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INTRODUÇÃO:

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, oficialmente, a
pandemia da COVID-19,causada pelo vírus Sars-Cov-2, Este quadro epidemiológico mundial levou à
necessidade de medidas restritivas, culminando no fechamento de espaços públicos e restrição de
atividades não essenciais, dentre elas, as aulas presenciais em escolas e universidades. A
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - interrompeu as atividades presenciais a partir do dia
13 de março, por meio da resolução 024/2020 e precisou adaptar o ensino presencial para o modelo
remoto, por meio do uso das tecnologias de informação.

O ensino remoto, de acordo com Salari e Sepahi (2021), apresentou alguns pontos positivos,
como acesso a uma maior quantidade de conteúdo e tempo ilimitado para acessá-los; redução de
esforço e custos educacionais. Ainda, segundo Moretti-Pires (2021), no campo médico, a realização de
avaliações orais e simulação com casos virtuais se tornaram proveitosos no aprendizado dos
estudantes. Entretanto, o ensino remoto também apresentou obstáculos, como problemas com
banda de internet limitada para estudantes, ausência de espaço dedicado a estudos, falta de
monitoramento de atenção às aulas em tempo real pelos professores e falta de preparo destes na
manutenção de tecnologias da informação, corroborando a defasagem de aprendizado (Salari e
Sepahi, 2021). Especificamente no contexto clínico, a ausência de atividades práticas tem prejudicado
a formação do estudante de medicina, pois a vivência clínica é fundamental para o desenvolvimento de
habilidades empáticas na relação médico-paciente, colaboração e trabalho em equipe e capacidade de
resolução de problemas em contextos específicos (ROSA et al., 2021).

Dessa forma, entende-se que a experiência prática do estudante de medicina é fundamental
para seu aprendizado, uma vez que a realização de uma consulta de qualidade abrange não somente
anamnese, mas exame físico, elaboração de hipóteses diagnósticas e solicitações de exames
complementares, conforme definido pela resolução CFM 1.958/2010 do Conselho Federal de
Medicina. Diante da importância da prática para a formação médica, a Associação Brasileira de
Educação Médica (2021) orientou que estas atividades fossem retomadas sempre que possível e
conforme a situação epidemiológica. Consequente à essas orientações, escolas médicas tentaram a
retomada das atividades presenciais de acordo com a melhora epidemiológica de seus respectivos
municípios, seja mantendo o grupo de estudantes de risco obtidos, ou como projetos voluntários
estudantis para controle e conscientização da pandemia (ROSA et al., 2021).

Nesse contexto, o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, ao
proceder com a continuação da retomada das atividades em 2022, realizou uma reformulação da
disciplina MD758 – Atenção Integral à Saúde, oferecida aos estudantes do quarto ano (7º e 8º
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semestres), para atender a restrição do número mínimo de estudantes nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e, consequente, redução da oferta deste campo de prática. Esta disciplina possui uma
carga horária de 594 horas e se divide em sete submódulos; sendo o submódulo Centro de Saúde um
deles, incluindo as áreas de Ginecologia e Obstetrícia (GO), Pediatria e Clínica Médica. Antes da
pandemia, os alunos realizavam o estágio, quinzenalmente, durante 33 semanas (janeiro a outubro)
nas três áreas integradas. No novo formato, as áreas foram desvinculadas e a estratégia de ensino
longitudinal mudou para uma imersão semanal em uma única área durante 11 semanas, em um rodízio
de três turmas. Dessa forma, a carga horária do aluno na UBS em cada área foi reduzida, passando de
16 encontros de 4 horas para 11.Para minimizar os impactos da pandemia no ensino prático, a área de
GO, além dos 11 encontros nas UBSs, introduziu um novo campo de prática e os estudantes passaram
a realizar dois plantões cada um no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), das 19h
às 23h, com a proposta de realizar atividades de atendimento individual ou em dupla na forma de
consulta, discussão de caso e elaboração do projeto terapêutico das gestantes, puérperas e mulheres
em geral.

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa será analisar os resultados provenientes dessa
reestruturação prática, o que implicará em acrescentar novas informações na literatura de educação
médica, visto a maioria das pesquisas recentes tratarem das tecnologias da informação no ensino
remoto. Ainda, por meio dos resultados deste estudo, o grupo gestor da disciplina poderá avaliar a
incorporação das estratégias adotadas durante a pandemia para situações epidemiológicas normais,
com potencial para o maior ganho de aprendizagem dos alunos.

