do sistema musculoesquelético, 496 foram artroscopias. No entanto, 

alguns casos fizeram artroscopia em mais de 1 articulação, levando então a que foram realizados 

em total 606 procedimentos artroscópicos. Estes procedimentos foram realizados nas 

articulações tarsocrural (244), metacarpofalângica (103), metatarsofalângica (101), 

mediocarpal (59), antebraquiocarpal (51), femoropatelar e femorotibial (28), interfalângica 

distal (13), interfalângica proximal (5) e umeral (2), como pode ser observado no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Porcentagem de artroscopias segundo a articulação. 

TC: Tarsocrural, FP-FT:Femoropatelar - Femorotibial, MCF: metacarpofalângica, MTF: metatarsofalângica, 

IFP: interfalângica proximal, IFD: interfalângica distal, AC: Antebraquiocarpal, MC: Mediocarpal, U: Umeral. 
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5.2 DISSECAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PEÇAS ANATÔMICAS 

5.2.1 MEMBRO TORÁCICO 

 No membro torácico foram dissecadas e preparadas peças das articulações umeral, 

cubital e do carpo (antebraquiocarpal, mediocarpal e carpometacarpal) (Figura 8). Nos modelos 

articulares de repleção foi possível observar toda a cavidade da articulação umeral preenchida, 

os recessos cranial e caudal da articulação cubital e as cavidades das articulações 

antebraquiocarpal e mediocarpal preenchidas com seus recessos dorsais e palmares (Figura 9 e 

10). Também foram dissecados os músculos do membro, seus nervos e vasos sanguíneos. 

 

5.2.2 MEMBRO PÉLVICO 

 No membro pélvico foram dissecadas e preparadas peças das articulações do joelho 

(femoropatelar e femorotibiais) e do tarso (tarsocrural, intertarsais e tarsometatarsal) (Figura 

11). Nos modelos articulares de repleção foi possível observar os compartimentos 

femoropatelar e femorotibiais lateral e medial da articulação do joelho, ressaltando 

adicionalmente as bainhas tendíneas do músculo extensor digital longo e músculo poplíteo. Na 

articulação tarsocrural foram observados o recesso dorsal e plantares medial e lateral. Na região 

tarsal foram injetadas adicionalmente a bainha tendínea do músculo flexor digital profundo e a 

bursa calcânea subtendínea (Figura 12). Também foram dissecados os músculos do membro, 

seus nervos e vasos sanguíneos. 

 

5.2.3 DÍGITO 

 No dígito foram dissecadas e preparadas peças das articulações metacarpofalângica/ 

metatarsofalângica e das articulações interfalângicas (proximal e distal). Também foram 

dissecadas outras estruturas sinoviais associadas à região do dígito como foram a bainha 

sinovial tendínea do dígito e a bursa podotroclear (Figura 13). 

 Nos modelos articulares foi possível observar os recessos dorsais e palmares/plantares 

das articulações metacarpofalângica/ metatarsofalângica e interfalângicas proximal e distal. 

Também foram observados a bursa podotroclear e as bolsas da bainha sinovial tendínea do 

dígito (Figura 14).  
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Figura 8. Dissecação das articulações do membro torácico – (A) articulação umeral (B) 

articulação ulnar (C) bainhas tendíneas da região do carpo (D) articulação do carpo 

 

 

 
Figura 9. Repleção das articulações do membro torácico – (A) articulação umeral (B) 

articulação ulnar 
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Figura 10. Modelo de repleção das articulações do carpo e bainha tendínea do músculo 

extensor carpo radial 

 

  
Figura 11. Dissecação das articulações do membro pélvico - (A) articulação femorotibiais 

vista caudal (B) articulação femoro+patelar vista cranial (C) região do tarso vista lateral (D) 

região do tarso vista dorsal 
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Figura 12. Modelos de repleção das articulações do membro pélvico (A) articulação 

tarsocrural e bursa calcânea subtendínea (B) articulações femoropatelar e femorotibiais 

 

 
Figura 13. Dissecação das articulações do dígito – (A-B) articulação metacarpofalângica/ 

metatarsofalângica (C) articulações do dígito corte sagital (D) Ligamentos da articulação 

interfalângica proximal - vista lateral 
 

5.3 ESQUEMAS EXPLICATIVOS E ETIQUETADO DAS IMAGENS 

 Foram desenvolvidos desenhos dos ligamentos (Figura 15), esquemas das articulações 

dos membros (Figura 16) e das estruturas anatômicas das abordagens de vários dos 

procedimentos cirúrgicos (Figura 17 e 18). 
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 Todas as peças anatômicas fotografadas, foram posteriormente etiquetadas e editadas 

digitalmente para identificar as estruturas, retirar os fundos e melhorar as cores quando 

necessário (Figura 19). 

 

 

Figura 14. Modelo de repleção das articulações do dígito 

MCF: articulação metacarpofalângica, IFP: articulação interfalângica proximal, IFD: articulação interfalângica 

distal, MCIII: terceiro metacarpiano, F1, 2, 3: falange proximal, média e distal, rd: recesso dorsal, rp: recesso 

palmar, rpbp: recesso palmar bolsa proximal, rpbd: recesso palmar bolsa distal, SD: osso sesamoide distal. 

 

 
Figura 15. Desenho dos ligamentos do dígito realizado com mesa digitalizadora – vista medial 
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Figura 16. Esquema dos ligamentos e estruturas das articulações dos membros –  

(A) articulação umeral (B) articulação coxal 

 

 
Figura 17. Esquema ilustrativo da anatomia e abordagens cirúrgicas no processo de 

tenoscopia da bainha sinovial tendínea do dígito 

 

5.4 PREPARAÇÃO DOS VÍDEOS EXPLICATIVOS 

 No total foram editados e preparados 24 vídeos por meio do programa VideoPad. 

Destes 24 vídeos, 13 são da seção de anatomia geral do aparelho locomotor e 11 da seção de 

anatomia cirúrgica. Os vídeos foram colocados no canal de Youtube (ANATOMIA 

CIRÚRGICA DO APARELHO LOCOMOTOR) e catalogados como não listados para assim 

permitir que só seja possível acessar eles por meio da plataforma.  
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Figura 18. Esquemas ilustrativos das abordagens cirúrgicas para os procedimentos de 

artroscopia (A-B) articulações do carpo (C) recesso dorsal da articulação tarsocrural 

 

5.5 PREPARAÇÃO DO MATERIAL TEÓRICO DE ESTUDO 

 No total foram criados 25 documentos de estudo em formato PDF que sumam mais de 

500 páginas, distribuídos da seguinte forma: para a seção de anatomia geral do aparelho 

locomotor 16 documentos entre os módulos de anatomia do dígito (6), anatomia do membro 

torácico (5) e anatomia do membro pélvico (5). Para a seção de anatomia cirúrgica 9 

documentos distribuídos entre artroscopias (4) e outros procedimentos cirúrgicos (5). 

