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Resumo

A Patologia é disciplina obrigatória nos cursos da saúde por estudar a 
enfermidade, e a monitoria é fundamental para promover um entendimento mais 
fácil e prazeroso do conteúdo visto na literatura. Dessa forma, a monitoria objetiva 
auxiliar no contexto teórico-prático, proporcionando melhor desempenho na 
disciplina, na forma de aprendizagem, bem como incentiva à vida acadêmica do 
monitor. Atividades desenvolvidas pelos monitores como: plantões com simulados 
práticos, criação de banners ilustrativos; elaboração do caderno de patologia e o 
blog virtual de permitiram que os discentes interpretassem de forma facilitada 
o conteúdo estudado, refletido no bom desempenho destes nas avaliações. 
Os seminários quinzenais, discussões de casos clínicos; e a participação do 
SID proporcionaram o amadurecimento dos monitores para a disciplina e vida 
acadêmica.  Mediante essas atividades, professores, monitores e alunos da 
disciplina de patologia permitiram de forma satisfatória a melhoria da qualidade de 
ensino como um estudo integrado e interdisciplinar. 
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Introdução

O ensino superior é responsável por proporcionar a aprendizagem como um 
processo ativo, cognitivo, construtivo, significativo, mediado e autorregulado 
(BELTRAN, 1996) o que implica refletir sobre a organização de práticas 
pedagógicas e de metodologias de ensino. Nesse sentido a monitoria tem um 
papel fundamental na construção deste saber. 

A Patologia estuda a morfofisiologia de doenças e células alteradas que 
compõem os tecidos corporais correlacionando os fenômenos biológicos 
existentes na dinâmica celular com o comportamento interativo dos diferentes 
sistemas. Este estudo só é possível devido ao conhecimento prévio das estruturas 
histológicas normais em nível microscópico assim como dos entendimentos 
fisiológico e molecular dessas estruturas. O estudo dos eventos ocorridos no 
desenvolvimento de uma determinada doença, associada à análise microscópica 
dos tecidos doentes e posteriormente dos órgãos e sistemas elevam as patologias 
geral e específica a um patamar de destaque dentre os componentes curriculares 
básicos por oferecer subsídios para interpretação de alterações patológicas nos 
tecidos, anomalias genéticas, análise morfométrica das células e observância do 
comportamento de estruturas biológicas em tecidos alterados.

Essas unidades programáticas adquiriram um fenomenal destaque nos 
últimos anos por abranger temas desenvolvidos em nível molecular de grande 
interesse para a criação de novas formas de tratamento em indivíduos portadores 
de doenças agudas e crônicas (METZKER, 2010). Estudo imunoistoquímico de 
marcadores tumorais, hibridização in situ para extração de oncogenes, tissue 
microarray para estudo específico de área de interesse em blocos de parafina, 
análise gênica ou da via de sinalização celular em tumores, assim como, o estudo 
das células-tronco tumoral são algumas das técnicas e pesquisas desenvolvidas 
na patologia moderna, a molecular (LEONARD, 2003; BANCROFT; COOK, 1994). 
Entre as ciências, as unidades de Patologia Geral e Específica ocupam lugar sui 
generis, ramificando-se em todas as especialidades da área da saúde e tendo 
grande importância na atuação profissional do biomédico. No estudo dessa 
ciência abrangente e integradora, o aluno tem a necessidade de ver o todo e saber 
fazer as correlações para se situar dentro do universo de sua formação. Portanto, 
para que haja essa integração inter e multidisciplinar é necessário a realização de 
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um grande número de atividades práticas, com equipamento e material de estudo 
de boa qualidade.

A disciplina de Patologia era ministrada na Faculdade de Medicina no Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) para todos os cursos da saúde. Devidos a problemas de 
logística para o corpo discente do curso de biomedicina que realizavam atividades 
de ensino, pesquisa e extensão no Centro de Biociências (CB) e cursavam 
disciplinas no CCS, causando desconforto para os mesmos, estes solicitaram 
junto à coordenação, que as aulas fossem ministradas apenas no CB, e então, 
desde 2009 as disciplinas de Patologia Geral e Específica ficaram pertencendo ao 
Departamento de Morfologia no CB. Com essa nova demanda no Departamento 
de Morfologia, associada à abertura de novas vagas para o curso de Biomedicina, 
devido à Reestruturação e à Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
surgiu a necessidade de ter monitores na disciplina de Patologia para ajudar os 
professores a montar um laminário com biopsias de doenças trabalhadas em aula; 
auxiliar os professores nas aulas práticas; além de um apoio teórico/prático para 
os alunos das disciplinas em horário de aula prática e em outros horários pré-
estabelecidos e fixados no laboratório.

