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Introdução: O entendimento da farmacologia é imprescindível para a vida profissional dos 

futuros médicos. Fazer com que os estudantes compreendam bem o conteúdo é um desafio. 

Na formação acadêmica, existe a oportunidade para que alunos possam auxiliar o docente 

nessa jornada. A monitoria é uma das ferramentas da academia que desafia docentes e 

monitores, em conjunto, a desenvolver atividades para que o processo ensino-aprendizagem 

seja satisfatório e consistente. Utilizar de metodologias ativas na monitoria de farmacologia é 

uma maneira para que os alunos reforcem os conteúdos ministrados nas aulas de forma 

divertida e assertiva. Durante a pandemia da COVID-19 foi necessário reinventar as 

modalidades de ensino, um desafio para as Instituições que utilizam as metodologias ativas. 

Foi necessário “abraçar” as plataformas digitais e criar maneiras de fazer com que os alunos 

aprendessem de maneira interativa. Objetivo: Avaliar o impacto das metodologias ativas 

utilizadas pela monitoria à distância no processo ensino-aprendizagem na farmacologia no 

que tange as disciplinas de Hematologia e Psiquiatria. Metodologia: Foram realizadas 

atividades interativas com o intuito de revisar os conteúdos, ao final das unidades curriculares 

(UC) 16 e 17, referentes a conteúdos da Hematologia e Psiquiatria, respectivamente. Para o 

encerramento da UC16 foi aplicado uma atividade do tipo “quizz” na plataforma Kahoot. 

Após o término, foram transmitidos slides do PowerPoint® com as respostas corretas para 

fixação do conteúdo. Para o encerramento da UC17 foi elaborada uma cartela de bingo em 

que cada casa correspondeu a uma pergunta, para realizar um “quizz” de forma interativa e 

divertida. A avaliação das atividades interativas foi realizada por meio de um questionário via 

Google Forms utilizando a escala Likert.  Resultados: Após finalizadas as atividades 

propostas pelas monitoras, os estudantes tiveram uma percepção que as revisões propostas os 

auxiliou na fixação do conteúdo obtido nas UCs. A maioria dos participantes deste estudo foi 

do gênero feminino (85,3%), com idade entre 20 e 24 anos (88,2%). Quando questionados se 

as atividades realizadas no final das UCs auxiliaram no aprendizado, ajudando a perceber os 

pontos fortes e fracos, 88,2% dos estudantes concordaram (somatória das respostas do 

concordo totalmente e concordo parcialmente). Sobre a escolha dos instrumentos utilizados 

dentro das possibilidades para a confecção de uma revisão utilizando-se metodologias ativas, 

91,2% dos alunos consideraram as atividades realizadas no final das UCs bons métodos de 

fixar pontos importantes do conteúdo. A atividade do Kahoot obteve 100% de satisfação, 

todos os estudantes concordaram que o Kahoot e o feedback em slides realizados na UC16 

aprofundaram o conhecimento sobre terapia da anemia ferropriva, antiplaquetários, 

anticoagulantes e fibrinolíticos. A atividade do bingo proposto para a revisão da UC 17 teve 

alguns problemas durante a execução. Ao formular uma única cartela com perguntas para 

cada espaço, um grupo acabava por receber a resposta do espaço já conquistado por outro 



grupo, prejudicando o andamento do jogo. Para contornar esse problema, foi idealizado que 

para uma próxima vez sejam produzidas mais perguntas para cada casa, conforme o número 

de grupos, assim, as perguntas não irão se repetir e todos aproveitarão o jogo. Apesar de tal 

empecilho, 61,8% dos alunos responderam que o bingo aprofundou os conhecimentos acerca 

de antipsicóticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, tratamento do transtorno afetivo 

bipolar e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Conclusão: A 

adaptação do processo ensino-aprendizagem via Google meet tem sido um desafio tanto para 

os docentes quanto para os estudantes. As atividades de monitoria tiveram que sofrer grandes 

adaptações. Mesmo com todas as adversidades, foi possível elaborar maneiras diferentes de 

realizar as revisões das UCs. As atividades propostas com base nas metodologias 

ativas tiveram ótimos resultados. Os estudantes avaliaram positivamente as revisões, 

mostrando que é possível conciliar o estudo da farmacologia com atividades interativas. 
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