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PROPOSTA DE METODOLOGIA ALTERNATIVA DE ENSINO NA 
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ABSTRACT 

 

Objetivo: Testar metodologia alternativa de ensino para médicos residentes de radiologia, 

baseada em métodos de aprendizagem ativa através de modelo hands-on de ensino. 

Métodos: Residentes iniciantes do primeiro ano de residência foram inseridos em cenários 

práticos através de simulação e cada um analisou casos de medicina de urgência e pronto 

atendimento em sua própria workstation. Foi ensinada a sistematização básica da análise de 

exame de imagem por tomografia computadorizada de crânio, tórax e abdome/pelve, seguida 

da propedêutica radiológica para patologias selecionadas de cada área, incluindo a redação final 

do laudo. Foram analisadas a retenção do aprendizado e eficácia da metodologia através de 

avaliações escritas antes e após o término de cada aula. Foram avaliadas ainda as opiniões dos 

residentes sobre o método no final do estudo. 

Resultados: As avaliações pré e pós-teste mostraram aumento médio de 21.8% em relação ao 

conhecimento prévio (74.1% vs. 95.9%, p< 0.0001). Com relação a percepção subjetiva, houve 

boa receptividade pelos residentes ao formato de ensino hands-on. Relataram que as aulas 

práticas geraram maior motivação e satisfação com o programa de residência, bem como 

permitiram dar início mais precoce as atividades práticas da residência, as quais geralmente são 

exercidas pelos residentes do segundo e terceiro anos.  

Conclusão: A metodologia alternativa de ensino proposta foi eficaz para promover o 

aprendizado, aprimorando a formação do residente. 

 

Palavras chave: Internato e Residência/MT, Aprendizagem Ativa, Modelos Educacionais, 

Avaliação Educacional, Tomografia computadorizada 
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INTRODUÇÃO 

O ensino durante a residência de Radiologia e Diagnóstico por Imagem é 

predominantemente constituído por aulas expositivas, conforme modelo de ensino tradicional. 

Neste modelo de ensino, observa-se um fluxo unidirecional de conhecimento: o docente como 

repassador, e o aluno receptor passivo do conhecimento1,2. 

O processo de ensino-aprendizagem durante este período desponta como importante 

questão de interesse e instrumento de constante aperfeiçoamento pelos docentes envolvidos na 

residência médica. Neste sentido, observa-se uma crescente necessidade de modernizar a sala 

de aula, inserindo metodologias mais ativas de ensino e que explorem diferentes estilos de 

aprendizagem3,4,5. 

Diante desta nova realidade, o docente necessita desenvolver novas habilidades para 

transmitir o conhecimento. Ao inverter o fluxo de conhecimento, centralizando o ensino no 

aluno, o docente não perde o seu espaço. Pelo contrário, assume um novo papel, tão ou mais 

importante, como facilitador da construção do conhecimento. 

No intuito de corresponder às necessidades atuais do processo ensino-aprendizagem, o 

modelo de aulas hands-on surge como um complemento atrativo aos métodos tradicionais de 

ensino6. Neste modelo, o docente desempenha papel fundamental como facilitador do processo 

de aquisição do conhecimento, e permite que os residentes participem ativamente, deixando a 

postura passiva como apenas receptor do conteúdo, para assumir uma postura ativa na 

construção do seu próprio conhecimento6,7. 

Ao aprimorar o treinamento oferecido no programa da residência de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, promove-se maior qualidade na educação radiológica, bem como 

maior motivação para os residentes e melhor ambiente acadêmico de ensino. 

É sabido que a qualidade do preparo e capacitação dos residentes caminha em 

consonância com a excelência do serviço, bem como com o reconhecimento dos professores 

vinculados à instituição e envolvidos no ensino. O futuro desta especialidade é determinado 

pela qualidade da educação dos programas de residência7. Neste sentido, a utilização de 

metodologias ativas de ensino apresenta um grande potencial para aprimorar a formação do 

residente e promover uma aprendizagem eficaz8. 

O presente trabalho propõe uma metodologia alternativa de ensino para médicos 

residentes de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, complementar às atividades teóricas 

tradicionais, baseada em métodos de aprendizagem ativa e com aplicação prática do conteúdo, 

empregando o modelo hands-on de ensino. 
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MÉTODOS 

Inicialmente, foi proposta uma metodologia ativa de ensino, surgindo como uma forma 

complementar às aulas teóricas já presentes no programa letivo. Utilizando uma abordagem 

prática e interativa, foi proposto o modelo hands-on de ensino, no qual as aulas aconteceram 

no Laboratório de Ensino Digital (LED) e cada residente possuía acesso aos exames de imagem 

em sua própria workstation. 