As atividades didáticas nas duas disciplinas constam de aulas teóricas e práticas 
com utilização de microscópios, complementadas por pesquisas individuais e 
trabalhos em grupo, havendo o acompanhamento constante de professores e 
monitores. Tais atividades mostram-se essenciais para a formação e capacitação 
dos futuros profissionais biomédicos, portanto o trabalho de monitoria tem como 
objetivo auxiliar tanto no processo               ensino-aprendizagem na melhoria 
da qualidade de ensino através das atividades desenvolvidas pelos monitores 
para o melhor entendimento do processo saúde/doença pelo futuro profissional 
biomédico, como também despertar no aluno-monitor de Patologia o interesse 
pela docência.

Material e métodos

A Patologia é oferecida na metade do curso de Biomedicina porque outras 
disciplinas do básico como Anatomia, Histologia, Bioquímica, Fisiologia e 
Imunologia precisam ser estudadas anteriormente e o bom conhecimento 
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nessas outras ciências é condição para a melhor compreensão dos fenômenos 
patológicos, no entanto essa interdisciplinaridade deve ser alcançada baseada em 
uma adequada metodologia de ensino.

Para alcançar os objetivos propostos, as seguintes estratégias foram 
desenvolvidas: 1. Manutenção e organização do laminário que existe no 
laboratório de Patologia; 2. Atualização do atlas virtual da Patologia, introduzindo 
novas imagens com o auxílio do microscópico acoplado à máquina digital, novos 
casos clínicos, vídeos, chats e outras ferramentas didáticas; 3. Confecção de 
roteiros de aulas práticas e do caderno de Patologia com questões teóricas e 
práticas para facilitar o estudo das lâminas 4. Auxílio individualizado e de forma 
contínua ao discente de Biomedicina nas disciplinas de Patologia, na realização 
de aulas práticas e em horários extras, bem como, durante o desenvolvimento 
de outras atividades (seminários, casos clínicos); 5. Realização de seminários 
para capacitação dos monitores por meio de reuniões pedagógicas quinzenais 
sobre os conteúdos programático das disciplinas, em especial, discussões sobre 
as lâminas histopatológicas, adequação de metodologias didáticas e sobre a 
avaliação das atividades desenvolvidas.

Resultados e discussão

Durante o desenvolvimento do projeto de Monitoria de Patologia, reuniões com 
intervalos de quinze dias, eram realizadas entre o coordenador e os monitores. Nessas 
ocasiões, eram apontadas as principais dificuldades relatadas pelos alunos durante 
a semana no que diz respeito à compreensão do conteúdo ministrado em aula, o 
que possibilitava ao professor da disciplina trabalhar novas estratégias didáticas 
que facilitassem o entendimento dos temas da disciplina. Também era realizada a 
avaliação do monitor que consistia no sorteio de uma determinada condição clínica 
abordada na disciplina sobre a qual o aluno deveria discorrer numa apresentação, 
utilizando recursos audiovisuais e apontando as características histopatológicas 
dessa condição com auxílio das lâminas didáticas. Nessas reuniões, o coordenador 
também designava a realização de determinadas tarefas a serem realizadas pelos 
monitores com o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos alunos das 
disciplinas de Patologia geral e sistêmica. 
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Essas tarefas encontram-se sumarizadas no quadro a seguir e dessa forma 
atendem aos objetivos do trabalho de monitoria, conforme Schneider: contribuir para 
o desenvolvimento da competência pedagógicados acadêmicos, bem como auxiliá-
los na apreensão e produção do conhecimento, além de possibilitar experiência 
na participação da orientação do processo de ensino-aprendizagem (SCHNEIDER, 
2006).

