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1. RESUMO 

As metodologias ativas de ensino-aprendizagem utilizam a problematização como 

estratégia pedagógica e permitem articulação entre teoria e prática. Dentre as 

inovações na educação médica, a simulação é uma ferramenta pertinente, 

sobretudo pela vantagem de aprender a partir do erro. Objetiva-se avaliar, através 

da aplicação de questionário, a percepção dos estudantes de um curso de Medicina 

sobre o uso de metodologia ativa no laboratório de práticas em técnicas cirúrgicas, 

justificando-se a importância da presente pesquisa como contribuição para 

efetivação de mudanças curriculares.  

2. INTRODUÇÃO 

A educação médica ainda baseia-se num modelo de ensino expositivo, no qual há 

fragmentação do saber com um processo de ensino-aprendizagem centrado no 

professor, no conteúdo disciplinar e na memorização, assumindo o discente uma 

atitude passiva e receptiva, sem a necessária crítica e reflexão. O ensino inovador 

tem como princípio uma nova postura de professores e alunos, propiciando ao 

aprendiz o desenvolvimento de reflexão e crítica, além de uma aprendizagem 

significativa. Com base nesse princípio, as metodologias ativas de ensino-

aprendizagem utilizam a problematização como estratégia pedagógica, visto que se 

compreende que a aprendizagem significativa ocorre como resultado do desafio de 

uma situação-problema. (MITRE, 2008; PAIVA, 2016; ROMAN, 2017). 

Dentre as inovações educacionais, a simulação e os simuladores vêm se mostrando 

como ferramentas pertinentes na educação médica, sobretudo pela vantagem de 

aprender a partir do erro. O significado de uma simulação vai além da semelhança 

visual ou sensorial, permite a apresentação de diversos cenários dentro de um 

ambiente controlado, no qual é possível simular a realidade e proporcionar um 

aprendizado contextualizado com isso, favorece a articulação entre teoria e prática 

gerando significado ao conteúdo que se quer aprender (FLATO, 2011; GOMEZ, 

2011). 

No contexto do ensino de habilidades cirúrgicas nos cursos de Medicina, percebe-se 

a necessidade de estabelecer uma estratégia pedagógica para treinar e aperfeiçoar 

as técnicas operatórias básicas que são essenciais para a formação médica, não se 

restringindo ao ensino da técnica pela técnica, mas articulando a realização dos 

procedimentos no contexto real de um atendimento ou do processo saúde-doença 

do paciente (DENADAI, 2014). 



De acordo com o perfil de egresso determinado pelas diretrizes curriculares de 2014, 

a avaliação dos processos das metodologias de ensino é fundamental na efetivação 

das constantes mudanças e adequações curriculares necessárias para a formação 

do futuro profissional crítico e reflexivo. Dessa forma, fica evidente a relevância 

dessa pesquisa para o meio acadêmico e, sobretudo, para a educação médica. 

3. OBJETIVOS 

Avaliar a percepção dos estudantes sobre o uso de metodologia ativa baseada em 

simulação e contextualização clínica dos procedimentos cirúrgicos, durante os 

Módulos de Prática Profissional III e IV, em Laboratório de Práticas, em um curso de 

graduação em Medicina. 

4. METODOLOGIA 

O desenho do estudo é transversal com abordagem quantitativa. A amostra é 

composta por estudantes do Curso de Medicina da Universidade de Marília e o 

critério de inclusão é estar cursando o Módulo de Prática Profissional III e IV nessa 

instituição. Utilizou-se um questionário estruturado fechado para avaliação da 

percepção dos estudantes sobre o uso de metodologia ativa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A estratégia utilizada consiste em simular situações clínicas vivenciadas pelos 

estudantes em cenários reais nos quais a habilidade cirúrgica (sutura, intubação, 

drenagem tórax) a ser treinada no laboratório é utilizada. Durante a simulação ocorre 

a contextualização da situação clínica e a realização da técnica em simuladores. 

 É aplicado um questionário estruturado fechado, respondido após cada ciclo de 

atividades no laboratório de práticas em técnica cirúrgica (3 encontros). Os dados 

coletados serão aplicados em testes estatísticos adequados para, então, serem 

avaliados e verificar a sua significância estatística. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram entrevistados 20 acadêmicos, sendo 80% do sexo feminino e 20% do sexo 

masculino, com idade média de 24,3 anos. 100% dos entrevistados avaliaram que 

as atividades em simulação no laboratório de prática são muito importantes para a 

sua formação profissional e que contribuem para o aprendizado das técnicas 

discutidas, bem como contribuem positivamente para sua prática em outros cenários 

da clínica cirúrgica e da prática profissional. 85% afirmaram ter tido oportunidade de 

utilizar o que aprendeu nas atividades do laboratório em outra situação durante o 

estágio de Clínica Cirúrgica e/ou Prática profissional: discussão de casos teóricos 



(15%), ambulatório de especialidades (75%), cirurgia ambulatorial (35%). A 

metodologia utilizada nas atividades foi avaliada como adequada por 100% dos 

estudantes entrevistados, sendo que 90% atribuíram tal fato ao relacionamento da 

habilidade cirúrgica a ser trabalhada com as situações clinicas onde as mesmas 

acontecem no momento da simulação, 15% dos estudantes apontaram mais de um 

princípio como responsável pelo favorecimento do aprendizado (relação 

teoria/prática, resgate de conhecimentos prévios, realização da técnica) e 20% dos 

estudantes acreditam que apenas a realização da técnica favoreceu seu 

aprendizado. Em relação às dificuldades apontadas durante as atividades, os 

entrevistados indicaram: resgatar conhecimentos prévios sobre a técnica (60%), 

realizar a técnica (45%), relacionar teoria e prática (40%), 35% dos entrevistados 

apontaram mais de uma dessas dificuldades no decorrer das atividades. 
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