 Os documentos seguiram a estrutura de uma capa com título e logotipo da plataforma, 

um sumário, introdução e anatomia das estruturas que trata o documento, no caso dos 
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procedimentos cirúrgicos foi descrito o passo a passo da técnica cirúrgica e no final de todos os 

documentos foi colocada bibliografia referente a anatomia ou cirurgia que foi tratada no 

documento. Cada documento pode ser aberto clicando no símbolo de PDF localizado no final 

de cada página de submódulos da plataforma (Figura 20), e visualizado e baixado na janela à 

qual será direcionado (Figura 21). 

 

 
Figura 19. Peças anatômicas com estruturas etiquetadas digitalmente 

 

5.6 MATERIAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

 Foram etiquetadas as imagens de Raio X mostrando as estruturas anatômicas normais 

e das articulações (Figura 22) e demonstrando as alterações durante o pré, trans e pós-operatório 

(Figura 23). As imagens etiquetadas foram colocadas na seção de anatomia radiológica da 

plataforma em formato de galeria onde podem ser visualizadas. Igualmente foram colocadas 

dentro dos documentos de estudo de cada submódulo e procedimento cirúrgico e nos vídeos 

editados. 
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 Referente aos vídeos dos procedimentos de artroscopia, estes foram etiquetados para 

explicar a anatomia interna normal das articulações e mostrar como são realizados os 

procedimentos para tratar as patologias que acometem as articulações dos equinos. Os 

fragmentos dos vídeos etiquetados foram inseridos nos vídeos explicativos de cada 

procedimento do módulo de artroscopia da seção de anatomia cirúrgica da plataforma. 

Adicionalmente, foram criados esquemas com imagens extraídas dos vídeos de artroscopia para 

servirem como orientação para entender melhor a anatomia interna das articulações (Figura 24). 

Estas imagens foram colocadas dentro dos documentos de estudo de cada um dos 

procedimentos cirúrgicos de artroscopia. 

 

 
Figura 20. Print do segmento de material de estudo e autoavaliação - submódulo de 

artroscopia do recesso dorsal da articulação tarsocrural 

 

 

Figura 21. Print da janela de visualização dos documentos de estudo em PDF – documento de 

estudo do submódulo de artroscopia das articulações do carpo 
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Figura 22. Identificação das imagens de raio x mostrando a anatomia normal – raio x 

dorsoplantar de tarso 

 

 
Figura 23. Raio x de procedimento de artroscopia do recesso palmar da articulação 

metacarpofalângica para extração de fragmento (seta branca) – (A) raio x pré-cirúrgico (B) 

raio x pós-cirúrgico  
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Figura 24. Esquema ilustrativo da anatomia interna do recesso dorsal da articulação 

metacarpofalângica– portal artroscópico dorsolateral. (CL) côndilo lateral, (CM) côndilo 

medial, (CS) crista sagital, (FP) margem dorsal da falange proximal, (SS) sulco sagital da 

falange proximal, (VS) vilosidades sinoviais, (PS) plica sinovial, (EDC) extensor digital 

comum. 

 

5.7 FERRAMENTA INTERATIVA DE ANATOMIA RADIOLÓGICA 

 Foram escolhidas 15 imagens para demonstrar a anatomia radiológica normal dos 

membros do equino. As áreas de interesse de cada imagem foram selecionadas e suas 

coordenadas determinadas pelo mapeamento de imagens. Finalmente, foram criados botões 

para demarcar cada uma das áreas das imagens com diferentes cores e permitir ao estudante 

uma maior interação e melhor entendimento da anatomia radiológica (Figura 25). Na seção de 

anatomia radiológica da plataforma foram colocados links em cada um dos módulos que 

direcionam a cada uma das imagens que foram preparadas. 

 

5.8 MATERIAL AUDIOVISUAL DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

 Os vídeos e fotografias mostrando o passo a passo dos procedimentos cirúrgicos foram 

editados e etiquetados (Figura 26). As imagens foram utilizadas como parte dos documentos de 

estudo de cada um dos módulos da seção de anatomia cirúrgica e os vídeos utilizados para 

realizar os vídeos explicativos de cada um dos procedimentos cirúrgicos da plataforma. 
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Figura 25. Mapeamento de imagens ressaltando os ossos do tarso 

 

 
Figura 26. Fotografias de procedimentos cirúrgicos abordados na plataforma – (A) artroscopia 

da articulação antebraquiocarpal (B) Artroscopia da articulação femoropatelar (C)Artroscopia 

do recesso dorsal da articulação metacarpofalângica (D) Ostectomia do quarto osso 

metacarpiano. 
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5.9 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA 

 Foi realizada uma análise de diversas plataformas “online” que permitem 

disponibilizar conteúdo e criar cursos. Entre as plataformas testadas estão: EAD Plataforma, 

EAD Guru, Studio EAD, EADBOX, LMS Estúdio, Google Classroom e alguns sites que 

permitem a criação de plataformas gratuitas e personalizadas como wix.com, Wordpress e 

Google sites. 

 Finalmente foi escolhido o site wix.com para desenvolver a plataforma, por oferecer 

diversos recursos que permitem facilmente e de maneira intuitiva a criação dos diversos 

módulos e segmentos da plataforma. Foi pago um plano anual no site Wix, o que permite um 

domínio (endereço web) personalizado, maior quantidade de armazenamento na plataforma e 

tira a publicidade do site.  

 A plataforma foi hospedada no endereço web https://www.anatomiacxequino.com/. 

Ela conta no total com 34 páginas internas nas quais está organizado todo o conteúdo. A 

interface inicial da plataforma apresenta o logotipo da plataforma, o título, a barra do menu 

principal com as 4 seções da plataforma, a opção de login para acessar todo o conteúdo da 

plataforma e a imagem principal de um equino (Figura 27). 

 Foi configurado o “layout” geral da plataforma da seguinte maneira: na barra de menu 

principal, a plataforma conta com 4 seções: 

-Início 

-Anatomia do aparelho locomotor 

-Anatomia cirúrgica 

-Anatomia radiológica 

 Na seção de “início” se encontra a descrição da plataforma, explicação sobre o uso da 

mesma e uma galeria de fotos da plataforma. 

