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Resumo: Imersão em 360º faz parte do mundo virtual de muitos jovens e pode ajudar a 

despertar um maior interesse dos estudantes a buscar ativamente mais conhecimentos. 

Objetivos: Apresentar a experiência vivenciada na disciplina de urgência-emergência de 

alunos do 6º ano do ensino médico. Relato de Experiência: Em 2017, alunos da disciplina de 

urgência-emergência foram apresentados ao tema de tromboembolismo pulmonar  no formato 

de uma aula tradicional (aula expositiva) e uma aula onde o recurso de imersão em 360º foi 

utilizado. O conteúdo era preliminar a entrada dos mesmos nos ambientes de simulação ou de 

atividade prática. Como ocorre em algumas aulas da disciplina, foi realizada uma avaliação 

diagnóstica sobre o conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados na referida aula, assim 

como sobre o conhecimento dos mesmos sobre diferentes estratégias de metodologia de 

ensino e da utilização da tecnologia em 360º para o ensino da medicina. Após a aula, os 

mesmos questionamentos foram feitos e um parecer acerca das sensações vivenciadas e 

percebidas em cada uma das aulas foi solicitado a ser entregue individualmente.  Resultados: 

A expectativa quanto ao tema foi similar em ambas as aulas, assim como o nível de 

conhecimento inicial sobre o tema. As metodologias de ensino mais conhecidas foram as 

aulas expositivas, expositivas dialogadas, seminários, discussões de casos clínicos e ambiente 

de simulação. O recurso da imersão em 360º para ensino-aprendizagem de conteúdos médicos 

não era de conhecimento do grupo, que fazia relação a esta tecnologia mais para jogos virtuais 

ou outras formas de entretenimento. A imersão em 360º foi percebida como uma estratégia 

interessante e praticamente real como preparatória para as atividades de simulação e práticas, 

despertando um maior interesse dos alunos pelo conteúdo. Conclusões: Estratégias ativas de 

aprendizagem auxiliadas pela tecnologia, podem despertar maior interesse dos alunos na 

busca de um aprendizado mais ativo.  
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Introdução 

 

A disciplina de Medicina de Urgência da Universidade Federal de São Paulo foi 

inserida no currículo do curso médico em 2002, no quarto e sexto ano, e desde sua 

implantação, vem seguindo os princípios da Medicina Baseada em Evidências.  
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A utilização de metodologias ativas de aprendizagem tem sido o enfoque nesta 

disciplina e recentemente foram introduzidos os princípios da simulação para os alunos do 

sexto ano, onde temos uma média de oito a doze casos simulados por grupos. 

A técnica de simulação utilizada é a de alta fidelidade, tendo o debriefing como a base 

do ensinamento, bem como a sala de aula invertida como uma das estratégias para estas 

simulações. 

Tem sido um dos grandes desafios no ensino dos alunos do internato o tema de 

tromboembolismo pulmonar (TEP), uma urgência que a suspeita deve ser pensada em cima 

dos fatores de risco. O tromboembolismo é a terceira emergência cardiovascular mais 

frequente no mundo, com mortalidade em torno de 8%.  Se o diagnóstico não for pensado, a 

mortalidade sobe para 30%. Pensar em TEP significa pensar em fatores de risco que 

desencadeiam esta doença, o quadro clínico, que é muito diversificado, assim como o 

aumento de sua prevalência devido ao envelhecimento populacional, aumento de neoplasias e 

obesidade em todas as faixas etária. Cabe lembrar que 75% dos TEP ocorrem em pacientes 

acamados (hospitalizados). 

Um dos recursos tecnológicos que vem propiciando interesse cada vez maior dos 

estudantes e professores é a realidade virtual, onde temos uma interface aluno-computador 

totalmente imersiva e interativa. Esta imersão e interatividade possibilita uma experiência 

realística aos alunos e uma forma de estudar de acordo com as preferências de caso usuário, 

tornando-se única e adequada à demanda individual. 

A realidade virtual em ambiente imersivo em 360º graus torna possível a aplicação de 

processos interativos de ensino-aprendizagem, bem como de novas habilidades, estimulando o  

raciocínio, a reflexão, a criação, a autonomia e autoria.  

O ensino do TEP para os alunos do sexto ano do curso médico de forma simulada, 

utilizando sala de aula invertida e princípios da realidade virtual é uma forma educativa, 

didática e prática de fazer o aluno aprender este assunto de tanta importância nas emergências 

cardiovasculares. 

