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INTRODUÇÃO: A pandemia da COVID-19 iniciou-se no ano de 2020 e ocasionou cerca 
de 230.500.000 de casos confirmados e aproximadamente 4.700.000 mortes no mundo 
todo. Em meio às restrições impostas e ao isolamento social foi necessária uma 
reestruturação dos modelos educacionais em prática até então. Com o objetivo de 
minimizar o prejuízo aos estudantes, várias instituições ao redor do mundo optaram pela 
educação continuada de maneira remota. Na área da educação médica, a pandemia 
dificultou o aprendizado presencial “a beira do leito”, assim, foi necessária a criação e 
estabelecimento de métodos novos de ensino aos acadêmicos de medicina. Nesse 
contexto, o presente trabalho visou identificar características positivas e negativas do 
ensino remoto no curso de medicina em uma Instituição de Ensino Superior Privado. 
OBJETIVOS: O objetivo principal do presente estudo consiste em identificar 
características do ensino médico remoto que poderão ser mantidas após a pandemia. 
Como objetivos específicos, estão incluídos identificar características do ensino médico à 
distância que possuem boa aprovação por parte dos estudantes e questionar sobre a 
possibilidade da manutenção de recursos didáticos online como forma complementar ao 
plano curricular. MÉTODOS: Tal pesquisa consiste em um estudo exploratório descritivo 
de abordagem quantitativa e recorte transversal e método de levantamento de dados 
(Survey). Os participantes de tal pesquisa são acadêmicos de medicina de uma IESP), 
com idade superior a 18 anos, que cursaram ao menos um semestre de ensino presencial 
da medicina e que também cursaram o ensino da medicina a distância online durante um 
semestre. Para coleta das informações, utilizou-se de um questionário da plataforma 
Google Forms, o qual seguiu o modelo Likert, com opções de respostas “concordo 
totalmente”, “concordo”, “não concordo nem discordo”, “discordo” e “discordo totalmente”. 
Os riscos da pesquisa incluem perda de anonimato, por isso os dados estão guardados 
em arquivo próprio de posse apenas dos pesquisadores, o qual será mantido por 5 anos. 
Já os benefícios da pesquisa incluem identificar se algumas ferramentas de ensino médico 
podem ser mantidas para ensino aplicado à medicina após o período de pandemia. Tal 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Pequeno 
Príncipe, sob o parecer 44663321.3. RESULTADOS: Até o presente momento, foram 
registradas 62 respostas na plataforma Google Forms. A idade dos participantes variou 
entre 19 e 33 anos, sendo 23,4 a idade média. O intervalo acadêmico contemplado foi do 
4º ao 10º período, ou seja, indivíduos que cursaram tais períodos durante o segundo 



 

 

semestre de 2021. Assim,  30,6% das respostas foram de indivíduos do 6º período e 3,8% 
dos 5º e 9º períodos. Sobre o acesso à internet, a maioria afirmou possuir internet, e que 
sua qualidade impacta diretamente na experiência remota. Os períodos cursados 
remotamente pelos candidatos seguem a seguinte relação: 2º (9,7%), 3º (16,1%), 4º 
(50%), 5º (62,9%), 6º (64,5%), 7º (40,3%), 8º (22,6%), 9º (4,8%), 10º (3,2%). Sobre as 
ferramentas disponíveis, destaca-se o uso de smartphone (95,2%) e notebook (98,4%). Já 
sobre as ferramentas disponíveis no âmbito das aulas, 98,4% utilizaram plataformas de 
videoconferência, seguida por aulas síncronas (96,8%), estudo prévio (e/ou outros 
materiais disponibilizados) com 91,9%, PowerPoint (90,3%), aulas assíncronas (gravadas) 
com 85,5%, pré-teste e pós-teste (64,5%), assistência técnica (51,6%) e, tecnologia de 
simulação virtual (37,1%). Ainda, algumas frases foram reveladas no formulário e os 
participantes deveriam responder, conforme a escala Likert, o quanto concordavam e/ou 
discordavam das frases. Quanto à frase “As aulas remotas são iguais as presenciais”, 
90,3% discordaram total ou parcialmente, já se referindo a “Me senti mais estimulado a 
participar das aulas remotas do que nas presenciais”, 79% discordaram. Sobre “Aulas 
gravadas auxiliam no aprendizado por poderem ser assistidas várias vezes”, 79% 
concordaram total ou parcialmente. Quanto à frase “O ensino a distância trouxe inovações 
de ensino que poderão continuar sendo utilizadas no curso de medicina em um período 
pós-pandemia”, 88,7% concordaram. Já sobre as mudanças de grade horária no período 
de pandemia, as respostas mostraram-se bastante heterogêneas, assim como a 
organização dos alunos e a utilização de recursos gráficos nas aulas. Quanto a frase “As 
aulas remotas me ajudaram a desenvolver competências em telemedicina” 71% dos 
estudantes concordaram, e sobre “No período de distanciamento social fiz adesão de 
algum aplicativo ou plataforma de educação médica independente da minha instituição de 
ensino.” 64,5% dos concordaram. Aplicando-se as percepções dos alunos, sobre 
“Algumas unidades curriculares poderiam ser ministradas parcialmente de maneira remota 
sem déficit de aprendizado no período pós-pandemia”, 75,8% dos alunos concordaram 
parcial ou totalmente. Os alunos participantes votaram em algumas disciplinas que 
poderiam ser ministradas parcialmente de maneira remota sem déficit de aprendizado no 
período pós-pandemia. As mais votadas foram as unidades com aspecto mais teórico 
como a AA (88,7%), SI (87,1%) e IEC teórico (83,9%). Dentro da pesquisa ainda foi 
registrado algumas unidades curriculares que os alunos acreditam que não poderiam ser 
ministradas de maneira remota por ter déficit em sua formação. A grande maioria destas 
unidades curriculares são as com o foco de prática como em HMC (100%), IEC prática 
(93,5%) e o ENC (87%). CONCLUSÃO: A presente pesquisa segue em andamento, e 
com base no número de respostas atual ao formulário percebe-se que algumas disciplinas 
ministradas de forma remota no período de pandemia, segundo a maioria dos estudantes, 
podem seguir sendo ministradas de maneira remota, enquanto outras, na visão dos 
acadêmicos, devem ser essencialmente presenciais. O trabalho, entretanto, segue ainda 
na fase de coleta de dados, com a divulgação do formulário para as turmas que se 
encaixam nos critérios de inclusão. 
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