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RESUMO 

 

Introdução: A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é uma metodologia ativa de 
ensino em que os alunos partem da compreensão inicial de situações-problema, as quais 
objetivam gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais, com forte motivação 
prática e estímulo cognitivo para evocar as reflexões necessárias à busca de adequadas 
escolhas e soluções criativas e pertinentes aos problemas (DAHLE et al, 2009). Sendo assim o 
objeto de estudo dessa pesquisa foi “A utilização da ABP no ensino de cuidados básicos de 
enfermagem através de situações-problema de clientes com doenças cardiovasculares”, e 
teve como objetivo geral “Analisar a aprendizagem dos alunos acerca dos cuidados básicos 
de enfermagem através da metodologia ABP”. Método: é um estudo do tipo descritivo, com 
abordagem qualitativa. Os sujeitos foram 16 alunos do 4º período do Curso de Enfermagem. 
O estudo ocorreu com dois grupos de 8 alunos cada, sendo um grupo intervenção, exposto à 
metodologia da ABP, e o outro foi o grupo controle, exposto à metodologia tradicional. Cada 
grupo foi submetido a abordagem de uma situação-problema de cliente com doença 
cardiovascular hospitalizado. Os instrumentos de coleta utilizados foram um roteiro de 
observação; um questionário de avaliação da metodologia de ensino e um instrumento de 
avaliação individual. Resultados: Foi possível comparar a metodologia de Ensino 
Tradicional com a ABP, através do desempenho dos alunos em cada modalidade de ensino, 
identificando as vantagens e desvantagens dos dois métodos. Durante o desenvolvimento do 
estudo percebeu-se que alguns alunos ainda estão profundamente enraizados nos métodos 
tradicionais de ensino. No entanto, o método da ABP permitiu ao grupo intervenção adquirir 
novos conhecimentos, habilidades e atitudes com base em “problemas reais”; construir o 
conhecimento no seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem utilizando suas experiências, 
além de maior independência e autonomia nas suas decisões e escolhas. Conclusão: Sendo 
assim a ABP constitui uma estratégia que vai além das práticas pedagógicas tradicionais 
envolvendo educadores e educandos em um processo integrado de aprendizagem. E por tratar-
se de uma nova proposta de ensino exige, antes de sua implementação, uma análise crítica 
quanto às suas reais possibilidades e limitações, considerando seus fundamentos teóricos e 
metodológicos, assim como as características de cada instituição. 

 

Descritores: Aprendizagem baseada em problemas; enfermagem; educação em enfermagem.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Problem-Based Learning (PBL) is an active teaching methodology in 
which students run from their initial comprehension of specifics problem situations , which 
aim to generate questions, imbalances or questions, with a strong practical motivation and 
cognitive stimulation to evoke the necessary reflections to search for suitable choices to find a 
creative solutions for the problems (DAHLE et al , 2009). Therefore the object of study was 
"The use of PBL in the teaching of nursing basic care through problem situations of clients 
with cardiovascular disease", and it had the general objective "Analyze the learning of 
students about nursing basic care through PBL method".  It is a descriptive study with a 
qualitative approach. Method: The subjects were 16 students in the 4th semester of the 
Nursing Graduation Course from UFF in the 2nd semester of 2013. The study was made with 
two groups with 8 students each, on different days during the time they were having their 
practical education in the Male Surgical Clinic from an university hospital called HUAP. One 
group was “the intervention group” and it was exposed to the PBL methodology while the 
other group was “the control group”, which was exposed to traditional methodology. Each 
group was had to approach a problem situation from a client hospitalized with cardiovascular 
disease in CCM. The data collection instruments used were a roadmap observation of 
students, a questionnaire to evaluate the teaching methodology and a tool for individual 
evaluation of ETP. Results: It was possible to compare the methodology of Traditional 
Teaching and PBL, through the performance of students in each type of education, identifying 
the advantages and disadvantages of both methods. During the development of the study it 
was noticed that some students are still deeply rooted in traditional teaching methods. 
However, the method of PBL allowed “the intervention group” to acquire new knowledge, 
skills and attitudes based on “real problems, to build their knowledge according to their own 
time and learning style, using their own experiences and also gave them independence and 
autonomy when it comes to take their decisions and choices. Conclusion: Thus PBL is a 
strategy that goes beyond traditional pedagogical practices involving teachers and students in 
an integrated learning process. And since this is a new proposal for teaching requires, prior to 
implementation, a critical analysis as to its real possibilities and limitations, considering its 
theoretical and methodological foundations as well as the characteristics of each institution. 
 
Keywords: Problem-based learning; nursing education; nursing. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

O futuro é um desafio. Para alguns autores é impossível prevê-lo em detalhes, mas já 

se foi o tempo em que o amanhã era mero prosseguimento do acontecer de antes ou agora 

(CARVALHO, 2006). Muitos são os estudiosos que discutem acerca de uma educação para o 

futuro, mas virtualmente nada sabemos acerca de como fazer estas coisas. Só sabemos que as 

novidades contínuas apelam a novos comportamentos, e a cada mudança ocorre a necessidade 

de novos conhecimentos. As transformações sociais exigem sempre uma nova forma de 

pensar e de agir, e cabe a nós estarmos atentos em aprender a lidar e aplicar certos conceitos, 

especificamente, em nosso discurso científico e prática profissional. 

Sobre uma nova educação para a Enfermagem, mais do que uma questão a resolver, a 

ideia de mudança implica um sério desafio a ser enfrentando tendo em vista as necessidades 

de “novidades educacionais, ajustes curriculares e inovações pragmáticas” (CARVALHO, 

2006). E isto implica em modificações nas metodologias de ensino, isto é, na aplicação e 

inovação de novos métodos de ensino nos quais o professor deixa de ser apenas um 

transmissor de conhecimentos, mas um sujeito que também está disposto a aprender com as 

situações da prática. 

 No caso da Enfermagem, é fundamental que se trabalhe a aprendizagem a partir de 

situações vivenciadas na assistência. A maior ênfase da aprendizagem incide sobre uma 

prática viva de encontro com os clientes. Esta nova abordagem é descrita desde a implantação 

no currículo, de novas metodologias, da Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ, em 1978. 

Carvalho (2006) argumenta que, 

 
[...] As experiências de aprendizagem no novo currículo são bem mais adequadas à 
questão do processo de enfermagem, uma vez que o estudante aprende através de 
novas metodologias de resolver situações-problema no interesse da enfermagem, em 
vivências de prática e de fato. Experiências estruturantes da prática assistencial e 
que, de certa forma, servem ainda ao estilo de atividades de cuidar e atuar 
consistentes com o exercício da arte profissional, da utilidade e da participação 
social.  
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De certa forma, as experiências, no caso da prática hospitalar, de ensinar a cuidar 

conferem com a necessidade de selecionar os clientes hospitalizados pelas situações de 

enfermagem vivenciadas. E o trabalho de enfermagem, quando voltado para a compreensão 

da situação-problema do cliente, tem como objetivo principal estimular a consciência crítica 

do profissional ou do estudante de enfermagem (QUELUCI; FIGUEIREDO, 2009). Assim, 

pesquisadores enfatizam que a abordagem do enfermeiro ao cliente deve ser situacional, uma 

vez que é a partir de cada situação única e distinta que o profissional poderá apreender os 

problemas inerentes à prática assistencial, mobilizar seus saberes e adquirir competência para 

agir diante das situações encontradas. 

Vale destacar que, em Filosofia, “a situação é uma das dez categorias aristotélicas, 

designando - o termo categoria - o predicado fundamental de uma coisa, de um objeto, ou o 

modo de ser do sujeito, por exemplo, como ele está: deitado, sentado, etc”. Assim, “[...] as 

categorias são, além de substância (o próprio sujeito): quantidade, qualidade, relação, lugar, 

tempo, posição, estado ou situação, ação e paixão”. Nesse sentido, as categorias conferem com 

as determinações mais diretas do objeto, correspondem às estruturas objetivas do ser - 

concepção filosófica objetivista – e são formas do pensamento, determinações do pensamento 

– concepção filosófica apriorística (HESSEN, 2003). 

Ao refletirmos sobre essas concepções filosóficas, consideramos que a expressão 

situação-problema envolve muitos elementos, abrange aspectos que transcendem o que se pode 

perceber, o que conhecemos ou vivenciamos em qualquer momento da vida. Segundo alguns 

autores, por exemplo, 

 
Viver sempre [confere com a ideia de totalidade de] é uma situação-problema. 
Nossos antepassados, apesar de sua grande vontade de sobreviver, dispunham de 
poucos recursos (sobretudo tecnológicos) para isso. Podia haver falta de comida, o 
sol às vezes queimava e nem sempre iluminava ou aquecia a vida. Sabemos que 
ainda hoje isso ocorre para a maioria de nós. O mesmo vale para cada criança que 
nasce. Como mamífero, herdou o poder de ordenhar, mas seu reflexo está adaptado 
para uma mama da espécie. Contudo, em uma relação particular, como assimilar o 
leite, construindo sobre o reflexo da sucção, um esquema psicológico acomodado às 
características físicas e socioculturais daquela que alimenta a criança? Depois disso, 
mal tendo aprendido a mamar, logo nascem os dentes, o leite diminui ou seca, 
criando um novo contexto ou recorte para o qual os processos anteriores de 
acomodação agora são insuficientes. Diante dessa nova situação, como mobilizar 
recursos, alterar hábitos, atualizar esquemas de ação? Assim também acontece em 
outros momentos de nossa vida: mal nos tornamos adultos e precisamos refletir, 
tomar decisões relacionadas ao nosso envelhecimento” (HUXLEY, 1982).  
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Refletindo sobre o significado de situação-problema, a citação referida nos mostra que a 

mesma ocorre em todas as etapas do processo de vida e está sempre presente nos momentos em 

que o ser humano necessita enfrentar obstáculos para se adaptar, tomar decisões e buscar soluções 

para seu crescimento e aprendizagem. Viver é algo amplo e intenso, que envolve a existência 

humana, seus espaços, cultura, costumes, acrescentando desafios diversos. De acordo com o autor, 

uma característica importante da situação-problema é desafiar-nos para uma realização, de um 

lado, estruturada pelas coordenadas que lhe dão possibilidade e, de outro, que se expressa de 

pronto, em termos de aqui e agora. Contudo, segundo Carvalho (2006),  

 
Um dos obstáculos de uma situação-problema é articular diversidade com 
singularidade. Diversidade porque sua álgebra pode ser expressa de muitos modos, 
ainda que cada caso seja único e demande uma compreensão que nunca se repete em 
sua singularidade. 
 