 

Marco Teórico:  

 

As mudanças na educação ao longo dos séculos, conduzidas por diferentes pensadores 

como Montessori, Frenet, Piaget, Vygostsky, Ausubel, Freire e Foucault, entre outros foram 

as propulsoras do desenvolvimento de metodologias ativas  de ensino, com objetivo de termos 

indivíduos mais críticos, reflexivos, formadores de opinião e independentes. O estudante 

passa a assumir o protagonismo de seu aprendizado e as aulas, amparadas em novas 



 

tecnologias, favorecem abertura de espaços para aprendizagem e uma eliminação de barreiras 

arquitetônicas, propicia que o mundo real esteja muito próximo de nós e fornece autonomia 

para o estudante escolher o melhor caminho a seguir e qual a ordem, a linha de raciocínio que 

mais facilita seu entendimento do assunto, do contexto.  A realidade virtual é um recurso 

tecnológico também utilizado no desenvolvimento de objetos de aprendizagem que possibilita 

imersão e interatividade. A criação de ambientes e locais específicos que consiga colocar o 

aluno o mais próximo possível de seu ambiente de prática, favorece descobrir ou redescobrir a 

significância do conteúdo/tema e aproxima o aluno no ambiente virtual de seu ambiente real 

de aprendizagem e prática assistencial/clínica. A possibilidade de escolher o melhor caminho 

a percorrer em busca de adquirir seu conhecimento, também faz deste ambiente virtual de 

aprendizagem, gerando autonomia ao estudante na busca da melhor forma de aprender. A 

aprendizagem híbrida possibilita agregar espaços reais e virtuais, atividades, materiais, 

técnicas e tecnologias, propiciando um aprendizado mais autônomo e realístico, mesmo em 

situações onde nem sempre o estar presente nos cenários apresentados é uma prática 

facilitada, por mais que seja ideal. A utilização de técnicas de sala de aula invertida, também 

uma forma de aprendizagem híbrida, divulgada por Bergmann e Sams em 2016, propicia uma 

otimização do tempo e favorece autonomia, individualidade do aprendizado e flexibilidade. 

 

Objetivos:  

 

Apresentar a experiência vivenciada na disciplina de urgência-emergência de alunos 

do 6º ano do ensino médico.  

 

Metodologia: 

 

Em 2017, alunos da disciplina de urgência-emergência foram apresentados ao tema de 

tromboembolismo pulmonar no formato de uma aula tradicional (aula expositiva) (Fig.1) e 

uma aula onde o recurso de imersão em 360º foi utilizado. O conteúdo era preliminar a 

entrada dos mesmos nos ambientes de simulação ou de atividade prática. Para a confecção do 

material em 360º, professores da disciplina de didática e o responsável pela disciplina de 

urgência e emergência para o sexto ano do curso médico, programaram a atividade que seria 

disponibilizada em ambiente virtual e no ambiente presencial. Foi elaborado um plano de aula 

onde o conteúdo da aula expositiva seria apresentado em Microsoft PowerPoint (Fig.1).  

 

 



 

FIGURA.1 Ambiente real de uma aula expositiva (ilustrativa) para alunos do sexto ano do curso de Medicina. 

 
Fonte: documentação própria dos autores 

 

Para que o ambiente virtual fosse o mais próximo do ambiente real de um pronto 

socorro de urgência, foi feito um vídeo na sala de urgência onde havia uma paciente em 

avaliação, com a devida autorização da mesma, respeitando o seu anonimato (Fig.2).  

 

FIGURA.2 Paciente real em uma das alas da Urgência/Emergência do Hospital, local onde os alunos 

desenvolvem atividades práticas. 

 
Fonte: documentação própria dos autores 

 

Foi separado uma angiotomografia ilustrativa de um tromboembolismo pulmonar para 

ser disponibilizada aos alunos e gravado um vídeo no qual o professor discute com os alunos 

o exame (Fig.3).  

 



 

FIGURA.3 Professor apresentando e discutindo o exame de Angiotomografia para a câmera, simulando estar 

falando diretamente com o aluno.          

