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RESUMO 

 

A Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (EMCM-UFRN) foi criada em 2013 com a implantação do curso de 

Medicina com campus no interior, no município de Caicó. O Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da EMCM segue o preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Medicina ao adotar metodologias de 

ensino-aprendizagem centradas no aluno, tendo o professor como facilitador deste 

processo. A integração entre os conteúdos sob uma ótica contextualizada leva a 

melhor compreensão para uma aplicação imediata dos saberes. Os conteúdos de 

Medicina Laboratorial (ML) estão presentes em diversos segmentos do currículo do 

curso, sendo a disciplina ML, uma optativa que visa incrementar as habilidades de 

solicitação/interpretação de dados laboratoriais, considerando o custo-benefício. O 

objetivo deste trabalho é construir e aplicar a disciplina de ML utilizando 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem a estudantes de medicina da EMCM e 

avaliar sua percepção. Ao final da disciplina, foi aplicado um instrumento com 40 

itens para avaliar o grau de concordância dos estudantes sobre a efetividade do 

emprego de metodologia ativa na disciplina de ML. Utilizando a escala Likert, foram 

calculadas as médias, desvios padrões (DP) modas e medianas das respostas, além 

de categorizar as médias em Ruins, Regulares ou Boas. Contando com a 

participação de 25 estudantes, foram analisadas as respostas sobre as temáticas: 1 

- Disciplina, 2 - Infraestrutura, 3- Professores e 4 – Alunos. A concentração das 

médias próxima ao limite superior da escala sugere positiva a percepção dos alunos 

frente às quatro temáticas avaliadas. A maioria das médias dos itens se encaixaram 

na categoria Bom, sendo que nenhum item foi categorizado como Ruim. A partir da 

percepção dos estudantes, é possível concluir que o emprego de metodologias 

ativas na disciplina ML pode levar o estudante a despertar a motivação intrínseca 

pelo aprendizado, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Currículo; Metodologias inovadoras; Motivação intrínseca. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Multicampi School of Medical Sciences of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (EMCM-UFRN) was created in 2013 with the implementation of the 

Medicine course with campus in the interior, in the municipality of Caicó. The 

EMCM's Pedagogical Political Project (PPP) follows the National Curricular 

Guidelines (DCNs) of the Medical Graduation Course by adopting student-centered 

teaching-learning methodologies, with the teacher as facilitator of this process. The 

integration of content from a contextualized perspective leads to a better 

understanding of the immediate application of knowledge. The contents of Laboratory 

Medicine (LM) are present in several segments of the curriculum of the course, being 

the LM discipline, an optional one that aims to increase the skills of requesting / 

interpreting laboratory data, considering cost-benefit. The objective of this study is to 

build and apply the ML discipline using active teaching-learning methodologies to 

EMCM medical students and to evaluate their perception. At the end of the course, 

an instrument with 40 items was applied to evaluate the students' degree of 

agreement on the effectiveness of the active methodology in LM. Using the Likert 

scale, the averages, standard deviations (SD), mode and medians of the responses 

were calculated, in addition to categorizing the averages in Bad, Regular or Good. 

With the participation of 25 students, the answers on the topics were analyzed: 1 - 

Discipline, 2 - Infrastructure, 3 - Teachers and 4 - Students. The concentration of 

means near the upper limit of the scale suggests a positive perception of the 

students in relation to the four themes evaluated. Most of the item averages fallen 

into the Good category, and no item was categorized as Bad. From the students' 

perceptions, it is possible to conclude that the use of active methodologies in the LM 

discipline can lead the student to awaken the intrinsic motivation for learning, which 

facilitates the teaching-learning process. 

 

Keywords: Curriculum; Innovative methodologies; Intrinsic motivation. 
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1.1. Contexto da criação da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio 

Grande do Norte  

 

A Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM) foi 

criada em 2013 a partir da inclusão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) entre as Instituições de Ensino Superior responsáveis pela implantação de 

novos cursos de Medicina com campus no interior nos termos da Portaria 

MEC/SESU nº 109, de 5/6/2012. É importante ressaltar o êxito no processo de 

interiorização da UFRN na área da saúde, com a implantação dos cursos de 

graduação em Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia no município de Santa Cruz na 

ocasião da criação da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA, em 

2009 [1] e recentemente a implantação do curso de graduação em Psicologia e 

aprovação do primeiro curso de Terapia Ocupacional em instituição pública do 

estado. 

Na vanguarda do projeto de criação da Escola Multicampi está o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do Governo 

Federal que prevê a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, 

ampliação do número de alunos, ampliação de políticas de assistência estudantil, 

mobilidade de estudantes e professores, inovações curriculares, inclusão social e 

contratação de novos professores e técnico-administrativos [1,2]. 

Outro destaque é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010/2019: 

documento que define metas de desenvolvimento da universidade, seus objetivos e 

seu projeto pedagógico e político. Orienta a academia a voltar-se, conhecer e 

equilibrar os problemas locais, regionais e globais, de modo a formar indivíduos 

responsáveis e ativos, engajados no combate a pobreza e erradicação da miséria, 

na luta por justiça social, direitos humanos, democracia e desenvolvimento 

socioeconômico do país [2]. 

Ao tempo, o Ministério da Educação, em consonância com o Ministério da 

Saúde, tem orientado a reestruturação dos projetos pedagógicos no ensino da 

saúde propondo novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) utilizando 
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metodologias inovadoras de caráter problematizador centradas no aluno como 

sujeito da aprendizagem e apoiada no professor como mediador desse processo [3]. 

No sentido de alcançar esses objetivos a UFRN tem seguido esta orientação 

nos seus cursos de graduação e pós-graduação, além de ressaltar a necessidade de 

adotar currículos mais flexíveis, integrados, significativos com conteúdos 

interdisciplinares a fim de evitar uma estrutura curricular tão rígida e que prejudica o 

fluxo acadêmico do aluno [2]. 

Outra política importante e pioneira adotada na UFRN, em especial, na 

EMCM, além do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é o Argumento de Inclusão 

Regional formulado pela UFRN, obedecendo aos objetivos da política de 

interiorização dos cursos de medicina do Programa Mais Médicos. O argumento 

objetiva assegurar acesso dos estudantes aos cursos oferecidos pela UFRN com 

campus no interior, desde que sejam residentes do município-sede ou das 

microrregiões circunvizinhas como definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE.) e tenham concluído o ensino fundamental e médio nessas 

microrregiões. Para esses estudantes é acrescida uma bonificação, em seu 

resultado final, de 20% na nota obtida no ENEM [1]. 

Por fim, nesse processo cabe destaque o caráter multicampi da EMCM, pois 

esta utiliza a estrutura já existente nos campus de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, 

e do Sistema Único de Saude (SUS) disponível nessas cidades e nas do entorno 

geográfico [1]. O currículo adota o PBL, do inglês Problem Based Learning ou 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), o Ensino Baseado na Comunidade e 

integração com sistema de saúde [4]. 
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1.2. Metodologias ativas no ensino médico  

 

Atualmente é observado uma forte tendência à implementação de métodos 

inovadores, consideradas as necessidades e perspectivas no processo de ensino e 

aprendizagem dos cursos da área da saúde [5]. 

Essa tendência implica no rompimento do modelo de ensino centrado no 

professor e na transmissão de conteúdos, no qual há predomínio de aulas 

expositivas,  práticas fragmentadas e alto grau de dependência intelectual e afetiva 

dos alunos em relação ao professor. Nesse processo os estudantes são 

considerados sujeitos passivos cuja única preocupação seria recuperar informações 

quando solicitados [6,7]. 

As metodologias inovadoras priorizam métodos ativos de ensino e 

aprendizado em que o foco está no aprender, no qual o aluno é considerado centro 

do processo e deve assumir a corresponsabilidade pela aprendizagem, com 

valorização do aprender a aprender e no desenvolvimento de sua autonomia [6]. 

A organização curricular sob a ótica das metodologias ativas define o 

aprendizado a partir de resultados e das competências de conhecimento, 

habilidades e atitudes. Propõe reduzir a quantidade de conteúdos factuais; integrar 

vertical e horizontalmente disciplinas e promover ambientes de ensino nos diversos 

níveis de assistência à saúde [6,5]. 

A base geral para desenvolvimento de atividades nas metodologias ativas é a 

Andragogia [6], definida como sendo a arte e ciência de orientar o adulto em seu 

processo de aprendizagem com foco em suas experiências de vida [8]. 

A popularidade da andragogia teve início na década de 60 quando Malcon 

Knowles introduziu o modelo andragógico com os princípios fundamentais da 

aprendizagem de adultos diferenciando as abordagens pedagógicas aplicáveis à 

aprendizagem das crianças das abordagens aplicáveis na aprendizagem de adultos 

[9,10]. 

Knowles formulou uma lista com 6 pressupostos fundamentais da teoria de 

aprendizagem do adulto, cuja finalidade é tornar mais eficazes os processos de 

aprendizagem para esses indivíduos, a saber: 1. Os adultos precisam saber por que 

eles precisam aprender alguma coisa antes de aprende-la de fato; 2. O autoconceito 

de adultos é fortemente dependente de um movimento em direção a autodireção e 

sua autonomia; 3. Experiências anteriores podem ser base para a aprendizagem de 
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novos conceitos e habilidades como um recurso mental; 4. Adultos se interessam a 

aprender quando experimentam a necessidade de lidar com situações reais de sua 

vida ou executar uma tarefa, de modo a buscar aplicação imediata do novo 

conhecimento; 5. Orientação dos adultos para a aprendizagem é centrada na vida, e 

eles veem a educação como um processo de desenvolvimento de aumento dos 

níveis de competência para alcançar seu pleno potencial; 6. A motivação para 

alunos adultos é, sobretudo interna, como uma recompensa pessoal [11]. 

O modelo andragógico de educação exige o planejamento participativo dos 

alunos nas várias fases do processo de ensino-aprendizagem, desde levantamento 

de necessidades de aprendizagem até objetivos e formas de avaliação. Uma 

característica desejada e valorizada nesse modelo é a flexibilidade da estrutura 

curricular, visando atender às especificidades de cada adulto. Neste, o professor é 

considerado um facilitador, estabelecendo relação dialógica e horizontal com o aluno 

criando um ambiente de respeito e confiança propício para aprendizagem [12,13]. 