Com o intuito de ilustrar o modelo de ensino proposto, foram realizadas aulas práticas 

e interativas destinadas a residentes cursando o primeiro ano da residência de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem. Utilizando casos clínicos próprios do serviço, foi ensinado aos 

residentes iniciantes a sistematização básica da análise de um exame de tomografia 

computadorizada de crânio, tórax e abdome/pelve, seguida da propedêutica radiológica para 

patologias selecionadas de cada área. Por fim, foi demonstrado como relatar os achados 

patológicos e apresentada uma sugestão de relatório. 

Foram escolhidos para a discussão casos de medicina de urgência, dentre eles: acidente 

vascular encefálico isquêmico, tromboembolismo pulmonar agudo, nefrolitíase e abdome 

agudo inflamatório (apendicite e pielonefrite agudas), os quais representam grande parte dos 

pedidos de exame tomográfico do pronto-atendimento. Os residentes foram inseridos em 

cenários práticos por simulação e analisaram cada caso na workstation (Figura 1), com o intuito 

de permitir a sedimentação do aprendizado. 

 

 

Figura 1. Residentes do 1º ano desenvolvendo as atividades no Laboratório de Ensino Digital. 

 

Por fim, foi avaliada a retenção do aprendizado e eficácia desta metodologia através de 

avaliações escritas antes e após o término de cada aula (avaliações pré-teste e pós-teste), com o 
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intuito de fornecer feedback positivo aos residentes. Foi verificada ainda a adesão dos residentes 

a este método prático de ensino, além de suas opiniões acerca deste formato de aula. 

A participação dos residentes foi voluntária e ocorreu após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a análise inferencial dos dados coletados nesta pesquisa, foi calculado o percentual 

de acerto nas avaliações pré-teste e pós-teste. A hipótese de normalidade dos dados em relação 

aos percentuais de acerto foi confirmada por meio da estatística de Shapiro-Wilk (W = 0.936, 

p = 0.071). Assim, o teste t de Student pareado foi utilizado para investigar se a avaliação pré-

teste diferiu da avaliação pós-teste. 

Para investigar se houve diferença de conhecimento individualmente entre os alunos e 

por setor nas avaliações pré-teste e pós-teste, foi utilizado o teste ANOVA.  

As análises foram realizadas com o programa R versão 3.4.3 para Windows. Em todas 

as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado o nível de significância de 

5% (p ≤ 0,05). 

 

RESULTADOS 

Todos os residentes de primeiro ano da residência de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem aceitaram participar do estudo. Dois deles foram excluídos da análise quantitativa, pois 

não realizaram a avaliação pré-teste (1 residente) ou pós-teste (1 residente), totalizando, assim, 

10 residentes. 

O percentual médio de acerto na avaliação pré-teste foi de 74,1% e na avaliação pós-

teste foi de 95,9%. A Tabela 1 demonstra os percentuais médios de acerto das avaliações pré-

teste e pós-teste com os respectivos desvios-padrão e intervalos de confiança de 95%. O teste t 

demonstrou que a avaliação pós-teste foi estatisticamente superior à avaliação pré-teste (t(29) = 

-6.777, p < 0.0001). 

 

Tabela 1 - Comparação entre as médias de acerto das avaliações pré-teste e pós-teste 

Avaliação  Média DP IC 95% 

Pré-teste 0.741 0.171 0.677-0.805 

Pós-teste 0.959 0.073 0.932-0.986 

DP = desvio padrão, IC = intervalo de confiança 
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Analisando por setor, verificamos que não houve diferença entre os alunos na avaliação 

pré-teste (F(3) = 0.893, p = 0.421) e na avaliação pós-teste (F(9) = 1.028, p = 0.371). A Tabela 2 

demonstra os percentuais médios de acerto das avaliações pré-teste e pós-teste por setor com 

os respectivos desvios-padrão e intervalos de confiança de 95%. O teste t demonstrou que a 

avaliação pós-teste foi estatisticamente superior à avaliação pré-teste para o setor de abdome 

(t(9) = -4.070, p = 0.003), neuro (t(9) = -3.597, p = 0.006) e tórax (t(9) = -4.548, p = 0.001). 

