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Introdução: As residências multiprofissionais em saúde são uma modalidade de pósgraduação lato sensu que se configuram como uma importante estratégia nacional de
formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). As atividades práticas e
teórico-práticas correspondem a 80% da carga horária total do curso, são realizadas sob a
orientação de tutores e preceptores e proporcionam uma interação ensino-serviço-comunidade
através de uma imersão na realidade da saúde das comunidades (MAROJA et al., 2019). O
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança da Maternidade
Darcy Vargas, atualmente é composta por profissionais graduados em enfermagem, farmácia,
fonoaudiologia, psicologia, serviço social e nutrição e possui duração de 2 anos. A formação
dos profissionais de saúde tem sido amplamente discutida, a fim de modificar o modelo
tradicional para um voltado para a integralidade da assistência e a multidisciplinaridade. As
metodologias ativas são novas formas de aprendizado que buscam fortalecer e intensificar o
conhecimento dos alunos, tornando-os responsáveis pela construção do conhecimento, junto
com os professores que fazem o papel de facilitadores e auxiliam nesse processo horizontal da
aprendizagem. Nesta metodologia, o discente tem a oportunidade de estudar relacionando a
teoria e a prática, desenvolvendo raciocínio lógico, criticidade, poder de análise e
resolubilidade. É notório que o mercado de trabalho requer profissionais com autonomia para
atuar frente aos problemas, entende-se que o modelo de ensino tradicional deve ser motivado
a incentivar maneiras práticas e dinâmicas de ensino-aprendizagem, trabalhando questões do
dia a dia (SANTOS et. al., 2019). O estudo de caso é um tipo de metodologia ativa utilizada
que proporciona a investigação, reflexão e discussão de um evento real, permitindo que os
integrantes de um grupo adquirem conhecimento de forma prática e produtiva (ANDRADE et
al., 2017). O estudo de caso deve ser iniciado com a identificação do objeto a ser estudado e
a problemática, utilizando questões de como, onde e por quê. A partir disso, criam-se
proposições que direcionam as pesquisas e possibilitam a realização de uma leitura minuciosa
sobre o assunto, a fim de criar a unidade de análise, ou seja, o fato que será exposto.
Posteriormente, unem-se os dados do caso com as proposições e pesquisas realizadas,
possibilitando um olhar crítico e global para discussão, interpretação e sugestão de medidas
eficazes (YIN, 2005). Objetivos: Educar o residente de forma permanente, promovendo a
integração da equipe multidisciplinar, com uma aprendizagem ativa, através de debates e
questionamentos, estimulando a construção do conhecimento baseado em evidência científica
e tornando-o protagonista de seu processo de aprendizagem. Metodologia: Os residentes do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança da Maternidade
Darcy Vargas foram divididos em 6 grupos contendo de 4 a 5 profissionais de formações
distintas e mesclando os profissionais do primeiro e segundo ano de residência. Uma vez na

semana é disponibilizado um período de 2 horas para um encontro, onde um dos grupos
apresenta de forma oral e com o auxílio de materiais audiovisuais, um estudo de caso clínico
de sua escolha. São apresentações de no máximo 30 minutos, baseadas em um roteiro padrão
formulado pelas preceptoras, e 01h30 para as discussões que são mediadas por uma
preceptora, onde os residentes podem debater sobre a eficácia das soluções encontradas, quais
outros formatos poderiam ser aplicados e quais consequências poderiam ter. Resultados: Os
estudos de caso clínico proporcionaram momentos de aprendizado, troca de experiências entre
os residentes e a compreensão das atividades realizadas por outros profissionais, e de
serviços. Conclusão: Os estudos de caso clínico permitem a observação de detalhes e a uma
discussão para cada caso, individualmente, proporcionando a formação de profissionais mais
capacitados e com competências adequadas para atuarem no Sistema Único de Saúde. Além
de propiciar uma oportunidade para consolidar o uso das metodologias ativas de ensino e
melhorar o processo de ensino-aprendizagem na residência.
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