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RESUMO 

 

 

O ensino da oftalmologia, de modo a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), ainda é um desafio para as escolas médicas no Brasil. Este estudo tem como 

objetivo descrever a implementação das competências em oftalmologia no curso de 

Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (EMCM-UFRN). O curso tem seu currículo orientado por 

competências e desenvolve suas atividades através das metodologias ativas de 

ensino aprendizagem, tendo como eixo norteador o Problema Based Learning (PBL) 

e a comunidade como principal cenário de práticas desde os primeiros anos. A 

inserção das competências essenciais em oftalmologia começou a ser delineada nos 

primeiros períodos do curso, a partir das reuniões pedagógicas de planejamento dos 

componentes curriculares. Baseadas nos objetivos de aprendizagem, as 

competências foram sendo implementadas nos 3 (três) eixos do curso (tutorial, 

habilidades e comunidade) com o desenvolvimento das atividades nos seguintes 

módulos e respectivos períodos do curso: “Nascimento, crescimento e 

desenvolvimento” e “Percepção, consciência e emoção” (III período); “Febre, 

inflamação e infecção” (IV período); “Saúde sexual e reprodutiva” (V período); e 

“Fisiopatologia e bases do raciocínio clínico” (optativo após o III período). Na 

perspectiva do desenvolvimento do curso de medicina da EMCM-UFRN, que 

atualmente encontra-se no VI período, as competências ainda não contempladas, 

estão sendo planejadas para os módulos “Envelhecimento e Saúde” e “Emergências” 

(VIII período), entre outros, bem como atividades que reforcem algumas competências 

já implementadas. Dessa forma concluímos que, em se tratando de um curso recém-

criado com um projeto pedagógico inovador e sendo o currículo um processo 

dinâmico, o estudo permite visualizar e acompanhar a implementação de 

competências essenciais relacionadas à oftalmologia de forma longitudinal no 

currículo do curso de medicina da EMCM, contribuindo com a formação do médico 

generalista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oftalmologia. Metodologias Ativas de Ensino. Curriculo 

baseado em Competência. 
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ABSTRACT 

 

 

The teaching of ophthalmology, in order to meet the National Curricular Guidelines 

(DCNs), is still a challenge for medical schools in Brazil. This study aims to describe 

the implementation of the skills in ophthalmology in the Medical School of the 

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

Norte (EMCM-UFRN). The course has a competency-oriented curriculum and 

develops its activities through active teaching-learning methodologies, based on the 

Problem Based Learning (PBL) and the community as the main practice scenario from 

the early years. The insertion of the essential skills in ophthalmology began to be 

delineated in the first periods of the course, from the pedagogical meetings of planning 

of the curricular components. Based on the learning objectives, the competences were 

implemented in the 3 (three) axes of the course (tutorial, skills and community) with 

the development of activities in the following modules and respective periods of the 

course: "Birth, growth and development" and "Perception , consciousness and emotion 

"(III period); "Fever, inflammation and infection" (IV period); "Sexual and reproductive 

health" (V period); and "Pathophysiology and bases of clinical reasoning" (optional 

after the third period). In the perspective of the development of the EMCM-UFRN 

medical course, which is currently in the sixth period, competencies not yet 

contemplated are being planned for the modules "Aging and Health" and 

"Emergencies" (VIII period), among others, as well as activities that reinforce some 

skills already implemented. In this way, we conclude that, in the case of a newly 

created course with an innovative pedagogical project and the curriculum being a 

dynamic process, the study allows visualizing and monitoring the implementation of 

essential competences related to ophthalmology longitudinally in the curriculum of the 

medical course of the EMCM, contributing to the training of the general practitioner. 

 

 

KEY WORDS: Ophthalmology. Active Teaching Methodologies. Competency-based 

Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação dos profissionais de saúde historicamente tem sido pautada no uso 

de métodos tradicionais de ensino. Os currículos da maioria dos cursos de medicina 

no Brasil têm, como ênfase, o modelo biomédico baseado em conteúdos disciplinares. 

Formam-se profissionais que demonstram domínio sobre os conteúdos 

fisiopatológicos e intervenções terapêuticas, todavia com pouca formação para 

acurácia de olhar o indivíduo em sua total complexidade, além do seu processo 

biomédico de saúde-doença. O grande desafio da educação no início desse século 

está, justamente, na crescente tendência à busca de métodos inovadores, que 

admitam uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, 

ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente 

alcançar a formação do homem como um ser histórico, inscrito na dialética da ação-

reflexão-ação1,2. 

No Brasil as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Medicina (DCNs), publicadas em 07 de novembro de 2001 (RESOLUÇÃO CNE/CES 

Nº 4/2001)3 e já revisadas em 2014 (Resolução CNE/CES nº3 de 20 de junho de 

2014)4 trouxeram uma série de recomendações em relação ao perfil do egresso e o 

descreve como: 

 

Médico generalista, humanista, ético e consciente de sua função 
transformadora na sociedade, preocupado com a promoção da 
saúde e com a prevenção das doenças, com competências 
desenvolvidas nas áreas de gestão, comunicação, liderança e 
educação permanente. 
 
