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Introdução: o avanço das tecnologias de informação e comunicação tem fomentado 

grandes mudanças na maneira como nos relacionamos, aprendemos e ensinamos. O acesso 

à tecnologia proporciona interações sociais que d’outra forma seriam limitadas. O ensino 

da Medicina tem sido afetado por essas mudanças. Ambientes virtuais de ensino foram 

alavancados nos últimos tempos, principalmente em meio a pandemia da COVID-19 

(Marsilli e Smecellato, 2020). Não há, segundo a Associação Brasileira de Educação 

Médica (2020), um currículo de educação médica estruturado para ensino a distância, 

entretanto existe a possibilidade de reorientar o ensino para a forma remota, quando 

necessário for. O alinhamento e a confluência do modo de ensinar com o modo de 

aprender tornou-se central neste contexto. As metodologias ativas de ensino e aprendizado 

proporcionam um empoderamento do estudante enquanto sujeito não apenas passivo do 

aprendizado, mas ativo na construção coletiva do saber médico e científico. Objetivos do 

trabalho: Expor a experiência dos estudantes no processo ensino-aprendizado para o 

ensino remoto da disciplina e levantar reflexões a respeito da utilização de fóruns de 

aprendizagem. Metodologia: Como recursos didáticos, foram utilizados o ecossistema de 

reuniões no Google Meet para atividades síncronas e a plataforma AVA (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem) da Instituição para as discussões em fóruns. Os encontros funcionaram 

como momento de sedimentação e discussão dos conteúdos previamente estudados e 

discutidos nos fóruns. Estes reuniram perguntas norteadoras a fim de guiar e fomentar o 

aprendizado. Os materiais utilizados incluíram uma bibliografia ampla, além de sites e 

aplicativos de consulta de medicamentos. Os alunos foram avaliados quanto ao número e 

frequência de postagens nos fóruns, relevância, pertinência, adequação do conteúdo à 

postagem, objetividade textual, ortografia  e capacidade de propor soluções. Resultados: 

As reuniões aconteceram intercaladas às discussões dos fóruns e objetivaram a revisão e 

ampliação do conteúdo trabalhado, mediante dinâmicas de grupo. As atividades síncronas 

de caráter temático enquadraram situações do dia-a-dia da farmacologia aplicada à clínica 

médica e iniciaram com uma situação problema e/ou pergunta(s) disparadora(s) que 

integrava os conhecimentos debatidos e disparados pelos fóruns. Assim,  o papel das 

professoras não foi apenas expor conteúdos, mas, juntamente com as monitoras, foram 



disparadoras e mediadoras das discussões, instigando os discentes a construir e/ou 

sedimentar os conhecimentos. Os fóruns, por sua vez, contaram com temas como: terapia 

anti-hipertensiva, antibióticos, farmacoterapia das dislipidemias, farmacologia na COVID-

19 e conciliação de medicamentos com o manejo da polifarmácia, bem como a 

farmacologia para o público pediátrico, geriátrico e período gestacional. Os fóruns 

proporcionaram um ambiente de discussão fluida e aprendizado conjunto - uma vez que os 

estudantes apresentaram suas pesquisas e reflexões com bases científicas. Dessa forma, os 

alunos atuaram como protagonistas dessa construção, posto que as discussões foram 

pautadas nos conhecimentos adquiridos individualmente pelas referências de sua escolha. 

O feedback das professoras, por fim, orientava na melhora metodológica a cada fórum e 

encontros síncronos - tanto por indicação de referências mais atualizadas ou correção de 

conceitos. Conclusão: conclui-se que os fóruns de aprendizagem pelo ensino remoto da 

disciplina eletiva de farmacologia “Gestão da farmacoterapia na prática clínica” foi de 

grande importância pelo aproveitamento e sedimentação do todo conteúdo visto ao longo 

da disciplina. Os fóruns de aprendizagem promoveram um debate  sobre temas específicos 

que possibilitaram o aprendizado interpretativo dos acadêmicos, necessário na prática 

clínica. Os encontros síncronos motivaram muitas reflexões dos alunos acerca do manejo 

clínico, comunicação com o paciente, orientações sobre efeitos colaterais, horários 

adequados de administração e possíveis interações medicamentosas somando as 

informações que foram amplamente discutidas nos fóruns. Houve um retorno muito 

positivo dos alunos em relação ao aprendizado adquirido. 
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