Quadro 1 – Atualização da monitoria em Patologia geral e sistêmica para a 
melhoria da qualidade de ensino do curso de Biomedicina.6

Tarefa Objetivos
Elaboração de casos clínicos. Estimular a busca pelo conhecimento 

de determinadas condições clínicas, 
tendo em vista a sua etiologia, 
patogenia, manifestações clínicas e 
formas de diagnóstico, bem como 
estimular a prática da elaboração de 
questões temáticas contribuindo para 
o estímulo a docência.

Elaboração de banners sobre os 
principais achados histopatológicos 
que geram confusão.

Promover aos alunos das disciplinas 
um melhor entendimento quanto 
à identificação de achados 
histopatológicos que geram dúvidas.

6Tarefas desenvolvidas pelos monitores do projeto.
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Elaboração de Cadernos de Estudo 
teórico-práticos de Patologia.

Possibilitar ao aluno uma integração 
dos conhecimentos teóricos e 
práticos na disciplina e possibilitar 
sua autoavaliação.
Promover aos monitores estímulo à 
docência por possibilitar experiência 
na participação do processo de 
ensino-aprendizagem através da 
elaboração e correção das questões 
do Caderno de Questões Teórico-
prático.

Manutenção do Blog Monitoria Virtual 
de Patologia.

Atualizar conteúdos do blog, 
melhorando as imagens das lâminas.

Auxiliar os professores na montagem 
de aulas e elaboração de provas 
práticas.

Promover aos monitores estímulo à 
docência por possibilitar experiência 
na participação do processo de 
ensino-aprendizagem.

Simulação de provas práticas. Realização de gincanas para preparar 
melhor o aluno para sua prova 
prática.

Elaboração de roteiros a respeito dos 
principais achados histopatológicos 
das lâminas didáticas.

Auxiliar o aluno a estudar as 
principais alterações encontradas em 
cada lâmina.

Discussão de achados 
histopatológicos de lâminas de 
pesquisas científicas realizadas na 
universidade.

Possibilitar uma formação 
continuada do monitor no sentido de 
instigar a identificação de alterações 
de órgãos diversos em consequência 
da presença de agentes agressores 
distintos.

Fonte: Medeiros (2014).
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Plantões de monitoria

A monitoria trabalha com sistemas de plantões, nos quais cada monitor tem 
a responsabilidade de cumprir oito horários semanais, sendo estes divididos de 
acordo com a disponibilidade de cada monitor. Esses horários são fixados na 
porta do Laboratório de Patologia e também disponibilizados via SIGAA para os 
discentes.

Os horários são distribuídos ao longo da semana de acordo com a disponibilidade 
de cada monitor e conveniência da turma atendida em determinado semestre e são 
sujeitos a alterações para melhor atender às necessidades dos discentes. Durante 
os plantões, são esclarecidas as dúvidas referentes aos conteúdos teóricos e 
práticos. Os discentes têm acesso às lâminas didáticas e microscópicos para que 
possam treinar a capacidade de identificar as alterações dos tecidos.

Figura 1 – Atuação dos monitores no laboratório de microscopia da Patologia.

Fonte: Medeiros (2014).
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Construção de casos clínicos: compreendendo os aspectos chaves do estudo 
das doenças - agente etiológico, patogenia, manifestações clinicas e diagnós-
tico

Durante o período de desenvolvimento do projeto de Monitoria de Patologia, os 
monitores desenvolveram diversos casos clínicos que abordavam as condições 
patológicas presentes no conjunto de lâminas didáticas utilizadas em sala de 
aula. O objetivo principal era levar os alunos a estabelecer uma correlação entre a 
alteração da fisiologia do paciente e o resultado da doença a nível microscópico 
nos tecidos. Esses casos clínicos eram posteriormente avaliados pelo professor 
coordenador e, em seguida, eram discutidos nos encontros quinzenais entre os 
monitores e o professor coordenador. Após a discussão, questões relacionadas 
ao caso eram elaboradas pelos monitores. 

Essas questões objetivavam a integração dos aspectos chaves do estudo da 
doença: o agente etiológico, a patogenia, as manifestações clínicas da doença e 
o diagnóstico (ROBBINS, COTRAN, 2013). Ao final de cada unidade, o professor 
escolhia aquele caso que considerasse mais relevante e o levava para sala de aula, 
como uma forma de consolidação da aprendizagem.

