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Resumo: 

Introdução: A pandemia de COVID-19 impôs mudanças e desafios para o seu enfrentamento 

em diversas áreas. Com isso, houveram impactos na dinâmica social e econômica da maioria 

dos países do globo, o que afetou a vida dos indivíduos. Diante dessa realidade, também 

ocorreram modificações no cotidiano dos estudantes de medicina. Para cumprir o 

distanciamento e isolamento social necessários, as instituições de ensino médico realizaram 

inúmeras adaptações, tais como a remodelação das dinâmicas tradicionais, aulas à distância 

por plataformas digitais e o uso de tecnologias. No entanto, as estratégias pedagógicas 

utilizadas na pandemia e a distribuição de tecnologia se mostraram como fatores limitantes 

para a efetividade das medidas tomadas e a excelência na formação de médicos. Além disso, 

intensificaram-se as diferenças da educação médica em países com realidades distintas. 

Ademais, é possível observar algumas tendências que podem ser incorporadas no futuro da 

educação médica a partir das modificações curriculares, por exemplo, o uso de metodologias 

ativas e incorporação de plataformas tecnológicas para a continuação de aulas teóricas e 

teórico-práticas. Objetivos do trabalho: Reconhecer as mudanças e adaptações ocasionadas 

pelos efeitos da pandemia de COVID-19 na educação médica em países com diferentes 

realidades e identificar as novas tendências a serem incorporadas no ensino médico. 

Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos científicos indexados nas 

plataformas Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed e Scielo. Utilizou-se as palavras-chave: 

medical education; pandemic; covid-19. Resultados: A partir das análises de artigos e relatos 

de caso de diferentes países, observam-se algumas adaptações que se tornaram praticamente 

intrínsecas à educação médica no contexto da pandemia, como a utilização de plataformas de 

videoconferência para as aulas síncronas. Além disso, destaca-se o uso de simuladores 

virtuais, mídias sociais, biblioteca virtual e salas de bate-papo online. Essas estratégias de 

ensino utilizadas proporcionaram uma maior independência dos discentes no processo de 

aprendizagem. No entanto, é observado que as diferenças entre as realidades econômicas dos 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos afetam esse cenário de adaptações do ensino 

médico. Como na Índia, a qual tem limitações econômicas para realizar as mudanças impostas 

pela pandemia, e assim, faz com que a continuação da educação de boa parte dos estudantes 

seja pouco satisfatória ou interrompida, uma vez que muitos professores foram mobilizados 

para auxiliar nos hospitais. Concomitante a isso, o acesso limitado dos estudantes a recursos 

tecnológicos e mobilização de professores para o enfrentamento da pandemia, como relatado 

na região do Leste da África, podem ser caracterizados como um dos empecilhos para a 

manutenção do ensino-aprendizagem. Em contraste, países que adotaram medidas de 

contenção da pandemia precocemente possuem uma melhor previsão para a retomada das 

aulas e, consequentemente, melhor preparo prático dos estudantes, como é o exemplo do 



Canadá. Universidades canadenses conseguiram manter as aulas por teleconferência, havendo 

pouco tempo de interrupção. No Brasil, mantém-se predominantemente o ensino à distância 

por videoconferências em plataformas digitais, principalmente para ensino da parte teórica, 

havendo algumas aulas presenciais para a contemplação das habilidades práticas. Nesse país, 

a diferença econômica foi observada no processo de adaptação. Algumas organizações 

mostraram respostas mais rápidas e preparadas à nova realidade, com a adaptação para aulas 

ao vivo e gravadas pelos recursos tecnológicos. Já em outras instituições, o ensino médico foi 

inicialmente suspenso e depois retomado de maneira híbrida, levando muito tempo para que 

os estudantes voltassem com o ensino-aprendizagem. Diante desse cenário, o acesso desigual 

a tecnologias e a adaptação dos docentes e discentes mostraram-se como grandes desafios. 

Apesar das dificuldades encontradas na implantação do ensino à distância e satisfação 

mediana por parte dos estudantes, a pandemia revelou-se uma oportunidade para acelerar a 

reforma tecnológica na educação. Dessa maneira, o uso das novas tecnologias na educação 

médica é promissor, assim como o uso de metodologias ativas que tem se mostrado cada vez 

mais popular entre as universidades. Nesse contexto, foram relatadas aplicações no campo das 

simulações virtuais (simulation based learning), em que são contempladas muitas das 

habilidades de raciocínio e planejamento da prática médica. Além disso, a forma de aprender 

e praticar a realização de anamneses passou a ser baseada na telemedicina, atividade que se 

tornou comum em meio à pandemia e consiste em atendimento médico por videochamada. 

Conclusões: Conclui-se, por meio da pesquisa, que as modificações na realidade da educação 

médica causadas pelo impacto da pandemia de COVID-19 destacaram aspectos importantes, 

os quais, apesar da pouca visibilidade, já estavam presentes no cenário da educação médica. 

Dentre elas, as diferentes experiências entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

puderam endossar a desigualdade ao acesso de tecnologias de informação e comunicação, o 

que reflete de maneira não uniforme na educação médica. Além disso, a continuidade do 

ensino médico oferecida pela telecomunicação promoveu modificações na dinâmica de ensino 

em alguns aspectos, podendo ser indício de uma incorporação das novas tecnologias e 

metodologias ativas à base curricular do curso de medicina. 

Palavras-chave: Educação Médica; Metodologia Ativa; COVID 19.  
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