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1. RESUMO 

As Leis de diretrizes e bases atuais para os cursos de medicina 

recomendam as metodologias ativas de ensino e este fato tem permitido a 

articulação entre a universidade, o serviço e a comunidade, por possibilitar uma 

leitura e intervenção consistente sobre a realidade. Nesse sentido, duas 

metodologias vêm sendo reconhecidos como ativadores da integração ensino e 

serviço de saúde, o Team Based Learn (TBL) e o Problem Based Learn (PBL). Estas 

metodologias são utilizadas principalmente por instituições americanas, mas há 

décadas são utilizadas por várias instituições brasileiras. O objetivo  deste estudo foi 

avaliar a capacidade de retenção de conteúdo de uma disciplina ministrada no curso 

de Medicina de uma instituição paulista, comparando métodos tradicionais e ativos. 

A metodologia  utilizada foi do baseada a aplicação de provas objetivas ao longo de 

um ano, alternando o método tradicional com métodos ativos. As questões foram 

elaboadas de acordo com as recomendações do National Board of Medical 

Examiners (NBME). Nossos resultados até o momento mostram que os assuntos 

abordados com metodologias ativas, especialmente de aprendizagem em grupo 

(TBL) estão sendo capazes de promover uma maior retenção de conteúdo em 

relação  aos abordados com metodologias tradicionais de ensino. 

 2. INTRODUÇÃO  

O processo ensino-aprendizagem é complexo, apresenta um caráter 

dinâmico e não acontece de forma linear como uma somatória de conteúdos 

acrescidos aos anteriormente estabelecidos (Bordenave, 1997). As Leis de diretrizes 

e bases atuais para os cursos de medicina recomendam as metodologias ativas de 

ensino e isso tem permitido a articulação entre a universidade, o serviço e a 

comunidade, por possibilitar uma leitura e intervenção mais consistente sobre a 

realidade, valorizar todos os atores no processo de construção coletiva e seus 

diferentes conhecimentos e promover a liberdade no processo de pensar e no 

trabalho em equipe. Nesse sentido, dois instrumentos vêm sendo reconhecidos 

como ativadores da integração ensino e serviço de saúde: O Problem Based Learn 

(PBL) e o Team Based Learn. Porém, novas metodologia demandam novos 

métodos de avaliação que devem de forma mais fidedigna possível medir o nível de 

retenção de conteúdo pelos educandos (Bordenave, 1997). Atualmente os métodos 



de avaliação  tem sido intensamente questionados quanto  a sua validade e 

veracidade em relação  ao método de ensino, especialmente quando  se trata de 

novas metodologias. Sabe-se, porém, que o denominador comum de uma avaliação 

bem sucedida está no planejamento e competência do avaliador.  

3. OBJETIVO  

Este estudo teve o objetivo de avaliar a capacidade de retenção de conteúdo 

de uma disciplina ministrada no curso de Medicina de uma instituição paulista, 

comparando métodos tradicionais e ativos. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada foi baseada a aplicação de provas objetivas ao longo 

de um ano, sendo a elaboração das questões de acordo com National Board of 

Medical Examiners (NBME), um tratado que reúne artigos de revistas especializadas 

e que é atualizado anualmente. As provas foram bimestrais contendo de 30 a 50 

testes com 5 alternativas cada, sendo uma correta e 4 distratores. Foram elaboradas 

questões com diferentes níveis de dificuldade, e calibradas para uma expectativa 

média de acerto entre os alunos (blue print) de 70% . Durante o decorrer do ano, 5 

questões de cada prova foram inseridas aleatoriamente na prova do bimestre 

seguinte sem o conhecimento antecipado dos alunos. As questões dos bimestres 

anteriores não fizeram parte da nota bimestral. 

5. DESENVOLVIMENTO  

A adoção de qualquer estratégia de inovação deve considerar a prática de 

avaliação, integrada à reflexão e transformação (Souza et al.,2014). A avaliação 

deve ser processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e reflexões 

coletivas, na busca de respostas e caminhos para a solução de problemas, 

intervenções e acompanhamento de avanços discentes (Troncon, 1996). A prática 

de avaliação tem sido recomendada como uma atividade permanente e indissociada 

da dinâmica das metodologias de ensino-aprendizagem nas diretrizes curriculares 

dos cursos da área de saúde (Miltre et al 2008). Em nosso estudo comparamos duas 

metodologias de ensino, sendo uma tradicional (jesuística) e outra ativa de 

aprendizado baseado em equipes (TBL), onde o aluno busca a informação e valida 

posteriormente com o professor.  De acordo com resultados prévios verificamos que 



os assuntos abordados com o método TBL o índice de acertos está sendo maior e a 

fixação  de conteúdo mais eficaz uma vez que o índice de acertos permaneceu alto 

mesmo até 4 meses da abordagem dos assuntos anteriores. Em conjunto, até o 

momento, esses dados nos mostram que a busca ativa pelo conhecimento gera um 

maior interesse e aprofundamento do aluno ao tema. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Grafico 1. Porcentagem de alunos que acertaram questões inseridas  4 meses após o 

assunto ter sido  abordado pela método de aprendizado em grupo. a região 

marca mostra as questões relativas ao assunto de bimestres anteriores. 