 

 Quando pensamos na prática assistencial de enfermagem, é interessante observar onde ocorre 

tal articulação da diversidade com a singularidade. Vários clientes com o mesmo diagnóstico médico 

manifestam aspectos distintos, e que, em cada caso, caracterizam uma “situação-problema” 

particular, singularizada, que poderá estar relacionada a quaisquer fatores, seja de ordem pessoal, 

emocional, institucional, ambiental, entre outros. Por exemplo, efetuar um banho no leito, ou 

auxiliar em um banho de aspersão, pode significar a distinção da função da Enfermagem frente às 

situações-problema. Fazer um curativo, administrar medicamentos, conversar com um cliente, 

podem significar procedimentos que se repetem, cotidianamente, em muitas situações. Mas, o que 

não se repete é a relação da enfermeira com a situação-problema e a execução de um mesmo 

procedimento - (auxílio no banho de aspersão ou a execução de um banho no leito) - com a 

necessidade particular de cada cliente. 

A explicação acerca da abordagem ao cliente através da compreensão de situações-problema 

na prática de Enfermagem é imprescindível, uma vez que isto está diretamente relacionado aos 

métodos da Aprendizagem Baseada em Problema - ABP (ou Problem-based learning – PBL), uma 

das abordagens inovadoras surgidas nos últimos anos, que vem ocupando espaço cada vez maior em 

algumas das principais universidades de todo o mundo. 

Cabe destacar que, o princípio básico de um curso ou disciplina/aula baseada em problemas é 

que o aluno identifique claramente um problema (de pesquisa) ou uma pergunta, e que busque ele 

mesmo os conhecimentos necessários para respondê-los e, depois, aplicar aquilo que respondeu 

(DAHLE et al. 2009). É um método de estudo que estimula a criatividade e a curiosidade, em outras 
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Na ABP, os alunos partem da compreensão inicial de situações-problema, as quais objetivam 

gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações intelectuais, com forte motivação prática e estímulo 

cognitivo para evocar as reflexões necessárias à busca de adequadas escolhas e soluções criativas e 

pertinentes aos problemas (DAHLE et al. 2009). 

Sendo assim, a utilização da ABP é de fundamental importância quando e se aplicada na área 

da saúde, em nosso caso, no ensino de enfermagem, principalmente a Enfermagem Fundamental – 

disciplina responsável por inserir o aluno no ambiente hospitalar e por iniciar a compreensão destes 

acerca dos principais cuidados básicos (Ex: banho no leito, curativo, administração de 

medicamentos, entre outros) no âmbito da prática assistencial. Todavia, ainda existem questões a 

serem trabalhadas sobre o método de ensino pelos docentes, uma vez que os alunos priorizam os 

quantitativos de cuidados de enfermagem realizados e não com os qualitativos do processo de 

cuidar. Para Carvalho (2006), 

 
Os estudantes de enfermagem precisam ser entendidos como parceiros no processo 
ensino-aprendizagem. Precisam-se sentir com direitos aos questionamentos críticos, 
aos desafios de enfrentar os próprios temores e riscos e à coragem de se 
manifestarem diante de seus possíveis erros e de suas opiniões pessoais. (...) Só nas 
dimensões de uma prática viva, os estudantes de enfermagem poderão aprender as 
estratégias de intervenção e decisão de pertinência para a enfermagem. E para tanto, 
precisam-se encontrar-se frente a frente com situações-problema, como assistidas ou 
investigadas, as quais em razão de seus objetivos de estudar/trabalhar englobam 
certamente, os interesses e necessidades de seus clientes.  
 
 

 Desta forma, cabe aos professores, um esforço especial para favorecer a aprendizagem 

da parceria e da negociação, entre todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. E 

releva-se como de suma importância, o raciocínio em torno dos problemas emergentes da 

prática, considerando os aspectos importantes a serem antecipados na prestação dos cuidados 

de enfermagem, e que podem se tornar problemáticos, inesperados, no plano das ações 

profissionais (QUELUCI, 2009).   

 

1.1) OBJETO DE ESTUDO 

 

A utilização da ABP no ensino de cuidados básicos de enfermagem por meio de 

situações-problema de clientes com doenças cardiovasculares. 
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1.2) QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Quais as vantagens e/ou desvantagens do uso da Aprendizagem Baseada em Problemas 

em conteúdos da disciplina de Fundamentos de Enfermagem II? 

 

1.3) OBJETIVOS 

 

1.3.1) Objetivo Geral 

 

- Analisar a aprendizagem dos alunos acerca dos cuidados de enfermagem por meio da 

metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas. 

 

1.3.2) Objetivos Específicos 

 

- Identificar, com os alunos, os problemas existentes em uma situação-problema de cliente 

com doença cardiovascular; 

- Destacar os cuidados de enfermagem por meio de uma situação-problema de cliente com 

doença cardiovascular; 

- Discutir as vantagens e/ou desvantagens da Aprendizagem Baseada em Problema no ensino 

de Fundamentos de Enfermagem. 

 

1.4) JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A ABP já conta com um número importante de pesquisas e estudos longitudinais que 

consideram o alcance de seus objetivos educacionais, especialmente aqueles relacionados à 

aquisição e à integração do conhecimento, bem como ao desenvolvimento das habilidades para 

resolução de problemas, aprendizagem auto-dirigida e pensamento crítico do aluno. Autores, 

como Dacker (2009), afirma que, através da ABP, 

 
[...] Os estudantes, como futuros profissionais, seriam incentivados a tornar-se 
questionadores e críticos, profissionais que analisam as inadequações da política e as 
deficiências da prática. Assim, estudantes [...] tenderiam a ver a aprendizagem e a 
epistemologia como entidades flexíveis, perceberiam que existem outras maneiras 
válidas de ver as coisas, além das próprias perspectivas, e aceitariam que todos os 
tipos de saberes podem ajudá-los a “conhecer” melhor o mundo. [...] Modalidades 
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de aprendizagem como essa pode tornar-se para nós não apenas uma teoria da 
aprendizagem, mas também um exercício profissional, por meio do qual valores e 
práticas podem ser apresentados, explorados e contestados á luz da experiência 
vivida. 
 
 

 Cabe dizer, que é fundamental a implantação de novas metodologias no ensino de 

enfermagem, uma vez que se pretende formar profissionais com competência e capazes de 

“agir na urgência e na incerteza” (PERRENOUD, 2001), de forma que saibam identificar na 

prática problemas condizentes às atividades do “que é e o que não é enfermagem” 

(NIGHTINGALE, 1989), em situações previsíveis, imprevisíveis, mais ou menos complexas 

(QUELUCI; FIGUEIREDO, 2010). Além disso, ainda há dificuldades dos alunos em elaborar 

problemas de pesquisa emergentes da assistência, e as discussões através de situações-

problema são favoráveis para a identificação de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

específicas para cada cliente. 

 

1.5)  MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

 

A oportunidade de cursar a Graduação em Enfermagem em horário integral em uma 

Universidade Federal que valoriza a qualidade do ensino permitiu-me, até essa etapa do curso, 

adquirir uma visão mais abrangente sobre o processo de formação dos enfermeiros, e ao 

mesmo tempo me fez perceber o quão extenso é o conteúdo programático de todas as 

disciplinas, me levando ainda a refletir, como aluna, se o ensino tradicional está realmente 

contemplando a aprendizagem duradoura e critica desses conteúdos por parte dos alunos, o 

que aumentou o meu desejo em desempenhar um papel ativo nessa formação.  

De fato, a necessidade de mudança na educação dos profissionais de saúde, mais 

especificamente dos enfermeiros, tem sido tema de reflexão por parte de várias organizações 

com o objetivo de responder às exigências de uma sociedade que evolui a um ritmo sem 

precedentes. Sendo assim, e visando a inovação no ensino, optei por analisar com esse estudo 

a aprendizagem dos alunos através da aplicabilidade de uma metodologia alternativa de 

ensino (ou metodologia ativa) que é a Aprendizagem Baseada em Problemas.  
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2) REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1) AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

A formação profissional em saúde tem sido historicamente mediada por um modelo 

educacional centrado no professor, nas metodologias bancárias e na estruturação curricular 

baseada em disciplinas, o que evidencia a fragmentação e a especialização do conhecimento. 

Tais características remetem à perspectiva educacional classificada por Saviani (2009) como 

pedagogia tradicional. Ademais, esse modelo tem potencializado ainda a divisão técnica e 

social do trabalho em saúde (PIRES, 2009). 

A partir do século XX, a escola tradicional começou a demonstrar inadequações no 

que se refere à universalização do ensino e à continuidade do projeto da democracia burguesa. 

Surge daí o paradigma reformista da pedagogia nova, também conhecida como movimento 

escolanovista, cujos pressupostos são de que a educação deve redimir as pessoas da rejeição. 

Para tanto, o processo de ensino-aprendizagem deve estar centrado no aluno, na utilização de 

metodologias ativas e na ênfase no exercício de estimular o aprender a aprender (SAVIANI, 

2009). 

O fenômeno de crítica à pedagogia tradicional e de estruturação de um novo modelo 

de ensino ocorreu nas diversas áreas do conhecimento em diferentes países. No setor saúde, as 

críticas à hegemonia da escola tradicional e do modelo da medicina científica tiveram como 

marco a realização e a publicação do relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde, 

que denuncia a inadequada formação de recursos humanos tanto em nível técnico quanto nos 

aspectos ético e de consciência social (BRASIL, 1986). 

O acúmulo teórico e conceitual dessas iniciativas, os avanços e os desafios para a 

consolidação do SUS, as críticas ao esgotamento do modelo da medicina científica e da 

pedagogia tradicional e a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), que trata de maneira específica do ensino e fixa as diretrizes e bases para a educação 
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do primeiro e segundo graus foram fundamentais para a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996). 

As DCN constituem um padrão geral de orientação para a elaboração dos currículos e 

dos projetos políticos pedagógicos que devem ser adotados por todas as instituições de ensino 

superior (IES). A primeira resolução com diretrizes para a área da saúde – resolução n. 

