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12.001 
ENSINO DA FARMACOLOGIA NA UNIVASF: PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 
DO CURSO DE MEDICINA 
Lima, J. T.1; Silva, A. P. M.2; Castro-Neto, D. N. O.2; Brasileiro, R. B.2; Sousa, J. 
L. M.2; Mesquita, R. F.2; Domingues, F. R. D.2; Saraiva-Junior, J. C.2; Barros, A. 
C. M.2; Almeida, G. N. P.2; Almeida, J. R. G. S.2; Quintans-Junior, L. J.2; Nunes, 
X. P.2 - 1UFPB - Ciências Farmacêuticas; 2UNIVASF - Medicina 
Introdução: As instituições responsáveis pela formação dos profissionais de 
saúde têm pela frente um desafio: inovar ações educacionais nas escolas 
médicas. No campo de ensino das ciências da saúde, tem-se questionado a 
utilidade dos conhecimentos de muitas disciplinas e sua aplicabilidade 
profissional. A valorização dos estudantes, enquanto sujeitos ativos na 
transformação das práticas de saúde, com compromisso social e agentes 
(re)construtores de seus conhecimentos, constitui a mais recente abordagem 
nesse campo. Objetivos: Analisar as concepções dos estudantes do 1º e 2º 
períodos do Curso de Medicina (que não cursaram a disciplina farmacologia) 
sobre o ensino, a relação docentes-discentes, suas expectativas e interesse e 
a infra-estrutura fornecida pela instituição e relacioná-las com as dos demais 
estudantes do 3º, 4º e 5º períodos (que cursaram a disciplina). Método: Foi 
aplicado um questionário estruturado de auto-preenchimento, com perguntas 
abertas e fechadas a 158 estudantes de Medicina que não vivenciaram e que 
já vivenciaram a disciplina farmacologia. Resultados: Em relação aos alunos 
que não cursaram a disciplina (48,1 %), observa-se que a maioria diferencia 
bem alguns conceitos básicos para o seu entendimento. Interessantemente, 
mesmo ainda não tendo conhecimentos sobre a farmacologia, a grande maioria 
(94,7 %) tem expectativa muito boa e todos eles responderam que a vêem 
como uma disciplina difícil e importante, sendo que 97,4 % a consideram de 
extrema importância para sua formação profissional. Entre os que cursaram 
(51,9 %), observou-se que 96,3 % acharam a disciplina muito interessante, 
porém, 71,6 % deles relataram que suas expectativas não foram atingidas, 
apesar de que a maioria deles (65,8 %) respondeu que o número de docentes 
é suficiente e ministram os assuntos abordados de forma didática (60,9 %). 78 
% acham o número de livros de farmacologia disponíveis na biblioteca 
insuficiente. A grande maioria (98,8 %) respondeu que o laboratório de 
farmacologia atende suas expectativas e que as aulas práticas são de grande 
importância para a formação dos estudantes e 75,6 % deles acham que podem 
aplicar seu conhecimento de farmacologia na prática clínica. Discussão: 
Percebe-se que os alunos, ao chegarem à Universidade, já têm uma grande 
expectativa e curiosidade em relação à farmacologia. Além disso, a maioria 
deles, antes de vivenciarem a disciplina já entende muitos aspectos básicos, o 
que faz com que possam relacionar suas expectativas com o que é realmente 
vivido durante a disciplina. Como uma parcela considerável de alunos relatou 
que suas expectativas a respeito da farmacologia não foram atingidas e 
confrontando tal resultado com os outros observados em relação ao ensino, 
podemos concluir que há necessidade de uma melhor adequação do conteúdo 
e interação entre docentes e discentes no processo de elaboração dos 
programas da disciplina. Desta forma, acreditamos possibilitar que haja 
respostas para que uma inovação educacional aconteça em relação ao ensino 



da farmacologia e, assim, estaremos contribuindo para formar um profissional 
capacitado para o exercício da Medicina. Apoio Financeiro: 
PRODESCAPE/UNIVASF 



12.002 
PARTICIPAÇÃO DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NO ENSINO DA 
FARMACOLOGIA NA UNIVASF 
Castro-Neto, D. N. O.1; Silva, A. P. M.1; Brasileiro, R. B.1; Sousa, J. L. 
M.1; Mesquita, R. F.1; Domingues, F. R. D.1; Saraiva-Junior, J. C.1; Barros, A. 
C. M.1; Almeida, G. N. P.1; Quintans-Junior, L. J.1; Nunes, X. P.1; Almeida, J. R. 
G. S.1; Lima, J. T.2 - 1UNIVASF - Medicina; 2UFPB - Ciências Farmacêuticas 
Introdução: A necessidade de inovar o ensino da farmacologia, tornando-o 
motivador, levou o grupo de docentes e monitores das disciplinas Farmacologia 
Básica e Aplicada para enfermagem a elaborar um programa de ensino para a 
graduação que pudesse desenvolver um conteúdo teórico de farmacologia 
tendo como referência principal a boa relação entre docentes e discentes, bem 
como um conhecimento prévio de suas aspirações sobre a disciplina. 
Métodos: Para tanto foi avaliada a percepção dos alunos, que já cursaram e 
que ainda não cursaram a disciplina farmacologia no curso de enfermagem, 
sobre o ensino e as expectativas em relação a tal disciplina. Foi aplicado um 
questionário estruturado de auto-preenchimento, com perguntas abertas e 
fechadas a 124 estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem da 
UNIVASF, avaliando-se desde as expectativas e interesse dos alunos pela 
disciplina até a infra-estrutura fornecida pela instituição, como biblioteca, livros 
didáticos, laboratórios, dentre outros. Resultados: em relação aos alunos que 
não cursaram a disciplina (54 %), observa-se claramente que há uma confusão 
de conceitos importantes para o aprendizado da farmacologia (diferenciar 
fármaco e medicamento, por exemplo), visto que, aproximadamente 50 % 
deles não conseguiram definí-los. Outro dado interessante é que mesmo não 
tendo conhecimento básico sobre a disciplina, cerca de 82 % deles têm uma 
expectativa boa ou muito boa em relação a ela e 89,5 % a consideram de 
extrema importância para sua formação profissional. Entre os que já cursaram 
(46 %), todos acharam a disciplina interessante, o conteúdo proposto, a 
qualidade das aulas ministradas, mas, 61,4 % deles acham que a disciplina 
merece maior aparato teórico e ainda, a grande maioria (96,5 %) acha 
importante as aulas práticas de farmacologia (“pois proporcionam uma melhor 
fixação do aprendizado”). 70,2 % dos estudantes consideram as bibliografias 
disponíveis na biblioteca, bem como a estrutura do laboratório, suficientes para 
um bom aprendizado e que suas expectativas em relação à farmacologia no 
início do curso foram realmente alcançadas. Discussão: Comparando-se os 
dois grupos estudados percebemos que os alunos, ao chegarem à 
Universidade, já têm uma grande expectativa em relação à farmacologia. Isso 
mostra que há certo grau de consciência. O que também foi refletido em 
relação ao que é por eles vivenciado. Observa-se também que há uma 
necessidade de reformulação dos conteúdos teóricos por parte do corpo 
docente visando um melhor embasamento dos alunos, tanto para os que ainda 
irão cursar a disciplina como para os que já cursaram. Acreditamos que assim, 
estaremos formando um melhor profissional para o exercício da 
enfermagem. Apoio Financeiro: PRODESCAPE/UNIVASF 684  
 