Pautado nestes princípios, o emprego de metodologias ativas na graduação 

médica, seja de forma pura ou híbrida com o ensino tradicional, é fortemente 

indicado pelas DCN, sob o objetivo de atingir com êxito o perfil de egresso [4]. 
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1.3. Perfil do egresso de medicina 

 

O perfil desejado do egresso de medicina é de um médico capaz de articular 

as competências de conhecimentos, habilidades e atitudes na sua vida profissional. 

É ofertado ao estudante de medicina formação generalista, humanista, crítica, 

reflexiva e ética para que seja capaz de atuar nos diferentes níveis da atenção à 

saúde, no processo saúde-doença com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo numa ótica de 

integralidade da assistência do ser humano e senso de responsabilidade social e 

cidadã [4]. 

Indo de encontro com o preconizado pela DCN, o estudante do curso de 

medicina da EMCM, através de componentes curriculares obrigatórios, é inserido 

nos diversos equipamentos de saúde do SUS, favorecendo a construção de vínculos 

e sentimento de pertencimento à realidade socioeconômica e cultural da qual está 

inserido, sendo capaz de amadurecer uma prática ético-humanista e interprofissional 

na rede de saúde e assumir sua parcela de responsabilidade social [1,4]. 

É esperado que o egresso tenha fundamentado o profundo conhecimento das 

realidades e demandas locais, estando apto para as Residências Médicas, além de 

possuir competências suficientes para diagnosticar, tratar, conduzir, suspeitar e 

encaminhar os casos que necessitem de atendimento de maior complexidade [4]. 

Dentre as competências supracitadas, é notável a importância dos 

conhecimentos em Medicina Laboratorial, pois esta irá nortear sua atuação no 

emprego de exames laboratoriais com devido embasamento científico, respeitando 

as particularidades do paciente, incluindo a aplicação dos conceitos de segurança 

do paciente, e eficiência, eficácia e efetividade na interpretação de seus resultados, 

não excluindo a hipótese diagnóstica, condição clínica e contexto do paciente [4]. 
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1.4. Medicina laboratorial 

 

De acordo com Barai a literatura atual afirma que a educação médica em 

testes laboratoriais é inadequada e que a compreensão insuficiente dos exames 

laboratoriais no contexto clínico leva a solicitação indevida dos testes e a 

interpretações erradas dos resultados que comprometem a segurança e aumenta os 

custos do paciente [14]. 

A medicina laboratorial ou patologia clínica é a disciplina médica que lida com 

a execução e interpretação dos testes laboratoriais solicitados pelo médico durante 

atendimento ao paciente para diagnóstico, tratamento, monitorização de doenças ou 

avaliação de fatores de risco e que apesar de diversa, a maioria de seus conceitos 

aplica-se as várias subespecialidades médicas [15]. 

Nas últimas décadas a área de medicina laboratorial teve enorme avanço com 

o desenvolvimento de novos testes laboratoriais, aprimoramentos dos testes já 

existentes e melhoria na precisão de resultados. No entanto, para a medicina 

laboratorial um teste não é definido apenas pela sua precisão ou correlação com 

uma doença, mas é, sobretudo definido pelo seu potencial em contribuir na melhora 

no estado de saúde do paciente [16]. 

Nessa perspectiva, os avanços na qualidade dos testes laboratoriais tendem 

a concentrar-se nos aspectos analíticos do serviço de laboratório, volume de 

atividade e custo em vez de considerar toda a via de assistência ao paciente, 

incluindo também as fases pré e pós-analíticas. Esse aspecto pode, em parte, ajudar 

a explicar a maior prevalência de erros pré e pós-analíticos em comparação com os 

erros analíticos comumente relatados [17]. Um exemplo disso é que cerca de 70% 

do total de erros ocorridos no laboratório são na fase pré-analítica [18]. 

A solicitação de exames sofre influência de fatores ligados à organização do 

sistema de saúde, a características do médico, do paciente e das interações entre 

esses, sendo que a finalidade deste é dar consistência às informações obtidas pela 

anamnese e exame físico na consulta médica [19]. 

No entanto, a cobrança para o médico atender mais pacientes limita o tempo 

das entrevistas, da coleta de dados e dos exames do paciente. Isso tem contribuído 

para que os médicos confiem cada vez mais em resultados de exames laboratoriais 

e outros dados clínicos gerados por outros profissionais de saúde que também 

atendem o paciente [20]. 
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Em muitos casos, os resultados dos testes são usados para determinar a 

necessidade de hospitalização, cirurgia e em alguns casos, os mesmos testes 

podem ser solicitados com propósito diferentes. Nesse sentido, a falta de 

conhecimento no assunto está repleta de riscos, inclusive de um erro grave no 

diagnóstico, muitas vezes implicando em morbidade e mortalidade [14]. 

Apesar da grande utilidade, é necessário considerar alguns riscos inerentes a 

ao procedimento do exame e aos ligados a prática de exagerar no número e 

indicação de exames complementares em situações em que a evidência clínica seria 

suficiente. São exemplos de riscos que o procedimento pode causar ao paciente: 

alergias, hematomas e o custo financeiro para esse; enquanto que para o sistema 

são: o desapreço pelo exame clínico; congestionamento dos laboratórios e outros 

serviços diante da grande demanda de pedidos com consequente atraso no 

diagnóstico [19]. 

Como alternativa para melhoria do ensino de medicina laboratorial é prudente 

tentar chegar a um consenso sobre o que deveria ser incluído no currículo sobre 

essa disciplina e que incluir princípios de medicina laboratorial durante os 4 anos da 

formação médica é essencial para se ter benefícios nos currículos integrados [21]. 

Por fim, a proficiência máxima em medicina laboratorial é alcançada apenas 

por especialistas da área, porém todos os médicos devem ter a compreensão básica 

dos diversos princípios que orientam a escolha e interpretação de testes 

laboratoriais. Todavia, uma das principais contribuições de médicos e cientistas em 

medicina laboratorial para o cuidado do paciente é garantir que os estudantes de 

medicina e de pós-graduação sejam expostos adequadamente a esta disciplina [14]. 

  



16 

 

1.5. Justificativa 

 

A padronização dos currículos médicos deu-se através do relatório Flexner de 

1910, nos Estados Unidos. Porém pouca educação formal em medicina laboratorial 

existe atualmente na maioria dos currículos de escolas médicas tradicionais [19] ou 

não enfatizam suficientemente a medicina laboratorial para instruir plenamente os 

alunos nas habilidades necessárias. Os graduados frequentemente entram em 

práticas futuras com grandes lacunas nesta área de diagnóstico [14]. 

Partimos da premissa das DCNs do Curso de Graduação em Medicina nas 

áreas de competência da prática médica, a qual espera que o egresso consiga 

solicitar exames complementares de acordo com as necessidades do paciente, haja 

vista a possibilidade deste ter acesso aos testes necessários. Ao tempo, o egresso 

deve avaliar as condições de segurança do paciente sob seus cuidados, 

considerando eficiência, eficácia e efetividade dos exames, bem como a posterior 

interpretação dos resultados dos exames realizados, considerando as hipóteses 

diagnósticas, a condição clínica e o contexto do paciente [4]. 

Podemos ver orientação semelhante na publicação do General Medical 

Council (2009) [22] ao dizer que os médicos do amanhã devem ser capazes de 

avaliar criticamente os resultados de testes laboratoriais de diagnóstico, prognóstico 

e tratamento. Além disso, Molinaro et al. (2012) [20] afirma que aproximadamente 

60% a 70% das decisões médicas são baseadas em resultados de laboratório, 

sendo este um componente integral da assistência ao paciente. 

Comparando com eventos adversos relacionados à cirurgia e outros 

tratamentos, os erros em Medicina Laboratorial são os mais incidentes e de difícil 

identificação. Esta dificuldade é devido às múltiplas etapas envolvidas em seu 

processo, tais como: a fase pré-analítica (solicitação, amostragem, coleta e 

armazenamento), a fase analítica (processamento da amostra e teste laboratorial) e 

a fase pós analítica (interpretação dos dados) [23]. 

A presença e persistência destes erros no exercício da medicina pode 

comprometer seriamente o papel deste profissional no processo saúde-doença, 

como por exemplo, levando à solicitação indevida de testes e às interpretações 

errôneas de resultados, colocando em risco a segurança do paciente e aumentando 

os custos do serviço [14]. 
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No sentido de evitar esses erros, na era da medicina baseada em evidências, 

o estudante deve aprofundar o conhecimento das técnicas de laboratório para 

avaliar melhor qual metodologia adotar na literatura científica, como por exemplo 

conhecer as vantagens e limitações dos testes diagnósticos [15]. 

Diante do exposto, este trabalho tem relevância no âmbito acadêmico no 

sentido de estruturação e possibilidade de institucionalizar a disciplina no currículo 

médico desta Escola; no desenvolvimento de competências e habilidades 

laboratoriais do estudante de medicina com foco na relação custo-benefício do 

exame solicitado, no uso racional de solicitação de exames complementares e no 

respeito à singularidade socioeconômica de cada paciente, as demandas de oferta 

do SUS e privadas no município e da região.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 

 

Construir uma disciplina sob a temática de Introdução à Medicina Laboratorial 

(IML) utilizando metodologias ativas do processo ensino-aprendizagem e aplicá-la 

aos estudantes de medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMCM-UFRN). 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Confeccionar o programa da disciplina, o qual norteará as atividades da 

disciplina e que inclui: ementa, objetivo, cronograma, casos clínicos e 

materiais suplementares. 

 Executar a disciplina sob a modalidade optativa para alunos de graduação em 

medicina da EMCM. 

 Avaliar a percepção dos estudantes sobre a disciplina nas temáticas de 

metodologia, de infraestrutura, do desempenho docente e da autoavaliação. 
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3. MÉTODOS 
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3.1. Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi dispensada da avaliação pelo Comitê de Ética por se tratar de 

um questionário para pesquisar a satisfação de um serviço oferecido, no caso a 

disciplina de IML, de acordo com a Resolução do CNS nº 510/16 [24]. 

Os estudantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e sua participação foi 

voluntária não havendo qualquer prejuízo aos que não participaram, sendo que o 

instrumento é preenchido em anonimato, sem preenchimento com dados pessoais 

ou socioeconômicos. 