 

Em relação à estrutura curricular, as DCNs recomendam: 

 

Estrutura curricular orientada por competências e a utilização de 
métodos ativos de ensino-aprendizagem centrados no 
estudante. A diversificação de cenários de aprendizagem, 
promovendo a ida dos estudantes desde o início do curso à rede 
de atenção básica, visa reconhecer as necessidades de saúde 
da população e identificação o processo saúde/doença inserido 
no eixo da integralidade.   
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1.1 Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem 

 

Após a publicação das DCNs3 desde 2001, as escolas médicas têm sido 

estimuladas a redirecionar a formação no sentido de desenvolver uma estrutura 

curricular orientada por competências e utilizar métodos ativos de ensino-

aprendizagem centrados no estudante, assim como fomentar o ensino baseado nas 

necessidades da população. A organização curricular baseada em competência é 

constantemente pautada em fóruns de educação médica no Brasil. Competência, para 

fins de organização curricular, é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em 

prática conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho efetivo no contexto 

do trabalho5,6. 

Considerando os processos de mudança no ensino em saúde e a demanda por 

novas formas de trabalhar com o conhecimento, podemos destacar alguns caminhos 

metodológicos inovadores no ensino na saúde: Problem Based Learning (PBL), Team 

Based Learning (TBL), a utilização de Mapas Conceituais,  Problematização, entre 

outros. Como exemplo de propostas metodológicas que levam a rupturas com a forma 

tradicional de ensinar e aprender, podemos apontar o PBL, voltada para aspectos 

cognitivos do processo de construção de conceitos e apropriação dos mecanismos 

básicos da ciência, e a Problematização, com foco para a construção do 

conhecimento no contexto de uma formação crítica. Embora distintas ambas 

contribuem para rever o processo de ensino-aprendizagem estimulando a gestão 

participativa dos protagonistas da experiência e a reorganização da relação 

teoria/prática7.  

A método PBL foi originalmente introduzido no ensino das Ciências da Saúde 

na Universidade McMaster, Ontario/Canadá, na década de 60, para estudantes já 

formados no ensino superior. Posteriormente, o método foi bastante difundido em 

várias escolas pelo mundo entre elas Maastrich University (Holanda), Southern Illinois 

School of Medicine (EUA), Faculté de Medicine - Université de Sherbrooke (Canadá) 

e Harvard Medical School (EUA) 8,9. A Maastrich University (Holanda), se tornou um 

grande centro de experts neste assunto e tem exercido importante papel na 

divulgação do PBL no Brasil e atuado amplamente na formação de docentes 

brasileiros, de diversas universidades, especialmente nos últimos 10 anos com a 

expansão das escolas médicas, que seguem as recomendações das DCNs quanto ao 

uso de metodologias ativas de ensino aprendizagem. O PBL foi desenvolvido a partir do 



12 

 

 

melhor conhecimento do modo de aprendizado do adulto e da compreensão do 

funcionamento da memória humana e tem quatro propósitos básicos: a) a motivação 

para o aprendizado; b) o desenvolvimento do raciocínio clínico; c) a estruturação do 

conhecimento em contexto clínico; e d) o desenvolvimento de habilidades de auto-

aprendizado. Os grupos tutoriais, geralmente formados por sete a 10 alunos, são a 

estratégia central do PBL. Neles são analisados problemas estruturados a partir do 

currículo, que visam a permitir a discussão contextualizada dos tópicos, favorecendo 

a recuperação do conhecimento prévio e a aquisição de novos conhecimentos. Além 

disso, os grupos tutoriais favorecem o desenvolvimento de outras habilidades, como 

comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas e desenvolvimento de 

postura crítica10,11. 

 

1.2 O Currículo da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM-UFRN)  

 

A EMCM-UFRN foi criada sob a Portaria nº 109-MEC/SESU, de 05 de junho de 

2012, que dispõe sobre a expansão de vagas em cursos de Medicina, bem como 

sobre a criação de novos cursos de Medicina nas Universidades Federais e da 

Portaria Normativa nº 15, de 22 de julho de 2013-MEC, que institui a Política Nacional 

de Expansão das Escolas Médicas das Instituições Federais de Educação Superior12, 

tendo iniciado suas atividades no semestre 2014.2. 

O curso de medicina da EMCM, desde sua criação tem uma proposta curricular 

construída a partir das necessidades de saúde da comunidade e com foco na 

utilização de metodologias de ensino-aprendizagem centradas no estudante. Seu 

currículo, orientado por competências, se desenvolve em 3 eixos: o Ensino Tutorial 

(ET), que se constitui eixo norteador do curso, a Educação Baseada na Comunidade 

(EBC) e o Ensino de Habilidades Clínicas e de Comunicação. O curso é dividido em 

duas fases: a primeira fase, dos 4 primeiros anos, denominada “Fundamentos da 

Prática Clínica” é composta dos períodos de I a VIII, onde cada período corresponde 

a 01 semestre letivo, conforme ocorre em todos cursos de graduação na UFRN. O 

curso se desenvolve, no formato de módulos, nos 3 eixos cima descritos; a segunda 

fase do curso, dos 2 últimos anos, é denominada “Internato médico”, correspondente 

aos períodos do IX ao XII13. 
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QUADRO 1 - Distribuição dos Módulos que compõem a fase “Fundamentos da 
Prática Clínica” na  estrutura curricular do curso de medicina-EMCM-UFRN nos 
períodos de I a VIII  

I PERÍODO 
Integração I; Introdução ao estudo da Medicina; Concepção e 

formação do ser humano; Metabolismo. 

II PERÍODO Funções biológicas; Mecanismos de agressão e defesa; Vivência 2. 

III PERÍODO 
Integração 2; Percepção, consciência e emoção; Dor; Vivência 3; 

Nascimento, crescimento e desenvolvimento. 