CNE/CES 1.133/2001 – dispõe sobre as DCN dos cursos de Medicina, Enfermagem e 

Nutrição, nas quais constam elementos sobre o perfil, competências e habilidades do egresso 

desses cursos, os conteúdos curriculares, os estágios e atividades complementares, a 

organização do curso e o seu acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2001). 

Um dos princípios das DCN é "fortalecer a articulação da teoria com a prática, 

valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 

atividades de extensão" (BRASIL, 2001). Esse princípio propõe mudanças na realidade de 

dissociação entre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária que têm sido discutidas em 

diversos campos de conhecimento, dentre eles o da saúde. Ribeiro (2011) afirma que essa 

fragmentação, bem como a organização curricular direcionada a determinados problemas de 

saúde, produz um distanciamento dos acadêmicos da realidade social da população. As 

diretrizes propõem ainda que os currículos,  

 
[...] possam construir perfil acadêmico e profissional com competências, 
habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens 
contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referencias 
nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 
resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo 
da Reforma Sanitária Brasileira (Brasil, 2001, p. 3, grifos nossos). 

 

Essa reflexão não apenas decorre da expectativa do movimento da Reforma Sanitária 

por uma formação de profissionais pautada no direito à saúde para os exercícios técnico, ético 

e político, como também emerge das aproximações entre o texto do relatório final da VIII 

CNS e os princípios da filosofia da práxis, em oposição a alguns dos aspectos da filosofia 

pragmática e, por conseguinte, da pedagogia das competências. 

Além dessas questões, a notável influência das DCN na reformulação do ensino na 

área da saúde no Brasil nos leva a problematizar as relações teóricas e epistemológicas entre o 

fundamento pedagógico das Diretrizes Curriculares Nacionais – a pedagogia das 

competências – e a concepção de direito à saúde formulada pela VIII CNS. E isso porque a 

"apresentação e a análise destes pressupostos possibilita a crítica ao paradigma de que a 
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educação deve servir como forma de adaptação dos trabalhadores ao existente, às condições 

objetivas da produção e à reprodução do próprio capitalismo" (PEREIRA, 2006). 

Assim sendo, para Perrenoud (1999) e Morin (2001) os conhecimentos precisam ser 

tratados como ferramentas passíveis de utilização e nunca devem ser enfocados como centrais 

no processo educativo, uma vez que a ordem é de criação de competências para os complexos 

problemas cotidianos. De acordo com essa perspectiva, a educação pressupõe a ênfase na 

empiria e a crítica à compartimentalização e à estratificação do conhecimento em disciplinas 

isoladas, centrando-se a aprendizagem no método de ensino e nos estudantes. Tais 

fundamentos mantêm aproximações com os termos 'metodologia ativa', 'aprendizagem 

significativa', 'aprendizagem baseada em problemas' e seus correspondentes, que constam nas 

DCN, mas também nos discursos dos diversos atores institucionais que têm como objeto a 

formação profissional em saúde.  

Por fim, as DCN objetivam ainda: 

 
Levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender 
que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e 
comunidades (Brasil, 2001, p. 4, grifos nossos). 
 

 
2.2) METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE ENFERMAGEM  

 

Antunes (1999) identificou em cinco períodos da História do Brasil, o uso, pelos 

enfermeiros, de metodologias pedagógicas nas ações educativas de saúde em enfermagem. O 

estudo mostrou que a trajetória das práticas educacionais e assistenciais de enfermagem, 

enquanto prática socialmente determinada pelo sistema vigente tem atendido aos interesses 

econômicos, políticos e sociais do poder hegemônico. De forma geral, na maior parte da 

história do nosso país os conteúdos dos cursos da área de saúde, inclusive os de enfermagem, 

tanto em nível superior quanto nos de nível médio, buscavam qualificar profissionais para o 

modelo biomédico, curativo e individual.  

Assim, vale ressaltar que no quinto período da História (décadas de 80 e 90), em 

meados dos anos 80, com o processo de redemocratização do País, e com a implantação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996, surgem propostas para o ensino de 

enfermagem, de novo currículo mínimo para o curso de graduação, as quais trazem para a 
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enfermagem  a concepção pedagógica problematizadora, buscando integrar a teoria com a 

prática, o saber com o fazer. Porém, é fácil identificar que a maior parte desses profissionais 

ainda são formados em uma concepção que bloqueia a reflexão crítica sobre a realidade, e 

valoriza o saber intelectual, e sendo assim, os trabalhadores de enfermagem e os enfermeiros, 

especialmente, têm dificuldade de adotar conteúdos e metodologias pedagógicas que 

incorporem à instrumentalização técnica-biológica a conscientização para o exercício de 

cidadania (ANTUNES, 1999). 

Entretanto, desde 1992, universidades, serviços de saúde e organizações comunitárias 

de 11 países da América Latina participam de um programa inovador conhecido pela sigla: 

UNI (Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União com a 

Comunidade) (FEUERWERKER, 2002).  

O propósito do UNI era mudar o processo de formação profissional na área da saúde, 

incorporando conhecimentos e tecnologia para educação de adultos, o que implicou na 

introdução de metodologias que favorecessem a aprendizagem ativa, centrada no estudante e a 

adoção de currículos flexíveis, o desenvolvimento de capacidade de crítica e de investigação 

(BORDENAVE, 1993). 

Buscou-se também desenvolver currículos integrados, baseados na 

interdisciplinaridade para o enfrentamento de problemas presentes numa realidade complexa, 

visando possibilitar ao estudante conhecer desde o início de sua formação essa realidade, o 

funcionamento e as necessidades dos serviços de saúde, estabelecendo relações mais humanas 

e responsáveis com a população (ALMEIDA, 1999). 

A proposta UNI, desde sua fase de planejamento, buscou a construção de cenários 

favoráveis à implantação e implementação dos projetos. Em algumas universidades, a 

proposição do UNI reforçou  movimentos de mudança curricular já existentes. Nesse caso, o 

projeto foi utilizado como insumo estratégico para potencializar/enriquecer/ direcionar as 

mudanças em curso. Em outros, a capacidade de utilização do UNI foi mais limitada (ibid). 

Num segundo grupo de projetos, apesar de haver questionamentos em torno do 

modelo tradicional de ensino-aprendizagem, não existia efetivamente um movimento de 

mudança em curso. Alguns projetos utilizaram o UNI como uma oportunidade para organizar 

as forças e introduzir mudanças de forma planejada. Em outros, por limitações da capacidade 

de convocatória, da adesão e da força institucional da proposta, houve apenas iniciativas 

pontuais e isoladas. E outros, ainda, não chegaram a compreender os mais profundos 
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significados (conceituais) contidos na proposta. Num terceiro grupo, o projeto chegou a 

instituições que enfrentavam uma situação de crise e foi convertido em uma alternativa 

concreta de solução (FEUERWERKER, 2002).  

Particularmente nas carreiras de Medicina e Enfermagem estão ocorrendo processos 

de mudança radical em Londrina, Marília, Barranquilla, Colima (em todos esses casos, 

envolvendo as duas carreiras), e em Salvador, Mérida e Natal na carreira de Enfermagem. 

Chamam de mudanças radicais os processos de mudança em que se adotam currículos 

integrados, organizados em módulos interdisciplinares, utilizando-se predominantemente 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Práticas multiprofissionais dos estudantes nos 

cenários de serviços e comunidade ocorrem ao longo de todos os anos de toda a carreira, 

trabalhando sobre problemas relevantes identificados em conjunto com os serviços e a 

população. Adota-se a avaliação formativa do estudante, cobrindo todos os aspectos: 

conhecimento, habilidades e atitudes (ibid). 

Na Enfermagem havia uma história latino-americana de relações extensas da 

universidade com os serviços de saúde, portanto as resistências a atividades inovadoras dessa 

natureza eram baixas. Ao contrário, essa ligação mais forte com os serviços de saúde 

funcionou como forte impulso e subsídio à problematização do processo de formação, seus 

objetivos e princípios (SENA, 1998). 

Porém, conforme avançam as mudanças, está se tornando necessário repensar o 

processo de formação profissional como um todo, articulando coerentemente a graduação, as 

várias modalidades de pós-graduação e a educação permanente. Este desafio se coloca, pois 

agora que as mudanças estão chegando ao internato (tanto na Medicina como na 

Enfermagem), tornou-se indispensável repensar e reorganizar o espaço da atenção clínica, 

rompendo com a fragmentação das especialidades, colocando, em primeiro lugar, como lógica 

estruturante, as necessidades dos usuários (FEUERWERKER, 2002). 

Também é preciso investir de maneira muito mais clara e intensa para transformar as 

relações profissionais de saúde – paciente dentro do âmbito hospitalar, recuperando o status 

de sujeito do doente e desenvolvendo sua autonomia também nesse ambiente. No âmbito da 

atenção básica já foram dados alguns passos no desenvolvimento do trabalho 

multiprofissional, não diferente, há tudo para fazer na esfera da clínica (ibid). 

Vale ressaltar ainda que em seus estudos Crosseti (2009) e Waterkemper (2011) 

mostraram que atualmente, os docentes dos cursos de graduação em enfermagem têm se 
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empenhado mais na utilização de estratégias de ensino para desenvolver habilidades do 

pensamento crítico; sendo citadas em seus estudos mais de 20 estratégias, das quais as seis 

mais utilizadas foram: simulação, questionamento, estudo de caso, ensino online e 

aprendizagem interativa, mapa conceitual, e aprendizagem baseada em problemas.  

Porém, esses autores ressaltam que a maior parte desses resultados englobam as 

experiências internacionais, salientando a necessidade de aplicação e desenvolvimento destas 

estratégias de ensino no cenário brasileiro. Assim, Crosseti (2009) diz que especificamente no 

Brasil as estratégias de ensino destacadas como metodologias ativas e estimuladoras do 

pensamento crítico foram: estudo de caso, simulação em laboratório, dramatização, filmes, 

painel integrativo, jogos criativos, trabalho em equipe, portfólio, programas on-line 

(Websites, WebCT) e oficina pedagógica. Além disso, os autores alertaram  para o fato de que 

foram encontrados poucos estudos sobre as metodologias mais utilizadas no Brasil, o que 

sugere maior pesquisa, mostrando a necessidade de ampliar estudos sobre como a prática de 

ensinar e aprender é concretizada. 

