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Resumo 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014 determinam que, precocemente, o estudante de 

Medicina desenvolva competências fundamentais à prática profissional, por métodos ativos. 

Para relatar uma experiência de aprendizagem do cuidado centrado na pessoa, com estudantes 

médicos, primeiranistas, de uma instituição de ensino superior pública, do interior do Paraná-

PR, que utilizou a simulação clínica e prática deliberada, no retorno às atividades presenciais, 

durante a pandemia da COVID-19, realizou-se este estudo. Verificou-se que a técnica de 

aprendizagem foi implementada conforme as melhores práticas em simulação e que 100% dos 

estudantes se sentiram compreendidos e respeitados nas atividades. A maioria deles 

reconheceu o interesse da professora no aprendizado e estava satisfeita por ter alcançado os 

objetivos pretendidos. Conclui-se que, apesar do impacto das medidas restritivas da 

pandemia, o ensino do cuidado centrado na pessoa, por simulação clínica com prática 

deliberada, em pequenos grupos, foi eficaz. 

Descritores: Aprendizagem; Anamnese; Educação Superior; Educação Médica; Simulação. 

 

Introdução 

 

O cuidado centrado na pessoa é uma prática de saúde que satisfaz as necessidades, 

preferências e valores do usuário, e que corresponde à qualidade almejada pelos serviços de 

saúde do Século 21
1,2

, à superação do modelo biomédico e da fragmentação do cuidado, mas, 

sua implementação, no sistema de saúde brasileiro é incipiente e encontra obstáculos
3
.  

A qualidade em saúde também depende da formação de profissionais médicos
4
 e os 

cursos de graduação em Medicina nacionais devem formar profissionais que concretizem o 

cuidado centrado na pessoa
5
. Para tal, são recomendados os métodos de ensino ativos, como 

as situações clínicas realistas, entrevistas padronizadas com pacientes, feedback estruturado e 

o treinamento de acompanhamento por telefone
6
. 



O distanciamento social, imposto pela pandemia do novo Coronavírus, suspendeu as 

práticas pedagógicas presenciais e exigiu novas formas de ensino que preservassem a 

formação médica
7
. Mundialmente, os cursos de Medicina adotaram o ensino remoto, por 

plataformas digitais de educação a distância, internet, diversas valises tecnológicas e recursos 

pedagógicos, quando muitas faculdades brasileiras ainda não tinham reavido as atividades 

educacionais
8
. 

Novas publicações sobre as estratégias pedagógicas da educação médica, durante a 

pandemia, com descrição detalhada, padronizada e completa de informações importantes, 

cooperarão com as inovações do ensino nas escolas médicas
9,8

, como a simulação clínica, em 

ambientes controlados, desde os anos iniciais do curso
10

.  

O objetivo deste estudo foi relatar uma experiência de aprendizagem do cuidado 

centrado na pessoa, por estudantes de Medicina, usando tecnologia de simulação clínica e 

prática deliberada, no retorno às atividades presenciais, no contexto da COVID-19. 

 

Revisão de literatura 

 

1. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

 

No Brasil, até o advento do Sistema Único de Saúde (SUS), a formação de médicos 

seguia o modelo flexneriano e, há algumas décadas, os novos modelos pedagógicos na 

educação superior
11

 têm sido discutidos. Nesta perspectiva, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN), de 2014, indicam a educação problematizadora, ativa e centrada na 

autonomia e competências dos estudantes médicos
11,5

. 

As metodologias ativas são práticas pedagógicas que promovem a aprendizagem de 

conhecimentos, valores e comportamentos, a análise e a reflexão da realidade, a verificação 

de soluções para os problemas de saúde e a tomada de decisões pelo estudante
12

. 

Nacionalmente, a problematização e a aprendizagem baseada em problemas (APB) ou 

problem-based learning (PBL), advindas das Universidades McMaster, no Canadá, e 

Maastrich, na Holanda, são as principais inovações metodologicas
13,11

. 

A problematização parte do problema real, dos contextos de prática do estudante, e 

novas informações, conhecimentos e reflexões são aplicados na realidade observada, podendo 

gerar estudos de novos problemas. Já a ABP é disparada por problemas elaborados 

intencionalmente por uma comissão especializada no assunto, os quais serão respondidos 

conforme os objetivos propostos pelos tutores
13

.  