IV 

PERÍODO 

Febre, inflamação e infecção; Problemas mentais e do 

comportamento; Locomoção; Vivência 4. 

V PERÍODO 
Proliferação celular; Saúde da criança; Envelhecimento e saúde; 

Vivência 5 

VI 

PERÍODO 

Pele; Saúde sexual e reprodutiva; Diarreias, vômitos e icterícia; 

Vivência 6; Envelhecimento e saúde 

VII 

PERÍODO 

Fadiga, perda de peso e anemia; Vivência 7; Ambiente e saúde; 

Dispneia, dor torácica e edema 

VIII 

PERÍODO 

Desordens nutricionais e metabólicas; Distúrbios sensoriais, motores 

e da consciência; Vivência 8; Emergências; Terminalidade. 

Fonte: acervo do estudo 

 

O ensino Tutorial, onde se utiliza o método PBL, visa o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes, fazendo com que os mesmos conheçam, descrevam e 

compreendam os fundamentos teóricos esperados para a formação médica. As 

sessões tutoriais acontecem em grupos de oito a dez estudantes conduzidos por um 

tutor e têm duração de quatro horas cada (duas horas para abertura do problema e 

duas para o fechamento).  

De maneira complementar às sessões tutoriais, são realizadas semanalmente 

as “Conferências” a fim de que se aprofundem alguns temas abordados em cada 

sessão ou se adicionem temas relacionados ao módulo, mas não discutidos na sessão 

tutorial. Nas conferências, são utilizadas estratégias didáticas como: TBL, seminários, 

mesas-redondas, flipped classroom, aulas expositivas, entre outras13.  

Ao final de cada sessão tutorial, são realizadas avaliações formativas do 

desempenho do estudante, por meio de uma autoavaliação, da avaliação interpares 

dentro do grupo e de um feedback feito pelos tutores. Durante a sessão é feita uma 

avaliação somativa feita pelo tutor, com um instrumento desenvolvido pelo corpo 

docente da EMCM-UFRN, com base em experiências de outras universidades14,15. Ao 

final de cada módulo uma avaliação do desempenho cognitivo do estudante é 
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realizada por meio de testes de múltipla escolha e/ou questões dissertativas sobre o 

conteúdo estudado no módulo. 

Quanto ao ensino no eixo de Habilidades Clínicas e de Comunicação, esse 

ocorre em laboratórios ou em cenários reais, como Unidades Básicas de Saúde, 

hospitais e ambulatórios do Centro de Saúde-Escola da EMCM, a depender do 

módulo/tema a ser abordado. Esse eixo tem por objetivo integrar as dimensões 

cognitivas, psicomotoras e atitudinais necessárias ao desenvolvimento das 

competências esperadas de um médico. A avaliação do estudante nesse eixo é 

realizada por meio de instrumentos adequados à avaliação de habilidades em 

ambiente simulado e em cenários reais como Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OSPE) e Mini-

Clinical Examination (Mini-CEx)13.  

A Educação Baseada na Comunidade busca inserir o estudante, desde os anos 

iniciais do curso, na Atenção Primária à Saúde, constituindo uma das estratégias de 

integração Ensino-Serviço-Comunidade. As atividades se desenvolvem em 

equipamentos sociais da comunidade e em serviços da atenção primária, secundária 

e terciária16. No âmbito da EBC, se destacam os módulos da Vivência Integrada na 

Comunidade (VICs), uma estratégia que permite aos estudantes conhecerem e 

atuarem na rede de saúde de seu município de origem ou em municípios da região 

onde o curso de medicina está inserido, promovendo a inserção longitudinal no SUS. 

Os módulos VICs são componentes curriculares obrigatórios, de 120 horas/aula, que 

ocorrem durante 30 dias a partir segundo período até o oitavo período do curso16.     

 

1.3 Competências relacionadas à oftalmologia no ensino de graduação em 

medicina  

 

Em relação ao ensino da oftalmologia nas escolas médicas, a literatura mostra que a 

maioria destas ainda se baseia num modelo centrado em doenças, com poucos 

relatos de currículos com formação por competência ou efetivamente direcionado à 

formação do médico generalista. Na década passada, o International Council of 

Ophthalmology (ICO), através da International Task Force on Opthalmic Education of 

Medical Students, aprovou uma resolução para convocar as escolas de medicina de 

medicina de todo o mundo a estabelecer um currículo para a formação oftalmológica 

na graduação em medicina como parte de seu currículo básico, e não como uma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=International%20Task%20Force%20on%20Opthalmic%20Education%20of%20Medical%20Students%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=International%20Task%20Force%20on%20Opthalmic%20Education%20of%20Medical%20Students%5BCorporate%20Author%5D
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opção eletiva do curso. O ICO, através da International Task Force on Opthalmic 

Education of Medical Students, estabeleceu que os estudantes de medicina, ao 

término do curso, deveriam demonstrar condições de diagnosticar e de iniciar um 

plano adequado de tratamento nas seguintes competências: aferição da acuidade 

visual com e sem correção; determinação de campos visuais por técnica de confronto; 

avaliação da motilidade extraocular nas seis posições cardinais do olhar e na posição 

primária do olhar; medição e interpretação do tamanho pupilar e reação à luz; 

realização do exame Penlight do segmento anterior, incluindo a eversão palpebral 

superior; avaliação do nervo óptico e polo posterior com oftalmoscopia direta; remoção 

de corpo estranho na superfície da córnea ou conjuntiva e teste de cobertura17. 