 

 

3.2. Elaboração do programa da disciplina 

 

O levantamento bibliográfico deu-se através de estudo de temas em diversas 

fontes: desde livros especializados às ementas de disciplinas de Medicina 

laboratorial e/ou Patologia Clínica, artigos científicos e sites da referida área. 

Com base na proposta descrita por Smith et al. (2010) [21], à respeito dos 

Fundamentos em Medicina Laboratorial, e considerando os conteúdos 

programáticos dos componentes obrigatórios “Metabolismo”, ofertado no primeiro 

período do curso de medicina, e “Funções Biológicas”, ofertado no segundo período, 

a disciplina “Introdução à Medicina Laboratorial” teve seus conteúdos elencados 

para a elaboração da ementa, dos objetivos, do cronograma, dos casos clínicos e 

dos materiais suplementares. 

O cronograma da disciplina foi desenvolvido tendo como base o calendário 

acadêmico da UFRN e cronograma dos componentes curriculares obrigatórios do 

curso de medicina, de modo a não interferir em outras atividades pré-estabelecidas 

na EMCM. 

A estratégia didático-pedagógica empregada na disciplina é inovadora e foi 

construída considerando os princípios de Andragogia, de modo à favorecer o 

estudante a ser o protagonista de seu aprendizado, característica chave das 

metodologias ativas de ensino aprendizagem. 
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3.3. Execução da disciplina 

 

Os estudantes participantes da disciplina tiveram como pré-requisito a 

integralização do módulo de metabolismo. A disciplina ofertou 30 vagas, com uma 

carga horária total de 45 horas. Vale ressaltar que o disciplina de IML ocorreu logo 

após o fim do módulo de Metabolismo para estudantes que cursavam o segundo 

período de medicina. 

Ao início da disciplina, os estudantes foram divididos em pequenos grupos, de 

3 a 4 integrantes, para desenvolvimento das atividades, tendo sua formação mantida 

até o término da disciplina. 

Encontros presenciais ocorreram 1 vez por semana com duração de 3 horas 

para cada sessão de abertura e fechamento de caso clínico. Entre as sessões, 

houve tempo para cada grupo desenvolver atividades requeridas pela disciplina, 

conforme descrito abaixo e indicado na figura 1: 

 

Primeira sessão presencial: Abertura do caso clínico 

 

1º Passo – Apresentação do caso clínico para toda turma, divisão dos grupos, 

identificação do tema do central do Caso Clínico (CC) e esclarecimento de termos 

desconhecidos; 

2º Passo – Cada grupo discute sobre as possíveis hipóteses diagnósticas e 

elege a mais provável; 

3º Passo – Neste passo, o grupo discute e lista os exames laboratoriais que 

possivelmente testem sua hipótese diagnóstica frente aos seus conhecimentos 

prévios; 

 

Atividades extraclasse 

 

4º Passo – No prazo de 24 horas, é realizado o estudo bibliográfico e os 

grupos solicitam os exames laboratoriais junto com recomendações de preparo do 

paciente necessários à confirmação de sua hipótese. Para isso, foi criado um 

laboratório fictício num ambiente virtual (email), moderado pelos professores da 
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disciplina, para ser entregue as solicitações. Os estudantes ainda tinham que 

pesquisar os valores dos testes laboratoriais no SUS e em laboratórios particulares 

da cidade ou da região, em caso de algum exame não ser realizado no município 

pelo SUS ou pela rede privada de laboratórios. 

5º Passo – Após período de 48 horas da solicitação, o laboratório remete o 

resultado dos exames aos grupos solicitantes. Todos os resultados foram gerados 

pelos professores de acordo com o caso tratado e com a forma que foi feita a 

solicitação e recomendações ao paciente: se foi dispensado o jejum; se suspendeu 

alguma medicação e/ou exercício físico; se o paciente é etilista, entre outros [18]. 

 6º Passo – Cada grupo analisa e interpreta os resultados dos exames 

laboratoriais e conclui se a hipótese diagnóstica gerada no caso clínico é validada ou 

refutada. 

 

Segunda Sessão presencial: Fechamento do caso clínico 

 

7º Passo – Neste passo, os resultados de cada grupo com as hipóteses 

diagnósticas e os exames laboratoriais solicitados são listados de modo que todos 

tenham conhecimento dos resultados; 

8º Passo – Discussão sobre os resultados dos exames e suas conclusões, 

esclarecendo as dúvidas sobre os exames trabalhados no caso-clínico em questão. 

Os resultados são discutidos com todos os grupos à luz da racionalidade ao 

solicitar exames laboratoriais, considerando a hipótese diagnóstica, aspectos 

socioeconômicos e epidemiológicos, recomendações de preparo do paciente, 

instruções de coleta e aplicabilidade destes exames como ferramenta para averiguar 

a suspeita clínica e, a partir dessas informações poderem interpretar os resultados 

obtidos. Os grupos discutem ainda sobre sensibilidade e especificidade de cada 

teste, além da relação custo-benefício e disponibilidade destes na rede pública e 

privada. Por fim, traçam o algoritmo laboratorial da doença de cada caso clínico e 

conhecem os valores de referência de cada exame. 

Adicionalmente, aulas expositivas foram realizadas com o objetivo de verificar 

o aprendizado e sanar as possíveis dúvidas que possam ocorrer. 

 

Figura 1 – Fluxograma de funcionamento da disciplina de IML. 
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3.4. Avaliação da disciplina 

 

Durante a última semana de aula foi aplicado um instrumento (Apêndice 1) 

aos estudantes avaliando a disciplina de IML sob 4 temáticas: avaliação 

metodológica da disciplina, avaliação infraestrutura disponível para a execução 

disciplina, avaliação docente e autoavaliação dos estudantes frente a disciplina. 

O instrumento continha 40 itens, com declarações simples de múltipla 

escolha, utilizando uma escala de valoração ordinal do tipo Likert. 

Os estudantes tinham como opções de resposta no instrumento, tais como: 1 

(discordo totalmente), 2 (discordo parcialmente), 3 (neutro), 4 (concordo 

parcialmente) e 5 (concordo totalmente), no qual avaliaram cada questão de acordo 

com seu grau de concordância. Havia ainda no instrumento, a opção Não Sei 

Responder (NSR). 

As respostas foram analisadas quantitativamente e submetidas à análise de 

medidas de tendência central, incluindo: média e desvio padrão (dp), além de suas 

frequências absolutas individuais para cada item avaliado. 



25 

 

Com base nos valores das médias aritméticas, cada item foi categorizado em: 

Ruim (≤ 1,9 pontos), Regular (entre 2,0 e 3,9 pontos) e Bom (≥ 4,0 pontos). 

Adicionalmente, foram calculadas as frequências absolutas, modas e 

medianas das respostas, apresentadas nos apêndices de 8 à 11. 
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4. RESULTADOS 
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4.1. Produtos 

 

4.1.1. Programa da disciplina 

 

O programa da disciplina foi o principal instrumento norteador para execução 

da disciplina Introdução à Medicina Laboratorial, contendo informações essenciais 

para o trabalho docente e detalhamento das atividades pedagógicas, sendo 

constituído por ementa, objetivo geral, cronograma, casos clínicos e material 

complementar. 

 

Ementa 

Introdução à Medicina Laboratorial, sensibilidade e especificidade de métodos 

diagnósticos, métodos de obtenção da amostra, fases da análise de um exame (pré-

analítica, análise e interpretação), coleta e processamento de amostras para exames 

laboratoriais. Princípios básicos sobre exames rotineiros de: Bioquímica (dosagem 

de glicose, ureia, creatinina, íons, proteínas, enzimas). 

 

Objetivo 

Preparar o estudante para reconhecer a necessidade e a aplicabilidade dos 

exames laboratoriais, fornecer subsídios para a correta interpretação dos resultados 

obtidos com tais exames e contribuir para a formação de uma visão crítica na 

relação custo / benefício do emprego de tais recursos pelo profissional médico. 

 

Cronograma 

O cronograma da disciplina, conforme apresentado no quadro 2, demonstra 

que a disciplina teve a duração de 16 semanas, dentre o período de 04 de fevereiro 

à 20 de maio de 2015, no horário das 14 às 17 horas, totalizando a carga horária de 

45 horas. 
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Quadro 2 - Cronograma da disciplina IML, período 2015.1. 

DIA 
SEMANA PADRÃO 

2ªF 3ªF 4ªF 5ªF 6ªF 

04/02   FERIADO   

11/02   
Apresentação da 

disciplina 
  

18/02   FERIADO   

25/02   
Conferência 1 

Abertura CC1 

Solicitação de 

exames 
 

04/03 
Entrega dos 

resultados 
 

Fechamento CC1 

Abertura CC2 

Solicitação de 

exames 
 

11/03 
Entrega dos 

resultados 
 Fechamento CC2   

18/03   
Conferência 2 

Abertura CC3 

Solicitação de 

exames 
 

25/03 
Entrega dos 

resultados 
 Fechamento CC3   

01/04   Conferência 3   

08/04   AC1   

15/04   
Feedback AC1 

Abertura CC4 

Solicitação de 

exames 
 

22/04 
Entrega dos 

resultados 
 Fechamento CC4   

29/04   Abertura CC5 
Solicitação de 

exames 
 

06/05 
Entrega dos 

resultados 
 

Fechamento CC5 

Conferência 4 
  

13/05   AC2   

20/05   Feedback AC2   

Legenda. CC – Caso clínico; AC – Avaliação Cognitiva. 
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Casos clínicos 

Foram produzidos 5 casos clínicos sob as temáticas de Diabetes Mellittus, 

síndrome metabólica, cirrose hepática alcoólica, injuria renal aguda e angina, de 

forma a contemplar o conteúdo programático da disciplina (Apêndices 2,3,4,5,6). 

Estes, além de apresentar um contexto relacionado à queixa do paciente, 

continham informações acerca da história da doença atual, antecedentes pessoais, 

patológicos e familiares, incrementando o caso clínico e favorecendo o melhor 

entendimento pelos estudantes na busca de hipóteses diagnósticas e de 

acompanhamento. 

