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Introdução: O uso de metodologias ativas de ensino em graduações e pós-graduações em 

saúde é crescente. Um exemplo de estratégia utilizada para formação, ensino e aprendizagem 

é o portfólio reflexivo (PR). O enfoque metodológico do PR se baseia na comunicação 

dialógica entre os diferentes sujeitos, de forma a exercitar a autonomia, a criticidade e a 

capacidade reflexiva (COTTA et al, 2013). A criação de um ambiente favorável à discussão e 

distinto dos métodos clássicos de avaliação contribui para a autoavaliação e autocrítica 

(CORDEIRO; SILVA, 2019). Desta forma, o estudante constrói uma conexão entre 

conhecimento e desafios da prática de sua área de atuação (CESÁRIO et al, 2016). Objetivos 

do trabalho: relatar a experiência da realização do PR enquanto ferramenta de 

desenvolvimento profissional na Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da 

Criança (PRMSMC) da Maternidade Darcy Vargas, localizada em Joinville, Santa Catarina.  

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. Foi elaborado com base nas vivências e 

impressões dos residentes do PRMSMC acerca do PR. Este, ocorre sem modelo padrão de 

encontro, tendo em suas atividades desde oficinas à discussões. Para a realização das 

reuniões, os residentes foram divididos em dois grupos: residentes do primeiro ano (R1) e 

residentes do segundo ano (R2). Os encontros foram mensais, com duração de três horas e 

alternaram a participação dos grupos (R1 e R2). Cada encontro foi iniciado por uma proposta 

de discussão (start) e mediado por duas preceptoras. Os residentes foram incentivados a 

elaborar um ‘produto’ de suas leituras e experiências, que se adeque ao start proposto para 

que se possa discutir no grupo. Resultados: Com base no relato dos residentes que expuseram 

suas opiniões durante os encontros, os pesquisadores coletaram falas destes participantes e 

suas próprias impressões pessoais. Durante a exposição das atividades construídas os 

residentes podem ter experienciado sentimentos como timidez e insegurança. Ao mesmo 

tempo que puderam conhecer a prática de trabalho das áreas de atuação da residência 

multiprofissional (farmácia, nutrição, serviço social, enfermagem, psicologia e 

fonoaudiologia) e assim ampliar suas aprendizagens e competências profissionais. Outro 

aspecto apontado como desafiador foi o da escolha do método de apresentação de seu 

‘produto’, que poderia ser exposto em forma de esquema, fotos, diário, colagens, entre outras 

possibilidades. Os benefícios encontrados foram os de integração do grupo, na medida em que 

o diálogo foi estimulado pelas mediadoras e pela troca de experiências profissionais e de vida. 

O estímulo à elaboração de um produto de conhecimento ou de reflexão foi contributivo como 



meio de construção de conhecimento de forma ativa, este com base na proposta de discussão. 

Sendo assim, o portfólio reflexivo vai sendo construído de forma singular, resultando na 

coletânea de experiências e reflexões vivenciadas individualmente, discutidas e 

compartilhadas no grupo, proporcionando uma aprendizagem mais genuína e integral, à 

medida que é resultante de uma reflexão crítica e aprofundada da própria experiência teórico 

prática. Conclusões: O PR é uma prática moderna de avaliação subjetiva dos residentes. Na 

instituição, assumiu-se como um importante método de aprendizado por meio da prática 

dialógica. Isto, por meio das apresentações baseadas nas experiências vividas em uma equipe 

multiprofissional. As discussões estimuladas pelas mediadoras proporcionaram propostas de 

superação, criação de novas metas e o desenvolvimento da autonomia, com base nas 

avaliações das competências levantadas frente ao tema proposto. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Métodos de Avaliação, Internato e Residência, Equipe 

Multiprofissional,   

REFERÊNCIAS:  

CESÁRIO, Juleandrea Bido et al. Portfólio reflexivo como estratégia de avaliação formativa. 

Revista Baiana de Enfermagem , v. 30, n. 1, p. 356-364, 2016. 

CORDEIRO, Fernanda de Nazaré Cardoso dos Santos; SILVA, José Antonio Cordero da. 

Portfólio reflexivo: ferramenta inovadora de avaliação formativa na educação em saúde. 

Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S.L.], n. 31, p. 1-8, 7 out. 2019. Revista Eletronica 

Acervo Saude. http://dx.doi.org/10.25248/reas.e1203.2019 

COTTA, Rosângela Minardi Mitre; COSTA, Glauce Dias da; MENDONÇA, Érica Toledo. 

Portfólio reflexivo: uma proposta de ensino e aprendizagem orientada por competências. 

Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, p. 1847-1856, 2013. 

XAVIER, Danielly Batista et al. Portfólio Reflexivo Eletrônico: experiência inovadora de 

sanitaristas na residência multiprofissional em Atenção Básica do HUB/UNB. Tempus Actas 

de Saúde Coletiva, v. 10, n. 4, p. ág. 235-246, 2016. 

 