Por sua vez, a simulação clínica é uma tecnologia de ensino-aprendizagem substitutiva 

dos encontros clínicos, com pacientes reais, modelos artificiais, atores ao vivo ou pacientes de 

realidade virtual, em cenários de atendimento realista, previsível, padronizado e seguro, que 

propicia a experimentação, a tentativa, o erro, o feedback informativo, a avaliação e a 

repetição da prática, sem resultados negativos para o paciente
14,15

.  

A simulação clínica combina o paciente ou manequim simulador, de diferentes níveis 

de fidelidade, o professor ou profissionais de saúde preparados, os estudantes engajados e os 

materiais, insumos e equipamentos que reproduzam o ambiente clínico
14

. Uma alternativa aos 

manequins é dramatização com pacientes padronizados, interpretados por atores, professores 

ou estudantes para agregar conteúdo emocional à experiência de aprendizagem
14

.  

Já a prática deliberada melhora o desempenho das habilidades clínicas, psicomotoras, 

de resolução de problema e de comunicação, em um contexto clínico complexo. Esta técnica 

educacional conta com intensa repetição de uma habilidade, em ambiente controlado, 

avaliação rigorosa desse desempenho e feedback informativo, específico e imediato
14

. 

 

2. Teoria da aprendizagem para adulto  

 

Conforme a visão construtivista, a aprendizagem é um processo contínuo, que parte 

dos saberes prévios e se estende ao longo da vida, com ênfases, problemas e estratégias, 

próprios dos diferentes momentos da construção de conhecimentos, habilidades e atitudes
16

. 

Geralmente, os estudantes de Medicina são adultos e, para a andragogia, estão em processo de 

aprendizado, aprendem por diferentes métodos e seus conhecimentos prévios devem ser 

considerados
14

. 

Segundo o Modelo expandido de aprendizagem de adultos, o professor deve conhecer 

o estágio de desenvolvimento do estudante, o resultado de aprendizagem pretendido, alinhado 

ao currículo do curso, para selecionar a intervenção educacional, que respeite as lacunas de 

conhecimento, o conhecimento prévio e a motivação dos estudantes, e que maximize a 

utilização dos recursos disponíveis
16

.  

Em suma, diversas teorias da aprendizagem de adultos norteiam a formação dos 

profissionais médicos
16

 e a educação em saúde, baseada em simulação clínica, apresenta 

resultados positivos
17

. 

 

Método 

 



Relato de experiência sobre o ensino do cuidado centrado na pessoa, por simulação 

clínica e prática deliberada, para estudante de Medicina, no retorno das atividades práticas 

durante a pandemia, seguindo-se a diretriz para relatar práticas baseadas em evidências, 

intervenções educacionais e ensino (GREET)
18

. 

 

Resultado 

 

Os estudantes público-alvo eram primeiranistas, regularmente matriculados na 

segunda turma da disciplina de Medicina de Comunidade I, que, em 2020, possuía 40 

egressos do ensino médio e dois estudantes transferidos de outro curso, da área da saúde, da 

própria instituição de ensino superior. Eles haviam realizado uma visita técnica na UBS, antes 

da suspensão das atividades de ensino presenciais e a maioria não havia realizado atendimento 

clínico, na atenção básica, nos últimos anos. 

As atividades práticas presenciais ocorreram um consultório médico do Laboratório de 

Simulação Realística, do Departamento de Medicina, equipado com manequins de baixa a alta 

fidelidade, em uma das melhores instituições de ensino superior brasileiras e do sul do país, 

pública, mantida pelo governo do estado do Paraná, situada na região centro sul do Estado, e 

que, a partir de 2019, passou a oferecer 40 vagas anuais para o curso de Medicina
19

.  

O cuidado centrado na pessoa compôs a ementa da disciplina Medicina de 

Comunidades I, do primeiro semestre do curso, a qual era ministrada por professora 

colaboradora, enfermeira, com título de doutora e experiência em saúde da família. Da carga 

horária de 68 horas, metade é destinada às atividades práticas, realizadas em pequenos grupos 

e em unidade básica da rede de atenção à saúde municipal.  

Como a pandemia impossibilitou a atuação dos estudantes no serviço de saúde, os 

encontros presenciais aconteceram, entre fevereiro e junho de 2021, de segunda a quinta-feira, 

com duração de até 4 horas, em ciclos semanais de aprendizagem, após o conteúdo 

programático ter sido trabalhado em aulas remotas e síncronas, respeitando-se medidas 

restritivas dos planos estaduais e municipais de enfrentamento do Covid-19. 