 

Materiais suplementares 

Com a finalidade de padronizar as solicitações de exames laboratoriais, foi 

desenvolvido um formulário de requerimento a ser preenchido por cada grupo, 

segundo demonstrado no apêndice 7. Os resultados simulados para os exames 

solicitados foram gerados pelos professores, mimetizando um laudo real. 

 

 

4.2. Disciplina na prática 

 

Das 30 vagas ofertadas, 26 (86,7%) foram preenchidas pelos estudantes do 

curso de medicina da EMCM, mostrando o grande interesse pela temática. Ao longo 

da disciplina, não houve intercorrências, abstenções ou cancelamentos de matrícula. 

No primeiro dia de aula foi apresentada a disciplina com sua ementa, 

objetivos, cronograma e materiais suplementares, além de formar os grupos de 

estudantes. 

Como os alunos já vivenciam o uso de metodologias ativas, não foi difícil para 

a adaptação ao modelo de ensino proposto por esta disciplina. Um aspecto 

importante percebido nas discussões em sala de aula foi que a dinâmica promovida 

pelos casos clínicos levou o estudante a constante participação, sobretudo ao 

analisar o caso clínico, sugerir hipóteses e buscar respostas. 

A frequência dos estudantes foi satisfatória, com 100% de aprovação. 
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4.2.1. Avaliação da metodologia empregada na disciplina 

 

O instrumento continha 21 questões sobre o emprego de metodologias ativas 

na disciplina de IML como mostra a tabela 1. 

As perguntas relacionadas à transparência, divulgação e cumprimento do 

plano de aula e do cronograma reuniram os itens 1, 15 e 16 os quais obtiveram 

médias superiores a 4,3 e categorizado como Bom. 

Esse resultado foi esperado uma vez que o plano da disciplina foi 

disponibilizado aos alunos na página eletrônica da própria instituição, tendo os 

estudantes livre acesso e ao fato de ser apresentada no primeiro dia de aula de 

forma expositiva. 

O item 2 teve média de 4,6 pontos (dp ± 0,58) e perguntava se os objetivos de 

aprendizagem da disciplina foram alcançados. Quando analisamos em conjunto 

esse resultado com os itens 38 (média = 4,1, dp ± 0,88) e 39 (média = 4,1, dp ± 

0,83) da tabela 4, que avaliavam se o estudante dedicou esforço para o 

cumprimento dos objetivos e se considerou que cumpriu integralmente os objetivos 

de aprendizagem da disciplina os estudantes atribuíram notas mais altas aos 

objetivos gerais da disciplina, enquanto que para seus próprios objetivos de 

aprendizagem atribuíram notas mais baixas. Mesmo com médias mais baixas na 

autoavaliação de objetivos de aprendizagem, os três itens são categorizados com 

Bom desempenho. 

Esse resultado demonstra o alinhamento do estudante ao perfil das 

metodologias ativas que segundo Vieira e Panpuncio-Pinto (2015) [7] se baseiam no 

princípio da autonomia e no pressuposto de que o estudante é capaz de 

autogerenciar seu processo de formação, aumentando mais sua responsabilidade 

pelo seu ganho cognitivo. 

O papel do tutor é importante, pois esse tem a função de estimular o processo 

de aprendizagem dos estudantes, fazer perguntas disparadoras e ajudar o grupo 

nos 7 passos do PBL, nos quais o 5 passo é onde se identifica os objetivos de 

aprendizagem pelos estudantes [25]. No entanto, as decisões quanto aos objetivos 

devem ser principalmente da responsabilidade do corpo docente, que mapeia o 

amplo quadro dentro do qual os alunos desenvolvem seus próprios objetivos 

detalhados [26]. 
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Para análise e discussão sistemática sobre a relevância e integração dos 

conteúdos com a prática profissional e a base curricular da EMCM foram agrupados 

os itens 3 com média de 4,5 pontos (dp ± 0,65), 4 com média de 4,6 pontos (dp ± 

0,63), 5 com média de 4,5 pontos (dp ± 0,59), 6 com média de 4,4 pontos (dp ± 0,70) 

e 8 com média de 4,7 pontos (dp ± 0,61). As médias desses itens foram superiores a 

4,4 significando que a maioria dos estudantes concorda com esses itens e que pela 

análise de categorização estão classificados com nível de Bom desempenho. 

Esse resultado corrobora com o PBL, uma vez que ele integra conteúdos de 

ciências básicas e clínicas através da análise de problemas equilibrando teoria e 

prática podendo criar cenários [27] que atendam às mudanças no perfil 

epidemiológico da população como estratégia de ensino e reflexão. Para Walton e 

Mathews (1989) [26] o objetivo geral da educação médica deve ser produzir 

profissionais capazes e dispostos a servir a comunidade e a sociedade deve esperar 

que eles se tornem competentes para atender às sua necessidades em cuidados 

médicos em sua interpretação mais ampla. 

Num estudo de Muller e colaboradores. 2008 [28], realizado na Faculdade de 

Medicina da Universidade da Califórnia em San Francisco, utilizaram a 

Aprendizagem Baseada em Casos, como metodologia ativa e integralização 

curricular. Esse estudo demonstrou que discentes e docentes reconhecem os 

benefícios de um currículo integrado para a aprendizagem e para fixação de 

conhecimentos, enfatizando que a aprendizagem é melhorada quando é 

significativa, relevante e aprendida no contexto em que será mais tarde recordada. 

Esse estudo concluiu que a integração entre ciências básicas, clínicas e sociais e os 

contextos clínicos podem ser fundamentais para o sucesso da integração curricular. 

O item 7 cuja média foi de 4,6 pontos (dp ± 0,77) avaliou o estímulo da 

disciplina em desenvolver a capacidade intelectual dos estudantes (ganho cognitivo). 

O resultado do item 7 foi avaliado como Bom e é reforçado pelo item 40 com média 

de 4,5 pontos (dp ± 0,98) que avaliou se o estudante estava satisfeito com seu 

aprendizado na disciplina. 

Esses dois resultados demonstram o alinhamento do estudante ao perfil das 

metodologias ativas uma vez que essas se baseiam no princípio da autonomia e no 

pressuposto de que o estudante é capaz de autogerenciar seu processo de 

formação, aumentando mais sua responsabilidade pelo seu ganho cognitivo [7]. 
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Os itens 9 com média de 4,8 pontos (dp ± 0,40) e o 11com média de 4,7 

pontos (dp ± 0,47) avaliaram a relação da disciplina IML com o eixo curricular 

obrigatório da EMCM. Esses itens estão na categoria Bom, o que nos permite 

afirmar que a disciplina seguiu a o que está preconizado pelo do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da EMCM que é ter a sua gestão é referenciada por 

metodologias inovadoras, sendo o PBL a principal dessas metodologias [1]. 

Com média de 4,8 (dp ± 0,43) o item 10 questionou se a disciplina foi 

dinâmica e motivadora. Esse resultado mostra que a dimensão motivacional do 

processo educacional é importante por sua influência no comportamento de 

aprendizagem dos alunos. A motivação é reconhecida como um fator importante na 

educação em ciências da saúde, porque ajuda os alunos a alcançarem bom 

desempenho acadêmico, bem-estar, satisfação e também os ajuda a se tornar bons 

profissionais [29]. 

O item 12 teve média de 4,3 pontos (dp ± 1,10) e avaliou se as atividades em 

grupo facilitaram o processo ensino-aprendizagem. Esse resultado foi avaliado como 

Bom e a regularidade em pequenos grupos no ambiente PBL gera pressão de pares 

que é útil para motivar os alunos a serem ativos no seu autoestudo e cumprir os 

prazos de trabalho acordados pelo grupo [30]. 

Quanto à utilização de recursos didáticos, tais como: exercícios, trabalhos 

práticos, simulações entre outros, o item 13, cuja média foi de 4,0 pontos (dp ± 0,98) 

foi observado que os estudantes sentiram necessidade de habilidades e simulações 

práticas durante as aulas, o que leva a considerar a inclusão de aulas de habilidades 

e simulações práticas numa próxima edição da disciplina fortalecendo ainda mais o 

currículo e as metodologias preconizadas no PPP da EMCM. Todavia, não foi 

observada deficiência ou comprometimento de aprendizado dos estudantes, da 

qualidade didática e motivadora da disciplina de IML sem a presença de aulas 

práticas e de simulações. 

O item 14 avaliou a qualidade didática das aulas expositivas e recebeu média 

de 4,4 pontos (dp ± 0,70). A avaliação desse item como Bom pode ser justificada 

pelos objetivos dessas aulas que era de esclarecer dúvidas pontuais e contextualizar 

ainda mais o problema no contexto prático e clínico dos estudantes. 

O item 17 teve média de 4,0 pontos (dp ± 1,20) e avaliava se a carga horária 

necessária para as atividades extraclasse teve fácil adaptação ao tempo disponível 

dos estudantes enquanto o item 18 cuja média foi de 3,6 pontos (dp ± 1,18) avaliava 
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se a carga horária de atividades extraclasse não interferiu no estudo e/ou 

rendimento de outras atividades. Foi verificado que o item 18 dentre todas as 

classes foi a de menor média. Os resultados indicam que os estudantes tiveram 

dificuldade de conciliar as atividades extraclasse, sendo que pela categorização o 17 

foi Bom e o item 18 Regular. 

Nesse período, os estudantes estavam participando do módulo de Vivência 

Integrada à Comunidade, além disso, uma hipótese aqui sugerida é de os 

estudantes estavam participando de outras atividades extracurriculares, além do 

módulo eletivo do período, que pela falta de tempo poderia limitar o estudo. No 

entanto, na grade curricular do PBL existem espaços para estudo individual, etapa 

essa que deve garantir o acesso a bibliografias variadas e aquisição de novos 

conhecimentos [31]. 

O cálculo da média do item 19 foi de 4,0 pontos (dp ± 0,96) e o item avaliou 

se bibliografia fornecida/sugerida satisfez, com qualidade, as necessidades de 

estudos e foi categorizado como Bom. Esse resultado é fortalecido quando 

analisamos em conjunto com os item 37 da tabela 4 cuja média é de 4,0 pontos (dp 

± 1,02) que avaliou se o estudante leu as bibliografias sugeridas e que também foi 

categorizado como Bom. 