Portanto, foi possível identificar que muitas são as estratégias de ensino-aprendizagem 

que podem ser utilizadas no ensino de graduação em Enfermagem, reconhecidas como ativas. 

Todavia, é importante ressaltar que a utilização de tais estratégias, ainda que inovadoras e 

ativas, não necessariamente transforma o aluno no protagonista de seu aprendizado e faz do 

professor um facilitador deste processo, nem mesmo o torna mais crítico e reflexivo, pois o 

pensar crítico requer reflexão sobre aquilo que se faz e não somente um fazer com habilidade 

e com conhecimento (CROSSETTI, 2009).  

Podemos destacar ainda que foi observado que, nos cursos de Enfermagem no Brasil, 

a utilização dessas metodologias ativas é a maioria em nível de disciplina e/ou experiências 

focais, tendo poucas universidades que adotam esses métodos em nível de 

currículo/instituição.  

 

2.3) APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 

 

Dentre as metodologias construtivistas de ensino-aprendizagem – onde o 

conhecimento não é considerado apenas na ótica do sujeito nem do objeto, mas na interação 

de ambos - a Aprendizagem Baseada em Problemas tem a sua origem nos “princípios da 

Escola Ativa”, do “Método Científico” e de um “Ensino Integrado e Integrador dos 
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conteúdos” em que os alunos, independentemente dos ciclos de estudo e das diferentes áreas 

envolvidas, aprendem a aprender e se preparam para resolver problemas relativos às suas 

futuras profissões (BERBEL, 1998).  

Para John Dewey, o educador deve partir da experiência pessoal e direta dos próprios 

alunos e dar-lhes algo “para fazer” e não algo “para aprender”. Somente desta forma o 

educador coloca os alunos “em ação de maneira a que possam refletir sobre as relações 

envolvidas no objeto de estudo”. Sendo assim, os alunos devem ser colocados diante de 

“problemas”… não de “problemas simulados ou ridículos”, mas, sobretudo, de “verdadeiros 

problemas” que os impulsionem para a ação (CUNHA, 1994). 

As escolas (de Medicina) exigiam dos médicos a memorização de uma grande 

quantidade de informação e a aplicação desta as situações clínicas. No entanto, esta 

abordagem  não os preparava completamente para o mundo real, onde alguns pacientes não 

eram capazes de identificar os seus sintomas ou onde outros revelavam uma multiplicidade 

deles. Perante este cenário, Howard Barrows (Médico e professor de Medicina da 

Universidade de McMaster, Canadá), apoiado nas idéias de Jonhn Dewey desenvolveu 

métodos de ensino para médicos, no sentido de fazer com que as respectivas capacidades 

fossem refletidas fora da escola, na vida comum (DESLILE, 2000). 

Assim sendo a ABP, no âmbito da Educação Médica, teve o seu início, em meados da 

década de sessenta, na Universidade de McMaster no Canadá. Seguiram-se novas 

experiências na Universidade do Novo México nos EUA, e na Universidade de Maastricht na 

Holanda (BATISTA et al. 2005). Estava dado o primeiro passo para a implementação da 

Aprendizagem Baseada em Problemas que rapidamente se expandiu para outros Cursos de 

Graduação em Medicina e para outros cursos da Área de Saúde.  

Em 1984 a Escola de Medicina de Harvard iniciou uma proposta curricular em ABP 

que foi implantada paralelamente ao currículo tradicional e apresentava um caráter voluntário 

para os estudantes e docentes de Medicina (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004).  

No Brasil a ABP vem sendo adotada desde a década de 1990. A Faculdade de 

Medicina de Marília (FAMEMA), em 1997, e a Faculdade de Medicina do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade de Londrina (UEL), em 1998, foram pioneiras a implantarem o 

método em todo currículo no curso de Medicina. No entanto, algumas instituições no Brasil, 

aplicam a metodologia em disciplinas isoladas dos cursos: Escola de Saúde Publica do Ceara 

– CE; Universidade Estadual de Feira de Santana – BA; Universidade Federal de São Carlos – 
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SP; Instituto de Tecnologia e Aeronáutica – SP; Universidade Estadual de Santa Cruz – BA; 

Universidade Estadual de Monte Carlos – MG; Universidade de São Paulo – SP; 

Universidade de Campinas – SP; Universidade de Botucatu – SP; Faculdade de Medicina de 

Brasília – DF; Universidade para o Desenvolvimento do Estado e do Pantanal – MS 

(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Como se pode constatar tem-se desenvolvido diversos trabalhos na área da saúde que 

têm por base a ABP. Contudo, as experiências ao nível da Enfermagem são pouco relatadas 

em periódicos nacionais e internacionais. Segundo Cyrino e Toralles-Pereira (2004), na área 

da Enfermagem, a Universidade do Havaí desenvolveu uma metodologia denominada de 

“Ensino Baseado na Investigação”, que incluía uma abordagem interdisciplinar de 

aprendizagem, solução de problemas, pensamento crítico e responsabilidade do aluno pela sua 

própria aprendizagem.  

Apesar da Aprendizagem Baseada em Problemas ter sido criada e desenvolvida para e 

pelas Escolas de Medicina, vem sendo adotada por um número crescente de escolas 

(principalmente da área da saúde), com a crença de que profissionais do século XXI devem 

“[…] desenvolver hábitos de raciocínio, pesquisa e resolução de problemas, para obterem 

sucesso num mundo de rápidas mudanças.” (DELISLE, 2000).  

Sendo assim, há um reconhecimento internacional da necessidade de mudança na 

educação de profissionais de saúde frente à inadequação do aparelho formador em responder 

às demandas sociais. As instituições têm sido estimuladas a transformarem-se na direção de 

um ensino que, dentre outros atributos, valorize a equidade e a qualidade da assistência e a 

eficiência e relevância do trabalho em saúde. O processo de mudança da educação traz 

inúmeros desafios, entre os quais romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino 

tradicional e formar profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a 

dimensão essencial do cuidado: a relação entre humanos. (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 

2004).  

 

2.3.1) A metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas  

 

Atualmente existem diversas universidades que trabalham com a ABP. No entanto, 

quando analisamos o que está sendo desenvolvido em cada instituição, verificamos que a 

ABP tem aparecido de diversas “formas e saberes”, o que dificulta a comparação e a 
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avaliação dos diferentes programas e pode conduzir a divergências nas conversações entre 

educadores de diferentes programas.  

Assim sendo, este trabalho está fundamentado nas origens da ABP, nomeadamente nas 

orientações da Universidade de McMaster e da Universidade de Maastricht, que atualmente 

são referências ao nível mundial.  

Segundo Walsh (2005), a ABP consiste na utilização de um problema de saúde para 

estimular e orientar a aprendizagem dos alunos. A ABP é diferente da “resolução de 

problemas” (problem solving) uma vez que o objetivo da aprendizagem não consiste apenas 

em resolver o problema que é apresentado. Além disso, o problema é utilizado para: ajudar os 

alunos a identificarem as suas próprias necessidades de aprendizagem, enquanto tentam 

compreender o problema; pensar em conjunto; sintetizar e aplicar informação ao problema; e 

começar a trabalhar efetivamente para aprender com os membros do grupo e com os tutores. 

Contudo a abordagem da ABP não consiste em simplesmente oferecer um problema 

aos alunos e ficar à espera para ver o que é que eles vão fazer com ele. Os objetivos de 

aprendizagem devem ser claros e bem escritos, para assegurar que os alunos atinjam os 

conhecimentos necessários para a profissão, e os tutores possuem um papel chave para 

garantir que os alunos se encontram no caminho certo e progredindo no seu trabalho 

(WALSH, 2005).  

De acordo com a Universidade de McMaster a Aprendizagem Baseada em Problemas 

deve seguir uma sequência de etapas: “Apresentar o problema” → “Identificar o que 

precisamos aprender” → “Aprend er” → “Aplicar” (WOODS, 1994). Mas, apesar destas 

etapas serem listadas de uma forma linear, este é um processo dinâmico em um “ir e vir” 

constante entre as diferentes etapas. Por isso, frequentemente assistimos a algumas 

sobreposições das diferentes etapas e por vezes é necessário voltar ao ponto de partida do 

problema, enquanto o grupo continua o seu trabalho.  

Tendo por base essas orientações, Walsh (2005) descreve pormenorizadamente as 

diferentes etapas da Aprendizagem Baseada em Problemas: (1) Identificar o problema; (2) 

Explorar o conhecimento pré-existente; (3) Criar hipóteses e mecanismos de atuação 

possíveis; (4) Identificar os conteúdos de aprendizagem; (5) Estudo individual; (6) Re-

avaliação e aplicação do novo conhecimento no problema; (7) Avaliação e reflexão da 

aprendizagem.  
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(1) Identificar o problema:  

Os alunos leem todo o problema do início ao fim e discutem-no. Eles devem ser 

incitados a “diagnosticar” o problema de imediato, e necessitam ser encorajados a pensar mais 

profundamente sobre todos os “porquês, como e quando”.  

 

(2) Explorar o conhecimento pré-existente:  

Clarificar os termos utilizados no problema e os seus significados é uma boa maneira 

de iniciar esta etapa, antes de entrar numa exploração mais profunda. 

Todos os alunos possuem uma base de conhecimentos e várias experiências de vida. 

Sabemos que as pessoas retêm mais facilmente o novo conhecimento quando elas já sabem 

alguma coisa sobre ele. Assim, esta segunda etapa permite que os estudantes acessem 

conscientemente às suas próprias compreensões (adquiridas anteriormente) e comecem a 

aplicá-la em seu próprio beneficio e em benefício dos outros elementos do grupo.  

Os tutores necessitam assegurar que todos os estudantes participam desta etapa, e 

ajudar o grupo a criticar a informação que é trazida para a discussão pelos vários membros. 

Assim, os tutores devem utilizar os seus conhecimentos para assegurar que os estudantes não 

estão se afastando, ou tomando um caminho não produtivo para a próxima etapa.  