A professora planejou o atendimento a ser reproduzido, construiu o cenário simulado, 

semelhante ao cotidiano da unidade básica de saúde (UBS), o roteiro e o caso clínico de cada 

ciclo de aprendizagem, correlacionando-o aos dados estatísticos, reportagens, situações 

concretas ou fictícias, baseadas em situações reais, e os disponibilizava no Google 

Classroom
®
, junto ao referencial teórico básico, com uma semana de antecedência (figura 1). 

 



Figura 1 – Etapa inicial do ensino do cuidado centrado na pessoa, por simulação clínica e 

prática deliberada, para estudantes médicos primeiranistas, Centro-sul do Paraná-PR, 2021. 

 
Fonte: Registro do ambiente virtual de aprendizagem dos autores, 2021. 

 

Os temas dos ciclos de aprendizagem seguiram a ementa da referida disciplina e foram 

organizados de modo a adicionar dificuldades ao cenário, a saber: entrevista clínica 

tradicional; entrevista clínica centrada na pessoa com queixa comum, no consultório, na visita 

domiciliar e no tele atendimento por chamada telefônica; atendimento centrado na pessoa 

lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual ou transgênero (LGBT); atendimento centrado na 

pessoa com comunicação de más notícias; atendimento centrado na pessoa em demanda 

espontânea, com verificação dos sinais vitais e classificação de risco clínico. 

Os encontros presenciais duraram aproximadamente 120 minutos e eram iniciados 

pela orientação aos participantes sobre o ambiente, objetivos de aprendizagem e tempo do 

cenário, seguida da leitura minuciosa do caso clínico, da definição dos papéis dos estudantes e 

do preparo do cenário para a simulação do atendimento clínico.  

Divididos em grupos de até 6 participantes, os estudantes ora desempenhavam o papel 

de paciente padronizado, de observador ou de voluntário. Cada dupla tinha até 40 minutos 

para simular o atendimento do caso clínico e os demais o avaliava, sem interrupções.  

Para o papel de paciente simulado, sem caracterização por vestimenta ou maquiagem, 

o estudante identificava as falas importantes do caso clínico a serem reproduzidas, o 

voluntário utilizava seus materiais (esfignomanômetro, estetoscópio, termômetro digital e 

oxímetro de pulso) e poderia consulta o roteiro da anamnese centrada na pessoa, já os 



observadores conferiam as ações ou atividades a serem desenvolvidas pelo voluntário, vide 

figura 2. 

 

Figura 2 – Simulação do cuidado centrado na pessoa por estudantes médicos primeiranistas, 

Centro-sul do Paraná-PR, 2021. 

 

 

Nota: Imagem reproduzida com o consentimento livre esclarecido das estudantes. 

Fonte: Arquivos pessoais das autoras, 2021. 

 

A professora programava seu celular para emitir aviso sonoro 35 minutos após o início 

da simulação, para que o estudante voluntário pudesse concluir o atendimento. Então, o 

mesmo e o paciente simulado, comentavam os sentimento e impressões da atividade, depois, 

os observadores e a professora, comentavam sobre as atividades realizadas ou não, conforme 

o checklist, inspirado no modelo de anamnese centrada na pessoa para a graduação médica
20

.  

A simulação clínica era repetida por três vezes, com a troca de papéis dos estudantes. 

Ao final, discutia-se o conhecimento e a sua aplicação em situações futuras e reais, e os 



estudantes preenchiam, individualmente, um questionário, inspirado na escala de avaliação do 

debriefing associado à simulação
21

, cujos resultados foram apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados da avaliação final dos ciclos de simulação clínica com prática 

deliberada no ensino do cuidado centrado na pessoa, segundo os estudantes primeiranistas do 

curso de Medicina (n= 42), Centro-sul do Paraná-PR, 2021. 