 

Tabela 2 - Comparação entre as médias de acerto das avaliações pré-teste e pós-teste por setor 

Setor Avaliação Média DP IC 95% 

Abdome Pré-teste 0.792 0.081 0.734 -0.850 

 Pós-teste 0.942 0.104 0.867 -1.016 

Neuro Pré-teste 0.743 0.241 0.571-0.915 

 Pós-teste 0.986 0.045 0.953-1.018 

Tórax Pré-teste 0.689 0.155 0.578 -0.800 

 Pós-teste 0.950 0.055 0.910-0.990 

DP = desvio padrão, IC = intervalo de confiança 

 

Analisando individualmente cada aluno, verificamos que não houve diferença entre eles 

na avaliação pré-teste (F(9) = 0.800, p = 0.621) e na avaliação pós-teste (F(9) = 1.143, p = 0.380) 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Distribuição das avaliações pré-teste e pós-teste por aluno. 
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Com relação a percepção subjetiva, houve boa receptividade pelos residentes ao formato 

de ensino hands-on, os quais relataram reconhecer a importância de aulas práticas para 

complementar a formação. Relataram ainda que as aulas práticas geraram maior motivação e 

satisfação com o programa de residência, bem como permitiram dar início mais precoce as 

atividades práticas da residência, as quais geralmente são exercidas pelos residentes do segundo 

e terceiro anos. Os residentes manifestaram ainda o desejo de ter mais aulas práticas neste 

modelo hands-on.  

 

DISCUSSÃO  

Nossos resultados demonstram que a metodologia ativa de ensino proposta permitiu 

aquisição de conhecimento em relação ao conteúdo prévio dos residentes nas dinâmicas de 

discussão dos exames. Observamos um aumento médio de 21.8% em relação ao conhecimento 

prévio. 

Ao analisarmos os alunos individualmente, observamos que não havia diferenças 

significativas entre eles antes e após o modelo hands-on de ensino, permitindo inferir que o 

conhecimento adquirido foi decorrente da metodologia aplicada. O percentual médio de acerto 

na avaliação aplicada previamente à dinâmica de casos variou de 57,8 a 88,0% e, após a 

dinâmica, variou de 87,0 a 100,0%. 

Foi demonstrado que o conhecimento prévio e posterior à intervenção metodológica era 

homogêneo entre os residentes em estudo, permitindo concluir a eficácia da metodologia de 

ensino. Destaca-se a importância da homogeneidade do grupo testado como um aspecto 

determinante, uma vez que em uma amostra na qual o número é reduzido, um único indivíduo 

com média muito discrepante dos demais pode determinar um efeito positivo ou negativo sobre 

o resultado final. 

A habilidade de discutir e laudar exames é uma das características requeridas ao 

residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem durante o exercício da profissão e deve ser 

desenvolvida no ambiente acadêmico. Investir em um treinamento de excelência para os 

residentes é de grande importância para a formação profissional e para a qualidade do programa 

de residência médica8. 

Métodos de ensino hands-on e baseados em simulação estão se tornando cada vez mais 

amplamente utilizados em radiologia e têm o potencial de serem usados para aquisição de 

habilidades interpretativas. A aula prática constitui um importante recurso metodológico 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem, alia teoria à prática, despertando a curiosidade 
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e o interesse do residente. Transforma o estudante em sujeito da aprendizagem, possibilitando 

que o mesmo desenvolva habilidades e competências específicas. 

Embora o método convencional de ensino expositivo seja eficaz em apresentar o assunto 

para um grande número de pessoas, a utilização de metodologias alternativas e complementares 

de ensino aprimora a retenção do conhecimento e estimula o desenvolvimento de habilidades 

práticas. Além disso, a aprendizagem torna-se mais significativa e motivadora quando os 

conhecimentos teóricos dos residentes são aproveitados e aplicados em situações práticas. 

Ressalta-se que um sistema de avaliação atrelado à aula pode ser uma maneira de fornecer 

feedback positivo aos residentes, bem como ferramenta para avaliar a didática aplicada e a 

retenção do conhecimento. 

A receptividade positiva ao formato de ensino hands-on demonstrou que os residentes 

reconhecem a importância de aulas práticas para complementar a formação. 

As aulas práticas, ao prepararem o residente para avaliar exames de tomografia 

computadorizada das patologias mais prevalentes do pronto-socorro, possibilitaram ao 

residente do primeiro ano melhor aproveitamento durante os plantões de emergência da 

residência. Ademais, ao reconhecerem a aplicação prática do conteúdo ensinado, referiram 

maior estímulo para o estudo e maior motivação desde o início da residência. 

 

CONCLUSÃO  

O processo de ensino-aprendizagem durante a residência encontra-se em 

aperfeiçoamento constante. É sabido que a qualidade do preparo e capacitação dos residentes 

caminha em consonância com a excelência do serviço, bem como com o reconhecimento dos 

professores vinculados à instituição e envolvidos no ensino. Portanto, faz-se extremamente 

necessário investir na formação do residente. 

Neste sentido, a utilização de metodologias ativas de ensino surge como ferramenta 

importante para aprimorar a qualidade da educação, uma vez que envolve a reprodução do 

conhecimento teórico e sua aplicação em situações práticas, consolidando assim o conteúdo. 

Com o presente estudo, concluímos que a metodologia alternativa de ensino proposta 

(modelo hands-on) foi eficaz para promover o aprendizado e apresentou boa aceitação pelos 

residentes.  
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