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INTRODUÇÃO

A MD758 - Atenção Integral à Saúde, disciplina curricular obrigatória, é oferecida aos estudantes do

quarto ano (7º e 8º semestres) do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual

de Campinas (FCM – UNICAMP. Quase 80% das atividades são práticas, que se dividem em sete submódulos:

Centros de Saúde, que englobam os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas áreas de Pediatria,

Ginecologia e Obstetrícia (GO) e Clínica Médica; Atenção Básica: Saúde Mental, Saúde Coletiva e Ética; Patologia

Clínica; Radiologia; Saúde Ambiental; Saúde do Trabalhador; Simulação de consulta com atores. Além do

desenvolvimento de habilidades clínicas como anamnese e exame físico completos, a MD758 tem como

objetivos a inserção integral do aluno - ao longo de um ano todo - na unidade de saúde e no sistema público de

saúde, levando à compreensão universal da atenção primária e aprimorando da relação médico-paciente, de

modo que o aluno seja capaz de avaliar a interação entre o social e o individual dentro da prática médica. 

Com o advento da pandemia da COVID-19, todas as instituições de ensino e o sistema de saúde foram

impactados, ao passo que o modelo padrão da disciplina tornou-se inviável. Em 2020 - ainda quando não havia

perspectiva da vacina - a disciplina só conseguiu realizar a reposição das atividades práticas em setembro, mas

com redução considerável do número de atendimentos e da carga prática, devido às restrições sanitárias. Em

2021, ainda com restrição em relação ao número de alunos por período na unidade, somado a redução numérica

de alunos que poderiam realizar estágio nas UBS parceiras, novas metodologias de ensino foram empregadas a

fim de assegurar uma formação médica de excelência. 

Para minimizar os impactos da pandemia nos atendimentos nas UBS em 2020 e em 2021, a área de GO,

que integra o submódulo Centro de Saúde da disciplina, introduziu as simulações clínicas nas arenas do

Laboratório de Habilidades da FCM. Para a inserção desta metodologia de ensino no currículo, a equipe gestora

levou em consideração as evidências existentes na literatura médico-científica que caracterizam as simulações

como metodologias ativas de ensino que impulsionam o processo de ensino-aprendizagem (1). 

Nas simulações, é importante destacar o treinamento real de competências com feedback imediato. De

acordo com Iglesias AG (2015, p. 235), “dentro da proposta moderna de ensino por competência, a simulação é

tecnologia que integra as esferas cognitiva, psicomotora e comportamental/afetiva”. Soma-se a isto o fato de que

o feedback de erros e acerto é imediato e tem-se um ambiente de ensino onde o estudante é o protagonista de

sua evolução (3), sendo capaz de desenvolver capacidades de auto-percepção e autocrítica, o que o leva também
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a “aprender a aprender” (4, 5). Com isso, potencializa-se a aquisição das habilidades previstas pela ementa da

disciplina. 

A área de GO introduziu esta metodologia já em 2020. Ainda que o tempo de preparo para a implantação

da metodologia tenha sido reduzido em virtude das circunstâncias, os alunos do então quarto ano do curso

avaliaram positivamente a incorporação das simulações no Laboratório de Habilidades como forma de amenizar

as perdas causadas pela drástica redução de carga horária naquele ano. Em 2021, já mais consolidadas, as

simulações foram realizadas em quatro ocasiões, sendo a primeira para treinar as habilidades de anamnese e

exame físico mamário, ginecológico e obstétrico e as demais, voltadas às queixas mais frequentes em consulta de

GO no âmbito da atenção primária e à realização de pré-natal de baixo risco. Em posse destas ferramentas, todos

os alunos do curso tiveram acesso a estes conteúdos primordiais para a formação, sem que dependessem,

exclusivamente, das demandas em seus respectivos e distintos campos de prática em UBS. 

Além disso, com a reorganização do Sistema de Saúde em Campinas - para atender a demanda de

pacientes com suspeita de COVID-19 - somado ao receio da população em comparecer em ambiente de saúde

pelo risco aumentado de contrair o vírus Sars-Cov 2, houve redução do número de atendimentos em 2020.