 Na seção “Anatomia do Aparelho Locomotor” foi colocada uma descrição geral e 

três módulos que a compõem (Figura 28): 

- Anatomia do dígito 

-Anatomia do membro torácico 

-Anatomia do membro pélvico 

 O módulo de anatomia do dígito conta com um documento introdutório e 5 

submódulos (casco, ossos, articulações, tendões e vasos e nervos) (Figura 29 e 30), dos quais 

cada um por sua vez está composto por um vídeo explicativo e um documento de estudo em 

formato PDF. 

https://www.anatomiacxequino.com/
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 Os módulos de anatomia do membro torácico e anatomia do membro pélvico contam 

cada um com um documento introdutório e 4 submódulos (ossos, articulações, músculos e vasos 

e nervos), dos quais cada um por sua vez está composto por um vídeo explicativo e um 

documento de estudo em formato PDF (Figura 31). 

 

 
Figura 27. Print da interface inicial da plataforma - disponível no endereço web 

https://www.anatomiacxequino.com/ 

 

 

 

 
Figura 28. Print da plataforma demonstrando os módulos que compõem a seção de anatomia 

do aparelho locomotor 

 

https://www.anatomiacxequino.com/
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Figura 29. Print da plataforma demonstrando o módulo de anatomia do dígito 

 

 
Figura 30. Print da plataforma com os submódulos do módulo de anatomia do dígito 

 

 
Figura 31. Print da plataforma demonstrando o submódulo de anatomia dos ossos do membro 

torácico e janela do vídeo hospedado em Youtube 
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 A seção “Anatomia Cirúrgica” foi organizada em 6 módulos com os procedimentos 

cirúrgicos que foram escolhidos (Figura 32): Artroscopias, Neurectomia, Ostectomia, 

Miotenectomia, Tenoscopia e Artrodese. 

 O módulo de artroscopias conta com 4 submódulos e 7 procedimentos de artroscopia 

(Tabela 3) (Figura 33). os outros 5 módulos da aba Anatomia Cirúrgica contam com um 

procedimento cirúrgico cada um, sendo um total de 12 procedimentos cirúrgicos abordados na 

plataforma, contando cada um deles com um vídeo explicativo e um documento de estudo em 

formato PDF.  

 No final de cada um dos módulos de procedimentos cirúrgicos foi adicionado um botão 

de autoavaliação, o qual direciona para um teste de 5 perguntas no qual o usuário pode avaliar 

os conhecimentos adquiridos sobre a anatomia cirúrgica do procedimento do módulo estudado 

(Figura 20). Foram desenvolvidos no total 9 testes de autoavaliação. 

 A seção “Anatomia Radiológica” foi organizada em três módulos que a compõem 

(Figura 34): 

- Dígito 

-Membro torácico 

-Membro pélvico 

 Cada um dos módulos conta com uma galeria de imagens de raio x com as estruturas 

anatômicas etiquetadas (Figura 35), e no final de cada módulo uma seção da ferramenta 

interativa de anatomia radiológica com os links que direcionam a cada uma das imagens de raio 

x correspondentes a cada módulo (Figura 36). 

 

Tabela 3.  

Procedimentos do módulo de artroscopia 
ARTROSCOPIAS 

SUBMÓDULO PROCEDIMENTOS 

Artroscopia da articulação metacarpofalângica – 

metatarsofalângica 
-Recesso dorsal 

-Recesso palmar/plantar 

Artroscopia das articulações do carpo -Articulação antebraquiocarpal 

-Articulação mediocarpal 

Artroscopia das articulações do joelho -Articulação femoropatelar  

-Articulações femorotibiais 

Artroscopia da articulação tarsocrural -Recesso dorsal da articulação tarsocrural 
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Figura 32. Print da lista dos módulos de procedimentos cirúrgicos da seção de anatomia 

cirúrgica da plataforma 

 

 
Figura 33. Print da lista de submódulos dos procedimentos de artroscopia  
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Figura 34. Print da plataforma mostrando os módulos que compõem a seçaõ de anatomia 

radiológica 

 
Figura 35. Print da plataforma demonstrando a galeria de imagens de raio x do módulo de 

anatomia radiológica do membro pélvico 

 

 
Figura 36. Print da plataforma demonstrando os botões do módulo de anatomia radiológica do 

membro pélvico que direcionam à ferramenta interativa de anatomia radiológica 
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 Para poder utilizar a plataforma e acessar completamente o conteúdo, foi criada uma 

opção de login na plataforma. Se o usuário for acessar algum módulo específico de alguma das 

seções, ele devera-se cadastrar primeiro (Figura 37). O usuário devera então aguardar a 

autorização do seu cadastro (Figura 38), e posteriormente receberá um e-mail de confirmação 

e poderá então acessar todo o conteúdo da plataforma.  

 

 
Figura 37. Print da área de cadastro de usuário na plataforma 

 
 

 
Figura 38. Print da notificação após cadastro na plataforma 
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6. DISCUSSÃO 

Assim como em nossa análise de casuística, outros autores no Brasil e em outros países 

reportaram também o sistema musculoesquelético como aquele mais acometido por afecções 

nas especialidades de clínica e cirurgia da espécie equina, seguidos do sistemas digestório e 

gênito-urinário (HENAO VILLEGAS et al., 2010; FRANCHINI; FERREIRA, 2015; TORO 

ANAYA; JARAMILLO MORALES, 2016; REDIVO, 2017; UJUETA RODRÍGUEZ, 2019). 

Porém, alguns outros autores reportam o sistema digestório como o mais comumente atendido 

em hospitais veterinários de equinos, seguido do sistema musculoesquelético (ORTIZ et al., 

2013; RAMOS; DUARTE; CHECHIN, 2014; SOUZA et al., 2018); isso poderia indicar que 

existe certa especialização dos hospitais em determinados tipos de pacientes atendidos (cavalos 

de esporte por exemplo), aliado aos tratamentos que são oferecidos em virtude dos profissionais 

especializados, além dos equipamentos e da localização dos hospitais veterinários. 

