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 INTRODUÇÃO: 

A pandemia de Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, tornou 

mandatórias medidas de distanciamento social como parte dos esforços de reduzir a transmissão do SARS-

CoV-2. Na Unicamp, já em 17 de março de 2020 foi publicada em Diário Oficial do Estado a resolução 

GR 24/2020 (Unicamp, 2020a), a primeira de uma série a determinar a suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais e dos eventos públicos da Unicamp. De forma abrupta, toda a dinâmica acadêmica 

teve que ser adaptada às restrições de circulação. No caso do ensino de graduação em medicina, não apenas 

as medidas de distanciamento social, mas também a reorganização da maior parte dos serviços de saúde 

para o atendimento aos casos de Covid-19, trouxeram grandes desafios para a manutenção das atividades 

didáticas práticas. Em todo o mundo, escolas médicas e docentes tiveram que conceber e implementar 

estratégias de ensino inovadoras para fazer frente a tais desafios, ainda maiores do caso de países de baixa 

e média renda (Cate et al. 2021). Algumas dessas iniciativas se mostraram promissoras e abrem novas 

perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem em medicina (Bastos et al. 2021; Cecílio-Fernandes, 

2020, Afonso et al., 2020). As modificações adotadas no ensino médico durante a pandemia de Covid-19 

constituem, em certa medida, um grande experimento educacional e, como tal, merecem ser registradas e 

avaliadas. 

No curso de graduação em medicina o ensino de semiologia médica representa “a ponte entre os 

ciclos básico e profissionalizante do curso” (Santos et al, 2003) e o momento em que se dá o primeiro 

contato dos alunos com a prática clínica propriamente dita. Na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 

(FCM Unicamp) esse momento ocorre no início do terceiro ano do curso (5o semestre), na disciplina 

MD543 Semiotécnica da Observação Clínica. A disciplina tem uma carga horária de 20 horas por semana 

(total de 300 horas, das quais 240 atividades práticas), e sua ementa é: “Estudo dos principais sinais e 

sintomas clínicos em Medicina Interna, com suas respectivas patogênese e fisiopatologia, em matéria 

teórico-prática capacitando o aluno a examinar o paciente adulto, colher dados semiológicos para uma 

observação clínica completa e posterior interpretação e elaboração diagnóstica.” (Unicamp, 2020b, 2021, 
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2022). Esta divide-se em sete áreas: Clínica Médica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Genética 

Médica, Dermatologia, Psiquiatria e Neurologia, cada uma delas com um coordenador próprio, e envolve 

35 docentes de diversos departamentos da FCM Unicamp, além de cerca de 20 auxiliares de ensino 

(médicos contratados e pós-graduandos) (FCM Unicamp, 2020). A semiologia é base sobre a qual se 

constrói o raciocínio clínico do aluno e, na medida em que as atividades práticas envolvem essencialmente 

o contato com pacientes reais, é também o ponto de partida para o desenvolvimento não apenas das 

habilidades envolvidas na realização dos exames físico e de estado mental, mas também de habilidades de 

comunicação e atitudes éticas e empáticas fundamentais ao estabelecido de uma boa relação médico-

paciente (Santos et al, 2003). 

Com 80% de sua carga horária destinada a atividades práticas em ambiente hospitalar, a disciplina 

MD543 foi profundamente impactada pelo advento da pandemia de Covid-19. Todas as atividades teóricas 

passaram a ser à distância, em atividades on-line síncronas e assíncronas durante o primeiro semestre de 

2020 e, no segundo semestre do mesmo ano, foram realizadas atividades práticas com organização e 

settings bem diferentes das adotadas no período pré-pandemia. Outra configuração foi dada à disciplina 

em 2021, e no ano de 2022 ela deve adotar um modelo diferente dos anos anteriores. 

Dessa maneira, seria importante documentar de forma sistemática as experiências e conhecer a 

percepção e vivências de estudantes e professores coordenadores das áreas da MD453 quanto ao processo 

de ensino-aprendizagem das habilidades que a disciplina se propõe a desenvolver. Para tal, os alunos 

enfocados nessa pesquisa serão aqueles que atualmente (primeiro semestre de 2022) cursam o 5º. da 

graduação em medicina e que, portanto, cursaram a disciplina em 2020, primeiro ano da pandemia. 

É importante destacar que o presente projeto de pesquisa está articulado ao projeto “Percepções 

de estudantes do curso de medicina da Unicamp sobre o aprendizado de semiologia geral durante a 

pandemia de Covid-19”, orientado pela professora Ana Maria Galdini Raimundo Oda, também 

submetido a este edital, que focará nos estudantes atualmente cursando os 3º. e 4º. anos de graduação em 

medicina. 

METODOLOGIA: 

O estudo usará métodos quantitativos na primeira etapa e métodos qualitativos na segunda etapa. 

Etapa 1 – Inquérito on-line 

Os alunos concluintes da disciplina MD 543 em 2020, atual quinto ano da graduação, 

regularmente matriculados no curso, serão convidados a participar da pesquisa por meio de uma lista de 

transmissão eletrônica a partir de junho de 2022.  A disponibilização e assinatura do TCLE serão 

realizados via Google Formulários, bem como a apresentação do inquérito. Ambos serão enviados aos 

alunos via e-mail com apoio da Comissão de Graduação da FCM Unicamp. Vale destacar que, sendo essa 
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fase da pesquisa exclusivamente on-line, não haverá prejuízos acadêmicos em atividades presenciais, pois 

a participação pode se dar no horário e do local mais conveniente aos sujeitos de pesquisa. 