Um contra ponto aos itens 19 e 37 é o item 23 da tabela 2. Esse item obteve 

média de 3,7 pontos (dp ± 0,98) e avaliou o acervo bibliográfico disponível, sendo 

este, o item de maior significância em termos de média mais baixa da tabela 2 e foi 

categorizado como Regular. 

Atribuímos o resultado do item 23 a pouca literatura especializada na área de 

IML na EMCM no ano de 2015, o qual a disciplina foi aplicada. Das 9 referências 

bibliográficas recomendadas pela disciplina, apenas 5 estavam disponíveis na 

Biblioteca Setorial da EMCM, segundo dados do acervo bibliográfico do SIGAA, o 

que corrobora com a negligência natural ao tema como indicado na literatura. 

Porém, esse resultado nos ajudou no diagnóstico da falta de livros e a partir disso, 

fazer a solicitação de compra de novos exemplares nessa área. No ano de 2017, a 

Biblioteca Setorial da EMCM já conta com uma grande variedade de exemplares no 

seu acervo bibliográfico, nas áreas Medicina Laboratorial, Bioquímica 

Aplicada/Clínica, Hematologia Laboratorial, Parasitologia, Endocrinologia e 

Microbiologia, suprindo essa demanda existente naquele período. 
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Tabela 1 - Média, desvio-padrão e categorização das respostas do instrumento que 

avaliou a metodologia da disciplina. 

Itens do Questionário 
TOTAL n=25 

Média DP Categoria 

1 
O Plano da disciplina foi apresentado e disponibilizado 
no SIGAA e contém: objetivos, ementa, cronograma, 
bibliografia e sistema de avaliação. 

4,7 ±0,55 Bom 

2 
Os objetivos de aprendizagem da disciplina foram 
alcançados. 

4,6 ±0,58 Bom 

3 
A disciplina abordou seus conteúdos de maneira lógica e 
gradativa. 

4,5 ±0,65 Bom 

4 
A disciplina teve seu conteúdo apresentado de maneira 
integrada com os conhecimentos trabalhados no Curso 
Multicampi de Medicina. 

4,6 ±0,63 Bom 

5 
A disciplina fez relação entre seus conteúdos e os 
campos de trabalho da profissão. 

4,5 ±0,59 Bom 

6 
Os conhecimentos desenvolvidos na disciplina foram 
contextualizados na realidade socioeconômica. 

4,4 ±0,70 Bom 

7 
A disciplina contribuiu para o desenvolvimento da 
capacidade intelectual do aluno, não se restringindo à 
memorização. 

4,6 ±0,77 Bom 

8 
A disciplina abordou temas com grande aplicabilidade na 
prática profissional. 

4,7 ±0,61 Bom 

9 
A disciplina utilizou metodologias ativas de ensino-
aprendizagem. 

4,8 ±0,40 Bom 

10 A disciplina foi dinâmica e motivadora. 4,8 ±0,43 Bom 

11 
A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pela 
disciplina está de acordo com o preconizado pelo Projeto 
Pedagógico do Curso Multicampi de Medicina. 

4,7 ±0,47 Bom 

12 
Quando realizadas, as atividades em grupo facilitaram o 
processo ensino-aprendizagem. 

4,3 ±1,10 Bom 

13 
A disciplina utilizou recursos didáticos de forma 
adequada, tais como: exercícios, trabalhos práticos, 
simulações e outros. 

4,0 ±0,98 Bom 

14 As aulas expositivas apresentaram qualidade didática. 4,4 ±0,70 Bom 

15 A disciplina cumpriu com o cronograma proposto. 4,3 ±1,00 Bom 

16 
A carga horária total da disciplina foi cumprida e bem 
aproveitada. 

4,5 ±0,59 Bom 

17 
A carga horária necessária para as atividades 
extraclasse foi de fácil adaptação ao seu tempo 
disponível. 

4,0 ±1,20 Bom 

18 
A carga horária necessária para as atividades 
extraclasse não interferiu nos estudos e/ou rendimento 
de outras atividades. 

3,6 ±1,18 Regular 

19 
A bibliografia fornecida/sugerida satisfez, com qualidade, 
as necessidades de estudos. 

4,0 ±0,96 Bom 

20 
Os instrumentos de avaliação foram adequados e bem 
aplicados à proposta da disciplina. 

4,7 ±0,62 Bom 

21 
A disciplina correspondeu positivamente às minhas 
expectativas. 

4,6 ±0,63 Bom 

Legenda: DP – Desvio Padrão. 

 

Entretanto, no contexto de metodologias ativas, a fase de autoaprendizagem 

os alunos utilizam uma série de recursos para procurar informações relevantes e 
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respostas a perguntas formuladas como um guia para uma solução viável do 

problema [32], o que pode justificar o bom resultado na análise dos itens 19 e 37. 

O item 20 obteve média de 4,7 pontos (dp ± 0,62) perguntava se os 

instrumentos de avaliação foram adequados e bem aplicados à proposta da 

disciplina. A média alta ao item é fruto de como a avaliação somativa é planejada e 

elaborada. Nesse sentido, a avaliação deve permitir ao estudante aplicar seu 

conhecimento adquirido de forma contextual, com situações concretas, ligadas a 

realidade profissional, como no ensaio, no qual os estudantes tentam solucionar 

problemas similares aos que discutem e estudam no curso [25]. 

No item 21 o estudante foi questionado se disciplina correspondeu 

positivamente as suas expectativas. A resposta ao item obteve média em 4,6 pontos 

(± 0,63) e categorizada como Bom. Quando analisada em conjunto com o item 40 da 

tabela 4, cuja média foi de 4,5 pontos (dp ± 0,98) e que questionava o estudante 

sobre sua própria satisfação de aprendizagem com a disciplina, pudemos aferir que 

a disciplina causou impacto positivo nos estudantes em decorrência das 

metodologias utilizadas e ambiente favorável ao desenvolvimento cognitivo. Nessa 

perspectiva, a construção da aprendizagem significativa se deve a existência de um 

conteúdo potencialmente significativo e a adoção de uma atitude favorável para a 

aprendizagem pela qual se consegue estabelecer associações entre os elementos 

novos e velhos conhecimentos [33]. 

 

 

4.2.2. Avaliação da infraestrutura disponível para o desenvolvimento da disciplina 

 

A melhor avaliação para infraestrutura foi obtida no item 22 que obteve média 

de 4,5 pontos (dp ± 0,65). O item avaliou se as condições da sala de aula colaboram 

para o desenvolvimento da disciplina. Esse resultado foi relevante, pois a EMCM 

dispõe de salas climatizadas, limpas, com lousa, projetor, manequins e simuladores 

de alta fidelidade, carteiras confortáveis para os estudantes dentre outros recursos 

materiais Estes insumos são investimentos requeridos no currículo PBL, além a 

capacitação discente e docente. Ver a tabela - 2 com a descrição de seus itens [31]. 

O item 24 cuja média foi de 4,4 pontos (dp ± 0,79) avaliava às condições da 

biblioteca. Esse item foi categorizado como Bom e obteve média bem maior que o 

item 23 que avaliava isoladamente o acervo bibliográfico. Esse resultado pode 
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decorrer do horário de funcionamento da biblioteca, da infraestrutura da mesma, 

dispondo de ambiente todo climatizado, bem iluminado, com salas para estudo 

individual e em grupo, com recursos de retroprojetor e lousa. Para Junior (2016) [3] 

dispor aos estudantes os mais variados recursos educacionais é uma das 

características do PBL, como uma metodologia ativa e inovadora. 

Quando perguntado se acessibilidade à rede de internet e laboratórios de 

informática foram pontos importantes de apoio, o item 25 recebeu média de 4,0 

pontos (dp ± 1,20) e avaliado como Bom. É observado que o uso de computadores e 

de equipamentos eletrônicos portáteis com tecnologia wi-fi (internet sem fio), 

permitindo fácil acesso à internet, fazem parte do cotidiano da comunidade 

acadêmica e científica, o que proporciona atualização constante de conhecimento e 

informação para os estudantes [34]. 

Além da internet sem fio, há na biblioteca computadores ligados à rede de 

internet e pontos de rede disponíveis aos estudantes em vários locais o que 

favorece a pesquisa e desenvolvimento intelectual nos termos da disciplina IML. 

 

Tabela 2 - Média, desvio-padrão e categorização das respostas do instrumento que 

avaliou a infraestrutura disponível para execução da disciplina. 

Itens do Questionário 
TOTAL n=25 

Média DP Categoria 

22 
As condições da sala de aula colaboram para o 
desenvolvimento da disciplina. 

4,5 ±0,65 Bom 

23 
O acervo da biblioteca é suficiente e adequado para o 
desenvolvimento da disciplina. 

3,7 ±0,99 Regular 

24 
As condições da biblioteca (espaço físico, horário, 
atendimento) colaboram para o desenvolvimento da 
disciplina. 

4,4 ±0,79 Bom 

25 
A acessibilidade à rede de internet e laboratórios de 
informática foram pontos importantes de apoio que 
colaboraram para o desenvolvimento da disciplina. 

4,0 ±1,20 Bom 

Legenda: DP – Desvio Padrão. 

 

 

4.2.3. Avaliação da atuação docente no andamento da disciplina 

 

Foi avaliada neste tópico a contribuição do professor no processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes. Em todos os itens da avaliação da atuação docente 

no andamento da disciplina foram identificadas médias iguais ou superiores a 4,5 e 
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todos os itens na categoria de Bom resultado. Na tabela 3 são apresentados os itens 

e suas análises. 

Para avaliar a didática e objetividade do professor/tutor foram agrupamos os 

seguintes itens: o item 26 obteve média de 4,8 pontos (dp ± 0,52) e avaliou se o 

professor trabalhou os conteúdos com clareza e relevância, o item 27 avaliou se o 

professor foi objetivo nas aulas e utilizou recursos e procedimentos apropriados e 

recebeu média de 4,8 pontos (dp ± 0,52) e o item 28 obteve média de 4,8 pontos (dp 

± 0,50) ao avaliar se o professor incentivou a participação dos alunos. 

Nesses itens (26, 27 e 28) foi verificada que a didática e objetividade dos 

professores atenderam as expectativas dos estudantes e refletiu o comprometimento 

do professor/tutor que é um facilitador da aprendizagem, alguém que permite tempo 

e espaço para que os alunos explorem os problemas, que pode tomar decisões 

apropriadas sobre quando intervir e ajudar os alunos sem assumir o seu 

pensamento e processo de aprendizagem, que incentiva a aquisição de 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem sólida (que é 

reflexivo de sua própria prática) e encoraja os alunos a também refletir sobre o que e 

como eles aprendem [35]. 

