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INTRODUÇÃO: O estudante de medicina passa por diversos entraves psicológicos,
onde estudiosos afirmam que a formação do profissional médico é cercada por graus de
sofrimento emocional, acontecendo diversas situações de conflitos e estresses. Quintana
et al definem o primeiro contato com a morte como gerador de mal-estar e angústia que
pode não ficar explícito, mas facilmente identificado em conversas nas aulas.
OBJETIVO: Demonstrar uma nova abordagem de apresentação do cadáver ao
acadêmico de medicina realizada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Anatomia
(NEPA) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. METODOLOGIA: Na 1ª
atividade prática de anatomia no 1º semestre, os acadêmicos de medicina são recebidos
no Laboratório de Anatomia pelo professor e os monitores do NEPA, estando o mesmo
vazio sem a exposição de peça cadavérica. A nova abordagem de apresentação do
cadáver é realizada com a entrada do mesmo coberto por um lençol branco sobre uma
maca, empurrada lentamente pelos monitores intermeando por entre os alunos dispostos
em semicírculo, com o ambiente harmonizado sob luz baixa e fundo musical suave.
Após disposição da maca no centro circundada pelos alunos, os monitores realizam a
exposição segmentar do cadáver acompanhada da declamação de um texto poético de
autoria do NEPA até a exposição completa da face cadavérica. Posteriormente a essa
abordagem, todos os acadêmicos são convidados a declamar a Oração ao Cadáver
Desconhecido como juramento de respeito. RESULTADOS: O contato com o cadáver
é ofertado ao estudante como uma etapa da sua formação acadêmica imprimindo
aspectos humanos de cuidado, respeito e admiração. Em contrapartida, Bastos &
Proença determinam que o contato tradicional com o cadáver pode gerar queixas de
terror noturno e crise de angustia. CONCLUSÃO: O NEPA permite uma abordagem
sublime de apresentação do cadáver ao acadêmico de medicina através de um contato
humanizado e holístico, centrando a morte como existência da vida.
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