 
Fonte: documentação própria dos autores 

 

Também se buscou no YouTube um vídeo bem ilustrativo de um procedimento 

invasivo para tratamento de TEP feito em serviço de referência no exterior. Foi elaborado o 

planejamento da aula no laboratório de simulação realística da Universidade Federal de São 

Paulo-UNIFESP e procedeu-se a gravação de um vídeo, simulando um atendimento de uma 

paciente com TEP. Em todos estes vídeos, o professor foi orientado a comunicar-se olhando 

diretamente para a câmera onde as imagens estavam sendo capturadas em 360º, para que ele 

“conversasse” com o aluno (Fig.4) que depois estaria usando a imersão com os óculos de 

realidade virtual. 

 

FIGURA.4 No laboratório de simulação realística o professor simula um procedimento com um paciente de 

TEP. 

 
Fonte: documentação própria dos autores 

  



 

Posteriormente, um dos professores de didática, que também tem expertise em 

tecnologia da informação, elaborou o ambiente virtual de aprendizagem por meio de um 

aplicativo de realidade virtual que seria disponibilizado aos alunos.  

O aplicativo foi instalado em smartphone e acoplado ao dispositivo (óculos) de 

Realidade Virtual, e para que ficasse o ambiente ainda mais imersivo, os alunos utilizaram de 

fones de ouvido conectados a saída de áudio do telefone celular. 

A cada aluno foi explicada a interface que disponibilizava o acesso ao conteúdo a ser 

explorado: animação, ecocardiograma, ultrassonografia, angio CT, laboratório de simulação 

realística, cirurgia, sala de aula com aula TEP da UNIFESP e opcional aula TEP da Harvard 

Medical School. Os professores deixaram a cargo de cada aluno escolher e explorar os 

conteúdos de acordo com a sua curiosidade e interesse. Desta maneira, a metodologia 

proposta possibilita que o aluno passe a ser o sujeito na construção do seu conhecimento 

(Figs.5 e 6). 

 

FIGURA.5 Alunos do sexto ano do curso de Medicina, durante atividade em Imersão em 360º, após a 

elaboração de todos os conteúdos previamente e a inclusão dos mesmos no ambiente virtual de aprendizagem. 
 

 

Fonte: documentação própria dos autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA.6. Aluna do sexto ano do curso de Medicina, durante atividade em Imersão em 360º. Concentração nas 

aulas e nas intervenções demonstradas. 

 
Fonte: documentação própria dos autores 

 

Os três professores elaboraram um instrumento de avaliação diagnóstica sobre o 

conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados na referida aula, assim como sobre o 

conhecimento dos mesmos sobre diferentes estratégias de metodologia de ensino e da 

utilização da tecnologia de realidade virtual em 360º para o ensino da medicina. Após a aula, 

os mesmos questionamentos foram feitos e um parecer acerca das sensações vivenciadas e 

percebidas em cada uma das aulas foi solicitado a ser entregue individualmente e de forma 

anônima.   

 

Resultados:  

 

Na avaliação feita logo ao término da experiência em 360º os alunos escreveram na 

folha de coleta de dados sobre a mesma que: A) a expectativa quanto ao tema foi similar em 

ambas as aulas, assim como o nível de conhecimento inicial sobre o tema. B) as metodologias 

de ensino mais conhecidas foram as aulas expositivas, expositivas dialogadas, seminários, 

discussões de casos clínicos e ambiente de simulação. C) o recurso da imersão em 360º para 

ensino-aprendizagem de conteúdos médicos não era de conhecimento do grupo, que fazia 

relação a esta tecnologia mais para jogos virtuais ou outras formas de entretenimento. D) a 

imersão em 360º foi percebida como uma estratégia interessante e praticamente real como 

preparatória para as atividades de simulação e práticas, despertando um interesse maior dos 

alunos pelo conteúdo (Fig.2). No dia da aula de simulação, com o professor da disciplina, os 



 

alunos fizeram os seguintes comentários: A) experiência extremamente positiva porque 

aprender sobre um tema de emergência como TEP com esses recursos deixaram a experiência 

muito marcante como aprendizado de metodologia ativa. B) experiências como estas 

precisavam ser mais repetidas ao longo do curso de medicina, pois nossa aula de TEP constou 

de uma curta aula tradicional com imersão a 360º, apresentação de ecocardiograma e angio-

tomografia de TEP, além da simulação de alta fidelidade e experiência com pacientes. O 

professor da disciplina relatou que os alunos estavam com expectativa maior frente a aula no 

laboratório de simulação, mais ativos e participativos.  

 

Considerações finais: 

 

Estratégias ativas de aprendizagem auxiliadas pela tecnologia, podem despertar 

interesse maior dos alunos na busca de um aprendizado mais ativo e significativo. 
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