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INTRODUÇÃO: 

Frente à pandemia da COVID-19, a educação como um todo teve de se adaptar às medidas 

estratégicas de saúde coletiva adotadas para minorar a transmissão comunitária do vírus SARS-CoV2 

(Wu et al., 2020; Xu et al, 2020; Huang et al., 2020). Não foi diferente com a educação médica. Dentro 

da disciplina “MD942 – ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER I”, voltada aos alunos do quinto 

ano do curso de Medicina, as atividades de aprendizado em serviço tiveram de ser remodeladas, visto 

que envolviam aglomerações de grupos de até 30 alunos. 

Como a formação de novas gerações de médicos deveria ser perpetuada para constituir a própria 

linha de frente no enfrentamento da emergência global pandêmica, essa readequação teve de ocorrer 

em tempo real, adaptando-se ao contexto sempre em mudança da COVID-19. Cerca de dois meses 

após o início da suspensão dos estágios, os alunos do internato médico retornaram às atividades. 

Ambulatórios, unidades de internação, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e unidades de emergência 

tiveram de adequar sua rotina às novas medidas de segurança e aos novos comportamentos 

reprodutivos verificados em nossa sociedade. Novas ferramentas didáticas foram inseridas para 

administração do conteúdo teórico, apoiando-se em um modelo híbrido, em evolução constante 

conforme a própria disciplina seguia seu curso. Também novas estratégias avaliativas tiveram de ser 

instituídas, seja para o conteúdo teórico, para as habilidades práticas, ou para a frequência e 

participação dos estudantes. 

Em 2021, com o avançar da vacinação, mais estratégias educacionais, até então inéditas ou 

subutilizadas, puderam ser inseridas e consolidadas. Como a pandemia representa um evento disruptivo 

que proporcionou mudanças súbitas e antes não experimentadas, o registro preciso dos acertos e 

dificuldades encontrados para futuras intervenções similares em caso de necessidade é deveras 

importante como instrumento para o futuro. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo determinar 
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as alterações impostas pela pandemia nas estratégias de ensino-aprendizagem de uma disciplina teórico 

prática em ambiente hospitalar do ciclo clínico da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. 

METODOLOGIA: 

Nossa análise se dará a partir da avaliação das intervenções comunicadas aos grupos de alunos 

do internato médico durante o estágio no Hospital da Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” – Centro 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM/UNICAMP), bem como das atas das reuniões da 

subcomissão de ensino de graduação do DTG/FCM/UNICAMP e os e-mails institucionais entre o corpo 

docente gestor da disciplina e o corpo discente. Essa avaliação será integrada à análise das 

determinações da Pró-Reitoria de Graduação da UNICAMP quanto às atividades de ensino. 

Assim, traçar-se-ão as ações implementadas durante os primeiros dois anos de pandemia, em 

concomitância com a análise do banco de dados de avaliações discentes da disciplina que ocorrem 

mensalmente na MD942, evidenciando o impacto das medidas instituídas longitudinalmente; dos log-

books e mini-portfólios que contêm as atividades realizadas pelos alunos e que poderão ser comparadas 

com os dois anos anteriores à pandemia. A partir disso, calcular-se-ão as frequências, médias e desvios-

padrão das variáveis, tais quais número de partos e consultas ambulatoriais. As análises estatísticas 

serão realizadas com o R Environment for Statistical Computing (R Project), com p=0,05 considerado 

significativo, e intervalos de confiança (IC) fixados em 95%. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO: 

A seguinte linha do tempo traz as datas dos eventos relacionados à suspensão e ao retorno das 

atividades do quinto ano do curso de medicina, no qual se insere a disciplina em análise no presente 

trabalhp. 

 

 

Categorizamos os principais aspectos que foram remodelados na disciplina MD942. Como 

demonstrado em outros trabalhos, como de Passeri et al. (2019), o uso do QR Code (quick response) 

foi uma importante ferramenta tecnológica de fácil acesso e que viabiliza uma coleta de informações 

variadas e ricas no desenvolvimento contínuo de um programa de ensino, como nesta disciplina. Na 

13/03/2020: 
SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES DE 

ROTINA

23/03/2020: 
MANUTENÇÃO DOS 

PLANTÕES (5 
ALUNOS/DIA)

30/06/2020: 
SUSPENSÃO DAS 
ATIVIDADES DE 

ROTINA POR TEMPO 
INDETERMINADO

08/09/2020: RETORNO 
DO QUINTO ANO

Figura 1: linha do tempo 
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Tabela 1, estão demonstrados os principais QR Codes e suas ferramentas associadas, com os dados 

que foram gerados e potencializados por meio destas. 

Tabela 1: QR Codes com links das plataformas utilizadas como ferramentas estratégicas de presença, 

avaliação dos alunos, avaliação da disciplina, canal de videoaulas preparatórias, entre outros. 

 

Criação e implementação de Google Forms para avaliação da 

disciplina (2020-2022). 

 

Implantação de tecnologia QR Code para portfólio diurno 

(efetivado em 2022, baseado em usos de QR Codes para 

outros registros previamente). 

 

Criação e implementação de Google Forms para registro de 

presença em aulas teóricas, avaliação de aulas teóricas 

(2020-2022). 

 

Justificação de ausência em aula teórica (efetivado em 2022, 

baseado em usos de QR Codes para outros registros 

previamente). 

 

Substituição dos instrumentos docentes de avaliação para 

notas de conceitos e de provas orais em papel com curadoria, 

criação e manutenção de formulários em ambiente virtual 

Google Forms já adaptados a tablets/smartphones, com 

estímulo ao feedback (2020-2022). 

 

Desenvolvimento do CaismFlix (2021): gravação, curadoria, 

edição e incorporação de playlist no YouTube com os vídeos 

preparatórios para o estágio nas disciplinas. 

 

 As figuras abaixo representam também materiais e técnicas que foram avaliadas neste trabalho 

a partir de sua implementação no currículo da disciplina MD942, com seus impactos e as possibilidades 

de aplicabilidade que elaboraram. 
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Eventos como a pandemia de COVID-19 são oportunidades que, embora inesperadas, podem 

ser úteis e fundamentais para aprimorar a capacidade de adaptação do ensino das mais diversas áreas 

– inclusive da Medicina. Diante da possibilidade de outros eventos disruptivos como esse, torna-se de 

suma importância obter uma rede ampla de ferramentas e instrumentos construídos com base na leitura 

Figura 2: gravação de aulas preparatórias. 

Os alunos podiam acessar materiais 

preparados pelos docentes para 

relembrarem já à distância os principais 

pontos em técnica de exame físico, entre 

outros aspectos relevantes ao curso. 

Figuras 3, 4 e 5: Alteração das provas teóricas dissertativas, em papel, dos três blocos de cada 

rodízio com curadoria, criação e manutenção de provas em ambiente virtual Google Forms com 

implementação de feedback, em salas individuais com computadores dedicados (figuras 2 e 3 – 

2020 e 2021), e em sala dedicada com múltiplos computadores (figura 4 – 2022). 

Figura 3 

Figura 4 Figura 5 
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do contexto complexo que vivenciamos ao longo de 2020 e 2021, baseando-nos nos conceitos mais 

avançados em educação médica para possibilitar um enfrentamento mais efetivo e eficiente diante 

dessas realidades. A construção desse projeto viabilizou uma análise de dados obtidos simultaneamente 

à realidade vivenciada pelos alunos em cada fase da pandemia, os quais serão primordiais para a 

reavaliação constante das metodologias de ensino e avaliação dessa disciplina e que poderão ser 

extrapolados para outras áreas do curso. 
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