 
Aspectos avaliados dos ciclos de simulação clínica com prática deliberada Frequência das 

respostas 

Não Sim 

Notei o interesse verdadeiro do professor no meu desenvolvimento profissional 9,7% 90,3% 

Me senti orgulhoso pelas tarefas que executei corretamente 9,7% 90,3% 

As simulações me ajudaram a estruturar o raciocínio clínico 12,9% 87,1% 

As simulações me ajudaram a aprender mais 19,4% 80,6% 

As simulações me ajudaram a focar nos aspectos relevantes da prática médica 16,1% 83,9% 

As simulações me ajudaram a identificar os recursos a serem utilizados na atuação futura 19,4% 80,6% 

As simulações me ajudaram a refletir sobre minhas competências 09,7% 90,3% 

As simulações me ajudaram a identificar prioridades na minha futura atuação 22,6% 77,4% 

As simulações me ajudaram a identificar aspectos que preciso melhorar 16,1% 83,9% 

As simulações me ajudaram a desenvolver competências para tomar decisões acertadas 25,8% 74,2% 

As simulações me ajudaram a desenvolver a relação de ajuda 16,1% 83,9% 

As simulações me ajudaram a identificar dificuldades na atuação 12,9% 87,1% 

As simulações me ajudaram a ter auto consciência de minhas emoções 25,8% 74,2% 

As simulações me ensinaram a trabalhar em equipe 35,5% 64,5% 

As simulações favoreceram o aprofundamento de conhecimentos específicos da prática 

médica 

19,4% 80,6% 

As simulações favoreceram o aumento da minha auto confiança 58,1% 41,9% 

As simulações favoreceram o desenvolvimento da competência de liderança 58,1% 41,9% 

As simulações reforçaram minhas iniciativas para situações futuras 25,8% 74,2% 

As simulações reforçaram minha autonomia para atuar como médico futuramente 29,0% 71,0% 

Nas simulações eu me senti no centro do processo de aprendizado 42,0% 58,0% 

Nas simulações eu me senti realizado 67,8% 32,2% 

Nas simulações eu me senti incompreendido 0,0% 100% 

Nas simulações eu me senti desrespeitado 0,0% 100% 

Para mim, as simulações foram uma perda de tempo 90,3% 9,7% 

Gostaria de não participar de mais nenhuma simulação como estas 77,4% 22,6% 

Fico em pânico só de pensar em ter que atuar em outra simulação 83,9% 16,1% 

As simulações me deixaram muito ansioso ou estressado 41,9% 58,1% 

As simulações fizeram com que eu me sentisse humilhado frente aos colegas 93,5% 6,5% 

As simulações me deixaram envergonhado em frente dos colegas de turma 87,1% 12,9% 

As simulações me deixaram confuso sobre a atuação médica 96,8% 3,2% 

As simulações geraram conflitos no grupo 96,8% 3,2% 

Com as simulações identifiquei o medo de atuar em futuras situações semelhantes 51,6% 48,4% 

Com as simulações aprendi a gerenciar minhas emoções 38,7% 61,3% 

 

Discussão     

 

A execução do processo do ensino do cuidado centrado na pessoa, com simulação 

clínica e prática deliberada, para estudantes médicos e primeiranistas correspondeu às 

melhores práticas para a simulação clínica
22

.  



Quando organizada, a simulação clínica melhora o conhecimento médico e o 

desempenho nos procedimentos realizados, no trabalho em equipe e na comunicação, 

podendo substituir a experiência clínica real, quando não é possível a interação com o 

paciente
14

, como na retomada das atividades presenciais da formação médica na vigência da 

pandemia da Covid-19
7
, na avaliação de desempenho de estudantes, da graduação e pós-

graduação, ou no desenvolvimento de protocolos e projetos de instalações médicas
15

.  

Para os estudantes, foram positivos os resultados do ensino do cuidado centrado na 

pessoa, por simulação clínica e prática deliberada e o sucesso do aprendizado por simulação 

clínica depende do domínio do conteúdo e da situação clínica pelos estudantes, de um cenário 

similar à realidade, da organização das ações previstas, dos eventos predefinidos, do elemento 

surpresa e da interação dos participantes
15

.  

A eficácia da simulação clínica apresentada seguramente foi atribuída ao momento 

propício para o treinamento por simulação clínica, ao uso de roteiro ou checklist padronizado, 

à curta duração da atividade e à discussão sobre o que foi feito corretamente e o que precisa 

ser melhorado (debriefing)
15

.  

 

Considerações finais 

 

Conclui-se que, apesar do impacto das medidas restritivas impostas pela pandemia, o 

ensino do cuidado centrado na pessoa, por simulação clínica com prática deliberada, em 

pequenos grupos, foi eficaz. 
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