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Introdução: A anatomia é a ciência que estuda estruturas e sistemas do corpo humano e 

suas relações entre si, torna-se disciplina base e indispensável para os cursos de saúde 

por abranger amplamente o sistema musculoesquelético, que é responsável pela 

estabilidade dos vertebrados, produção e execução de movimentos corporais. Assim, a 

fisioterapia precisa compreender essas estruturas para conservar, devolver ou restaurar a 

capacidade física do paciente, visto que na atuação profissional é necessário estudar, 

diagnosticar, prevenir distúrbios cinético-funcionais e promover melhor funcionamento 

do sistema musculoesquelético. Na formação acadêmica os docentes juntamente com a 

coordenação e alunos são responsáveis por desenvolver métodos de aprendizado dentro 

dessa área de conhecimento. Objetivos: Descrever a elaboração e execução de feira de 

anatomia por alunos da graduação em fisioterapia. Métodos: Alunos do primeiro 

semestre, docentes e coordenação em uma universidade particular em Belém realizaram 

uma feira de anatomia humana com objetivo de promover o aprimoramento no processo 

ensino-aprendizado. Foi utilizado o esqueleto humano e peças anatômicas sintéticas, a 

metodologia proposta foi de dividir as estruturas sistêmicas musculoesqueléticas, 

permitindo ao discente desenvolver e repassar seu aprendizado para o público que 

frequentou o evento por meio de apresentação expositiva de forma clara e objetiva para 

pessoas de diferentes níveis de escolaridade, com a possibilidade de arguição e 

problematização da técnica abordada. Resultados e Discussão: Averiguou-se que a 

realização desta atividade expositiva proporcionou ampla experiência para os 

integrantes que participaram como expositores, auxiliando na melhor compreensão do 

conteúdo e desempenho educacional. A apresentação do conteúdo estabeleceu-se de 

maneira formulada e de fácil compreensão tanto para alunos das ciências da saúde 

quanto para indivíduos presentes com diferentes níveis de escolaridade e áreas 

diversificadas. Conclusão: Conclui-se que a execução de eventos como este 

proporcionam a integração entre as diversas áreas e níveis de ensino em saúde, 

promovendo trocas e aquisição de conhecimentos e assim fomentando os processos de 

ensino-aprendizado na formação acadêmica profissional.  
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