Além disso, um tutor com uma atitude empática em relação à aprendizagem 

dos alunos deve ser socialmente congruente, capaz de se comunicar informalmente 

e empaticamente com os alunos, pois isso ajudar a criar um ambiente de 

aprendizagem que incentiva a troca aberta de ideias que, por sua vez, permite aos 

alunos construir novos conhecimentos [32]. Esse resultado pode decorrer do próprio 

ambiente educacional em metodologias ativas permitindo afetividade e diálogo entre 

alunos e professores [36]. 

O item 29 obteve média de 4,6 pontos (dp ± 0,57) avaliava se professor 

possibilitou dinâmicas que favorecem relações entre o conteúdo da disciplina com os 

demais conteúdos do curso. Quando analisado em conjunto com o item 4 da tabela 

–1 que avaliava a integração da disciplina de IML com o currículo obrigatório da 

EMCM, cuja média foi de 4,6 pontos (dp ± 0,63) observamos que esse resultado 

evidencia o papel interdisciplinar da disciplina de IML e papel do professor nas 

atividades de integração de conteúdos no currículo da EMCM. 

No item 30 cuja média foi de 4,5 pontos (dp ± 0,88) perguntava se o professor 

analisava resultados de avaliações com os alunos e esclarecia dúvidas. Esse item 

revelou importância do feedback como instrumento indispensável no processo de 



38 

 

ensino aprendizagem [37,38] na medida que é instrumento capaz de ativar 

processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, que, por sua vez, podem regular 

e controlar os processos de aprendizagem e melhorar sua motivação e autoestima 

[39]. 

O item 31 cuja média foi de 4,9 pontos (dp ± 0,28) avaliou a disponibilidade do 

professor aos alunos obteve a maior média e o menor desvio padrão entre todos os 

itens avaliados do questionário. Esse resultado pode decorrer do próprio ambiente 

educacional em metodologias ativas permitindo afetividade e diálogo entre alunos e 

professores [36]. 

Quando avaliada à assiduidade e pontualidade dos professores o item 32 teve 

média de 4,8 pontos (dp ± 0,41). Para Mamede e colaboradores (2001) [25] 

professor/tutor deve ter comprometimento e disponibilidade autêntica com os 

estudantes, a chamada a congruência cognitiva, e estar consciente que mesmo sem 

querer é visto como modelo, tanto no ensino, como no serviço, ou seja, o professor 

assume compromissos para além do trabalho, sobretudo com o estudante. 

 

Tabela 3 - Média, desvio-padrão e categorização das respostas do instrumento que 

avaliou a atuação docente no andamento da disciplina. 

Itens do Questionário 
TOTAL n=25 

Média DP Categoria 

26 
O(s) professor(es) trabalhou(aram) os conteúdos da 
disciplina com clareza, destacando os aspectos mais 
relevantes. 

4,8 ±0,52 Bom 

27 
O(s) professor(es) desenvolveu(ram) as aulas com 
objetividade, utilizando recursos e procedimentos 
apropriados. 

4,8 ±0,52 Bom 

28 
O(s) professor(es) incentivou(aram) a participação dos 
alunos, considerando o seu questionamento crítico e 
suas contribuições. 

4,8 ±0,50 Bom 

29 
O(s) professor(es) possibilitou(aram) dinâmicas que 
favorecem relações entre o conteúdo da disciplina com 
os demais conteúdos do curso. 

4,6 ±0,57 Bom 

30 
O(s) professor(es) analisou(aram) com os alunos os 
resultados das avaliações e esclareceu(ram) dúvidas. 

4,5 ±0,88 Bom 

31 
O(s) professor(es) mostrou(aram)-se disponível(is) para 
atender aos alunos sempre que possível. 

4,9 ±0,28 Bom 

32 
O(s) professor(es) foi(ram) assíduo(s) e pontual(is) nas 
aulas da disciplina. 

4,8 ±0,41 Bom 

Legenda: DP – Desvio Padrão. 
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4.2.4. Autoavaliação dos estudantes frente ao seu desempenho durante a disciplina 

 

Na tabela 4, estão o conjunto de 8 itens referentes a autoavaliação dos 

estudantes. Inicialmente, foi avaliado no item 33, cuja média foi de 3,7 pontos (dp ± 

1,04) e categorizado como Regular, se o estudante possuía conhecimento prévio 

para acompanhar a disciplina. Diante desse resultado, pudemos formular a seguinte 

hipótese: os alunos fizeram uma autoavaliação pessimista de seus conhecimentos 

prévios ou sentem-se inseguros quanto à autoavaliação. 

É fundamental considerar os conhecimentos prévios e articulá-los com os de 

outros estudantes para dar continuidade ao processo de aprendizagem através de 

situações problemas e assim fomentar a aprendizagem significativa nesses 

estudantes [31]. Além disso, o resgaste de conhecimentos prévios está intimamente 

relacionado a zona de desenvolvimento proximal ou potencial: a diferença entre o 

nível de conhecimento de um indivíduo e nível de desenvolvimento realizado através 

da interação com outros [40] 

O item 34 obteve média de 4,3 pontos (dp ± 0,96) e foi categorizado como 

Bom. Esse item avaliou a assiduidade e pontualidade do estudante nas aulas da 

disciplina. O resultado demonstrou que os estudantes cooperaram para o 

desenvolvimento da disciplina. Considerando a utilização de fundamentos do PBL 

nessa disciplina, destaca-se que esse método é uma forma de aprendizagem 

colaborativa em que os estudantes trabalham em conjunto durante o processo [41] e 

que atrasos e faltas comprometem os objetivos de aprendizagem e a integridade do 

grupo. 

A pergunta do item 35 obteve média de 3,8 pontos (dp ± 1,14) e avaliou se o 

estudante participou nas atividades e discussão em sala, sendo categorizado como 

Regular. Para Souza, Iglesias e Pazin-Filho (2014) [6] expressão verbal do aluno 

diante dos colegas e consequente exposição à críticas compreendem ações 

atitudinais e progressivas. Entretanto, muitas vezes a discussão é direcionada aos 

colegas que já desenvolveram habilidades de exposição oral e cabe ao professor 

mediar oportunidades para que todos participem da discussão. 

O item 36 cuja média foi de 4,6 pontos (dp ± 0,58) e categorizada como Bom, 

avaliou se o estudante participou das atividades. Nesse contexto de metodologias 

ativas, o trabalho em grupo aproxima os estudantes através do estabelecimento de 
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objetivos compartilhados e no desenvolvimento de habilidades e da inteligência 

relacional [6]. 

 

Tabela 4 - Média, desvio-padrão e categorização das respostas do instrumento 

sobre autoavaliação dos estudantes frente ao seu desempenho durante a disciplina. 

Itens do Questionário 
TOTAL n=25 

Média DP Categoria 

33 
Eu possuía os conhecimentos necessários para acompanhar a 
disciplina. 

3,7  ±1,04 Regular 

34 Eu fui assíduo e pontual nas aulas da disciplina. 4,3  ±0,96 Bom 

35 Eu participei das atividades e discussão em sala de aula. 3,8  ±1,14 Regular 

36 Eu participei das atividades extraclasses. 4,6  ±0,58 Bom 

37 Eu li as bibliografias sugeridas. 4,0  ±1,02 Bom 

38 
Eu dediquei o esforço necessário ao cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem da disciplina. 

4,1  ±0,88 Bom 

39 
Eu considero que cumpri integralmente os objetivos de 
aprendizagem propostos pela disciplina. 

4,1  ±0,83 Bom 

40 Eu estou satisfeito com o que aprendi na disciplina. 4,5  ±0,98 Bom 

Legenda: DP – Desvio Padrão. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE 
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A disciplina optativa Introdução à Medicina Laboratorial alcançou seus 

objetivos na medida em que foi construída e aplicada com sucesso utilizando 

metodologias ativas. Durante a disciplina foi percebido o ganho cognitivo, a 

satisfação, a motivação intrínseca e expectativas dos estudantes na medida em que 

conheceram os princípios elementares da medicina laboratorial, como por exemplo: 

fases do processo pré-analítico, analítico e pós-analítico, princípios de testes, 

marcadores específicos e inespecíficos e principalmente compreender de forma 

mais prática o raciocínio da solicitação de exames laboratoriais através da clínica e 

posterior interpretação dos resultados. 

Ficou claro que mesmo a EMCM com grade curricular integrada utilizando 

metodologias ativas ainda persiste a presença de lacunas no processo de ensino 

aprendizagem e habilidades clínicas na solicitação e interpretação de exames 

laboratoriais dentro do eixo tutorial e habilidades. Os resultados das médias sobre 

conhecimento prévio no tema de ML foi um dos mais baixos em nosso estudo. 

Nesse tocante, ML vem preencher essa lacuna de maneira mais pontual e objetiva 

no currículo. 

Outro aspecto relevante dessa disciplina é que ela pode ser posta em prática 

já no período de vivência, no qual os estudantes acompanham vários profissionais 

nas unidades de saúde, principalmente o médico. Ou seja, o conhecimento em ML 

no início do curso ajuda os estudantes no momento em que estão observando a 

rotina médica, pois já conhecerão muitos dos testes solicitados e poderão 

acompanhar em alguma medida o raciocínio clínico do profissional que os solicita ao 

tempo que põem em prática o que já aprenderam. Embora observando, já podem 

perfeitamente discutir casos clínicos, exames solicitados e resultados com os 

profissionais. 

 

Em curto prazo pretendemos aprimorar ainda mais a disciplina. Nesse 

sentido, já foram criadas e aplicadas duas disciplinas utilizando esse método: 

Doenças Infectoparasitárias e Distúrbios Endócrinos. Pretendemos construir outras 

disciplinas nesse formato e estrutura metodológica com conteúdos importantes na 

área de hematologia, microbiologia e também imunoensaios. Acrescentar 
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habilidades práticas de coleta gerais de sangue e outros materiais biológicos, 

desenvolver aulas de comunicação médico-paciente, na forma de como o médico 

descreve e explica os exames solicitados ao paciente.. 