 

(3) Criar hipóteses e mecanismos de atuação possíveis:  

Com base nas discussões que antecederam esta etapa, os estudantes devem gerar 

hipóteses sobre a natureza do problema, incluindo possíveis mecanismos de atuação. É 

importante o tutor ajudar os alunos a não caírem na armadilha de saltar para o diagnóstico e 

considerações superficiais dos aspectos clínicos.  

O objetivo é manter os estudantes concentrados na compreensão dos conceitos-chave 

que são ilustrados por cada problema, e isso requer que eles pesquisem/explorem/mergulhem 

mais profundamente nele. Assim, o tutor deve assegurar que todos os estudantes estejam 

engajados nesta etapa, e que as hipóteses criadas por eles tenham relação com os objetivos de 

aprendizagem do problema.  

 

(4) Identificar os conteúdos de aprendizagem:  
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Os conteúdos de aprendizagem devem ser definidos como questões que não podem ser 

respondidas com o conhecimento atual do grupo.  

Assim, nesta etapa deverá ficar claro quais serão os seus conteúdos de aprendizagem 

(individual e grupal). O tutor terá bastante trabalho para ajudar um grupo inexperiente a 

clarificar os conteúdos de aprendizagem, transformá-los em questões centrais, que uma vez 

mais dizem respeito aos objetivos gerais do problema. Estas questões serão a base da pesquisa 

dos alunos por fontes/referências e informações, e podem ser evitadas muitas frustrações se 

estas questões forem claras e precisas.  

É ainda necessário levar em consideração que ao final do problema, os alunos terão a 

necessidade de identificar e compreender as partes importantes contidas no próprio problema 

e isso deve estar presente nos tópicos identificados.  

 

(5) Estudo individual:  

O programa educacional deve clarificar se todos os alunos devem se concentrar em 

todos os conteúdos de aprendizagem, ou se é pertinente que os mesmos selecionem as áreas 

que irão aprofundar no componente de estudo individual. Contudo, espera-se que todos 

compreendam e trabalhem com o material trazido pelos outros membros do grupo.  

Deve ser dado algum tempo para o estudo individual antes do próximo tutorial. Assim, 

é necessário construir um programa educacional que englobe/abranja esta etapa crucial do 

processo, e não sobrecarregue a agenda dos alunos.   

 

(6) Re-avaliação e aplicação do novo conhecimento no problema  

É neste momento que os novos conhecimentos e as compreensões são aplicadas ao 

problema original. O tutor tem o desafio de assegurar que os alunos sejam ativamente 

engajados com seu novo conhecimento e trabalhem com ele.  

As pesquisas educacionais (assim como o senso comum) sugerem que trabalhar com 

novas informações, questioná-las, e aplicá-las em diferentes situações estimulam a sua 

aplicação no futuro. Assim os estudantes devem ser incentivados a fazer perguntas, explicar 

conceitos difíceis, e identificar e compreender os conceitos chaves que podem ser aplicados 

ao problema. O tutor pode também estimular a leitura dos estudantes fazendo questões que os 

desafiem a aplicar esses conceitos em contextos ligeiramente diferentes. 
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(7) Avaliação e reflexão da aprendizagem:  

Antes do problema de saúde e do tutorial ser considerado completo é importante que 

cada estudante e o grupo tenham a oportunidade para refletir sobre o processo de 

aprendizagem. Isto inclui uma revisão da aprendizagem adquirida, mas representa também 

uma hipótese para que os elementos do grupo possam dar feedback mútuo sobre as 

contribuições para a aprendizagem, para o processo de grupo e para avaliarem como é que o 

grupo trabalha em conjunto.  

 

A esta explicação detalhada das diferentes etapas da ABP, Walsh (2005) acrescenta 

pequenas dicas para os tutores utilizarem, tais como: estimular a análise detalhada do 

problema, não opinar; usar a experiência para estruturar questões desafiadoras, em detrimento 

das mini-leituras; concentrar-se na compreensão dos conceitos-chave; ajudar os estudantes a 

elaborarem detalhadamente as questões que serão pesquisadas; encorajar os estudantes a 

evitarem pesquisar dentro das áreas que eles já tenham experiência; desafiar os estudantes a 

aplicarem novos conceitos em diferentes contextos, e reconhecer os conceitos aprendidos 

previamente quando eles aparecerem novamente; reservar um período para reflexão e 

feedback.  

Com base nessas considerações, podemos pontuar ainda como principais aspectos da 

ABP (DECKER, 2009): 

 

■ Aprendizagem significativa. Esta se estrutura, complexamente, em um movimento de  

continuidade/ruptura. O processo de continuidade é aquele no qual o estudante é capaz de 

relacionar o conteúdo apreendido aos conhecimentos prévios, ou seja, o conteúdo novo deve 

apoiar-se em estruturas cognitivas já existentes. 

■ Indissociabilidade entre teoria e prática. A profunda integração teoria-prática estabelece-

se na medida em que as situações-problema são elaboradas a partir de questões cotidianas — 

as quais colocam a realidade diante do estudante —, permitindo, assim, a possibilidade de se 

desenvolverem múltiplas habilidades educacionais, as quais poderão ser empregadas para 

equacionar e resolver problemas concretos da realidade.  
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  Respeito à autonomia do estudante. Na ABP estimula-se que o aprendiz se torne capaz de 

assumir a responsabilidade por sua formação, o que representa uma importante preparação 

para a vida profissional, uma vez que este deverá se tornar hábil em julgar a importância 

relativa — e ponderada — dos diferentes saberes para o exercício de suas atividades laborais.  

■ Trabalho em pequeno grupo. É desenvolvido no âmago do grupo tutorial, constituído por 

oito a dez estudantes e mais um tutor —, importante para o desenvolvimento das habilidades 

de cooperação, aspecto fundamental para o trabalho em equipe. Vale ressaltar que o grupo de 

tutoria consiste em um fórum de discussão — um genuíno laboratório — no qual se 

possibilita uma aprendizagem sobre a interação humana, constituindo-se em uma 

oportunidade para aprender a ouvir, receber e assimilar críticas.  

■ Educação Permanente. A educação permanente (EP) é um dos pontos fundamentais da 

ABP. Tal necessidade é compreendida ao se comparar, em termos cronológicos, o tempo de 

formação (pré e per universitária) e o tempo de atuação profissional. A ideia, consistente, é de 

que o período de graduação é incapaz de fornecer todo o conhecimento necessário ao sujeito 

em formação. Deste modo, torna-se mais produtivo aprender a resolver os problemas que a 

prática profissional impõe — aspecto que se solidariza ao conceito de aprender a aprender —

, capacitando-se para a resolução dos mais diferentes problemas, do que adquirir uma série de 

conteúdos, os quais poderão estar obsoletos poucos anos após a conclusão da graduação.  

■ Avaliação formativa. Os principais aspectos da avaliação formativa no trabalho em 

pequeno grupo são (1) a auto-avaliação do estudante, (2) a avaliação recíproca inter-pares 

(todos os alunos avaliam o desempenho de todos os alunos), (3) avaliação do estudante pelo 

tutor e (4) a auto-avaliação do tutor. Estas ações — associadas à avaliação das habilidades e 

atitudes do aprendiz — permitem controlar o processo de formação do estudante, garantindo 

que sejam contemplados os objetivos educacionais propostos e/ou adquiridas as competências 

necessárias ao desenvolvimento de sua formação profissional.   

 

 Como podemos observar, a ABP estimula os alunos a possuírem uma atitude ativa na 

construção do seu próprio conhecimento e mostra-se como uma estratégia que vai além das 

práticas pedagógicas tradicionais envolvendo educadores e educandos no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, segundo a Universidade de Maastricht (2003), a raiz educacional da 

ABP pode ser sintetizada em algumas palavras-chave: “Aprender a aprender” (Learning to 

learn); “Independência” (Independence); “Aprendizagem ativa” (Active collection of 
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knowledge); “Procura de informação” (Finding information); “Analise e resolução de 

problemas” (Problem analysis and problem solving).  

 

2.3.2) O papel do professor na Aprendizagem Baseada em Problemas  

 

Quando se tira o foco do ensino e o coloca na aprendizagem, modifica-se o papel do 

docente, que passa de transmissor de conhecimentos a facilitador do processo de 

aprendizagem, possuindo ainda como papel fundamental permitir que os estudantes se 

apropriem do problema com autonomia e independência, sem impor processos ou 

metodologias de trabalho (ENEMARK; KJAERSDAM, 2009). 

 
A capacidade do tutor na utilização de habilidades facilitadoras do ensino 

durante o processo de aprendizagem em pequenos grupos é o maior determinante da 
qualidade do sucesso de qualquer método educacional que vise a desenvolver as 
habilidades do pensamento ou do raciocínio dos alunos, respeitando a maneira como 
eles aprendem, e contribuindo para que se tornem independentes. [...] Tutoria é uma 
habilidade de ensino central para a aprendizagem baseada em problemas, a 
aprendizagem autodirecionada. 

 
 

Porém, segundo Walsh (2005), a mudança no papel de transmissor de informação, 

para facilitador da aprendizagem representa um grande desafio para os novos tutores. E quem 

não estiver familiarizado com o processo da ABP pode ter algumas dúvidas em relação ao seu 

papel como professor:  

Ou seja, quão diretivo deve o ser o tutor dentro do grupo? Quais são as capacidades de 

facilitação necessárias para fazer com que o grupo funcione de forma efetiva? O tutor 

necessita ser um especialista no conteúdo, assim como um facilitador experiente/treinado? 

(WALSH, 2005).  

Os tutores que não estão familiarizados com o conteúdo do problema têm maior 

probabilidade de deixar que os alunos percorram caminhos infrutíferos, no entanto os tutores 

que são especialistas no conteúdo correm o risco de terminar a discussão assim que começam 

a entregar a informação aos estudantes. Portanto, entende-se que os melhores tutores 

necessitam dominar o conteúdo e o próprio processo de facilitação, mediação (ibid).  

