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RESUMO: Introdução. A pandemia de COVID-19 impôs à sociedade a necessidade do 

isolamento social a fim de atenuar o alastramento da doença e, com isso, a imediata adaptação 

das instituições que trabalham com os mais variados níveis de educação, do infantil ao 

superior, ao modelo remoto de ensino. O ajuste e a adaptabilidade dos diversos conteúdos que 

permeiam a grade curricular do curso de medicina se tornaram um desafio para docentes, 

pesquisadores e profissionais da saúde que utilizam em suas aulas metodologias ativas com 

dinâmicas presenciais, as quais o discente experimenta durante toda sua formação. Em uma 

das cinco Instituições de Ensino Superior (IES) que oferta o curso de medicina em Curitiba-

PR, tendo sua metodologia fundamentada no currículo integrado, no segundo ano da 

graduação a neurologia é trabalhada através de múltiplos enfoques, propiciando uma 

aprendizagem ativa e integrada. Dessa forma, a neurofarmacologia é parte dos Sistemas 

Orgânicos Integrados (SOI), que abrange atividades práticas de diversas áreas do 

conhecimento médico tendo em vista o desenvolvimento acadêmico de raciocínio clínico, 

habilidades pessoais e multidisciplinaridade. Objetivos. Descrever um case de sucesso sobre 

as dinâmicas de ensino-aprendizagem utilizadas nas aulas remotas de neurofarmacologia. 

Relato de experiência. Trata-se de um relato de experiência, aqui apresentado como de case 

de sucesso, onde estudantes do quarto período do curso de medicina consideraram a 

farmacologia uma das disciplinas que melhor se adequou à modalidade remota com o advento 

da pandemia de COVID-19. A décima unidade curricular denominada “Sensação, 

Motricidade e Consciência” aborda a neurologia básica com temas que demandam grande 

atenção e dedicação dos discentes. A duração dessa unidade é de seis semanas de aulas e uma 

semana de avaliação integrada com os demais eixos que completam o período. Na 

farmacologia, diferentes propostas de estudos prévios foram elaboradas pela docente 

possibilitando a cada estudante estímulos distintos para aprender um novo assunto, com 

notável adesão e participação da classe nos encontros em ambiente remoto. Porém, diferente 

do convencional, o conteúdo enviado previamente envolvia-se com outras atividades durante 

a aula, reforçando aquilo que havia sido estudado. Em uma das semanas, o tema central 

tratava sobre o sistema dopaminérgico. O estudo prévio já trazia imagens, conceitos, links de 

conteúdos interativos e questões direcionadas, que permitiram ampla compreensão não só da 

farmacologia, mas da fisiologia e de alguns distúrbios que acometem esse sistema. No 

entanto, durante os cinquenta minutos de aula, a professora nos surpreendeu com um “jogo 

dos erros” compartilhado na tela pela plataforma online. Cada slide continha uma pergunta, 

porém as respostas, que também eram projetadas, estavam todas erradas. Assim nos foi 

pedido para localizar esses erros das sentenças e os possíveis ajustes para torná-las corretas. A 

cada pergunta, muita curiosidade e empolgação para descobrir o que estava errado, forçando 

um resgate do estudo prévio e estimulando o raciocínio individual dos discentes, que se 



empenharam muito para retificar as respostas. A dinâmica elevou o nível de compreensão e 

desenvolveu habilidades ímpares de comunicação. Em outro momento, realizamos o estudo 

prévio em formato de mapa mental, o que facilitou a visualização das informações e, ao que 

percebemos, seria justamente para auxiliar àqueles que possuem memória mais visual. 

Novamente, no instante da aula em ambiente remoto, outra atividade era então realizada 

fazendo com que não nos apegássemos unicamente ao esquema previamente construído e 

assim, todos tinham a possibilidade de nivelar seus conhecimentos. Ainda, sob outra 

perspectiva, a professora solicitou que os discentes respondessem um questionário online, 

dessa vez após o encontro remoto, com o objetivo de que fixássemos o conteúdo abordado. 

Exposto isso, com inúmeras dinâmicas utilizadas antes, durante e após as aulas foi notório o 

ganho em conhecimento da turma que, naturalmente, possuem indivíduos com capacidades e 

formas distintas de aprendizado. Discussão/Conclusão. O currículo integrado possibilita ao 

discente construir ativamente seu conhecimento. Em grupos, amparados pelo docente, 

compartilha-se o saber e o raciocínio crítico começa a aflorar, devido a articulação entre os 

entendimentos prévios adquiridos e as habilidades técnicas, cognitivas e comportamentais 

desenvolvidas no decorrer das unidades curriculares. Tantas possibilidades enriquecedoras 

que advém das metodologias ativas transformam o ensino médico com sensível melhora do 

relacionamento interpessoal e da conexão que buscamos ter com nossos futuros pacientes. Por 

isso, consideramos um case de sucesso essa nova forma de aprender que tivemos com as 

dinâmicas em neurofarmacologia. Elencamos como uma das disciplinas do SOI que melhor se 

adequou ao modelo remoto de ensino. Nessa experiência foram fortificadas as habilidades do 

autoaprendizado pela prática da iniciativa própria. A exemplo do jogo dos erros, houve 

demasiado estímulo do raciocínio crítico, do trabalho em equipe e, inclusive, da habilidade de 

comunicação, visto que tínhamos que justificar para os colegas sobre os erros das sentenças e 

como torná-las corretas. Tal dinâmica permitiu a nós, discentes, sair de nossa zona de 

conforto e expor de certa forma, com leveza e confiança, nosso posicionamento perante os 

demais, ao tentarmos corrigir e defender nossas respostas. Acreditamos ainda que essa 

atividade foi além, contribuindo inclusive para o desenvolvimento de nossa postura frente as 

críticas que possivelmente enfrentaremos no futuro. Esse modelo de atividade foi um dos 

vários utilizados nas seis semanas sequenciais que compuseram a primeira unidade curricular 

do segundo ano do curso. Tais recursos possibilitaram que estudantes com distintivos modos 

de armazenar conteúdos fossem contemplados, garantindo que todos tivessem a oportunidade 

de adquirir conhecimento da forma que considerassem mais apropriada e efetiva, além da 

vantagem em alcançar novas maneiras de aprender. Em nosso entendimento, se docentes 

compreendessem efetivamente como as metodologias ativas podem ser articuladas e 

planejadas nas diferentes áreas do conhecimento, mesmo que remotamente, valer-se-iam 

dessa ferramenta instigante para tornar esses momentos coletivos muito bem aproveitados, 

amparando assim um maior número de acadêmicos durante sua formação, principalmente 

agora – em tempos de pandemia. 
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