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RESUMO 
  

A metodologia interativa apresentada neste trabalho é denominada “QUIZ IN TIME” - MEDICINA (teste de 
tempo) que é uma ferramenta auxiliar de avaliação para composição do conceito do aluno. Esse método avalia 
os conhecimentos em medicina por meio de provas aplicadas, utilizando exposição de multimídia e leitura 
dinâmica e contendo questões com alternativas sobre temas pré-estabelecidos, obtidos na literatura adotada 
na escola (Universidade Estadual de Maringá). Para a resolução das questões, geralmente casos clínicos que 
simulam situações reais, são formados grupos em que os alunos podem discutir entre si para responder a 
perguntas de múltipla escolha, porém com um tempo cronometrado. Ao final de cada questão, o orientador 
organiza uma discussão com os alunos sobre o caso exposto, procurando sanar as dúvidas que restaram. 
Assim, o “quiz in time” ajuda no preparo e na capacitação do aluno de medicina, a fim de que seu aprendizado 
esteja centrado numa prática médica baseada em evidências e o mais próximo da sua futura realidade, seja 
em hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios, pronto-socorros, etc. Isso ocorre, porque o método abrange, 
além de puro conhecimento teórico, também a discussão entre colegas para a escolha de condutas e propõe 
maior desenvolvimento do raciocínio clínico dos discentes e não uma simples escolha de resposta (MITRE, 
2008). Desta forma, além do conteúdo, são trabalhadas outras habilidades necessárias à prática médica, como 
autonomia para buscar novos conhecimentos, flexibilidade para trabalhar em grupo e criticismo em relação ao 
próprio conhecimento e ao dos outros (GONTIJO, 2015). 
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1  INTRODUÇÃO  
 

Os tempos atuais, marcados pela globalização e rápido fluxo de informações, 
evidenciaram a necessidade de metodologias de ensino que não seguissem o padrão 
“bancário”, no qual um deposita as informações e o outro precisa apenas memorizá-las 
(MITRE, 2008). O trabalho médico, em especial, destaca-se em sua amplitude, 
transitoriedade, dinamicidade do conhecimento, e complexidade, de forma que a formação 
deste profissional deve ultrapassar tal dimensão conteudista. 

Salienta-se, então, a importância de metodologias que abranjam as múltiplas facetas 
do saber médico, que incluem não só o conteúdo em si, mas também a autonomia para 
buscar novos conhecimentos, a flexibilidade para trabalhar em grupo, e o criticismo em 
relação ao seu conhecimento e aos dos outros (GONTIJO, 2015). Nesse sentido, as 
metodologias ativas se sobressaem: ao enfrentar problematização com casos clínicos e 
situações dinâmicas em grupo, o aluno precisa exercitar seu espírito crítico-reflexivo para 
buscar conhecimentos relevantes ao problema, ao mesmo tempo em que precisa 
demonstrar responsabilidade, ética e sensibilidade com seus colegas (MITRE, 2008; 
BERBEL, 2011). 

Ademais, seria interessante se as práticas de avaliação fossem também alinhadas 
com tal metodologia de ensino, uma vez que servem para acompanhar o desenvolvimento 
dos discentes e reconhecer suas dificuldades, logo, a fim de realizar uma intervenção a 
tempo.  Assim, sugere-se um processo amplo, para que o próprio discente reconheça e 
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reflita seus progressos, resistências e dificuldades, além de deliberar sobre suas ações 
seguintes (MITRE, 2008).  

Em outras palavras, procura-se uma avaliação formativa, na qual o docente 
acompanha continuamente o aprendizado dos alunos e fornece feedback imediato sobre 
seus desempenhos. Os alunos, então, podem se auto-avaliar e procurar por estratégias para 
superar suas dificuldades (GONTIJO, 2015). 

Esta habilidade de auto-avaliação construtiva é pouco trabalhada diretamente em 
modelos tradicionais, como nas avaliações somáticas, feitas apenas no final do curso para a 
aprovação ou não do aluno para sua progressão no mesmo ou para certificação. Contudo, 
essa prática capacita o aluno a ser também agente atuante em seu desenvolvimento 
profissional, e pode ser uma questão central trabalhada na educação médica (DOMINGUES, 
2007). 