METODOLOGIA:

O presente estudo se caracteriza como prospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa e
qualitativa. Engloba as atividades práticas realizadas nas UBSs e no CAISM a amostra foi composta
por alunos regularmente matriculados na disciplina de Atenção Integral à Saúde (MD758) durante o
período letivo de 2022, totalizando 116 alunos, divididos em três turmas. Neste estudo, foram utilizados
os dados de duas turmas. A coleta de dados foi realizada por meio de três questionários: tabulação
dos atendimentos da UBS, preenchida pelos alunos na base de dados do Moodle; Formulário Google
das atividades realizadas nos plantões noturnos no CAISM; e Formulário Google de avaliação
discente.

A tabulação de atendimentos do Moodle é um instrumento de avaliação formativa e consiste em
uma tabela contendo as seguintes informações: data do atendimento, iniciais do paciente, número de
prontuário do paciente, tipo de atendimento (caso novo ou retorno); data de retorno, professor
responsável pela supervisão Ainda, para cada consulta, o aluno deve anotar o(s) diagnóstico(s)
devidamente categorizados na décima edição da Classificação Internacional de Doenças (CID) e os
temas que necessitam aprofundar seus conhecimentos teóricos. Deste questionário, foram calculados:
o número médio de consultas por aluno e por turma na UBS e o respectivo desvio-padrão; o número
médio de consultas de retorno e caso novo por aluno e por turma e seu respectivo desvio-padrão; a
variedade dos diagnósticos atendidos e os diagnósticos mais prevalentes na atenção primária por
aluno e por turma.

Ainda, sobre os dados da tabulação de atendimentos, foram calculados: a quantidade de
afastamentos por COVID-19 por aluno e por turma para computar a média e o desvio-padrão do
número de atendimentos,comparação através de testes t com a média da amostra de alunos que não
ficaram afastados durante o período; e o número médio de consultas diárias para cada turma, por meio
da correlação estatística com a média móvel de casos e mortes por Sars-Cov-2 no município de
Campinas, de acordo com os dados disponibilizados no boletim epidemiológico municipal;

O Formulário das atividades nos plantões noturnos do CAISM tem como objetivo registrar a
presença do aluno e as atividades realizadas em seu respectivo plantão, como professores, residentes
e internos que supervisionaram as atividades do aluno; quantidade e respectiva observação das
seguintes práticas: evolução de trabalho de parto, parto vaginal ou cesárea, cardiotocografia,
intercorrências em enfermaria, consultas e procedimentos no pronto atendimento, exame especular,
toque vaginal e exame obstétrico. Assim, foram calculados o número médio dos procedimentos
realizados e observados por aluno e por turma no plantão noturno do CAISM e seu respectivo
desvio-padrão.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



A avaliação discente foi aplicado ao final de cada estágio, composta por seis perguntas
fechadas e gradativas, em uma escala de um a cinco, para avaliar o aprendizado teórico e prático em
GO nos estágio da UBS e do CAISM sob a perspectiva do estudante e uma pergunta final a respeito
da contribuição do módulo para a aprendizagem. Dessa forma, foi calculada a frequência da escala de
respostas do questionário de avaliação discente em cada campo de prática e por turma.

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, foi consentido, pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
dispensa da utilização do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, junto aos
estudantes do curso de Medicina, tendo em vista, o uso de dados secundários anonimizados,
assegurando o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de modo a proteger as
informações dos estudantes e preservando integralmente o anonimato dos seguintes dados utilizados
na pesquisa: avaliação discente anônima; os dados dos alunos da tabulação de atendimento e do
Formulário Google das atividades no CAISM foram substituídos por Aluno 1, 2, 3, etc. de forma
aleatorizada e outros dados com identificação foram excluídos pela gestão da disciplina. Desta forma,
cumpriremos todas as diretrizes e normas reguladoras descritas na Resolução Nº 466, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O estágio realizado nas UBSs têm se mostrado efetivo para o aprendizado e para serviços
prestados à comunidade. A tabela abaixo (tabela 1) representa um resumo dos dados obtidos dos
atendimentos dos alunos:

Médias por Aluno Média de Consultas
DiáriasTotal de Consultas Casos Novos Retornos

Turma
C 9,74 (2,53) 6,76(2,53) 2,97(2,51) 17,14(4,31)

Turma
A 10,62(3,34) 6,81(2,70) 3,81(3,08) 17,09(5,15)

Tabela 1 - Média e Desvio-Padrão dos atendimentos realizados por alunos nas UBSs.