No Brasil, o ensino da oftalmologia na maioria das escolas também se baseia 

no modelo tradicional de ensino na formato de disciplinas, cujos conteúdos varia 

enormemente a depender da carga horária dispensada. No entanto, com a política 

expansão/interiorização da medicina e criação de novas escolas médicas com 

desenho curricular priorizando as necessidades da população e usando metodologias 

ativas de ensino, surge uma discussão mais forte sobre a formação generalista. Em 

2011 uma matriz publicada pelo Ministério da Saúde e Educação, para fins de 

revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior, é um dos poucos documentos 

que apontam, de forma mais direcionada, o que seriam os principais temas e algumas 

competências do médico generalista na área da oftalmologia, quais sejam: abordagem 

ao paciente e exame clínico; prevenção das doenças oculares e da cegueira; doenças 

da córnea, trato uveal, retina e cristalino; fundo de olho normal; fundo de olho na 

hipertensão arterial, na arteriosclerose, no diabetes, na gravidez e nas doenças 

renais; doenças das pálpebras e do aparelho lacrimal; ametropias e correções da 

refração; estrabismos; transplante de córnea; aspectos éticos e relação médico-

paciente. Já quanto a habilidades específicas e níveis de desempenho esperado: 

avaliação da visão; avaliação do campo visual; inspeção da abertura da fenda 

palpebral; avaliação da pupila; avaliação dos movimentos extraoculares; pesquisa do 

reflexo palpebral; fundoscopia18.  

Avaliando o que se espera do profissional médico generalista no tocante à  área  

de oftalmologia e acompanhando as mudanças que vêm acontecendo na educação 

médica em todo o mundo, surgem alguns estudos no sentido de rever as estratégias 

da formação médica na graduação. No que se refere ao uso de metodologias ativas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=International%20Task%20Force%20on%20Opthalmic%20Education%20of%20Medical%20Students%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=International%20Task%20Force%20on%20Opthalmic%20Education%20of%20Medical%20Students%5BCorporate%20Author%5D
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no ensino, uma revisão recente sobre as melhores práticas para o ensino oftalmologia, 

aponta a importância do desenvolvimento de inovações que possam resultar em 

modelos mais eficazes em tempo e recursos para a aprendizagem interativa e 

integrada. O estudo aponta que uma abordagem baseada em competências nessa 

área, pode resulta não apenas em uma melhor saúde ocular, mas também em 

melhorias no atendimento ao paciente, na educação e nos cuidados médicos em 

geral. Ao otimizar o ensino com as mudanças, surgirão médicos melhor treinados nas 

habilidades relacionadas à área, resultando em diagnóstico, tratamento e 

encaminhamentos oportunos19. 

Apesar da importância da visão para a qualidade de vida, em geral, poucos 

médicos não especialistas trabalham na promoção da saúde ocular, ou sabem como 

tratar problemas oculares simples ou urgentes. No Brasil, um estudo recente procurou 

inserir e, ao mesmo tempo avaliar, uma proposta de ensino prático da oftalmologia em 

ambiente de trabalho, lidando com as dificuldades da realidade da assistência e as 

complexidades da ciência médica e das interações humanas. Em pequenos grupos, 

estudantes já aprovados no curso teórico de oftalmologia da graduação, foram 

introduzidos no ambiente de assistência oftalmológica do SUS, totalizando 16 horas 

de prática, com outras atividades (3 seminários, 01 visita à clínica oftalmológica 

privada e 01 roda de conversa final). Os resultados mostraram que o ensino 

transmissivo prévio foi incapaz de desenvolver competências em oftalmologia e os 

estudantes preferiram esse método de ensino, porém não demonstraram interesse ou 

capacidade de elaborar comparações mais aprofundadas com o ensino tradicional. 

Na conclusão os autores relataram que, embora não seja ainda possível avaliar os 

benefícios práticos para a assistência, formação acadêmica e ética dessa proposta, 

os resultados foram positivos20. Outro estudo brasileiro também aponta alguns 

princípios norteadores para a inserção da oftalmologia em um currículo médico de 

natureza clínica (não cirúrgica) de forma longitudinal, integrada com outras áreas, 

desde o início do curso, de forma articulada com as ciências básicas e as atividades 

comunitárias. Um destaque também e dado para a diversificação das estratégias de 

ensino com abordagem problematizadora, estimulando a busca ativa de informações 

pelo estudante e, consequentemente, desenvolvendo sua resolutividade e autonomia 

intelectual21. 
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De acordo com o exposto, entendemos que esse estudo propõe contribuir com 

um modelo curricular de graduação em medicina, que utiliza metodologias ativas de 

ensino aprendizagem, contemplando de forma longitudinal as competências 

essenciais relacionadas à oftalmologia. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Implementar as competências essenciais relacionadas à oftalmologia no curso 

de medicina da EMCM-UFRN, baseado em metodologias ativas de ensino 

aprendizagem. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

• Descrever as etapas do processo de implementação detalhando as atividades 

realizadas nos três eixos do curso. 
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3 MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo descritivo em que será detalhado o processo de 

implementação de competências essências relacionadas à oftalmologia voltadas para 

a formação do médico generalista em um currículo de graduação em medicina 

baseado em metodologias ativas de ensino.  

           O cenário para o desenvolvimento desse estudo foi o curso de Medicina da 

EMCM-UFRN, entre os semestres 2015.2 a 2017.1. Participaram do estudo os 40 

estudantes da primeira turma que cursavam no III, IV e V períodos e os 40 estudantes 

a segunda turma que cursavam o III e IV períodos do curso.  