Segundo Walsh (2005), os alunos mais novos (provavelmente) se beneficiam de um 

currículo mais estruturado e/ou de tutores mais diretivos, enquanto que os alunos mais 

experientes se beneficiam quando é dada flexibilidade nos seus caminhos de aprendizagem. 
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Um tutor experiente é capaz de se ajustar ao nível requerido pelo grupo e pelos alunos, 

atingindo um ponto de equilíbrio entre o domínio total da discussão e abandono do aluno. Isso 

requer um insight considerável por parte do tutor, que o leva a refletir sobre o todo o processo 

tutorial e o convida fazer o feedback dos alunos. Apesar disso, não existem regras fixas para a 

tutoria, no entanto faz-se necessário considerar alguns aspectos:  

• Ambiente – Criar um ambiente seguro e favorável para a aprendizagem autodirigida;  

• Planejamento – Organizar e estruturar os tutoriais;  

• Clarificar as necessidades de aprendizagem – Delinear os objetivos de aprendizagem e 

estabelecer metas;  

• Desenhar um plano de aprendizagem – Ajudar os alunos a planejar a aprendizagem, 

desenvolver estratégias;  

• Envolver-se nas atividades de aprendizagem – Supervisionar as atividades para se 

assegurar que os estudantes estão no caminho certo de aprendizagem;  

• Avaliar os resultados de aprendizagem – Inclui feedack formativo e avaliação 

somativa. 

À medida que vai mediando o processo do grupo, o tutor experiente ajuda os alunos a 

entenderem e reconhecerem conceitos importantes que vão surgindo no decorrer do problema. 

Re-visitar conceitos anteriores e ajudar os alunos a reconhecerem esses conceitos, quando eles 

ocorrem em diferentes contextos, ajuda a estimular a aquisição de conhecimentos. A 

utilização de questões abertas e perguntas de maior complexidade encoraja os alunos a pensar 

criticamente e a engajarem-se com o material. Incentivar os alunos a demonstrarem o seu 

entendimento por intermédio de uso de diagramas, gráficos e explicações verbais, vai ajudá-

los a aprender uns com os outros enquanto vão detectando limitações na sua 

interpretação/entendimento. Ajudar os estudantes a identificar recursos de aprendizagem 

apropriados ajuda-os a criar/desenvolver habilidades e capacidades necessárias para 

completarem a sua formação e facilita o trabalho eficiente entre os tutoriais (ibid). 
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3) METODOLOGIA 

 

3.1) DESENHO DA PESQUISA 

 

Elegemos realizar um estudo do tipo descritivo, com abordagem qualitativa. Segundo 

Silva e Menezes (2000, p.20):  

  
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e 
o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 
do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e 
a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  O processo e seu 
significado são os focos principais de abordagem.  
 
 

Além disso, Minayo (2003, p. 24) refere que:  
 
 

Os autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, 
compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são 
depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com a 
experiência, com a continuidade e também com a compreensão das estruturas e 
instituições como resultado da ação humana objetiva. Ou seja, desse ponto de vista, a 
linguagem, as práticas e as coisas são inseparáveis.  
 
 

Pode-se dizer ainda que a pesquisa qualitativa combina as naturezas científica e 

artística da enfermagem para aumentar a compreensão da experiência de saúde humana 

(MARCUS, LIEHR; 2001).  

De acordo com Gil (1996, p. 46) “as pesquisas descritivas visam à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, e têm por objetivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população”. Já para Andrade (2002), a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los.  
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3.2) PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os sujeitos participantes do estudo foram os alunos inscritos na disciplina de 

Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - 

EEAAC/UFF, no 2º semestre de 2013.  

Delimitamos como critérios de inclusão: Ser aluno (a) regularmente matriculado na 

disciplina de Fundamentos de Enfermagem II; aceitar de modo voluntário a participar do 

estudo mediante autorização formal por meio de Termo de consentimento Livre e Esclarecido. 

E como critérios de exclusão: alunos que não estiverem participando do ensino teórico prático 

por motivo de doença ou outra justificativa de ausência.  

Os sujeitos do estudo foram selecionados de forma aleatória simples, por sorteio, onde 

tivemos um grupo denominado intervenção (ou grupo tutorial), que trabalharam o método de 

ensino da ABP, e o grupo controle que manteve a forma de aprendizagem com metodologia 

de ensino tradicional. 

A disciplina de Fundamentos de Enfermagem trabalha com aspectos básicos do 

cuidado em enfermagem. O aluno de fundamentos se depara pela primeira vez com a 

assistência hospitalar, e deve, inicialmente, compreender as técnicas de cuidados ao cliente 

hospitalizados em um contexto situacional no âmbito de prática hospitalar. No cotidiano 

assistencial, muitos enfermeiros não realizam esses cuidados diretos ao cliente (Cuidados de 

higiene, alimentação, conforto, entre outros), uma vez que vários profissionais precisam dar 

conta dos afazeres administrativos. Cabe à universidade, trabalhar o perfil profissional do 

aluno de enfermagem, fazendo com que o mesmo reconheça o que de fato é função do 

enfermeiro, promovendo um maior reconhecimento de suas atividades na sociedade e na área 

da saúde. 

3.3) CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A coleta dos dados ocorreu na Clinica Cirúrgica Masculina (CCM) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) com os grupos intervenção e controle, e também no 

laboratório de Fundamentos de Enfermagem da EEAAC/UFF com o grupo intervenção, 

durante o período que passaram pelo ensino-teórico-prático no HUAP, em Niterói. A seleção 

da CCM como o campo prático de coleta, foi devido a quantidade e qualidade de cuidados 

básicos de enfermagem observados durante nossa atuação na assistência. Já o laboratório, é 
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um cenário que está de acordo com o método ABP, o qual é necessário para a discussão dos 

resultados entre o grupo intervenção e o tutor após a pesquisa, assim, os pesquisadores 

consideraram-no mais adequado para este fim. 

 

3.4) COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados deu-se durante o período em que os alunos estiveram no Ensino-

Teórico-Prático (ETP). Os grupos de alunos no ETP passam por três (3) setores no HUAP - 

Clínica Médica Masculina, Clínica Médica Feminina e a Clinica Cirúrgica Masculina (CCM) 

-, cada grupo de dez (10) alunos permanecem quatro (4) dias em cada setor, totalizando doze 

(12) dias de ETP na disciplina de Fundamentos de Enfermagem II.  

O estudo ocorreu com dois (2) desses grupos, de 8 alunos cada, selecionados 

aleatoriamente, durante o período que estiveram no ETP na CCM, onde um foi o grupo 

intervenção e o outro foi o grupo controle. Vale ressaltar que não foi especificado aos grupos 

o tipo de metodologia de ensino que cada um estava sendo exposto.  

O grupo intervenção foi acompanhado durante os quatro (4) dias que estiveram na 

CCM, e foi submetido à metodologia da ABP, seguindo as sete etapas para sua aplicabilidade, 

que são: 1) Leitura do problema, identificação e esclarecimento de termos desconhecidos; 2) 

Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 3) Formulação de hipóteses 

explicativas para os problemas identificados no passo anterior; 4) Resumo das hipóteses; 5) 

Formulação dos objetivos de aprendizado; 6) Estudo individual dos assuntos levantados nos 

objetivos de aprendizado; 7) Retorno ao grupo para rediscussão do problema frente aos novos 

conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior. 

No primeiro dia de ETP o tutor (pesquisador desse estudo) se reuniu e conduziu o 

grupo com um roteiro inicial de discussão (ver seções 7, p.80) de uma situação-problema pré-

elaborada sobre um cliente com doença cardiovascular hospitalizado na CCM, com o qual os 

alunos tiveram contato e puderam examiná-lo. A discussão sobre o caso teve enfoque na 

identificação dos problemas, questionamentos e dúvidas; e na assistência de enfermagem 

fundamental a esse cliente com os possíveis diagnósticos e intervenções de enfermagem para 

o caso. Portanto, na ABP, após a definição do problema, os alunos são motivados a utilizar as 

informações/conhecimentos que já possuem e, desenvolvendo as habilidades de pensamento 

reflexivo, analisar o problema, identificando aqueles conhecimentos que ainda precisam ser 
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adquiridos. No final desta etapa, essas informações foram listadas como objetivo para o 

aprendizado, que foram as questões de pesquisa. 

Esse encontro ocorreu em um tempo total de quatro horas e teve como objetivo, 

avaliar, inicialmente, através da experiência e conhecimento prévio do aluno, sua capacidade 

crítica para resolução da situação-problema. 

Após o primeiro encontro os alunos foram conduzidos a um processo de investigação 

ativa (de 7 dias aproximadamente) para buscar a informação necessária ao entendimento ou 

resolução da situação-problema e responderem as questões de pesquisa. Eles foram 

estimulados a pesquisarem em livros, artigos e organizar pequenos seminários de discussão. 

Na ABP, esta etapa visa o desenvolvimento da habilidade do aluno para o aprendizado 

autodirecionado. 

O segundo encontro ocorreu no laboratório de enfermagem da EEAAC/UFF e seguiu 

um roteiro para discussão (ver seções 7, p.81) no qual os alunos informaram quais foram as 

estratégias de busca utilizadas; e apresentaram as respostas aos problemas identificados no 

primeiro encontro. Foi trabalhada ainda a aplicação do conhecimento do aluno e sua 

aplicabilidade na prática assistencial de enfermagem, uma vez que isso estimula o pensamento 

crítico para elaboração de novos problemas que poderão ser de pesquisa e relevância para o 

ensino de Fundamentos de Enfermagem. 

Esse encontro ocorreu em um tempo de quatro horas e teve como objetivo: identificar 

as estratégias de aprendizagem dos alunos e relacionar com a prática de Enfermagem, além de 

avaliar o grau de conhecimento do aluno adquirido, avaliando a capacidade de implementação 

dos cuidados básicos de enfermagem. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados durante os encontros foram:  

- um Roteiro estruturado para Observação dos Alunos na Situação-Problema (ver 

seções 7, p.82), o qual consta aspectos relativos a atuação do grupo frente a situação-

problema, como Abordagem ao cliente, História do Paciente, Identificação de problemas, 

Intervenções de enfermagem e Registro de Enfermagem. Este instrumento foi preenchido pelo 

pesquisador durante os dois (2) encontros.  

- um questionário de avaliação da metodologia de ensino (ver seções 7, p.83), o qual 

foi preenchido individualmente pelos alunos durante o segundo encontro. 

- o instrumento de avaliação individual do ETP da disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem II (ver seções 8, p.86), o qual avalia os itens Pontualidade, Interesse, 
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Planejamento, Princípio Científico, Ética, Relacionamento Interpessoal, Registro e Passagem 

de Plantão. Este instrumento foi preenchido pelo professor da disciplina no ultimo dia de ETP 

do grupo na CCM, referente ao desempenho individual de cada aluno, com nota final de 0 a 

10.  