Em virtude destes aspectos, o projeto apresentado tem a proposta de atividade 
formulada com vista à melhoria do processo ensino-aprendizado dos docentes e discentes, 
atendendo às exigências da atualidade. Além disso, procura propiciar uma reflexão crítica 
sobre os métodos de ensino atuais, indicando meios para sua reformulação e 
desenvolvimento, ainda promovendo aprimoramento do conhecimento científico e 
conduzindo o aluno, o professor, a instituição e a própria sociedade a um processo de 
análise e avaliação crítica. 

Sendo um novo modelo de avaliação do ensino, o mesmo propicia um estudo 
dinâmico e atualizado aos alunos e incentiva o trabalho em equipe, facilitando também sua 
integração. Não só promove uma vivência da prática médica baseada em evidências 
científicas, mais também cria um ambiente mais próximo da realidade na formação do aluno. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 A avaliação acontece na graduação em medicina dentro da disciplina de clínica 
cirúrgica, presente no quinto e no sexto ano e é feita por meio da projeção de perguntas, 
sendo esses casos clínicos de provas de residência de outras instituições, disponíveis em 
um banco de questões dos orientadores e em seguida por projeção das alternativas de 
respostas em múltipla escolha. Os alunos são divididos em grupos e de dois em dois os 
grupos competem entre si durante as avaliações. Nessa competição, um dos grupos é 
composto por alunos do quinto ano da graduação de medicina e o outro grupo composto por 
alunos do sexto ano. Num primeiro momento os alunos fazem a leitura do caso para escolha 
da resposta em um tempo cronometrado. As respostas escolhidas individualmente são 
apresentadas pelos alunos em forma de plaquetas coloridas para cada alternativa, 
fotografadas para identificação das respostas corretas de cada aluno e comparação com as 
respostas dadas por todo o grupo. Cada avaliação no tempo teste tem nota de 0 a 10, 
proporcional ao total de perguntas, computadas individualmente para cada aluno, e 
coletivamente ao grupo ao qual pertence. Grupos de 5 ou mais alunos poderão ser 
comparados entre si. Ao final de cada pergunta respondida a alternativa correta é revelada e 
então há uma discussão sobre o tema abordado com o professor orientador. Após isto 
realizado, procede-se a continuidade do evento com a próxima pergunta. Desse modo, o 
próprio aluno é capaz de verificar seu desempenho durante a execução do teste, com 
saneamento de dúvidas em tempo real e imediato.  
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A análise contou com as avaliações de 261 alunos de quintos e sextos anos da 
graduação em medicina na área de clínica cirúrgica na UEM, realizadas ao longo do ano de 
2018 e o primeiro semestre do ano de 2019, totalizando 16 testes. Para as comparações 
entre os grupos, foi utilizado de um método estatístico (teste do qui-quadrado), sendo 
considerados seus valores significantes para P ≤ 0,05 entre as médias obtidas. Os 
resultados serão apresentados em um outro trabalho. Tal metodologia de avaliação ativa se 
provou muito útil ao simular melhor a prática clínica, pois aprimora o raciocínio clínico, 
fundamental para uma boa formação médica, ao introduzir uma discussão do caso clínico 
exposto entre os colegas de cada grupo. Desta forma, o aluno é estimulado a escolher uma 
conduta baseada em conhecimento científico sólido, uma vez que precisa apresentar 
argumentos para justificar sua resposta frente aos seus colegas. 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

  O teste “Quiz in time” como meio de avaliação ainda é um método novo, mas tem se 
mostrado eficaz ao despertar no aluno de medicina outros aspectos necessários para a sua 
formação, que vão além do conteúdo teórico. Esse modelo se mostra como uma alternativa 
mais compatível com o uso de metodologias ativas de ensino, as quais estão sendo cada 
vez mais usadas no meio acadêmico atual, pois propõe uma melhor qualificação do aluno, 
levando-o a maiores questionamentos sobre o seu próprio conhecimento, construindo e 
aperfeiçoando o raciocínio clínico, fundamental à prática médica. 
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