No caso do Hospital Veterinário da USP, localizado na cidade de São Paulo, são atendidos 

um número menor de casos cirúrgicos relacionados ao sistema digestório, como cólicas por 

exemplo. Isso possivelmente porque essas são tratadas geralmente diretamente nas fazendas, 

haras, sítios, etc. Ou são encaminhados para Hospitais Veterinários localizados próximos a estes 

lugares. Por outra parte, o HOVET - USP conta com equipamentos e com profissionais 

especializados em cirurgias que envolvem o aparelho locomotor (artroscopias, fraturas, 

artrodeses, correções angulares ou flexurais, entre outros), o que permite que esse seja 

considerado um hospital de referência na região, permitindo ampliar a casuística de 

atendimentos referentes ao aparelho locomotor.  

Estes achados enfatizam então a necessidade de desenvolver recursos educativos, centrados 

no sistema musculoesquelético, e particularmente no aparelho locomotor, que representa o 

principal desafio que o médico veterinário de equinos vai se enfrentar na prática clínica, e 

consequentemente na especialidade para a qual são necessários maiores conhecimentos 

anatômicos. 

Na análise da casuística do sistema musculoesquelético, foram observadas algumas 

discordâncias nos procedimentos consignados que puderam afetar a porcentagem real dos 

procedimentos realizados no tocante à quantidade de cada um deles. Por exemplo, os 

procedimentos registrados nos prontuários como “gesso/imobilização”, “curetagem”, 

“placa/parafuso” ou “lavagem articular”, foram em muitos casos parte daquilo que foi  realizado 

durante outros procedimentos, e, portanto não deveriam ser registrados como procedimentos 

cirúrgicos separados. 
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Por outra parte, as herniorrafias não foram consideradas na plataforma, embora classificadas 

no sistema musculoesquelético. O motivo da exclusão baseou-se no fato de se tratar de uma 

alteração das camadas musculares, não caracterizando-se, portanto, em um procedimento que 

envolve especificamente o esqueleto e a musculatura apendicular da espécie equina. 

Assim, na plataforma foram abordados um total de 12 procedimentos cirúrgicos, incluindo 

cada uma das artroscopias. O ideal teria sido abordar mais procedimentos cirúrgicos, no entanto 

isso não foi possível devido principalmente a dificuldades decorrentes da pandemia, as quais 

provocaram por exemplo que o hospital permanecesse fechado ao atendimento ao público 

durante grande parte do início do projeto, diminuindo os casos atendidos e limitando a 

quantidade de pessoas que poderiam participar durante os procedimentos cirúrgicos. Devido a 

isso, alguns procedimentos como a artrodese e neurectomia não puderam ser acompanhados, e, 

assim tiveram que ser expostos mediante a utilização das imagens e vídeos do acervo do 

HOVET.  Isso poderia ter comprometido um pouco a qualidade dos recursos utilizados para 

estes procedimentos, já que não foi possível coletar esse material, sob as mesmas condições que 

os demais. 

Durante a preparação das peças e modelos anatômicos para o material da plataforma, foi 

observado que essas atividades necessitaram de muito tempo e dedicação, tanto para a 

conservação quanto para a dissecação. Além disso, houve dificuldade para conseguir os 

cadáveres dos animais, seja pela falta dos mesmos, pelo tamanho ou porque não sempre houve 

recursos e tempo suficientes para a conservação e preparação dos mesmos, o que impediu a 

preparação de certas peças, tendo sido as mesmas substituídas pelos acervos dos laboratórios 

de Anatomia Animal da Universidade de São Paulo e da Universidade de Antioquia (Colômbia) 

em alguns casos. Todas estas dificuldades foram previamente relatadas por outros autores que 

também ressaltaram algumas outras dificuldades na preparação do material tais como: os altos 

custos da conservação e dissecação de cadáveres, e os riscos para a saúde de docentes, discentes 

e funcionários associados à preservação dos mesmos (THEODOROPOULOS; LOUMOS; 

ANTONOPOULOS, 1994; OZKADIF; EKEN, 2012; TAMAYO-ARANGO; GARZÓN-

ALZATE, 2018; CHUMBLEY; DEVARAJ; MATTICK, 2021). Questões dessa natureza, 

enfatizam a necessidade de desenvolver recursos de ensino em conjunto com novas 

metodologias e tecnologias de educação à distância, como é o caso da plataforma de anatomia 

cirúrgica do aparelho locomotor do equino, que permitam a utilização mais eficiente dos 

recursos existentes, e reduzindo o uso de animais, e os custos do ensino para a Medicina 

Veterinária (ELSAID; EMAM; ABUZEID, 2020; MOHAMED, 2020). 
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Além das já citadas dificuldades e desafios, o tempo também foi outro fator importante 

durante o desenvolvimento do material para a plataforma, principalmente porque produzir 

vídeos e material acadêmico leva muitas horas, além da necessidade de conhecimentos ou 

profissionais de programação, seguidos de desenhos para criar recursos eficientes e de boa 

qualidade. Isso também tem sido previamente constatado por diversos autores (DHEIN; 

MEMON, 2003; ALLENSPACH; BELL; WHITTLESTONE, 2008; BERNKOPF; FRANZ; 

BAUMGARTNER, 2010; ROSHIER; FOSTER; JONES, 2011; MÜLLER et al., 2019; 

JONKER, 2020; ZHITNITSKIY, 2020). Para criar um vídeo de 15-20 minutos de duração, que 

é o tempo médio dos vídeos que foram realizados para a plataforma, foi necessário 

aproximadamente de 4 a 6 horas de edição, sem contar o tempo que foi necessário para gravar 

os vídeos (em muitos casos cirurgias de várias horas), preparar as peças anatômicas que 

aparecem neles, selecionar o material audiovisual mais adequado e finalmente destinar o 

material à plataforma, o que não é uma tarefa fácil. 

Além do tempo, outro fator limitante para o desenvolvimento de recursos de EaD foram os 

custos. Estes incluem procedimentos administrativos, servidores e redes de internet para 

transmitir e armazenar dados, além da resistência do corpo docente em adotar novas tecnologias 

e habilidades para ministrar os mesmos (DALE et al., 2005; BISHOP, 2007; JONKER, 2020). 

No caso da plataforma de anatomia cirúrgica do aparelho locomotor do equino foi necessário 

comprar um domínio web e anuidade no site wix.com para a hospedagem do conteúdo da 

plataforma. Isto foi necessário para conseguir ter o espaço suficientes para armazenar todo o 

conteúdo, ter um endereço web fácil de achar, tirar a publicidade do site que atrapalha a 

experiência do usuário, ter acesso a mais ferramentas, entre outras vantagens. Além disso, são 

considerados os custos pelas subscrições às ferramentas de edição (Adobe® Ilustrator e 

VideoPad). 