Portanto, o campo de prática foi ampliado com a inclusão de atendimentos no ambulatório de revisão puerperal

do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM). Apesar de estar situado na atenção terciária, o

ambulatório permitiu que os discentes acompanhassem o atendimento de mulheres num momento em que -

raramente - tinham oportunidade nas UBS de praticarem o exame ginecológico, habilidade prevista para ser

adquirida durante o quarto ano. 

Em 2021, a partir da experiência de 2020, a área de GO manteve um encontro por aluno no CAISM, onde

os alunos do quarto ano passaram a ter contato com os alunos do quinto ano no ambulatório de revisão

puerperal. De forma inédita, discentes de momentos diferentes do curso puderam trocar experiências de ensino

e aprendizagem, como ocorre na mentoria entre pares. Essa metodologia consiste na troca de um determinado

conhecimento de um aluno para outro aluno, dentro de uma relação mais informal em que os sentimentos em

relação àquele assunto também são mais facilmente trocados (6). Sabe-se que essa forma de ensino pode ser

aplicada nos anos iniciais dos cursos de graduação a fim de promover uma transição dos alunos para o ensino

superior com menor impacto emocional e que, também, é uma forma de promover crescimento pessoal e

profissional (7, 8). 

Diante do exposto sobre as características da

disciplina MD758 e o contexto da pandemia, justifica-se este

estudo para avaliar a incorporação de novas estratégias

pedagógicas para minimizar os impactos da pandemia no

ensino prático de GO na disciplina MD758.

METODOLOGIA

Notas Conceito Global Itemizado (CGI) 

A MD758 conta com diversos instrumentos de

avaliação. Dentre eles, está o Conceito Global Itemizado (CGI)

que corresponde a uma nota atribuída pelo docente e

preceptor que avalia: desempenho, interesse, conhecimento,

assiduidade, pontualidade e relação com o paciente, família,

colegas, preceptor, professor e equipe da UBS. Esse

instrumento avalia os estudantes no primeiro e no segundo

semestres durante as suas atuações em campo prático de estágio nas UBS.
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Notas Avaliação Estruturada (AE) 

Avaliação estruturada (AE) é um instrumento

teórico-prático que avalia as habilidades específicas de

cada uma das três áreas na UBS, para verificação do

aprendizado (habilidades específicas e desempenho), com

devolutiva para o aluno. Em GO, esse instrumento foi

adaptado no ano de 2021 para avaliar as competências das

simulações nas arenas.

Formulário avaliação discente: troca entre pares 

A avaliação discente sobre a troca entre pares que

ocorreu em decorrência da ampliação do campo de prática

da disciplina para o CAISM será realizada no Google

Formulário. Os discentes das turmas 2020 e 2021

responderão um formulário com perguntas fechadas

(escala de um a cinco) e uma aberta geral, específico para

cada turma, para mensurar e compartilhar a percepção

estudantil acerca dessa experiência. 

Formulário avaliação discente: aquisição de habilidades na UBS, no CAISM e na simulação nas arenas 

Os estudantes da turma 2021 responderão um questionário de avaliação discente no Google Formulário

com perguntas fechadas e gradativa (escala de um a cinco) a respeito do aprendizado em GO nas atividades na

UBS, no CAISM e nas arenas. Será avaliada a perspectiva discente acerca da aquisição das habilidades esperadas

pela disciplina com as novas metodologias de ensino empregadas durante a pandemia. 

Análise de Dados 

Serão analisadas: 

● As notas do primeiro e do segundo semestres do CGI dos estudantes da turma 2021 e o desvio-padrão

em comparação com as habilidades requeridas no formulário do CGI para as atividades na UBS; 

● As notas da AE da turma 2021 em comparação com as habilidades requeridas no formulário da AE para

as atividades de simulação nas arenas; 

● A escala de respostas da turma 2020 em comparação com a da turma 2021 do formulário de avaliação

discente de troca entre em pares; 

● A escala de respostas da turma 2021 da avaliação discente sobre as atividades na UBS, no CAISM e nas

arenas (simulação).

Aspectos Éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com dispensa da utilização do TERMO DE

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, posto que os dados coletados serão feitos via formulário anônimo.