Pode-se notar que a média de consultas por turma está além do mínimo exigido no programa
da disciplina (7 atendimentos) e não apresentaram diferença estatística significativa no total de
consultas entre as duas turmas. Isso demonstra que a reformulação das práticas tem sido suficiente e
consistente para o ensino prático, nivelando quantidades de experiências de acordo com a
necessidade discente. Também, é possível observar que a proporção do número de casos novos para
retornos chega à metade, entretanto, a variabilidade média por aluno tem-se mostrado elevada,
evidenciando a existência de um oportunismo de acordo com o tipo de paciente e a necessidade de
um retorno, prejudicando as habilidades de um atendimento longitudinal para o corpo discente. Apesar
dessa desvantagem, tem-se notado que o número médio de atendimentos entre o grupo de alunos
afastados e não afastados não tem apresentado diferença para ambas as turmas (p-valor da turma C é
de 0,33 e o da turma A é 0,31), evidenciando que o método novo aplicado às práticas tem sido
suficiente para um aproveitamento igualitário dos atendimentos.

Além disso, um ponto positivo a se observar está na elevada média de consultas diárias por
turma que não apresenta diferença estatística significativa (p-valor = 0,97), que acompanha quadro
epidemiológico sem alterações no número médio de incidências semanais (p-valor = 0,39). O
aprendizado discente não pôde apenas ser representado por quantidades de consultas, mas também
pela frequência de diagnósticos prevalentes na atenção primária. Consulta Ginecológica de Rotina
(Z04.1), Supervisão de Gravidez Normal (Z34), Menopausa (N95) e planejamento familiar (Z30)
configuram os diagnósticos mais frequentes nos atendimentos realizados pelos alunos em ambas as
turmas. Pode-se interpretar tal repetição como representativa dos principais e mais abrangentes
cenários de saúde da mulher, ou seja, a capacitação dos alunos tem sido adequada para lidar com a
realidade de atendimentos na atenção básica à saúde feminina.
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No Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, os alunos de
ambas as turmas tiveram um aproveitamento satisfatório em
relação à quantidade de observação e/ou execução de
procedimentos que complementam as atividades presenciadas

nas UBSs, sendo que essa complementação ajuda no
acompanhamento integral da saúde da mulher. Entretanto,
vale notar que houve grande variação da quantidade de
procedimentos acompanhados em vista do quadro

epidemiológico instável, o que criou certo oportunismo do recebimento de casos conforme o dia da
semana e o período em que o aluno realizou a atividade

As experiências quantificadas anteriormente em relação aos atendimento nas UBSs e no
CAISM puderam ser traduzidas de forma objetiva na percepção dos estudantes na avaliação discente
a respeito do próprio aprendizado na área de GO. Em ambas as turmas, 50% ou mais dos
respondentes responderam que suas habilidades em anamnese e raciocínio clínico em ginecologia se
desenvolveram de forma ótima, conseguindo ter domínio na maioria dos casos atendidos. Na área de
obstetrícia, o resultado também foi satisfatório na maioria dos respondentes da turma C (43,8%) que
classificaram como ótimo, bem como a maioria da turma A (38,9%). Quanto aos conhecimentos e
habilidades na execução do exame ginecológico (especular e mamas) e obstétrico, a maioria das
respostas se concentraram em um desenvolvimento ótimo, com facilidade para lembrar e domínio dos
procedimentos. Em relação à opinião dos estudantes quanto à contribuição do estágio para seus
conhecimentos em ginecologia e obstetrícia, a maioria dos estudantes de ambas as turmas,
classificou em nível 4 a significativa melhoria em seu aprendizado em uma escala de 1 a 5.

CONCLUSÕES:
O ensino médico ambientado na prática clínica nas UBSs já tem enfrentado alguns desafios

pedagógicos para o quarto ano do curso em relação ao espaço e à estrutura física, número de UBS e
consultórios necessários para atender a quantidade de alunos. Durante a pandemia da COVID-19, as
dificuldades aumentaram e surgiram outros obstáculos. A alternativa encontrada pela gestão da
disciplina MD758 foi reformular não apenas a dinâmica dos campos de prática, como também
introduzir outras atividades práticas para aumentar a quantidade e a qualidade do ensino
proporcionado aos alunos. Os resultados apresentados demonstraram a possibilidade de uma prática
mais inclusiva e igualitária aos estudantes ao complementar os procedimentos da área de GO por
meio de outras experiências práticas em um hospital escola de nível terciário. A reestruturação da
disciplina, para minimizar os impactos da pandemia, possibilitou o aprimoramento da relação
médico-paciente em diferentes campos de prática e mostrou que, mesmo em contextos adversos, é
possível introduzir novas estratégias de ensino e proporcionar uma boa formação médica.
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