Em médio prazo pretendemos desenvolver módulos integrados à vivência e, 

posteriormente, ao internato, gerando condições para conhecimento de novos 

testes, solicitação e interpretação de exames laboratoriais pelos estudantes. Essa 

alternativa é muito significativa na medida em que os estudantes podem trazer casos 

clínicos reais do estágio para serem discutidos e contextualizados em sala de aula, 

além dos ofertados na disciplina. No internato, por exemplo, quando nas 

especialidades vivenciarão a solicitação de exames específicos para certas 

doenças, diagnóstico diferencial e perfil laboratorial de doenças em fase aguda e 

crônica podendo analisar mais criticamente as condições do paciente, seja 

socioeconômica, cultural, religiosa como também da especificidade e sensibilidade 

desses testes e da disponibilidade destes pelo próprio serviço de ML ofertado. 

Em longo prazo buscando cada vez mais aprimorar os conhecimentos em 

Medicina Laboratorial, desenvolver projetos de extensão e de pesquisa em áreas de 

interesse na região em que está inserida a EMCM. Essas duas propostas são de 

grande importância, a primeira pelo seu caráter de aplicação na comunidade 

gerando transformação, o segundo pela relevância em elucidar doenças bem como 

traçar o perfil laboratorial de determinado agravo endêmico ou não desta região e 

ambas pelo conhecimento gerado.  

Ademais, pretendemos desenvolver um aplicativo para celular chamado 

“Paciente Virtual”, o qual terá um paciente com sua queixa principal, sinais e 

sintomas, história de doença atual, antecedentes pessoais, patológicos e familiares. 

Nele, os estudantes podem testar suas hipóteses e solicitar exames laboratoriais e 

pontuar pelos acertos.  

Com essa ferramenta de tecnologia da informação e comunicação 

pretendemos melhorar o processo de ensino aprendizagem, de maneira que ela 

possa ser utilizada como mediador da aprendizagem, como um suporte material à 

metodologia, à disciplina e capaz de fomentar ainda mais a aprendizagem 

significativa nos estudantes. 

Esperamos com a disciplina de Medicina Laboratorial que o egresso de 

medicina da EMCM possa solicitar exames laboratoriais de maneira racional e numa 

visão mais ampla, capaz de conhecer a rede de laboratórios da região em que 



44 

 

atuará. Ademais, esperamos que o egresso conheça os princípios dos testes 

laboratoriais, interprete corretamente os resultados e desenvolva habilidades de 

comunicação na recomendação e preparação de seus pacientes para coleta de 

exames e, com isso melhorar a assistência à saúde do paciente e diminuir gastos 

desnecessários em exames laboratoriais que não deveriam ser solicitados. 
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Apêndice 1. Instrumento avaliativo. 
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Apêndice 2. Caso Clínico 1: Diabetes Mellitus Tipo I 

 

CASO CLÍNICO 1 
 

Lucas Silva e Santos, masculino, de cor parda, 17 anos, residente de Caicó, 

estudante do ensino médio, chega ao Posto de Saúde do bairro João XXIII, 

acompanhado da mãe, se queixando de perda de peso súbita apesar de se alimentar com 

bastante frequência (48Kg e 1,70 metros de altura). 

 

História da doença atual 

 Fadiga e perda de rendimento escolar. 

 Nega dor abdominal, diarreia ou vômito. 

 Relata urinar com frequência devido à ingestão constante de líquidos. No final 

de semana anterior, havia apresentado quadro de tontura e fraqueza acentuado e ao 

procurar o pronto socorro foram solicitados os seguintes exames: Glicosúria: +++ e 

Glicemia capilar: Não detectável. 

 O paciente ficou em observação por 1 hora e com condições clínicas melhores 

foi orientado a procurar uma UBS posteriormente. 

 

Antecedentes pessoais patológicos 

 Exame parasitológico negativo realizado à 1 mês. 

 Nega etilismo, tabagismo e uso de drogas. 

 Faz uso de ácido ascórbico. 

 Pressão arterial normal. 

 

Antecedentes familiares 

 Pai apresenta diabetes. 

 Avó paterna também apresentava diabetes e faleceu devido a complicações 

decorrente da insuficiência renal. 

 

 

Objetivos educacionais: 1. Demonstrar as diferenças clínicas entre Diabetes Mellitus 

Tipo I e Tipo II; 2. Solicitar exames laboratoriais sob a ótica da história clínica, sinais e 

sintomas apresentados pelo paciente, considerando a hipótese e custo benefício ao 

paciente e a rede de laboratórios; 3. Elencar os medicamentos e suas possíveis 

alterações na análise de determinadas dosagens bioquímicas; 4. Conhecer 

especificidade, sensibilidade e valores de referência desses testes, sua oferta na rede de 

laboratórios públicos e privados do município; 5. Conhecer o algoritmo de diagnóstico 

laboratorial de pacientes com essa sintomatologia de diabetes. 
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Apêndice 3. Caso Clínico 2: Síndrome Metabólica. 

 

CASO CLÍNICO 2 
 

Pedro Bezerra, masculino, negro, 45 anos, residente de Caicó, motorista, chega 

ao Posto de Saúde do bairro Paraíba com a queixa de dor de cabeça e mal-estar, 

acreditando se tratar de uma elevação de sua pressão arterial. 

 

História da doença atual 

 Há duas semanas, chegou a procurar um pronto-socorro em virtude de um mal-

estar causado por elevação da pressão que estava em 16/10. 

 Pedro relata que sente desconforto com seu peso (106Kg e 1,68m de altura), mas 

que nunca tentou fazer dieta. 

 

Antecedentes pessoais patológicos 

 Paciente refere que participou do projeto Universidades na feira, onde realizou o 

exame de glicemia capilar com valores elevados, porém não lembra o resultado. 

 Faz uso de anti-hipertensivos. 

 Alimentação desbalanceada, hipercalórica e hiperlipídica. 

 Nega etilismo, tabagismo e uso de drogas. 

 Sedentário. 

 

Antecedentes familiares 

 Pai e tio paterno falecidos por causa de infarto. 

 Dislipidemia familiar em dois irmãos, sendo que um deles, com 58 anos, 

apresentou quadro de angina e foi submetido à Cirurgia de Revascularização 

Miocárdica. 

 

 

Objetivos educacionais: 1. Conhecer os critérios que definem um quadro de Síndrome 

Metabólica; 2. Solicitar de forma racional exames laboratoriais que possam testar a 

hipótese clínica, levando em conta custo benefício ao paciente e a rede de laboratórios; 

3. Compreender as informações fornecidas pelos resultados do perfil lipídico, a saber: 

valores de HDL, LDL, VLDL, colesterol total e triglicerídeos; 4. Conhecer a equação de 

Fredewald e outros cálculos de perfil lipídico; 5. Conhecer especificidade, sensibilidade 

e valores de referência desses testes, sua oferta na rede de laboratórios públicos e 

privados do município. 
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Apêndice 4. Caso Clínico 3: Cirrose Hepática Alcoólica. 

 

CASO CLÍNICO 3 
 

Francisco Tavares, masculino, branco, 45 anos, residente de Caicó, proprietário 

de bar, chega ao Posto de Saúde do bairro Boa Passagem com a queixa de desconforto 

devido ao aumento do volume abdominal. 

 

História da doença atual 

 Há aproximadamente 10 dias, Francisco refere aumento do volume abdominal 

que foi acompanhado de sangramento pela boca e, posteriormente, de desorientação no 

tempo e no espaço, isto é, não sabia onde se encontrava nem em que dia estava. 

 No exame físico foi observada presença de icterícia, circulação colateral na 

parede abdominal. O resto do exame estava normal. 

 

Antecedentes pessoais patológicos 

 Alcoolismo há 12 anos, apesar da insistência de seus familiares para que parasse 

com o uso da bebida, pois o mesmo usava álcool até durante o período matutino. 

 Nega tabagismo e uso de drogas. 

 Fratura de tíbia há 9 anos. 

 

Antecedentes familiares 

 Pai com história de uso abusivo de álcool e já falecido. 

 Mãe com diagnóstico de Alzheimer há 10 anos. 

 

 

Objetivos educacionais: 1. Conhecer os principais marcadores da função hepática com 

ênfase nos mais relevantes num quadro de suspeita de cirrose hepato-alcoólica; 2. 

Solicitar outros exames que ajudem no diagnóstico e revelem gravidade da doença; 3. 

Entender o processo fisiopatológico de liberação de enzimas hepáticas, bilirrubina e 

outros marcadores no processo de lesão hepática; 4. Conhecer especificidade, 

sensibilidade e valores de referência desses testes, sua oferta na rede de laboratórios 

públicos e privados do município; 5. Citar os medicamentos e alterações que esses 

causam na análise de determinadas dosagens bioquímicas. 
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Apêndice 5. Caso Clínico 4: Injúria renal aguda por hiperplasia prostática. 

 

CASO CLÍNICO 4 
 

José Diógenes, 70 anos, natural de Cruzeta/RN e residente em Caicó/RN, chega 

à Unidade de Saúde do Bairro João XXIII com a queixa de dor abdominal. O paciente 

relata que não urina há mais de um dia. 

 

História da doença atual 

 Há mais de um dia, Diógenes não apresenta diurese, acompanhado de aumento 

do volume abdominal, além de referir dor na região pélvica, do tipo cólica, que piora em 

ortostase, com alívio em decúbito dorsal. 

 Há mais ou menos um ano, vem apresentando jato urinário fraco, interrompido, 

urgência urinária e aumento da frequência miccional noturna. 

 No exame físico foi observada fácies de dor, levemente taquipnéico, desidratado, 

pálido, afebril, consciente e orientado. Abdome flácido, doloroso à palpação, 

principalmente em região pélvica, onde se percebe uma massa endurecida e que causa 

abaulamento. Membros inferiores sem edemas. 

 Ausculta cardíaca com parâmetros normais, com frequência em 80 bpm e PA de 

140 x 100 mmHg. Ausculta pneumológica normal e com frequência em 24 irpm. 

 Peso em 82Kg e 1,75 metros de altura. 

 

Antecedentes pessoais patológicos 

 Há alguns meses, em consulta preventiva na UBS, o médico lhe informou que 

sua próstata encontrava-se aumentada e que precisava realizar alguns exames, porém, 

seu Diógenes ignorou. 