Elaboração de banners ilustrativos: elucidando achados patológicos que geram 
confusão.

Simulação de provas práticas: o aluno tornando-se mestre

Entre as atividades dos monitores estava a construção de simulados de provas 
práticas. Escolhiam-se dez lâminas didáticas as quais se enquadravam nos 
assuntos de prova, numeravam-se microscópios de 1 a 10 e sobre cada bancada 
eram deixadas as questões a serem respondidas sobre cada patologia elencada. 
Essas questões avaliavam a capacidade do aluno em reconhecer o processo 
patológico presente no campo microscópico apontado e também integrar o 
conhecimento teórico à prática. Segundo Kliebard (2011), a avaliação prática 
da aprendizagem do aluno correlaciona-se diretamente à avaliação do trabalho 
docente, isso porque ao avaliar o que o aluno conseguiu aprender o professor tem 
a possibilidade de avaliar também o que ele próprio conseguiu ensinar. 
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Dessa forma, a simulação de provas práticas possibilita a participação de 
alunos monitores no processo ensino-aprendizagem não apenas ao limite de 
esclarecimento de dúvidas a respeito dos assuntos, pois ao mesmo tempo em 
que possibilita aos alunos que cursam a disciplina uma simulação da avaliação 
que eles terão ao final do bloco de conteúdos da unidade, possibilita aos alunos 
monitores simularem a si mesmos a sua futura vivência como professores de 
universidade.

O primeiro contato dos alunos com as lâminas de histopatologia nem sempre 
é amigável. Muitos relatam dificuldade em reconhecer as estruturas teciduais 
afetadas pela doença e vários achados presentes em determinadas condições 
clínicas podem gerar confusão na hora de serem identificados. Um exemplo é 
a classificação do exsudato inflamatório, classificado em vários tipos: exsudato 
seroso, com um alto teor aquoso, apresentando pouca quantidade de moléculas 
proteicas; exsudato fibrinoso, rico em proteínas; exsudato purulento, com acúmulo 
de grande quantidade de neutrófilos que interagem com o agente causador da 
condição clínica e provocam a destruição tecidual; exsudato sanguinolento, 
decorrente de lesões com ruptura de vasos ou de hemácias; e exsudato 
fibrinopurulento, caracterizado pela presença de fibrina, epitélio necrosado e 
leucócitos (CAMPOS; MORE; ARRUDA, 2007).

Dessa forma, foram confeccionados banners ilustrativos com diversas 
imagens e explanações teóricas a respeito de todos os achados histopatológicos 
relatados pelos alunos como “difíceis de serem identificados”. Os banners 
confeccionados foram: alterações celulares irreversíveis; alterações celulares 
reversíveis; neoplasias malignas e benignas.

Auxílio na montagem de aulas e provas práticas

Os monitores do projeto também auxiliavam o professor da disciplina na 
montagem das aulas práticas, preparando o laboratório para receber os alunos e o 
professor e participavam de todas as aulas, auxiliando os professores em atender 
as dúvidas dos discentes.
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Além disso, tendo em vista que “a relação entre orientador e monitor deve ser de 
confiança mútua, com envolvimento nas atividades de aplicação das avaliações” 
(DANTAS, 2014, p. 573), os monitores do projeto eram incentivados a participar 
da elaboração das provas práticas, auxiliando na escolha das lâminas a serem 
contempladas nas provas, da elaboração de questões teóricas que completariam 
as observações microscópicas e também deveriam auxiliar nos trabalhos de 
correção dessas avaliações.

Caderno de Estudo Teórico-Prático de Patologia Geral: ferramenta de avalia-
ção e autoavaliação

 O Caderno de Estudo Teórico-Prático de Patologia Geral foi criado com o 
objetivo de influenciar os alunos a frequentarem os plantões de monitoria, tendo 
em vista que a maior parte das buscas se dava no período pré-prova, o que gerava 
transtornos tanto para os monitores, ao ter que atender cerca de quarenta alunos 
em uma única tarde; e até mesmo aos próprios alunos, pois, devido ao laboratório 
de aulas práticas ser compartilhado com outras disciplinas, nem sempre estando 
disponível para uso.

