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Introdução: O ensino da farmacologia na medicina é visto como difícil e ‘pesado’ por grande 

parte dos alunos, devido principalmente ao grande volume de conteúdo a ser estudado 

(GOTARDELO et al., 2017). Novas técnicas de ensino surgem com a premissa de contornar 

essa dificuldade, sendo as metodologias ativas as que mais têm se destacado nos últimos anos. 

Estudos revelam que a metodologia PBL (Problem-based Learning) tem repercussões 

positivas na formação e prática médicas, aquisição de habilidades e atitudes, integração entre 

teoria e prática e participação dos docentes na formação dos alunos (CAVALCANTE et al., 

2018). Há várias formas de aplicar o método PBL, uma delas é através da técnica role-play, 

técnica de ensino baseada na interpretação de papéis, na qual o aluno é convidado a vivenciar 

uma simulação, esperando-se que ele atue de forma específica, semelhante a uma situação real 

(ALVES; CASTRO, 2018; RABELO; GARCIA, 2015). Nesse contexto, a técnica do role-

play vem demonstrando resultados positivos no processo ensino-aprendizagem. Objetivo: 

avaliar o impacto da utilização da técnica do role-play no ensino da farmacologia em uma 

unidade curricular do curso de graduação de Medicina. Método: estudo de delineamento 

descritivo com abordagem quantitativa. O público-alvo desta pesquisa foi composto por 

estudantes regulares do curso de graduação em medicina de uma Faculdade de Curitiba. Esses 

estudantes participaram da resolução de 4 casos clínicos ao final de uma unidade curricular, 

envolvendo assuntos abordados nas aulas com objetivos de aprendizagem distintos através da 

técnica do role-play. Os ‘pacientes’ foram representados pelos monitores, e os estudantes 

assumiram papel de ‘médicos’ nos casos apresentados. Os pacientes/monitores fizeram 

perguntas rotineiras de uma consulta médica relacionada à farmacologia, como: reações 

adversas, posologia, descarte, além de perguntas mais estruturadas, como por exemplo, 

mecanismo de ação de fármacos e interações medicamentosas. A coleta dos dados foi 

realizada por meio da aplicação de um questionário semiestruturado via Google forms, 

composto por 8 afirmações, utilizando a escala Likert, que mede o nível de concordância em 

relação às afirmações apresentadas. Cada afirmação tinha como possibilidades de respostas: 

Concordo plenamente; Concordo parcialmente; Não concordo nem discordo; Discordo 

parcialmente e Discordo totalmente. Para a análise de dados, utilizou-se o programa Microsoft 

Excel e, posteriormente, foi feita a análise descritiva. Foram consideradas as informações 

sociodemográficas dos participantes, como sexo e idade. A pesquisa apresentou caráter 

anônimo. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição com o CAAE: 

24462619.7.0000.5580. Resultados: Observou-se que 60% dos entrevistados concordaram 

plenamente que a atividade role-play contribuiu para o aprendizado do conteúdo ministrado e 

51% afirmaram que ela impactou positivamente na formação e nas futuras condutas do 



participante como médico generalista. 92% dos alunos concordam plenamente ou 

parcialmente que o role-play auxilia na fixação do conteúdo teórico ministrado. Quando 

questionados sobre a relevância dos casos apresentados dentro da atividade, 85% dos 

estudantes concordam plenamente. Em relação à afirmativa “considero válido o uso do role-

play na disciplina de farmacologia”, houve concordância de 96% dos alunos. 75% dos 

entrevistados concordaram plenamente que a técnica de role-play consegue contextualizar 

casos clínicos que poderão ser encontrados no cotidiano do médico generalista, e 50% 

concordam que o uso da técnica tornou o aprendizado mais prazeroso e dinâmico. 55% dos 

alunos consideraram que ministrar o ensino sem o uso da técnica de role-play, por meio de 

estudos prévios e discussões de caso, seria mais relevante. Conclusão: A combinação de  

estudos dirigidos com casos clínicos abordados na técnica do role-play é agregador na futura 

tomada de decisões desses futuros médicos, visto que eles exercitam o raciocínio clínico a 

partir de casos do cotidiano impactando de forma positiva na formação acadêmica para uma 

parcela significativa dos entrevistados. Os resultados coletados neste estudo confirmam que é 

possível inovar a forma de abordagem de assuntos da farmacologia, mostrando que a técnica 

do role-play teve impacto positivo no ensino, tornando mais prazerosa e dinâmica a 

aprendizagem facilitando, também,  a sedimentação do conteúdo. 
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