Iniciamos o estudo tendo como base o Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina da EMCM – UFRN22, onde estão listados os seguintes temas relacionados 

à oftalmologia, considerados de maior relevância para a formação generalista: 

abordagem ao paciente e exame clínico; aspectos éticos e relação médico-paciente; 

prevenção das doenças oculares e da cegueira; doenças da córnea, trato uveal, retina 

e cristalino; fundo de olho normal; fundo de olho na hipertensão arterial, na 

arteriosclerose, no diabetes mellitus, na gravidez e nas doenças renais; doenças das 

pálpebras e do aparelho lacrimal; ametropias e correções da refração; estrabismos; 

transplante de córnea.  

Durante as reuniões pedagógicas realizadas semestralmente para o 

planejamento dos módulos (componente curricular adotado pela EMCM-UFRN) e que 

ocorrem antes de iniciar cada período do curso, começou a ser discutida 

implementação das competências relacionadas à oftalmologia dentro do currículo. 

Nessas reuniões, tendo em vista que o currículo de medicina da EMCM não contempla 

“disciplinas”, a coordenação do curso e dos docentes envolvidos na estruturação dos 

módulos puderam avaliar em que locais da estrutura curricular essas competências 

da oftalmologia poderiam melhor ser implementadas. Para a inserção das atividades, 

foram considerados como prioritários os objetivos de aprendizagem e assim definir 

em qual dos eixos (Tutorial, Habilidades, Comunidade) estas seriam inseridas nos 

módulos.  

Dessa forma, consultando as ementas de forma a trabalhar sob a perspectiva 

integrada, as atividades foram planejadas para serem desenvolvidas durante as 

reuniões tutoriais do PBL, no laboratório de habilidades da EMCM-UFRN utilizando 

manequins e os outros equipamentos específicos dessa área disponíveis, bem como 
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nos hospitais da rede de saúde no município de Caicó-RN.  Assim, foram escolhidos 

até o momento atual do curso, os seguintes módulos para a implementação das 

competências necessárias à área de oftalmologia: Nascimento, Crescimento e 

Desenvolvimento e Percepção; Consciência e Emoção (III período); Febre, Inflamação 

e Infecção (período IV); Saúde sexual e reprodutiva (V período) e no módulo optativo 

Fisiopatologia e Bases do Raciocínio Clínico (a partir do III período). 

Esse estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa institucional, 

pois não foram realizados experimentos com seres humanos no contexto deste 

trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentamos a seguir, de forma sequencial, distribuídas nos módulos, as 

atividades realizadas no processo de implementação de competências relacionadas 

à área de oftalmologia no currículo do curso de medicina da EMCM-UFRN para os 

estudantes da primeira turma (Quadro 2) e segunda turma (Quadros 3). Na sequência, 

melhor visualizado de forma geral na Figura 1. 

QUADRO 2 – Atividades relacionadas à oftalmologia, distribuídas nos respectivos 
módulos, realizadas para os estudantes da primeira turma no III, IV e V períodos, do 
curso de Medicina da EMCM-UFRN. 

Semestre: 2015.2 

(III –período) 

Semestre: 2016.1 

(IV –período) 

Semestre: 2016.2 

(V –período) 

Atividade: Teste do olhinho 

(Conferência e Habilidade) 

 

Módulo: Nascimento, Crescimento 

e Desenvolvimento. 

 

Atividade: Fundoscopia    

(Conferência e Habilidade) 

 

Módulo: Febre, Inflamação 

e infecção. 

 

Atividade: Manifestações 

oftalmológicas nas DSTs 

(Conferência) 

Módulo: Saúde sexual e 

reprodutiva. 

 

Atividades: Avaliação da acuidade 

visual, realização da 

biomicroscopia, avaliação da 

motricidade ocular, avaliação do 

reflexo pupilar e fundoscopia 

(Tutorial, Conferência e Habilidade) 

 

Módulo: Percepção, Consciência e 

Emoção. 

 

 Atividade*: Síndrome do 

Olho Vermelho (Conferência) 

 

Módulo Optativo: 

Fisiopatologia e bases do 

raciocínio clínico  

 

Fonte: acervo do estudo.* Para a segunda turma (módulo obrigatório )“Febre, Inflamação e Infecção”  

 
QUADRO 3 – Atividades relacionadas à oftalmologia, distribuídas nos respectivos 
módulos, realizadas para os estudantes da segunda turma no II, IV períodos do curso 
de Medicina da EMCM-UFRN. 

Semestre: 2016.2 

(III –período) 

Semestre: 2017.1 

(IV –período) 

Atividade: Teste do olhinho (Conferência e 

Habilidade) 

Módulo: Nascimento, Crescimento e 

Desenvolvimento 

Atividade: Fundoscopia (Conferência e 

Habilidade) e Síndrome do Olho Vermelho 

(Conferência) 

Módulo: Febre, Inflamação e infecção 

 

Atividades: Avaliação da acuidade visual, 

realização da biomicrospia, avaliação da 

motricidade ocular, avaliação do reflexo pupilar 

e fundoscopia (Tutorial, Conferência e 

Habilidade) 

Módulo: Percepção, Consciência e Emoção 

 

 Fonte: acervo do estudo. 
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A Figura 1 abaixo também apresenta, de forma geral, as atividades distribuídas 

nos respectivos módulos, realizadas até o momento no III, IV e V períodos do curso. 