Uma vantagem que oferece a utilização da plataforma de educação “online” que foi 

desenvolvida, é que além dela poder ser acessada desde qualquer dispositivo com acesso à 

internet, também pode ser constantemente atualizada, corrigida e suplementada com novos 

recursos, além de poder receber o feedback dos usuários (SETTLAGE et al., 2022). Isso não 

poderia ser realizado facilmente por exemplo com os livros, e/ou durante as aulas presenciais 

devido à timidez ou medo dos estudantes perguntar e/ou fazer sugestões ao professor.  

A utilização de videoaulas como metodologia de ensino tem sido amplamente utilizada em 

medicina veterinária com resultados positivos (ROSHIER; FOSTER; JONES, 2011; KLUPIEC 

et al., 2014; MÜLLER et al., 2019). Por exemplo, BUCH et al., (2014) reportaram que a 

utilização de videoaulas é muito superior quando comparado com materiais em formato de texto 
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para o ensino “online” no tocante à transmissão de conhecimentos referentes aos procedimentos 

clínicos. Por outra parte, ROSHIER; FOSTER; JONES (2011), avaliaram a efetividade do uso 

de videoaulas com alunos de medicina veterinária, ressaltando vantagens na melhora do 

aprendizado e facilidade de acesso, o que resulta em maior utilização por parte dos alunos. 

Considerando isso, para o conteúdo acadêmico da plataforma, decidiu-se criar diversos tipos de 

recursos que complementares ao aprendizado e à experiência do aluno. Para tanto, foram 

desenvolvidos além dos documentos teóricos, diversas videoaulas para cada um dos módulos 

abordados. 

As videoaulas desenvolvidas foram referentes tanto às peças anatômicas quanto aos 

procedimentos cirúrgicos, sendo que para esses últimos, constituiu um recurso muito valioso, 

apresentando ao aluno um conhecimento e perspectiva que só poderia ser obtido acompanhando 

uma cirurgia real presencialmente. Em cirurgia veterinária por exemplo, GIUSTO et al., (2015), 

reportam que a gravação de vídeos dos procedimentos cirúrgicos é uma metodologia muito útil, 

que permite a criação de material acadêmico, além de permitir ao observador a perspectiva do 

cirurgião, fato que facilita o treinamento cirúrgico, reduzindo custos e tempo, especialmente 

quando não é possível o acompanhamento de um cirurgião para ensinar os procedimentos.  

A gravação das videoaulas, particularmente aquelas que envolviam as peças anatômicas, 

necessitou de uma grande etapa de planejamento como a preparação de um roteiro do vídeo, a 

colocação das peças em cena, a participação de uma pessoa extra para gravar os vídeos e a 

disponibilidade de um local com boa iluminação, e sem ruídos que pudessem interferir no som 

do vídeo.Este último fator foi um dos mais limitantes e difíceis de cumprir, pois não foi possível 

contar com um local isolado e sem ruídos do meio ambiente, o que compromete o resultado das 

videoaulas, pois fatores como a qualidade da imagem e do som, disponibilidade dos vídeos 

online e fácil acesso a eles tem sido apontados como fatores importantes que facilitam o 

engajamento e uso por parte dos alunos (ROSHIER; FOSTER; JONES, 2011). Esse tipo de 

dificuldades tem sido relatadas por vários autores que têm utilizado videoaulas como ferramenta 

de ensino (BUCH et al., 2014; KLUPIEC et al., 2014; MÜLLER et al., 2019; PENTEADO; 

CESAR; DA, 2021). Isso faz necessário então que as IES providenciem esse tipo de espaço 

para o desenvolvimento de videoaulas de boa qualidade. 

Outras dificuldades também estiveram presentes durante a filmagem dos vídeos dos 

procedimentos cirúrgicos, nos quais o ruído dos aparelhos de anestesia, e a fala das pessoas 

presentes atrapalhava as gravações. No entanto, isso foi solucionado apagando o som dos vídeos 

e colocando legendas durante a edição. Além das dificuldades dos locais de gravação, a 

preparação das videoaulas necessitou de habilidades, que hoje são necessárias para o docente 
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de EaD, tais como as competências digitais, boa dicção, boa preparação, disponibilidade de 

tempo, critérios para a seleção do material mais indicado, e apresentação do mesmo aos alunos. 

Tudo isso é essencial para a criação de uma boa videoaula (WHATLEY; AHMAD, 2007; 

SILVA SAMPAIO; DE SOUSA BARBOSA, 2016; BOTTENTUIT JUNIOR et al., 2020) 

No caso da edição das imagens e vídeos das artroscopias, atividades como a identificação 

das estruturas anatômicas, o desenvolvimento de desenhos e esquemas, e o desenvolvimento da 

ferramenta interativa de anatomia radiológica, foram necessários conhecimentos que se 

estenderam para além de anatomia, incluindo o desenho e a programação, o que demonstra ser 

de fundamental importância a multi e a interdisciplinaridade dos saberes, no sentido de levar a 

cabo o desenvolvimento de recursos, que se adequem às necessidades da educação 

contemporânea. 

Para a ferramenta interativa de anatomia radiológica, outros autores da Universidade de 

Oregon-State nos Estados Unidos, haviam previamente descrito uma ferramenta similar, 

utilizando mapeamento de imagens para facilitar o ensino da anatomia radiológica do cão. 

Embora a ferramenta desenvolvida para a plataforma de anatomia cirúrgica do aparelho 

locomotor do equino ainda não foi avaliada com alunos, estes autores reportam que a mesma 

melhorou significativamente a aprendizagem da anatomia radiológica dos alunos matriculados 

no primeiro ano do curso de MV (REITER et al., 2018). Eles também descreveram que a 

associação entre as estruturas coloridas ressaltadas e os nomes das estruturas, ajudou a 

memorização das mesmas. Por essa razão podemos presumir que a nossa ferramenta 

provavelmente terá resultados similares, ao ser implementada e utilizada pelos alunos. 

Nos dias atuais vários cursos de graduação da área da saúde buscam ter seus currículos 

integrados, oferecendo aos alunos experiências interdisciplinares e multidisciplinares  

integradas com outros cursos da mesma área (ALBERT et al., 2020). Isso é obtido mediante a 

integração horizontal, a qual refere-se à agregação de diferentes disciplinas científicas básicas 

em um curso. A integração vertical, por sua vez é proporcionada pela agregação das ciências 

básicas e clínicas, visando apresentar as ciências básicas no contexto (DAHLE et al., 2002). 