 Internado por diarreia há 15 anos. 

 Realizou apendicectomia aos 25 anos. 

 Afirma HAS controlada com medicação (hidroclorotiazida e captopril). 

 Fumante há 50 anos e ingestão diária de bebida alcoólica (pequenas 

quantidades). 

 

Antecedentes familiares 

 Pai falecido por complicações de um AVC. 

 Dentre seus 5 irmãos, três irmãs com diagnóstico de HAS, um irmão com DM. 

 

 

Objetivos educacionais: 1. Conhecer as principais provas de função renal; 2. Valorizar 

o Exame de Elementos e Sedimentos Anormais (EAS); 3. Valorizar outros exames 

complementares ao diagnóstico; 4. Relatar como é o preparo do paciente para coleta de 

urina de 24 h e do PSA; 5. Elencar os medicamentos e suas possíveis alterações na 

análise de determinadas dosagens bioquímicas; 6. Conhecer especificidade, 

sensibilidade e valores de referência desses testes, sua oferta na rede de laboratórios 

públicos e privados do município. 
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Apêndice 6. Caso Clínico 5: Angina instável. 

 

CASO CLÍNICO 5 
 

Cláudia Silva, 68 anos, natural de Currais Novos/RN, professora, chega ao 

Pronto Socorro com a queixa de dor na região do peito, iniciada há 20 minutos. 

 

História da doença atual 

 Há aproximadamente 20 minutos, Cláudia começou a sentir dores na região do 

peito, do tipo em aperto, e que irradiava para o membro superior esquerdo. A paciente 

relata que a dor melhora quando a mesma fica em repouso. 

 Não foram detectadas anormalidades no eletrocardiograma. 

 

Antecedentes pessoais patológicos 

 Sedentária 

 HAS há 15 anos e DM há 20 anos 

 Cessou hábito tabagista há aproximadamente 12 anos 

 Ocasionalmente (quinzenalmente), ingere bebida alcoólica em pequena 

quantidade 

 Dieta fundamentada em doces e alimentos gordurosos 

 Faz uso de nitrato 

 

Antecedentes familiares 

 Pai falecido de IAM aos 45 anos 

 Mãe portadora de HAS e DM tipo II. 

 

 

Objetivos educacionais: 1. Relacionar problemas cardiovasculares à Diabetes e 

alterações do perfil lipídico do paciente; 2. Solicitar exames laboratoriais para conhecer 

o índice glicêmico e lipídico da paciente no momento da consulta, considerando o 

quadro clínico e história da mesma; 3. Conhecer os marcadores cardíacos em geral; 4. 

Conhecer o algoritmo de diagnóstico laboratorial pacientes com essa sintomatologia; 5. 

Conhecer especificidade, sensibilidade e valores de referência desses testes, sua oferta 

na rede de laboratórios públicos e privados do município. 
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Apêndice 7.Modelo de Requerimento. 
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Apêndice 8. Tabela com as frequências absolutas, modas e medianas das 

respostas do instrumento que avaliou a metodologia da disciplina. 

 

Itens do Questionário 

TOTAL n=25 

Frequência 
Moda Mediana 

1 2 3 4 5 NSR 

1. O Plano da disciplina foi apresentado e 
disponibilizado no SIGAA e contém: objetivos, 
ementa, cronograma, bibliografia e sistema de 
avaliação. 

0 0 1 5 18 1 5,0 5,0 

2. Os objetivos de aprendizagem da disciplina foram 
alcançados. 

0 0 1 8 16 0 5,0 5,0 

3. A disciplina abordou seus conteúdos de maneira 
lógica e gradativa. 

0 0 2 8 15 0 5,0 5,0 

4. A disciplina teve seu conteúdo apresentado de 
maneira integrada com os conhecimentos 
trabalhados no Curso Multicampi de Medicina. 

0 0 2 5 18 0 5,0 5,0 

5. A disciplina fez relação entre seus conteúdos e os 
campos de trabalho da profissão. 

0 0 1 9 14 1 5,0 5,0 

6. Os conhecimentos desenvolvidos na disciplina 
foram contextualizados na realidade socioeconômica. 

0 0 3 10 12 0 5,0 4,0 

7. A disciplina contribuiu para o desenvolvimento da 
capacidade intelectual do aluno, não se restringindo à 
memorização. 

0 0 4 3 18 0 5,0 5,0 

8. A disciplina abordou temas com grande 
aplicabilidade na prática profissional. 

0 0 2 3 20 0 5,0 5,0 

9. A disciplina utilizou metodologias ativas de ensino-
aprendizagem. 

0 0 0 5 20 0 5,0 5,0 

10. A disciplina foi dinâmica e motivadora. 0 0 0 6 19 0 5,0 5,0 

11. A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada 
pela disciplina está de acordo com o preconizado 
pelo Projeto Pedagógico do Curso Multicampi de 
Medicina. 

0 0 0 7 16 2 5,0 5,0 

12. Quando realizadas, as atividades em grupo 
facilitaram o processo ensino-aprendizagem. 

1 1 3 5 15 0 5,0 5,0 

13. A disciplina utilizou recursos didáticos de forma 
adequada, tais como: exercícios, trabalhos práticos, 
simulações e outros. 

0 2 6 8 9 0 5,0 4,0 

14. As aulas expositivas apresentaram qualidade 
didática. 

0 0 3 9 13 0 5,0 5,0 

15. A disciplina cumpriu com o cronograma proposto.       5,0 5,0 

16. A carga horária total da disciplina foi cumprida e 
bem aproveitada. 

0 2 3 5 14 1 5,0 5,0 

17. A carga horária necessária para as atividades 
extraclasse foi de fácil adaptação ao seu tempo 
disponível. 

0 0 1 9 14 1 5,0 4,0 

18. A carga horária necessária para as atividades 
extraclasse não interferiu nos estudos e/ou 
rendimento de outras atividades. 

1 2 5 5 11 1 4,0 4,0 

19. A bibliografia fornecida/sugerida satisfez, com 
qualidade, as necessidades de estudos. 

1 3 5 7 6 3 5,0 4,0 

20. Os instrumentos de avaliação foram adequados e 
bem aplicados à proposta da disciplina. 

0 1 8 6 9 1 5,0 5,0 

21. A disciplina correspondeu positivamente às 
minhas expectativas. 

0 0 2 4 19 0 5,0 5,0 
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Apêndice 9. Tabela com as frequências absolutas, modas e medianas das 

respostas do instrumento que avaliou a infraestrutura disponível para a execução da 

disciplina metodologia da disciplina. 

 

Itens do Questionário 

TOTAL n=25 

Frequência 
Moda Mediana 

1 2 3 4 5 NSR 

22. As condições da sala de aula colaboram para o 
desenvolvimento da disciplina. 

0 0 2 8 15 0 5,0 5,0 

23. O acervo da biblioteca é suficiente e adequado 
para o desenvolvimento da disciplina. 

0 4 5 11 5 0 4,0 5,0 

24. As condições da biblioteca (espaço físico, horário, 
atendimento) colaboram para o desenvolvimento da 
disciplina. 

0 1 1 8 13 2 5,0 5,0 

25. A acessibilidade à rede de internet e laboratórios 
de informática foram pontos importantes de apoio que 
colaboraram para o desenvolvimento da disciplina. 

2 0 5 6 12 0 5,0 4,0 
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Apêndice 10. Tabela com as frequências absolutas, modas e medianas das 

respostas do instrumento que avaliou a atuação docente no andamento da 

disciplina. 

 

Itens do Questionário 

TOTAL n=25 

Frequência 
Moda Mediana 

1 2 3 4 5 NSR 

26. O(s) professor(es) trabalhou(aram) os conteúdos 
da disciplina com clareza, destacando os aspectos 
mais relevantes. 

0 0 1 4 20 0 5,0 5,0 

27. O(s) professor(es) desenvolveu(ram) as aulas com 
objetividade, utilizando recursos e procedimentos 
apropriados. 

0 0 1 4 20 0 5,0 5,0 

28. O(s) professor(es) incentivou(aram) a participação 
dos alunos, considerando o seu questionamento crítico 
e suas contribuições. 

0 0 1 3 21 0 5,0 5,0 

29. O(s) professor(es) possibilitou(aram) dinâmicas 
que favorecem relações entre o conteúdo da disciplina 
com os demais conteúdos do curso. 

0 0 1 7 17 0 5,0 5,0 

30. O(s) professor(es) analisou(aram) com os alunos 
os resultados das avaliações e esclareceu(ram) 
dúvidas. 

0 1 3 4 16 1 5,0 5,0 

31. O(s) professor(es) mostrou(aram)-se disponível(is) 
para atender aos alunos sempre que possível. 

0 0 0 2 22 1 5,0 5,0 

32. O(s) professor(es) foi(ram) assíduo(s) e pontual(is) 
nas aulas da disciplina. 

0 0 0 5 19 1 5,0 5,0 
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Apêndice 11. Tabela com as frequências absolutas, modas e medianas das 

respostas do instrumento sobre a autoavaliação dos estudantes frente ao seu 

desempenho durante da disciplina. 

 

Itens do Questionário 

TOTAL n=25 

Frequência 
Moda Mediana 

1 2 3 4 5 NSR 

33. Eu possuía os conhecimentos necessários para 
acompanhar a disciplina. 

1 1 9 7 6 1 3,0 4,0 

34. Eu fui assíduo e pontual nas aulas da disciplina. 0 1 5 3 15 1 5,0 5,0 

35. Eu participei das atividades e discussão em sala 
de aula. 

1 2 6 7 8 1 5,0 4,0 

36. Eu participei das atividades extraclasses. 0 0 1 7 15 2 5,0 5,0 

37. Eu li as bibliografias sugeridas. 1 0 6 8 9 1 5,0 4,0 

38. Eu dediquei o esforço necessário ao cumprimento 
dos objetivos de aprendizagem da disciplina. 

0 1 5 9 9 1 5,0 4,0 

39. Eu considero que cumpri integralmente os 
objetivos de aprendizagem propostos pela disciplina. 

0 2 1 14 7 1 4,0 4,0 

40. Eu estou satisfeito com o que aprendi na 
disciplina. 

1 0 2 4 17 1 5,0 5,0 
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