 

 

 

 

 

 

A primeira atividade relacionada à oftalmologia introduzida para os estudantes  

no III período do curso, foi o Teste do Reflexo Vermelho (TRV), conhecido como “Teste 

do Olhinho”, no módulo “Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento”. A atividade 

foi realizada no Hospital do Seridó, em Caicó-RN, nos  recém-nascidos atendidos 

naquele serviço. Os estudantes foram divididos em dois grupos de 20 e, sob 

supervisão dos professores (oftalmologistas e pediatras), realizaram o TRV 
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inicialmente entre eles e, após a autorização dos pais, nos recém-nascidos. Para a 

prática, que teve duração de 90 minutos para cada grupo, foi escolhido um ambiente 

com pouca iluminação, oftalmoscopio direto a 30 cm do olho da criança e uso do colírio 

midriático: o teste é considerado positivo se o reflexo vermelho for visto de forma 

homogênea e simétrica. Em caso de reflexo ausente, assimétrico (um olho diferente 

do outro), alterado ou suspeito, o paciente deve ser encaminhado ao serviço de 

oftalmologia com urgência. Na ocasião foi explicado aos estudantes sobre os cuidados 

na utilização de colírio midriático, que não necessariamente faz parte do exame, 

sendo utilizado nessa prática para facilitar o aprendizado com a dilatação das pupilas. 

Ao final de cada exame o resultado foi colocado na caderneta de saúde dos recém-

nascidos.  

O Teste do Reflexo Vermelho é uma ferramenta de rastreamento de alterações 

que possam comprometer a transparência dos meios oculares, tais como catarata 

(alteração da transparência do cristalino), glaucoma (alteração da transparência da 

córnea), toxoplasmose (alteração da transparência do vítreo pela inflamação), 

retinoblastoma (alteração da transparência do vítreo pelo tumor intraocular), 

descolamentos de retina tardios. Assim, considerando a importância do TRV para a 

formação generalista, também foi realizada uma conferência sobre a legislação 

vigente referente às doenças oculares complementando o aprendizado. 

No contexto brasileiro é importante ressaltar que o Ministério da Saúde 

preconiza que todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao TRV antes da alta 

da maternidade e pelo menos 2-3 vezes/ano nos 3 primeiros anos de vida 

demonstrando assim, que trata-se de uma competência do médico generalista23. A 

importância da garantia do acesso ao Teste do Olhinho tem sido objeto de estudos 

recentes no Brasil, onde o procedimento já está regulamentado24.  

Ainda durante o III período, no eixo Tutorial um dos problemas discutidos no 

módulo “Percepção, Consciência e Emoção” (Anexo1) teve como objetivos de 

aprendizagem aspectos relacionados à visão conforme a seguir:  

a) Conhecer a embriologia do olho e estruturas relacionadas (pálpebras e 

glândulas lacrimais). 

b) Compreender a morfofisiologia das estruturas oculares e vias visuais. 

c) Escrever o processo de acomodação visual e músculos responsáveis pelos 

movimentos dos olhos. 
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d) Descrever as ametropias, sua fisiopatologia (causas principais) e os métodos 

utilizados de correção. 

e) Compreender os aspectos psíquicos na pessoa com deficiência visual. 

f) Compreender os arranjos políticos e institucionais para apoio social e cuidado 

da pessoa com deficiência visual.  

 

Para reforçar os conhecimentos adquiridos no tutorial, foram ministradas duas 

conferências, com duração de duas horas, abordando dos seguintes temas: anatomia 

ocular, avaliação da musculatura extraocular, avaliação dos pares cranianos 

relacionados à visão e acomodação, vias visuais e avaliação do campo visual. No 

Laboratório de Morfologia também foram feitas práticas para reconhecimento e 

dissecação das estruturas anatômicas relacionas, conforme ilustrações abaixo: 
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Com o objetivo de aplicar os conceitos adquiridos foi realizada uma aula prática 

contemplando as seguintes temáticas: avaliação da acuidade visual, motricidade 

ocular, reflexo pupilar e realização da biomicroscopia e fundoscopia. A atividade foi 

realizada no Instituto de Olhos do Seridó, localizado no Hospital Tiago Dias em Caicó-

RN, local onde se realizam exames oftalmológicos pelo SUS. A atividade teve duração 

de 90 minutos, com 2 grupos de 5 estudantes a cada semana. A prática foi realizada 

entre os próprios estudantes, sob a supervisão dos professores especialistas em 

oftalmologia. Para a avaliação da acuidade visual foi utilizada a Tabela de Snellen. A 

biomicroscopia e a avaliação do reflexo pupilar foram realizadas com a utilização da 

lâmpada de fenda haag streit. Para a fundoscopia, além da lâmpada de fenda, foi 

utilizada a lente de Volk 78 D. No caso da lâmpada de fenda, equipamento de manejo 

do especialista, foi utilizada nessa prática, apenas o conhecimento dos alunos desse 

instrumento e melhor visualização das estruturas anatômicas do olho. 

No IV período, durante o módulo “Febre, inflamação e infecção”, foi realizada 

outra atividade prática de fundoscopia no sentido de reforçar essa habilidade e discutir 

as principais alterações encontradas no fundo de olho, com foco nas alterações 

encontradas nas doenças infecciosas como toxoplasmose, tuberculose e 

citomegalovírus. Os estudantes foram divididos em 2 grupos de 20 alunos, sob a 

supervisão de 2 professores e realizaram os exames entre eles, utilizando quatro 

oftalmoscópios monoculares diretos e dois aparelhos de Oftalmoscopia Binocular 

Indireta (OBI), com uma lente de 20D. Nessa atividade reforçamos o uso da 

oftalmoscopia direta (OD) para a realização da fundoscopia e apresentamos o OBI 

aos estudantes como um outro método para a realização do exame pelo especialista. 