Tudo isso pode ser atingido com o desenvolvimento de ferramentas multidisciplinares como a 

plataforma de anatomia cirúrgica aqui apresentada, que logra esse tipo de interdisciplinaridade 

vertical, integrando as especialidades da anatomia, diagnóstico por imagem e cirurgia equina, 

visando apresentar uma anatomia abordada em um contexto aplicado à prática clínica e 

cirúrgica equina. 

Durante o desenvolvimento da plataforma do presente trabalho, foi constatado que a criação 

de recursos de EaD precisa de planejamento e de estrutura. Para isso foi necessário, organizar 
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o conteúdo por especialidades, priorizar as temáticas mais relevantes e comuns, estruturar o 

conteúdo de uma forma que o aluno pudesse seguir uma linha lógica de raciocínio, que o levasse 

do geral ao particular, e conseguindo integrar todos os saberes. Foi então criado o conteúdo 

então partindo da anatomia geral, antes de colocar o aluno frente ao conteúdo da anatomia 

aplicada à cirurgia, e ao diagnóstico por imagem, mas sempre tendo as três especialidades 

integradas. Todo esse planejamento foi sustentado pele correta utilização das ferramentas 

tecnológicas, facilitando a aprendizagem, e buscando não afetar o processo educativo dos 

alunos. Em particular durante a atual situação de pandemia, os cuidados foram tomados, uma 

vez que durante esse período,  o ensino “online” seria o único recurso com o qual o aluno 

contava (MAHDY, 2020; FREITAS RIBEIRO, 2021; PIENAAR; MOSTERT, 2021; SABER, 

2021). 

A plataforma de ensino desenvolvida visou servir como ferramenta complementar, 

auxiliando a educação destinada à prática cirúrgica da espécie equina, porém não substituindo 

o treinamento prático, elemento indispensável para a aquisição de habilidades. A falta dele 

poderia diminuir o desempenho e a confiança na obtenção de habilidades técnicas (WINDER 

et al., 2017; HUNT; ANDERSON, 2021; WARD; MULHERIN; VENGRIN, 2021). Além 

disso, embora os alunos de hoje pertençam a uma geração completa de informações e mídia por 

meio da internet, nem todos os procedimentos e habilidades poderiam ser aprendidos e treinados 

“online”, à exemplo das dissecações, das cirurgias e das habilidades clínicas (STRUBE; RAUE; 

JANECEK, 2018; KELLY; MIHM-CARMICHAEL; HAMMOND, 2019; DECLOEDT et al., 

2020). Por outra parte, os alunos geralmente relatam que pode ser difícil vincular o 

conhecimento teórico com habilidades práticas, e casos clínicos reais (SAWRAS et al., 2020). 

Foi por esse motivo que na presente plataforma procuramos estabelecer precisamente esse 

vínculo do conhecimento teórico das disciplinas básicas ao conhecimento aplicado aos casos 

clínico-cirúrgicos, e às imagens diagnósticas reais. 

Embora não possa substituir completamente os treinamentos presenciais, a plataforma de 

anatomia cirúrgica do aparelho locomotor do equino, oferece indiretamente várias vantagens 

como o bem-estar animal, devido à redução d utilização de animais para preparo de peças 

anatômicas. Pode ainda reduzir os custos, e o tempo na preparação de novas peças anatômicas, 

diante das dificuldades que tais tarefas implicam. Além disso, a preparação dos alunos antes 

das sessões de aprendizagem prática poderia ser aprimorada, permitindo uma experiência 

clínica mais avançada na preparação para situações da vida profissional, como relatado 

previamente por outros autores que também utilizaram ferramentas de ensino online em MV 
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(DE BIE; LIPMAN, 2012; NORMAN, 2014; STRUBE; RAUE; JANECEK, 2018; MÜLLER 

et al., 2019; CALSAMIGLIA et al., 2020; SAWRAS et al., 2020). 

A criação de uma plataforma de educação a distância em anatomia cirúrgica do aparelho 

locomotor do equino, tem grande importância atualmente não apenas pela falta de recursos que 

existem nessas especialidades e na integração das mesmas, mas especialmente pela atual 

situação de pandemia. Embora o ensino a distância apresente uma tendência que tem crescido 

progressivamente nos últimos anos, teve seu maior auge justamente durante a pandemia da 

COVID-19, que obrigou às IES a oferecer seus cursos online, levando como consequência à 

uma maior oferta e demanda por cursos acadêmicos em modalidade “online” (KEELY 

WITHEROW, 2020; MAHDY, 2020). 

No caso específico da anatomia veterinária, assim como a presente plataforma, existem 

diversas experiências de autores que relatam a necessidade da criação de recursos e ferramentas 

“online” para o ensino da anatomia veterinária durante a situação de pandemia. Em geral, assim 

como expresso previamente, a maioria concorda que embora o ensino virtual ofereça diversas 

vantagens como recursos 3D inovadores, aulas assíncronas e ferramentas digitais interativas, 

esse não pode substituir completamente o ensino da anatomia veterinária, mas pode representar 

uma grande ferramenta complementar e indispensável na época atual (BERNIGAU et al., 2021; 

CHOUDHARY, 2021; MAHDY; SAYED, 2021; SABER, 2021) 

A utilização da plataforma de vídeos Youtube, foi necessária devido à necessidade de um 

espaço gratuito para hospedar os vídeos sem restrição de tempo e capacidade de 

armazenamento. Embora o valor pago no site wix.com ofereça certa quantidade de espaço e 

tempo em vídeo, foram criados muitos vídeos, e, devido à alta qualidade destes, implicavam 

muito espaço que ultrapassava o plano contratado. Desta forma foi criado um canal exclusivo 

para o conteúdo da plataforma no site youtube.com. No entanto, os vídeos foram catalogados 

como não listados, permitindo desta forma que possam ser acessados apenas mediante o site da 

plataforma de anatomia cirúrgica do aparelho locomotor do equino. Vários autores já relataram 

a utilização de Youtube no ensino em MV, aumentando o engajamento dos alunos, preparando 

os mesmos antes das aulas práticas, e facilitando às faculdades compartilhar o material 

acadêmico sem restrição de espaço de armazenamento e tempo de vídeos (MÜLLER et al., 

2019; MOHAMED, 2020; SAADEH et al., 2021a). 

Embora todas as videoaulas desenvolvidas para a plataforma de ensino da anatomia 

cirúrgica do aparelho locomotor do equino sejam em formato assíncrono, e ainda não tenham 

sido avaliadas pelos alunos, outros autores têm reportado a utilização de videoaulas assíncronas 

com bons resultados em MV. Por exemplo, MACKAY; MURRAY & RHIND (2021) relataram 
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a utilização de videoaulas gravadas como um auxílio de estudo para estudantes de veterinária. 