As amostras dos estudantes serão obtidas por conveniência, ou seja, consistirão nos grupos que 

aceitarem e responderem positivamente ao convite. Não se estabelecerá a priori o número mínimo de 

estudantes para a amostra, mas idealmente se pretende atingir parte significativa da turma, no mínimo 

30% (cerca de 40 alunos). Serão incluídos os alunos maiores de 18 anos que cursaram a disciplina em 

2020 e que aceitarem participar, e excluídos os que não cursaram a disciplina ou que recusarem o convite 

de participação. 

A aplicação de um inquérito estruturado (survey) será feita de forma on-line via Google 

Formulários. O inquérito será composto por assertivas para cada qual os alunos participantes deverão 

selecionar entre itens de classificação tipo Likert (Boone e Boone, 2012), em que os respondentes indicam 

seu nível de concordância com uma afirmação (“concordo plenamente”; “concordo”; “indiferente/não 

sei”; “discordo”; “discordo plenamente”). A elaboração das questões do survey vêm sendo parte do 

trabalho de preparação do projeto, e tem como fontes o programa da disciplina MD543 de 2020, e 

documentos relacionados, como escalas de atividades remotas e presenciais (FCM Unicamp, 2020). 

Serão excluídos da análise os questionários incompletos. Os dados obtidos serão transpostos a 

formulário construído no aplicativo Excel, e depois exportados para um programa de análise estatística 

(SPSS ou similar), para análise de cada item Likert do inquérito. Os comentários livres serão transcritos e 

analisados quanto ao conteúdo. 

O inquérito já foi confeccionado a partir da análise e revisão das ementas da disciplina MD543 

de 2020. Para tal, se levantou os documentos pertinentes ao andamento da disciplina tanto em seu 

planejamento inicial em 2020 quanto em sua adaptação emergencial perante a pandemia da Covid-19. 

Além disso, foram ressaltadas as principais diferenças entre estes e os documentos referentes à disciplina 

em 2021 e 2022, com o intuito de se discriminar aquilo que se deu de forma diferente no ano de 2020. 

Com efeito, se confeccionou um inquérito sistemático para avaliação dos impactos da pandemia no ensino 

da semiologia e as perspectivas atuais dos alunos frente à disciplina. 

 

Etapa 2 – Grupos focais e entrevista 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que usa sessões grupais de discussão centrada 

em tópicos específicos, propostos pelo coordenador do grupo e discutidos livremente pelos participantes, 

com mediação do coordenador (Guedes-Gondim, 2002). Serão convidados a participar todos os alunos do 

5° ano de graduação em medicina e os professores coordenadores das áreas da MD 543 durante 2020, 

através de mensagens eletrônicas. A pesquisa qualitativa não estabelece um número amostral prévio, pois 
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ela não pretende obter significância estatística ou explicações dos fenômenos estudados, mas sim 

compreendê-los e interpretá-los (Minayo, 2012). 

O grupo focal e a entrevista serão conduzidos pelo aluno bolsista, que será treinado previamente 

pela orientadora. Os encontros serão presenciais, nas dependências do Departamento de Psiquiatria da 

FCM, fora do horário das atividades acadêmicas, em horário a combinar com os grupos. O grupo focal 

com alunos do 5º ano deverá ocorrer em julho de 2022, e com os coordenadores em setembro e outubro 

de 2022. Todos lerão e assinarão o TCLE (TCLE-2) impresso, antes de iniciar o grupo, e será feita a 

gravação em áudio da discussão. Serão apresentados aos participantes os principais resultados do inquérito 

online. Estima-se que cada reunião do grupo dure até 2 horas. 

Será feita a transcrição dos áudios das discussões dos grupos focais, e realizada a análise de 

conteúdo de cada um deles, preservando sempre o anonimato dos participantes da pesquisa. Por fim, os 

resultados da análise documental dos programas da disciplina e demais registros relacionados serão usados 

para a contextualização e interpretação das informações obtidas nas duas etapas da pesquisa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O inquérito no Google Formulários possui 42 questões, sendo o tempo de preenchimento 

estimado em 5-10 minutos. O questionário será anônimo, e serão coletadas informações gerais, com 

perguntas para caracterizar o perfil da amostra, tais como idade, gênero, cor e ano do curso, cujas respostas 

serão tratadas de forma independente, de maneira a preservar o anonimato dos respondentes. As demais 

perguntas do questionário se dividem em 3 eixos: 1) seção A, referente à percepção de aprendizado, ao 

final da disciplina, das habilidades referentes aos objetivos mais importantes da semiologia geral e de 

especialidades; 2) seção B, que tange à avaliação das atividades remotas síncronas e assíncronas oferecidas 

pela disciplina; e 3) seção C, compreendendo as atividades presenciais práticas oferecidas pela disciplina. 

Ao final de cada seção, há espaço para comentários livres (opcionais). 

O presente projeto se propõe a finalizar a análise estatística até setembro de 2022. Para tal, a 

aplicação do formulário e realização dos grupos focais estão previstas para se darem em agosto do mesmo 

ano, perante aprovação em comitê de ética do questionário, a qual, no momento, se encontra em 

andamento. 

 

CONCLUSÕES: 

Com efeito, espera-se que esta pesquisa contribua para gerar informações relevantes sobre os 

processos de ensino-aprendizagem em uma disciplina fundamental para o curso médico, durante a 

pandemia de Covid-19, na perspectiva de ambos os docentes da disciplina MD543 Semiotécnica da 
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Observação Clínica e dos alunos cursantes desta em 2020. Tais informações poderão servir para aprimorar 

o ensino de graduação em medicina, indicando inclusive soluções criativas encontradas nesse período, e 

que poderão ser adotadas no futuro. 
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