Antes da realização da atividade entre pares, práticas foram realizadas no laboratório 

de habilidades da EMCM usando um simulador para treinamento de da oftalmoscopia, 

que auxilia o estudante na visualização das estruturas do fundo de olho através de um 

oftalmoscópio, sob a supervisão do professor que acompanha, através de um monitor, 

exatamente o que o estudante está visualizando a interação entre os dois (Figura 2). 
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Figura 2 – Simulador AR303 Eye Retinopathy Trainer, utilizado na prática dos 

estudantes da EMCM que permite a interação concomitante com o professor. 

 

 

Vários estudos mostram que a realização da fundoscopia é considerada uma 

competência fundamental para os médicos generalistas e relatam que, mesmo 

aquelas escolas médicas que dedicam algum tempo específico para o ensino da 

oftalmologia, a maioria não possui métodos de ensino estruturados para ajudar os 

alunos a dominar o uso de um oftalmoscópio. A oftalmoscopia direta é uma ferramenta 

valiosa para o diagnóstico e triagem do papiledema, da retinopatia diabética ou do 

glaucoma, por exemplo, entidades clínicas presentes nos três níveis de atenção à 

saúde. Uma das possibilidades de ensino de habilidades da oftalmoscopia apontada 

recentemente em estudo de revisão é a utilização de simuladores25. Em estudo 

recente, as habilidades de oftalmoscopia direta (OD) foram ensinadas e avaliadas 

através de estações de Objective Structured Clinical Examination (OSCE) para 

estudantes do terceiro ano de medicina usando um simulador, com critérios de 

avaliação bem determinados, mostrando um boa relação dos resultados com o exame 

em paciente real26. A escolha feita nesse processo de fazer um reforço na prática da 

fundoscopia em dois semestres seguidos, é uma estratégia importante no que tange 

à retenção de conhecimento, visto que estudos mostram que a habilidade em realizar 

a oftalmoscopia diminui ao longo do tempo sem o reforço longitudinal, apontando para 
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a importância de mudança no currículo das escolas médicas, a fim de que se promova 

maior exposição longitudinal a esta habilidade técnica27-29.  

Nesse sentido, um estudo avaliou prospectivamente os efeitos de um currículo 

longitudinal na aquisição e retenção de habilidades em exames de screening 

oftalmológico em uma única turma durante três anos. O estudo mostra que as 

habilidades adquiridas durante o ano 2 foram se perdendo ao longo do tempo, 

conforme as avaliações realizadas durante o terceiro ano. O treinamento adicional 

realizado no ano 4 melhorou o desempenho dos alunos. As conclusões dos autores 

dessa pesquisa apontam a importância do reforço quanto ao treinamento das 

habilidades de oftalmologia nos currículos, de modo a assegurar a competência dos 

graduados28. 

No V período do curso, onde foram estudadas as principais Doenças 

Sexualmente Transmitidas (DSTs) no módulo “Saúde sexual e reprodutiva”, as 

manifestações oculares relacionadas à Chlamydia, Tracoma, Gonococo, Sífilis e 

Herpes Simples foram abordadas através de conferências, com foco na 

epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção, no sentido de consolidar esses 

conhecimentos. 

A síndrome do olho vermelho, manifestação que pode traduzir inclusive a 

presença de doenças sistêmicas, também foi abordada através de conferência no 

módulo optativo “Fisiopatologia e Bases do Raciocínio Clínico”, para os estudantes 

des diversos períodos, utilizando casos clínicos para ressaltar as principais causas de 

olho vermelho como: hiposfagma, pterígio, blefarite, episclerite, esclerite, conjuntivite, 

ceratite e celulite. Essa atividade passou a ser ofertada para os alunos da segunda 

turma no período IV do curso, de forma obrigatória, no módulo “Febre, inflamação e 

infecção”.  

Recentemente um estudo sobre o currículo das escolas médicas do Reino 

Unido avaliou, por meio de um questionário, oito aspectos dos currículos: conteúdo e 

resultados de aprendizagem, comunicação de resultados de aprendizagem, 

organização do currículo, avaliação dos estudantes, recursos educacionais, métodos 

de ensino utilizados e ambiente educacional. Os resultados mostram que há uma 

grande diversificação de métodos de avaliação entre as escolas, assim como há 

diferenças na organização e nos métodos de ensino da oftalmologia. No entanto, um 

consenso significativo sobre o compromisso em direcionar o futuro dos currículos 

médicos foi relatado pelos líderes. Este sugerem que melhoria da adesão à diretriz da 
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ICO garantiria uma maior padronização do ensino de oftalmologia em todo o Reino 

Unido30.  Na Austrália um estudo recente avaliou estratégias educacionais inovadoras 

em oftalmologia, a partir de um currículo médico baseado em competências quando 

comparado com o currículo tradicional, baseado em conteúdo. A aquisição de 

conhecimento e as percepções dos estudantes foram avaliadas com um pré e pós-

teste de escolha múltipla e questionários de satisfação, respectivamente. Os 

resultados mostraram um aumento no desempenho acadêmico (melhora de 31,6% do 

pré para o pós-teste no currículo revisado e de 19,9% nos escores no currículo 

original) e um maior grau de satisfação dos alunos. Os resultados foram considerados 

oportunos para a exposição do currículo oftalmológico mínimo e estratégias para 

melhorar as competências na área nas escolas médicas30. 