Os alunos expressaram que eram mais propensos a utilizar as aulas gravadas à medida que os 

exames se aproximavam e quando os tópicos eram mais difíceis de compreender. Por outro 

lado, SCHOENFELD-TACHER & DORMAN (2021) não relataram nenhuma diferença 

significativa nos resultados de aprendizagem dos alunos ao comparar ensino-aprendizagem 

síncrono versus assíncrono em estudantes matriculados nos cursos de MV.  

Futuramente, espera-se poder adicionar mais conteúdo de procedimentos cirúrgicos na 

plataforma e provavelmente incluir outros sistemas anatômicos. A plataforma deverá ser 

avaliada no futuro com alunos, tanto médicos veterinários quanto estudantes de medicina 

veterinária, com a finalidade de reconhecer os pontos fortes e fracos da plataforma, saber quais 

materiais os alunos consideram que deveriam ser inseridos, e aprimorar os dados que 

eventualmente estejam incompletos ou errados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Embora existam várias plataformas de ensino “online” em anatomia veterinária que 

atendem a especialidades distintas em diferentes espécies, a plataforma aqui apresentada é a 

primeira reportada na literatura que faz a integração entre a anatomia, cirurgia e diagnóstico por 

imagem na espécie equina.  

 A plataforma de anatomia cirúrgica do aparelho locomotor do equino poderá servir como 

uma ferramenta auxiliar à formação cirúrgica do médico veterinário e estudante de veterinária, 

permitindo um maior e melhor entendimento da anatomia e da sua aplicação à cirurgia e a 

imagem. 

Atualmente a EaD via “online” tem se convertido em um aliado do ensino, apropriado à 

época atual de pandemia, sendo relevante e necessário o desenvolvimento de ferramentas 

“online” como a plataforma de educação a distância da anatomia cirúrgica do aparelho 

locomotor do equino.  

 Tendo em consideração as dificuldades que atravessa o ensino da anatomia e a falta de 

ferramentas em anatomia cirúrgica no equino, a plataforma aqui desenvolvida se apresenta 

como uma opção ideal para fornecer conteúdo acadêmico de qualidade, permitindo então ao 

aluno acessar um conteúdo em consonância com as suas necessidades e as do mercado laboral. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – PLATAFORMAS DE EAD EM MEDICINA VETERINÁRIA 

 
PLATAFORMA INSTITUIÇÃO GRÁTIS PAGA   ÁREA  SITE 

Veterinary Anatomy University of 

Minnesota 

X  Anatomia vanat.cvm.umn.edu 

Virtual Veterinary 

Educational Tools 

Colorado State 

University 

 X Anatomia cvmbs.colostate.edu/

vetneuro 

Real 3D Anatomy University of Bristol X  Anatomia real3danatomy.com 

Illinois Imaging 

Anatomy 

University of Illinois X  Anatomi 

Imagiologia 

vetmed.illinois.edu/i

maging_anatomy/ind

ex.html 

Online Veterinary 

Anatomy Museum 

UK Universities 

Consortium 

X  Anatomia onlineveterinaryanato

my.net/ 

Limb Anatomy Iowa State University X  Anatomia http://apps.cvm.iastat

e.edu/limbanatomy/ 

Neuroanatomy of the 

Dog 

Universidad Autonoma 

de Barcelona 

X  Anatomia https://www.neuroan

atomyofthedog.com/ 

Equine Distal Limb - 

Anatomy and Imaging 

Royal College of 

Veterinary Surgeons 

(University of London) 

X  Anatomia 

Imagiologia 

https://www.rvc.ac.u

k/static/review/equine

-distal-

limb/index.html 

Ivala Learn Ivala®   X- Anatomia https://www.ivalalear

n.com/ 

Equine Hoof Explorer Effigos®  X Anatomia https://hoofexplorer.c

om/ 

Tha Glass Horse / 

The Glass Dog 

University of Georgia – 

Science in 3D® 

 X Anatomia http://sciencein3d.co

m/ 

Biosphera Biosphera®  X Anatomia https://biosphera3d.c

om/ 

VetBact Swedish University of 

Agricultural Sciences 

X  Bacteriologia https://www.vetbact.o

rg/?startpage=1 

ECLINPATH Cornell University X  Patologia http://eclinpath.com/ 

The Joint Pathology 

Center 

National Capital 

Region Medical 

Directorate 

X  Patologia 

Histologia 

http://www.askjpc.or

g/vspo/ 

Swiss Virtual Animal 

Pathology 

University of Zurich X  Patologia https://www.animalp

atho.org/en/ 

Veterinary Pathology 

Image Database 

Universidad Autonoma 

de Barcelona 

X  Patologia https://veterinariavirt

ual.uab.cat/archivopat

ologia/index.php 

Cardio Academy Ceva Santé Animale X  Cardiologia https://www.cardioac

ademy.cevalearn.com

/ 

Antimicrobial 

Resistance Learning 

Site 

University of 

Minnesota 

Michigan State 

University 

X  Microbiologia 

Farmacologia 

Saúde Pública 

https://amrls.umn.edu

/ 

Veterinary Histology The Ohio State 

University 

X  Histologia https://ohiostate.press

books.pub/vethisto/ 

Virtual Fetal Pig 

Dissection 

Whitman College X  Anatomia https://www.whitman

.edu/academics/depar

tments-and-

programs/biology/virt

ual-pig 
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Rooney’s Guide to the 

Dissection of the Horse 

Cornell University X  Anatomia https://secure.vet.corn

ell.edu/oed/Horsediss

ection/search.asp 

Anatomy Museum 

Collection 

Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Anatomia https://www.rvc.ac.u

k/review/anatomy/ 

KASHVET 

 

KASHVET 

 

 

