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INTRODUÇÃO 

 

 Cada vez mais existe proatividade por parte de Instituições de Ensino Superior em 

utilizar simulações como uma ferramenta de ensino, principalmente em matérias notadamente 

práticas (ZORN et al., 2018). Ainda segundo os autores, o role play é uma técnica que 

envolve a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, por ser uma simulação 

que usa material (manequim, simulador de atendimento, atuação), tanto em situações 

presenciais quanto virtuais, para replicar situações de cuidado do cotidiano, com o objetivo de 

ensinar procedimentos diagnósticos e terapêuticos aos futuros profissionais de saúde.  

Além de fazer parte do aprendizado técnico, as dramatizações também podem ser 

utilizadas para o ensino de manejo emocional e afetivo das relações com parentes (BAILE e 

BLATNER, 2014). Assim, o role play tem importante papel na construção de profissionais 

empáticos e competentes, com o foco holístico do paciente e a valorização de sua relação 

familiar. O método conta com cenário, um ambiente o mais realista clinicamente possível 

(podendo ser utilizados os mais variados elementos, como câmera, figurino, maquiagem, 

telas), dividido em três momentos: briefing dos jogadores; observação/jogo e por último, o 

debriefing entre jogadores e observadores (ZORN C., et al. 2018). 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO 

Expor a experiência dos estudantes em relação ao uso da técnica do role play adaptada 

como metodologia ativa de aprendizagem online na disciplina eletiva ‘Gestão da 

Farmacoterapia na Prática Clínica’. 

 

METODOLOGIA 

Foram programados e realizados três encontros da disciplina eletiva “Gestão da 

Farmacoterapia na Prática Clínica” do curso de Medicina via Google Meet. Cada encontro 



teve uma duração média de três horas e contou com a participação de todos os estudantes 

matriculados na disciplina de diferentes períodos do curso e as professoras. No primeiro 

encontro as docentes fizeram a abertura da disciplina e apresentaram a proposta de trabalho. 

No segundo encontro, foi apresentado uma revisão de todas as atividades disponibilizadas nos 

fóruns do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e os estudantes tiveram a oportunidade 

de esclarecer todas as dúvidas que porventura permaneceram. Tais atividades no AVA 

consistiam em casos clínicos, textos motivadores e perguntas semanais sobre um determinado 

tema relacionado à farmacologia. No AVA era possível que os estudantes escolhessem as 

perguntas norteadoras que iriam resolver, adicionar comentários sobre o tema e até mesmo 

complementar a resposta que algum outro estudante tinha contribuído. Em síntese, consistia 

em um ambiente de interação entre estudantes e professoras, no qual as respostas e 

comentários sobre um assunto ficavam registrados para posterior estudo de todos os 

acadêmicos, ou seja, uma construção coletiva de conhecimento e dados da literatura 

científica. No terceiro encontro, foi realizado um trabalho final baseado na adaptação da 

técnica do role play, no qual os acadêmicos deveriam apresentar online, em forma de 

dramatização, um caso clínico simulado de um evento possivelmente real relacionado à 

farmacologia, que construíram ao longo da disciplina com as informações contidas no AVA. 

Para confeccionar tal tarefa os acadêmicos foram divididos em sete grupos de quatro pessoas 

e cada grupo recebeu um perfil de paciente, comorbidades e terapia ou problema 

farmacológico a ser resolvido. Por exemplo: adulto jovem com comorbidades/depressão; 

fitoterapia/conciliação de medicamentos. O objetivo desse perfil era que cada grupo montasse 

um caso clínico e através da técnica do role play, o simulassem via Google Meet® seguindo 

os aspectos apontados no perfil ofertado. Durante a encenação, os responsáveis pelo caso 

poderiam instigar os outros estudantes que acompanhavam a apresentação via Google Meet® 

com perguntas, jogos e quizzes sobre as condutas e os caminhos que percorriam cada caso 

clínico. 

 

 

RESULTADOS 

A experiência proporcionada pela dinâmica de adaptação da técnica do role play no 

ambiente online fez com que os estudantes saíssem de sua “zona de conforto”, uma vez que 

foi necessário que cada um buscasse os conhecimentos, procurando por fontes seguras de 

informações. Em diversos momentos foi preciso interagir com os outros participantes, 

adicionando suas colocações e discutindo os conteúdos, para um melhor entendimento nas 

condutas. A proposta de dramatização ao final da disciplina desafiou os estudantes a somar os 

conhecimentos obtidos ao longo da formação em farmacologia e trazê-los de forma dinâmica 

e clara para todos.  

 

 

CONCLUSÕES 

A prática clínica é multifacetada, permeada por diversos cenários que demandam do 

médico um amplo preparo durante sua formação profissional para trabalhar com as mais 

diversas situações; assim, metodologias ativas de ensino mostram-se uma abordagem 

educacional bastante interessante. 

Em relação à incorporação do role play adaptado na prática do curso de medicina, foi 

possível observar que este demonstrou-se uma ferramenta que contempla aspectos da 

formação médica que valorizam a independência na construção do pensamento, o espírito 

colaborativo entre os estudantes e a construção conjunta do manejo terapêutico com foco no 

paciente.  



Além disso, as aulas permitiram que os alunos estimulassem habilidades como o 

raciocínio crítico e a argumentação baseada em evidências, apontando que o role play mostra-

se uma opção interessante e versátil na construção de um processo de ensino-aprendizagem 

mais dinâmico, pautado na construção ativa do conhecimento e que dialoga com a 

necessidade de profissionais mais bem preparados. 
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