 
Figura 1: Fluxograma da coleta de dados com o Grupo Intervenção durante o Ensino-Teórico-Prático. 

 

O grupo controle também foi acompanhado durante os quatro (4) dias que estiveram 

na CCM. Porém, este grupo foi exposto a metodologia de ensino tradicional. Sendo assim, no 

primeiro dia de ETP, como já ocorre normalmente na disciplina, os alunos foram designados 

aos cuidados de um paciente específico, que nesse caso, não foi possível ser o mesmo 

paciente do grupo intervenção, uma vez que o cliente teve alta; porém o grupo controle 

também acompanhou um paciente com doença cardiovascular em pós-operatório, assim como 
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o grupo intervenção. Neste primeiro encontro, o grupo avaliou o paciente, identificou os 

problemas e realizou as intervenções que acharam necessárias.  

O pesquisador esteve observando a atuação do grupo de forma não-participante, e o 

professor da disciplina se posicionou perante aos alunos como é de costume no ensino 

tradicional, orientando e ensinando conforme as condutas necessárias.  

Os instrumentos de coleta de dados foram os mesmos utilizados para o grupo 

intervenção. Portanto, no primeiro encontro com o grupo controle o pesquisador preencheu o 

Roteiro de Observação do Aluno na Situação-Problema, e no ultimo dia de ETP do grupo foi 

entregue aos alunos o questionário de avaliação da metodologia de ensino (que nesse caso, é 

o ensino tradicional), e foi preenchido pelo professor da disciplina o instrumento de avaliação 

individual do ETP. 

 
Figura 2: Fluxograma da coleta de dados com o Grupo Controle durante o Ensino-Teórico-Prático. 
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3.5) ASPECTOS ÉTICOS  

 

O trabalho seguiu as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Esta pesquisa foi submetida a uma 

avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

onde a pesquisa foi realizada. Sendo aprovado pelo CEP com parecer de número 519.821.  

Após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, fui até o setor 

cenário do estudo, me apresentei ao responsável pelo setor e expliquei os objetivos e 

operacionalização da pesquisa juntamente com os professores responsáveis pelo ensino 

teórico-prático. Posteriormente, durante o ETP, fiz contato com os grupos de alunos 

selecionados, inicialmente me apresentei, falei sobre a pesquisa destacando seus objetivos, 

assim como os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(ver seções 7, p.84), e fiz o convite para atuarem como sujeito voluntário da pesquisa. O 

aceite foi formalizado com a assinatura do TCLE.  

No TCLE, constam o título do projeto, identificação dos responsáveis pelo projeto, o 

objetivo da pesquisa, os procedimentos necessários à realização e os benefícios que podem ser 

obtidos. Garantia de anonimato dos participantes da pesquisa, com a substituição do seu nome 

por codinomes fictícios. Destacamos que os sujeitos assinam duas cópias do TCLE, uma ficou 

com o pesquisador e outra com o sujeito da pesquisa.  

 

 

3.6) ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para análise de dados foram avaliados o Roteiro de Observação dos Alunos na 

Situação-Problema, juntamente com o Instrumento de Avaliação Individual do ETP, que 

serviu para avaliação e comparação do desempenho dos dois grupos acerca das diferentes 

metodologias aplicadas; e separadamente, o Questionário de Avaliação da Metodologia de 

Ensino que contribuiu para exposição das opiniões dos alunos frente aos métodos utilizados. 

Os resultados foram discutidos através da técnica de Triangulação dos dados 

(TRIVIÑOS, 2008) e a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).  

Segundo Triviños (1987, p. 138)  
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[...] a técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger a 
máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do 
foco em estudo. Parte de princípios que sustentam que é 
impossível conceber a existência isolada de um fenômeno 
social, sem raízes históricas, sem significados culturais e sem 
vinculações estreitas e essenciais com uma macrorrealidade 
social.  
 

 Portanto, a triangulação refere-se à convergência ou corroboração dos dados coletados 

e interpretados a respeito do mesmo fenômeno. (TRIVINOS, 1987). 

De acordo com Bardin (1977, p.31), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. Neste momento estaremos, segundo a autora, nos organizando 

para a análise dos resultados que se organizam em três pólos cronológicos: 1) A pré-análise; 

2) A exploração do material; 3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise trata de leitura flutuante sobre o material coletado. É o primeiro contato 

com os números produzidos e com o texto dos sujeitos de pesquisa. A exploração dos dados 

produzidos são entendidos como dados brutos e devem ser tratados de maneira a serem 

significativos (falantes) e válidos.  

O tratamento dos resultados obtidos e interpretação é a etapa na qual o pesquisador 

interpreta os dados a partir do seu quadro teórico, ou ainda suscita questões que possam 

emergir da própria leitura do material, e expressa suas conclusões. 

Quanto à organização dos achados, precedemos à codificação que na análise de 

conteúdo compreende 03 escolhas: O recorte; a enumeração; a classificação e a agregação dos 

achados - a escolha das categorias.  

Para realização das fases da análise temática, depois da coleta dos dados começamos a 

organização do material como um todo, lendo todos os instrumentos e anotações extras com o 

objetivo de conhecer o conteúdo do mesmo.   

Depois da leitura exaustiva do material, classificamos as falas dos alunos a partir de 

cores, onde palavras e expressões com o mesmo sentido foram coloridas com a mesma cor. 

As cores respeitaram os objetivos da pesquisa. Foram usadas as seguintes cores: amarelo para 

destacar os problemas identificados na situação-problema somados aos cuidados básicos de 

enfermagem ao paciente; azul para as minhas observações durante os encontros, que 

mereciam destaque e que se completavam com os resultados demonstrados pelos alunos; 
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verde para os resultados do instrumento de avaliação individual; e vermelho para destacar as 

vantagens e/ou desvantagem do método de ensino expressas pelos alunos.  

Depois de colorir os dados, agregamos em quadros, e essa agregação levou a 

especificidade do tema, surgindo então, as seguintes unidades temáticas: Os cuidados de 

enfermagem: a relação teoria e prática no ensino de Fundamentos de Enfermagem; 

Autonomia na aprendizagem como competência e o papel do professor nessa construção; 

Vantagens e Desvantagens da Metodologia de Ensino. 
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4) RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através da análise dos dados coletados, emergiram as seguintes unidades temáticas 

que serão desenvolvidas ao longo deste capítulo: 

- Os cuidados de enfermagem: a relação teoria e prática no ensino de Fundamentos de 

Enfermagem;  

- Autonomia na aprendizagem como competência e o papel do professor nessa construção  

- Vantagens e Desvantagens da metodologia de ensino.  

 

4.1) Os cuidados de Enfermagem: a relação teoria e prática no ensino de Fundamentos de 

Enfermagem 

 

 Como mencionado anteriormente na metodologia, no primeiro dia de ensino teórico-

prático na CCM, os grupos intervenção e controle (cada um em seu período de ETP) seriam 

submetidos a uma situação-problema de um paciente com doença cardiovascular pré-

selecionada pelo pesquisador, e assumiriam os cuidados do paciente neste dia. A situação-

problema selecionada para abordagem com o grupo intervenção foi a seguinte: 

 

 
SITUAÇÃO – PROBLEMA 

 
HISTÓRICO 
JC, 72 anos, sexo masculino, branco, viúvo a 5 meses, aposentado, internado na Clínica Cirúrgica Masculina, 
no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) desde o dia 17/10/2013. Brasileiro, natural de Cataguases-
MG e residente do município de São Gonçalo, onde mora apenas com 1 filho solteiro de 48 anos, motorista de 
ônibus, e possui mais 2 filhos, um homem e uma mulher que moram cada um em suas casas. Ex-tabagista, 
dislipidêmico, possui DPOC, BAVT, sendo implantado marcapasso definitivo em 18/09/2013. Nega ser 
diabético, hipertenso, e não tem alergias. Internado na CCM dia 17/10/13 para ser submetido a cirurgia de 
ressecção de aneurisma de aorta abdominal + correção de hérnia umbilical. No dia 19/10/13 foi transferido para 
Unidade Coronariana, onde ficou sendo monitorado até o dia da cirurgia. No dia 21/10/13 às 9:00h foi 
encaminhado para a sala de operação. A cirurgia foi bem sucedida e o paciente foi transferido novamente para a 
UCO onde ficou em observação até o dia 25/10, quando foi transferido para a CCM e encontra-se internado. 
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EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM - Dia 25/10/2013 
Paciente lúcido, orientado em tempo e espaço, responsivo e deambulando sem auxilio.  Apresenta queixas 
álgicas e relata constipação. Ao exame físico: Couro cabeludo integro; pupilas fotorreagentes; mucosa 
hipocorada; ausência de linfonodos palpáveis em região cervical; presença de acesso venoso profundo 
emjugular direita sem sinais flogisticos. AP: MVUA sem ruídos adventícios. AC: RCR, sopro em foco ártico 
irradiando para demais focos. Abdome: presença de ruídos hidroaéreos. Não foi realizada a palpação e 
percussão devido a sutura pós-cirurgica. MMSS: livre de edemas. MMII: presença de varizes; pés ressecados; 
livre de edemas. Sinais Vitais: PA 140x90 mmHg; 86bpm; FR 20 irpm. 
 

 
 

 

Quadro 1: Situação-problema abordada com o grupo intervenção. 