Entretanto, o Caderno de Estudos mostrou-se também como uma ferramenta 
que promovia tanto a avaliação do aluno pelo professor, possibilitando perceber 
as principais dificuldades dos alunos, como também um instrumento fundamental 
na autoavaliação pelo próprio aluno, permitindo-o analisar onde estão centradas 
as suas principais limitações de aprendizagem.

Blog Monitoria Virtual de Patologia: expandindo as fronteiras da monitoria

 Criado no ano de 2011, o blog Laboratório Virtual de Patologia atualmente 
com mais de trezentas mil visualizações é parte integrante do projeto de Monitoria 
da disciplina de Patologia geral para o curso de Biomedicina, estando vinculado 
ao Departamento de Morfologia do Centro de Biociências da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.
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Este projeto tem como objetivo integrar os mecanismos fisiopatológicos e 
as alterações patológicas teciduais, apresentando em seu conteúdo referencial 
teórico e prático as alterações estudadas na disciplina, além de conter material em 
vídeo e diversas explanações sobre técnicas e métodos de estudo em Patologia, 
promovendo e contribuindo a formação dos leitores. Devido à possibilidade de 
extrapolação dos limites espaciais e temporais da sala de aula (RIOS; MENDES, 
2014), o Laboratório Virtual de Patologia tem promovido apoio e dado continuidade 
ao conhecimento da Patologia além da universidade, permitindo a revisão das 
alterações histopatológicas, e sendo de fundamental importância quando há 
choque de horários entre a monitoria de Patologia e atividades obrigatórias de 
outras disciplinas que necessitam do espaço físico do laboratório.

Roteiros de aulas práticas: conduzindo os alunos ao encontro do conhecimen-
to

Os roteiros de aulas práticas eram elaborados pelos monitores contendo o 
nome de todas as lâminas e principais achados histopatológicos encontrados nas 
mesmas e conduzidos aos alunos com intuito de facilitar na hora de estudar a 
parte prática. Assim, ao chegar no laboratório de aulas práticas, os alunos faziam 
uso de roteiros e se sentiam mais seguros na hora de estudar. Quando haviam 
dúvidas sobre um achado, a presença do monitor era de fundamental importância 
seu desfecho.

Discussão de achados histopatológicos de lâminas de pesquisas científicas 
realizadas na universidade: a formação continuada do monitor

Durante as reuniões quinzenais também se faziam discussões sobre lâminas de 
trabalhos científicos realizados na universidade. Essas lâminas eram gentilmente 
cedidas à professora coordenadora do projeto e divididas entre os monitores do 
projeto, que, por sua vez, ficavam responsáveis por estudar antecipadamente para 
no dia da reunião apresentar aos colegas monitores e também a professora os 
achados histopatológicos significativos encontrados em cada lâmina, gerando 
entre um grupo uma discussão extremamente produtiva. 

Essa tarefa permite ao aluno/monitor um incentivo cada vez maior pela 
patologia ao mesmo tempo que desperta seu interesse pela área acadêmica. Além 
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disso, o estudo de novas lâminas, além das que são usadas nas aulas práticas, 
contribui para melhor formação do monitor.

Considerações finais

O estudo dos fenômenos patológicos comuns nos diferentes tipos de 
doenças retrata e destaca o bom profissional no mercado de trabalho e a boa 
relação multiprofissional entre médicos, biomédicos, bioquímicos, enfermeiros e 
farmacêuticos. Uma das técnicas utilizadas para o diagnóstico das patologias é a 
análise histopatológica realizada a partir da biopsia do tecido comprometido e por 
esta razão o aluno do curso de biomedicina precisa estudar de forma criteriosa as 
alterações teciduais vistas nas lâminas da disciplina de Patologia. 

Nesse sentido, o projeto de monitoria vem atender a essa necessidade e 
observa-se, desde a criação da monitoria na disciplina de Patologia em 2011, 
melhora no desempenho dos alunos do curso, interesse e participação nas aulas. 
Os alunos-monitores destacam-se nos resultados de pós-graduação, seguindo 
carreira acadêmica e estes bons resultados refletem a importância da monitoria 
de Patologia para os alunos do curso de Biomedicina mantendo a excelência do 
referido curso segundo a avaliação do MEC.
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