X  Todas as 

áreas  

http://www.kashvet.o

rg/e-learning.htm 

Veterinarios en Web Universidad Católica 

de Salta 

X X’ Todas as 

áreas 

(Espanhol) 

https://www.veterinar

iosenweb.com/ 

Merk Veterinary 

Manual 

Merck & Co X  Todas as 

áreas 

https://www.merckve

tmanual.com/ 

Wiki Vet UK Universities 

Consortium 

X’  Todas as 

áreas 

https://en.wikivet.net/

Veterinary_Education

_Online 

VIN Veterinary Information 

Network 

 X*’ Todas as 

áreas 

https://www.vin.com/

vin 

NOVICE European Commission X’  Todas as 

áreas 

http://noviceproject.e

u/ 

IVIS International 

Veterinary Information 

Service 

X’  Todas as 

áreas 

https://www.ivis.org/ 

The Webinar Vet The Webinar Vet®  X’ Todas as 

áreas 

(Cursos 

online) 

https://www.thewebi

narvet.com/ 

Vetstream Vetstream Ltd  X’ Todas as 

áreas  

(Cursos 

online) 

https://www.vetstrea

m.com/home 

Veterinary Partner Veterinary Information 

Network 

X  Todas as 

áreas  

https://veterinarypart

ner.vin.com/default.a

spx?pid=19239 

Guide to Veterinary 

Diagnostic 

Parasitology 

Royal Veterinary 

College - 

Food and Agriculture 

Organization 

X  Parasitologia https://www.rvc.ac.u

k/Review/Parasitolog

y/Index/Index.htm 

Veterinary 

Bacteriology and 

Mycology 

University of 

Copenhagen 

  Microbiologia https://atlas.sund.ku.d

k/microatlas/veterinar

y/ 

Cabi VetMed Resource CAB International X  Todas as 

áreas 

https://www.cabi.org/

vetmedresource/ 

Dechra Academy Dechra 

Pharmaceuticals 

X’  Cursos online https://academy.dechr

a.com/learn 

Vetgirl Vetgirl LLC  X’ Cursos online https://vetgirlontheru

n.com/ 

LafeberVet Lafeber Company X’  Animais 

Exóticos 

https://lafeber.com/ve

t/ 

Hill’s Veterinary 

Nutritional Advocate 

Hill's Pet Nutrition X’  Nutrição https://vna.hillsvet.co

m/?checked=true 

Online VetMed University of Illinois  X’ Cursos online https://online.vetmed.

illinois.edu/courses 

Vet Book University of Sidney X  Todas as 

áreas  

(Cão) 

http://www.vetbook.o

rg/wiki/dog/index.ph

p/Dog 

The sheep brain atlas Michigan State 

University 

X  Anatomia 

Histologia 

https://msu.edu/~brai

ns/brains/sheep/index

.html 
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Canine Radiographs Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Anatomia 

Imagiologia 

https://www.rvc.ac.u

k/Review/canine_radi

ographs/index.htm 

Intructional Resources Oklahoma State 

University 

X  Várias áreas https://instruction.cvh

s.okstate.edu/ 

Research Podcasts – 

Veterinary Science on 

the Move 

Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Todas as 

áreas 

https://www.rvc.ac.u

k/research/podcasts 

Veterinary Dentistry Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Odontologia https://www.rvc.ac.u

k/Review/Dentistry/i

ndex.htm 

Classic Cases in 

Veterinary 

Dermatology 

Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Dermatologia https://www.rvc.ac.u

k/Review/Dermatolo

gy_Cases/Index.htm 

Diagnosis in 

Dermatology 

Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Dermatologia https://www.rvc.ac.u

k/review/dermatology

/ 

The Canine Abdomen Royal Veterinary 

College 

(University of London) 

X  Embriologia https://www.rvc.ac.u

k/Review/abdomen/H

TML/index.htm 

Veterinary Histology Virginia-Maryland 

Regional College of 

Veterinary Medicine 

X  Histologia http://www.vetmed.vt

.edu/education/curric

ulum/vm8304/lab_co

mpanion/histo-

path/vm8054/VM805

4HP.htm 

Veterinary Radiology Dr. Allison 

Zwingenberger 

(University of 

California) 

X  Imagiologia http://www.veterinar

yradiology.net/ 

Information on aquatic 

and terrestrial animal 

diseases 

World Organisation for 

Animal Health (OIE) 

X  Saúde Pública https://www.oie.int/a

nimal-health-in-the-

world/information-

on-aquatic-and-

terrestrial-animal-

diseases/ 

WAHIS Interface World Organisation for 

Animal Health (OIE) 

X  Saúde Pública https://www.oie.int/w

ahis_2/public/wahid.

php/Wahidhome/Ho

me 

Veterinary Food Safety 

Education Learning 

Object Repository 

University of 

Wisconsin, University 

of Georgia and Texas 

A&M University  

X’  Segurança 

Alimentar 

http://webcls.utmb.ed

u/d2d/default.asp 

Livestock Behaviour, 

Design of Facilities 

and Humane Slaughter 

Dr. Temple Grandin X  Bem estar 

animal 

http://www.grandin.c

om/ 

The biology of the 

Goat 

Karin Christensen X  Anatomia 

Fisiologia e 

Parasitologia 

http://www.goatbiolo

gy.com/index.html 

Animal Ethics 

Dilemma 

Malmö University X’  Ética e Bem-

Estar Animal 

http://www.aedilemm

a.net/ 

Case Studies In Small 

Animal 

Cardiovascular 

Medicine 

UC-Davis School of 

Veterinary Medicine 

X  Cardiologia https://viper.vetmed.u

cdavis.edu/public/car

dio_kittleson/cases/in

dex.htm 

Plants Poisonous to 

Livestock 

Cornell University X  Toxicologia http://poisonousplants

.ansci.cornell.edu/ind

ex.html 
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Small and Large 

Animal Health Topics 

American College Of 

Veterinary Surgeons 

X  Todas as 

áreas 

https://www.acvs.org/ 

Rumen Biochemistry The University of 

Queensland 

X  Bioquímica http://www.vet.ed.ac.

uk/clive/cal/RUMEN

CAL/vetcal.html 

Advice and Welfare Royal Society for the 

Prevention of Cruelty 

to Animals 

X  Bem estar 

animal 

https://www.rspca.or

g.uk/adviceandwelfar

e 

Vetscope Vetscope X’  Várias áreas https://vetscope.vet/ 

Vetmed Academy Vetmed Academy X’  Todas as 

áreas  

https://vetmedacadem

y.org/ 

Vet-Revise Jist – Royal Veterinary 

College  

X’  Todas as 

áreas 

https://vetrevise.com/

login 

The Pig Site 5m Enterprises Inc X  Todas as 

áreas  

(Suino) 

https://thepigsite.com

/ 

The Poultry Site 5m Enterprises Inc X  Todas as 

áreas 

(Avicultura) 

https://thepoultrysite.

com/ 

      

Nota. * Gratuito para estudantes de medicina veterinária,’ Precisa de cadastro, - Gratuito para 

membros VIN 
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