Como podemos observar, a inserção das atividades relacionadas à 

oftalmologia estão sendo inseridas ao longo do curso nos três eixos que compõem o 

currículo da EMCM (tutorial, habilidades e comunidade). Em relação à avaliação dos 

estudantes nessas atividades, estão sendo feitas conforme ocorre regularmente nos 

módulos: no tutorial, o desempenho cognitivo do estudante é avaliado utilizando teste 

de múltipla escolha ou questões dissertativas, além das avaliações formativas de 

desempenho do estudante (autoavaliação, avaliação inter-pares e pelo instrumento 

de avaliação e feedback dos tutores). A avaliação das habilidades foi realizada com o 

OSCE, ao final de cada módulo.. 

Na perspectiva do desenvolvimento dos módulos “Envelhecimento e Saúde” e 

“Emergências”, previstos para o VIII período, outras atividades relacionadas à 

oftalmologia estão sendo planejadas. No módulo “Envelhecimento e Saúde” podem 

ser abordadas as principais causas de cegueira nos idosos como: catarata, glaucoma, 

doença macular relacionada à idade e retinopatia diabética. Os temas podem ser 

explorados através dos problemas no eixo tutorial. Pacientes com catarata podem ser 

avaliados com oftalmoscopia direta, assim como podem essa habilidade pode ser 

treinada no laboratório de habilidades utilizando o simulador de conhecendo as 

alterações da retinopatia diabética, diabetes e glaucoma.  

No módulo “Emergências”, temas de grande relevância para o médico 

generalista deverão ser abordados como: trauma oftalmológico; fratura em blow out/ 

blow in; queimadura ocular; perfuração; corpo estranho intraocular; descolamento de 

retina; crise de glaucoma agudo; e papiledema. Assim, alguns conceitos são 
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importantes para a tomada de decisão no primeiro atendimento, visto que são de 

extrema relevância para o prognostico visual do paciente em alguns casos.  

Diante das dificuldades evidenciadas na literatura sobre o ensino da 

oftalmologia na graduação em medicina, a experiência do curso de medicina da 

EMCM com a implementação das competências relacionadas à oftalmologia de forma 

longitudinal poderá ser um estímulo a outras escolas, contribuindo com a formação do 

médico generalista. 
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 

 

O ensino da medicina, norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

continua como desafio para as escolas médicas no Brasil. Este trabalho contribui para 

a Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM), ajudando 

na inserção de competências oftalmológicas para o médico generalista. 

Durante o mestrado, aprendi diversas metodologias ativas, no qual não tive 

acesso durante a minha formação acadêmica. Foi desafiador, para mim, selecionar e 

inserir as competências de oftalmologia no currículo da EMCM. Por se tratar de um 

currículo dinâmico, facilita a compreensão do docente quanto à necessidade de 

retomada das competências, devido às constantes avaliações do método e dos 

alunos, com feedbacks, de maneira a sedimentar as competências básicas em 

oftalmologia, ao longo do curso.  

Dessa forma, espero que as competências oftalmológicas implantadas no curso 

da EMCM modifiquem o cenário da atenção básica da região, nos aspectos 

relacionados à prevenção, promoção e tratamento da saúde ocular, por parte dos 

egressos do curso de medicina da EMCM. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1 - PROBLEMA APLICADO NO TUTORIAL - MÓDULO PERCEPÇÃO, 

CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS  

BLOCO PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO – 3º PERÍODO – 2016.2 

 

Problema 3 

 

“Olhar sem ver” 

 

Rodrigo, 12 anos de idade, há três meses vem apresentando dificuldades para 

acompanhar as atividades na escola, por conta de uma incapacidade de leitura das anotações 

feitas no quadro na sala de aula. Acompanhado de sua mãe, decidiu procurar um 

oftalmologista. 

- Doutor, acho que estou perdendo a minha visão. Quando estou sentado na cama, 

mesmo com meus óculos de grau, mal consigo ver as minhas séries na TV. Tenho que fazer 

muita força para fixar e focar um objeto, e percebo que não estou mais conseguindo ver bem 

as cores e vejo tudo meio embaçado, mas percebo que ainda diferencio melhor os objetos 

claros dos escuros. Minha mãe teve uma doença na gravidez, e me falava do risco que eu 

tive de ter nascido com problemas na visão. 

Ao exame, o oftalmologista observou que Rodrigo apresentava miopia, leve 

estrabismo divergente, com acuidade visual 20/80, com correção, em ambos os olhos. A 

córnea e o cristalino eram normais, bem como o nervo óptico e os reflexos pupilares. Foi 

constatada uma atrofia retiniana bilateral difusa, além de uma diminuição na percepção de 

cores.  

Rodrigo insiste apreensivo: 

- Doutor, o que está acontecendo comigo? Será que vou ficar cego? Como será a 

minha vida? Eu tenho um amigo que nasceu cego e desde pequeno tem muitas dificuldades 

em frequentar regularmente a escola. Ele diz que não dorme bem e troca muito o dia pela 

noite, inclusive comentou que a tia, que mora nos EUA, vai trazer melatonina para ajudar a 

regular o sono dele. Eu vou ter problema de sono também?   

Nesta hora a mãe também faz a sua indagação: 

- Onde o meu filho pode receber apoio e tratamento, Doutor?  

 


