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Introdução: A Medicina é uma ciência que envolve vários pilares para construção do 

conhecimento teórico e prático. A metodologia tradicional predomina na formação médica, 

com aulas expositivas. Nelas, o docente possui papel central e o estudante recebe as 

informações passivamente. No entanto, o mundo globalizado carece de estruturas 

educacionais que formem médicos proativos e com eficiente interação em equipe. Nesse 

contexto, novas formas de ensino-aprendizagem emergiram, com metodologias ativas que 

integram conhecimentos e têm o aluno como foco. Dentre elas, estão o Problem-based 

learning (PBL) e o Team-based learning (TBL), ambas com suas características individuais. 

Método: Coleta de dados nas bases Pubmed e SciElo. Mediante descritor “Medical 

education”, booleano AND e “Problem-based Learning”, na base Pubmed, encontraram-se 

5075 trabalhos; na base SciElo, 212. Também utilizou-se descritor “Medical education”, 

booleano AND e “Team-based learning”, obtendo 648 artigos na base Pubmed; 46 na base 

SciElo. O critério de seleção foi data de publicação 1998-2021 e título. Finalmente, foram 

incluídos 4 artigos. Objetivo: Descrever contrastes entre diferentes metodologias utilizadas 

no ensino médico. Resultados: O ensino tradicional é um método antigo, consolidado no 

formato semelhante ao da atualidade com o Relatório Flexner, em 1910. Esse sistema baseia-

se em aulas nas quais o professor repassa o conhecimento teórico aos alunos, que obtêm a 

informação passivamente. Não há ênfase em trabalho em equipe, resolução de problemas e 

estudo independente. As disciplinas são ministradas de forma autônoma, ou seja, sem 

integração. O professor costuma ter grande experiência clínica e acadêmica na área estudada e 

pode ministrar aulas para grandes grupos. Os discentes do ensino tradicional não precisam se 

adaptar a um novo método de estudo, porque já é habitual. Além disso, estudantes geralmente 

adquirem grande conhecimento técnico do conteúdo, o que, com o tempo, alavancou a ciência 

e proporcionou grandes avanços à medicina. Entretanto, o sistema tradicional sofre desgaste 

gradual devido à sobrecarga conteudista e ao distanciamento do médico em relação ao 

paciente, visto que não estimula o aperfeiçoamento de competências humanas. Por conta 

disso, somado às transformações da sociedade, a forma como a medicina é ensinada precisou 

acompanhar novas demandas. Nesse contexto, emergiram as metodologias ativas, como 

Problem-based learning (PBL) e Team-based learning (TBL). O intuito foi envolver mais os 

estudantes no processo de aprendizagem e desenvolver novas habilidades, melhorando as 

competências sociais e cognitivas do acadêmico. Diante disso, o PBL foi desenvolvido em 

meados de 1960, na Universidade McMaster (Canadá), e posteriormente aperfeiçoado na 

Universidade de Maastricht (Holanda). É centrado no aluno, que possui maior 

responsabilidade em sua aprendizagem que no sistema tradicional. Ocorre quebra na estrutura 

da aula expositiva, já que o PBL fundamenta-se em encontros tutoriais, compostos por 

pequenos grupos (8 a 10 estudantes) e um professor tutor. O docente não necessariamente é 



especialista no tópico de estudo e facilita a aprendizagem; sem ministrar aulas, como acontece 

no ensino tradicional. No tutorial, alunos seguem os Sete passos de Maastricht: (1) ler uma 

situação problema e esclarecer termos desconhecidos; (2) listar ideias chave; (3) brainstorm - 

discutir ideias chave utilizando conhecimento prévio; (4) resumo; (5) formular objetivos de 

aprendizagem; (6) estudo independente; e (7) integrar soluções em grupo. Abertura engloba 

os passos 1 a 5, e, dias depois, há o fechamento, compartilhando aprendizado com os colegas 

e apontando pontos principais do desempenho individual e do grupo, por meio de feedbacks 

construtivos. Isso permite retenção do conhecimento, incentivando a vontade de saber e o 

pensamento crítico para resolver problemas. O PBL garante aprendizado em grupo e recriação 

de situações clínicas, gerando maior correspondência com casos reais que o método 

tradicional. Dentre outras diferenças, o PBL correlaciona conceitos básicos e avançados, 

possui muitas práticas desde o início do curso e encoraja comunicação, iniciativa, escuta ativa 

e disciplina. Contudo, por ser uma forma de ensino nova para os alunos, leva mais tempo para 

adaptação e estudantes desorganizados podem ter dificuldades. Além disso, a construção do 

conhecimento é mais lenta quando comparada ao ensino tradicional e professores podem ter 

menor influência direta aos alunos. Já o método TBL originou-se na década de 1970 no 

estudo de administração e foi implementado na saúde em 1999. Ele é aplicado a pequenos 

grupos, assim como o PBL, todavia, não necessita de muitos tutores, visto que um professor 

ensina vários grupos. Esses professores costumam ser peritos nos assuntos abordados, como 

na metodologia tradicional. A forma de ensino consiste em 6 passos: (1) alunos recebem 

materiais dos professores e os estudam previamente à aula; (2) aplicação do teste individual 

(Individual Readiness Assurance Test - iRAT) – perguntas curtas respondidas individualmente 

pelos discentes; (3) grupos respondem às mesmas perguntas, em consenso, no teste em equipe 

(Team Readiness Assurance Test - tRAT), pontuando em conjunto; (4) momento de 

esclarecimento - o professor ensina aos alunos aquilo que tiveram dificuldade nos testes; (5) 

realização de atividades de resolução de problemas clínicos - grupo discute um caso clínico 

relevante; e (6) fechamento, com perguntas e reflexão no aprendizado estudantil pelo docente. 

Semelhantemente ao PBL, há feedback. A competição amigável dos estudantes os motiva a se 

prepararem para os testes, ensinando-os, como no PBL, a trabalhar melhor em equipe. 

Ademais, os alunos do TBL são estimulados a alcançar maior engajamento no aprendizado, 

melhor entendimento de conceitos e aumento do senso de responsabilidade quanto à equipe. 

Contudo, são observados problemas, como falta de tempo para resolver os problemas 

sugeridos e diminuição do foco no aluno. Conclusão: O modelo tradicional, mesmo 

proporcionando aprendizado mais rápido e contando com professores especialistas na área 

ministrada, vem perdendo espaço para metodologias ativas. Elas surgiram para suprir novas 

necessidades e têm potencial para formar médicos com mais habilidades comportamentais. 

Contudo, cada sistema tem suas vantagens e desvantagens próprias, e diferentes acadêmicos 

podem adaptar-se melhor em cada uma delas. 
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