Assegura-se, assim, o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de modo a proteger as informações

dos estudantes, preservando integralmente o anonimato dos seguintes dados utilizados na pesquisa:

● Opinião de estudantes na avaliação discente, coletada por formulário impresso de forma anônima;

Desempenho acadêmico dos alunos (notas sem a identificação do estudante, substituída por Aluno 1, 2,

3, etc. de forma aleatorizada); somente o professor tem acesso. Nestes termos, cumpriremos todas as

diretrizes e normas reguladoras descritas na RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta as médias obtidas a partir do Conceito Global Itemizado (CGI) dos 114 discentes

que cursaram o módulo de Ginecologia e Obstetrícia nas Unidades Básicas de Saúde durante o período de oferta

da MD758 em 2021. O desempenho global do grupo estudado foi excelente em ambos os períodos letivos, visto

que o aproveitamento no primeiro e segundo semestres foi maior que 87% e 92%, respectivamente. Além disso,

é possível observar que para todos os critérios avaliados, as médias obtidas no segundo semestre foram

superiores às do primeiro, resultado que apresenta significância estatística (p <0,005). Dessa forma, é possível

afirmar que houve progresso no aprendizado dos alunos.

Essa análise é essencial, tendo em vista que as mudanças realizadas no módulo de GO ocorreram no

contexto da pandemia, em caráter emergencial, a fim de assegurar um ensino de excelência e o cumprimento

das competências de ensino esperadas para se adquirir até a conclusão da MD758. Embora originalmente

planejada para que as habilidades e competências relacionadas à atenção integral à saúde da mulher na atenção

primária fossem adquiridas essencialmente em campo prático de UBS, a inserção de novos campos como

Laboratório de Habilidades e hospital terciário (CAISM-UNICAMP) permitiram o cumprimento dessas

competências com excelência, evidenciado pelo desempenho satisfatório e progressivo entre os semestres,

apresentados na Tabela 1. Além disso, o item “conhecimento sobre a organização do sistema de saúde” avaliado

assegura que os discentes apresentaram performance significativa acerca do conhecimento do funcionamento e

estruturação da atenção primária de saúde.

MÉDIA – CONCEITO GLOBAL ITEMIZADO (2021)

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

MÉDIA DP MÉDIA DP

PROFISSIONALISMO 9,23 1,13 9,68 0,93

CONHECIMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 8,97 1,10 9,40 0,94

HABILIDADES TÉCNICAS 8,56 1,26 9,18 1,10

RETENÇÃO DE CONHECIMENTO MÉDICO 8,50 1,15 8,81 1,05

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 8,88 1,00 9,33 0,68

CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM CONTÍNUA 9,19 1,17 9,52 1,02

MÉDIA FINAL 8,78 1,15 9,22 1,00

Na Avaliação Estruturada (AE), os aspectos avaliados foram: organização, habilidades de comunicação e

habilidade técnica para realizar o exame ginecológico. No contexto pré-pandêmico, essas habilidades eram –

majoritariamente – praticadas durante os atendimentos em nível primário. No entanto, com as mudanças

impostas pelo novo cenário epidemiológico, as simulações foram implementadas com a finalidade de assegurar

um ensino homogêneo e não oportunístico.

MÉDIA – AVALIAÇÃO ESTRUTURADA (2021)

MÉDIA 9,68

DESVIO PADRÃO 0,60

A Tabela 2 evidencia que o grupo estudado apresentou média de 9,6. Dessa forma, é possível inferir que

o ensino da habilidade de realização de exame físico ginecológico foi preservado com excelência apesar da

redução de atendimentos nas UBS. É possível observar, também, que beneficiou de forma homogênea a

população estudada, evidenciado pelo pequeno desvio padrão. A partir desses resultados, além de assegurar

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4



que o método implantado apresentou bons resultados, evidenciado pela média elevada obtida pelos alunos,

ressalta o potencial da inserção dessa metodologia de ensino realizada em ambiente controlado para o ensino

médico.

Os dados estatísticos obtidos a partir do compilado de notas do CGI e da Avaliação Estruturada foram

ferramentas utilizadas para uma análise objetiva acerca das mudanças implementadas no módulo de GO da

disciplina MD758. Ademais, a avaliação direta dos discentes, por meio de formulários, acerca das habilidades

adquiridas com a inserção das novas metodologias de ensino está em execução - o que configura análise

subjetiva das novas estratégias de ensino. A partir disso, será possível correlacionar com os dados já

apresentados (análise objetiva) e, de forma mais segura, validar ou descartar as hipóteses já levantadas.
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