 

Infelizmente, não foi possível usar a mesma situação-problema para o grupo controle, 

visto que o paciente teve alta hospitalar antes da coleta de dados com esse grupo. Sendo 

assim, optamos por selecionar um caso clinico parecido com o anterior de forma a não 

prejudicar os resultados do estudo. Segue abaixo a situação-problema de um paciente com 

doença cardiovascular selecionada para abordagem com o grupo controle: 
 

 
 

SITUAÇÃO-PROBLEMA  
 

HISTÓRICO 
LV, 67 anos, sexo masculino, branco, casado, aposentado, internado na Clínica Cirúrgica Masculina, no Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP) desde o dia 18/11/2013. Brasileiro, natural de Niterói-RJ, onde mora 
apenas com a esposa, de 66 anos, aposentada, em casa própria. Tabagista, hipertenso, possui Doença arterial 
obstrutiva periférica em acompanhamento ambulatorial a 8 anos. Nega ser diabético e não tem alergias. 
Proveniente do HMCT, onde estava internado desde o dia 11/10/13 com pneumonia e IRA no CTI. Passou do 
CTI para enfermaria no dia 27/10/13 com melhora do quadro pulmonar, porém, durante a internação evoluiu com 
necrose do 5º pododáctilo do MIE. Após alta hospitalar, foi encaminhado para o HUAP para cirurgia de 
revascularização de MIE, sendo internado na CCM no dia 18/11/2013. Teve intercorrências no pré-operatório: 
edema agudo de pulmão hipertensivo no dia 21/11/2013 e fibrilação atrial aguda no dia 22/11/2013, ambos 
revertidos. No dia 31/11/13 realizou uma arteriografia, e no dia seguinte foi encaminhado para o setor de 
hemodinâmica onde foi submetido ao procedimento de revascularização do MIE por ponte fêmoro-poplítea com 
PTFE número 6 mais amputação do 5º pododáctilo esquerdo. No mesmo dia retornou a CCM em maca com 
curativo compressivo no local da intervenção, e encontra-se em pós-operatório em observação.  
 
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM – 01/12/13 
Paciente, orientado, lucido, sem queixas álgicas, refere não aceitar bem a dieta. Anictérico, acianótico, eupneico 
afebril. Ao exame físico: mucosa ocular hipocorada, pupilas isoforreagentes, linfonodos cervicais impalpáveis. 
Tórax simpetrico, AP: MVUA, AC: BNF, RCR em 2T. MMSS com presença de equimoses, AVP em MSD. 
Abdome flácido, doloroso a palpação apresentando ferida cirúrgica em região inguinal esquerda sem presença de 
sinais flogisticos. MMII edemaciados, com ferida cirúrgica em região anterior do MIE e ferida cirúrgica no 5º 
pododáctilo do MIE apresentando área hiperemiada, edemaciada e necrose; ferida em região do calcâneo 
apresentando pouco exsudato. SV: TPR: 36,6ºC, 72bpm, 21 irpm. PA: 110x60 mmHg.  

 

Quadro 2: Situação-problema abordada com o grupo controle. 
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Seguindo o roteiro de observação, pudemos notar que a abordagem ao cliente pelo 

grupo intervenção foi de certa forma satisfatória. Os alunos se apresentaram ao paciente, 

observaram o comportamento do mesmo e interagiram. Porém, a observação ficou um pouco 

deficiente no item “organização do ambiente do cliente”, pois durante a abordagem os alunos 

se focaram no exame físico e cuidados e por isso alguns aspectos na organização do ambiente 

passou despercebido, deixando alguns objetos fora do lugar, restos de materiais, entre outros.  

 Dias (2006) diz que a enfermagem ao cuidar de seu cliente, também se preocupa com 

o ambiente que o cerca, porque sabe que pode interferir no processo de recuperação do 

cliente. Entretanto, o seu foco é direcionado para proporcionar um ambiente terapêutico e 

seguro enquanto executa as ações inerentes ao cuidado de enfermagem, o que nem sempre 

significa proporcionar um ambiente agradável, arrumado e alegre.  

 Portanto, é imprescindível mostrar para os alunos a importante da manutenção de um 

ambiente de cuidado organizado. Isso facilita tanto a assistência de enfermagem, como o 

processo terapêutico do paciente.  

 Não diferentemente do grupo intervenção, o grupo controle durante a abordagem ao 

seu cliente também se apresentou e interagiu bem, porém, igualmente, o grupo não manteve o 

ambiente do cliente organizado, dando importância apenas para os cuidados. E isso nos 

mostra como a ansiedade e pouca maturidade em relação a pratica de enfermagem dos alunos 

de fundamentos – que estão sendo inseridos pela primeira vez na pratica hospitalar – pode 

interferir no cuidado direto, por mais que eles tenham tido esse conteúdo na teoria. 

Continuando a observação dos alunos durante a abordagem com os clientes, pudemos 

perceber que no aspecto “histórico do paciente” o grupo intervenção coletou a história de 

forma completa tanto através do prontuário como durante a entrevista. Ao contrário, o grupo 

controle, quando indagado pelo pesquisador quanto ao que sabiam sobre o histórico do 

paciente, mostraram saber superficialmente da anamnese do cliente, uma vez que realizaram 

uma leitura  deficiente do prontuário, e durante a entrevista focaram mais nas informações 

atuais relativas ao momento da abordagem (se sentia dores, como estava a alimentação, sono 

e repouso, entre outros aspectos).  

Além disso, durante o exame físico o grupo intervenção foi capaz de identificar e 

relatar alguns problemas que não estavam no prontuário, como: a presença de hematomas no 

membro superior esquerdo, área hiperemiada em região lateral do tórax caracterizando uma 

úlcera de 1º grau, e tosse produtiva. Já o grupo controle, mesmo realizando um exame físico 
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completo, deixou passar despercebido um problema que não estava relatado nas evoluções 

que é: ulcera por pressão de 1º grau em região sacra. Vale ressaltar que esse problema foi 

percebido pelo professor posteriormente, e comunicado ao grupo para que tomassem os 

devidos cuidados.  

Vale lembrar que a anamnese e exame físico fazem parte da etapa do Histórico de 

Enfermagem do Processo de Enfermagem. Sua implementação visa o cuidado 

individualizado, holístico, humanizado e com embasamento científico. Representam um 

instrumento de grande valia para a assistência, uma vez que permite ao enfermeiro realizar o 

diagnóstico e planejar as ações de enfermagem, acompanhar e avaliar a evolução do paciente 

(CUNHA, 2005). 

Ressalta-se ainda que os dois grupos de alunos antes de iniciarem o ETP tiveram aula 

teórica de Sistematização da Assistência de Enfermagem, porém, pela diferença de 

abordagem dos grupos, podemos observar que nem todos os alunos aprenderam a importância 

de serem implementadas todas as etapas do processo durante a assistência, o que nos leva a 

refletir até que ponto a metodologia tradicional assegura uma adequada relação teoria e 

prática por todos os alunos, a qual será discutida mais adiante. 

E infelizmente essa é uma prática de muitos Enfermeiros já formados. Estudos sobre a 

SAE como os de Uchôa (2008) e Silva (2011), realizados em várias instituições de saúde, 

identificou que são raras as instituições em que os Enfermeiros realizam uma Sistematização 

da Assistência de Enfermagem de forma completa. Nos grandes hospitais, onde o número de 

pacientes é grande em relação a de profissionais, muitas vezes, o enfermeiro assistencial não 

sabe nem informar o histórico do cliente do qual está cuidando, além disso o exame físico é 

feito de forma superficial, e dificilmente são descritos diagnósticos e prescrições de 

enfermagem, caracterizando, talvez, uma prática que se perpetua desde a graduação e que 

precisa ser abolida, ou pelo menos minimizada.  

Uchôa (2008) afirma que a maior dificuldade encontrada é o pouco conhecimento dos 

enfermeiros sobre o conceito da sistematização da assistência, porque embora apontem para a 

melhoria da qualidade da assistência como a principal consequência da realização da SAE, 

não a executam na prática. Além disso, outros motivos alegados para a não execução da SAE 

estão relacionados com as condições inadequadas de trabalho.  

Os estudos concluem ainda que a não utilização da SAE pelos profissionais deve-se ao 

distanciamento entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática, principalmente por não haver 
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uma preocupação maior com a qualidade da assistência e sim com a demanda do serviço 

(KLETEMBERG, 2004). 

Dando sequência a observação, os dois grupos realizaram algumas intervenções e 

cuidados de enfermagem. O grupo intervenção realizou o curativo do sítio cirúrgico e uma 

coleta de sangue. O grupo controle realizou o encaminhamento e acompanhamento durante o 

banho de aspersão; e os curativo das feridas cirúrgicas e da ulcera arterial.  

Porém, foi possível observar que faltou um planejamento adequado das ações pelos 

dois grupos. Os alunos ficavam um pouco perdidos e faltava organização e tomada de 

iniciativa para realizarem os procedimentos, sendo necessário que o professor ficasse a todo 

momento dizendo quais cuidados competiam a eles e os que não.  

Um exemplo disso é a não priorização dos cuidados pelo grupo intervenção. Eles 

realizaram as intervenções, como a coleta de sangue que é um procedimento invasivo, antes 

de verificarem os sinais vitais do cliente, etapa importantíssima do exame físico. E o fizeram 

apenas ao final do ETP para terem o registro de meio-dia (12:00h). Portanto, não tiveram o 

olhar critico para reconhecerem a importância de se verificar os sinais vitais antes da 

realização de qualquer procedimento com o paciente. 

Um outro exemplo é a duvida que o grupo controle teve quanto a realização do 

curativo da incisão cirúrgica. Eles indagaram se o curativo seria feito pelo médico ou por eles, 

e então o professor explicou que o curativo era de competência do Enfermeiro, e como neste 

dia era o grupo que estava acompanhando o paciente, a função agora era do grupo. Outro 

problema foi que durante a realização do curativo o grupo controle não usou técnicas de 

biossegurança adequadas, como a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

pois o aluno que estava realizando o curativo não estava usando o capote. Isso foi observado 

pelo professor, o qual corrigiu e orientou o grupo sobre a importância do uso do EPI.  

Entretanto, sabemos que é normal os alunos ficarem inseguros no inicio do contato 

com o ambiente hospitalar, e isso, às vezes, acaba por dificultar o planejamento da assistência 

e a tomada de decisão, ficando mais dependentes de um direcionamento do professor. Porém, 

isso não pode justificar a não implementação do que aprenderam na teoria em sua prática 

assistencial. E é a partir daqui que começamos a falar de competências e a relação teoria – 

prática. 

Antes, vale lembrar que até esse ponto da abordagem ao cliente o pesquisador não 

interviu em nenhum dos grupos, e, portanto, a observação foi realizada de forma igual para 
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ambos, não sendo iniciado ainda a exposição do grupo intervenção ao método da ABP – o que 

foi feito mais adiante.  

Perrenoud (1999) define competência como sendo uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles. Afirma ainda que no ensino tradicional o aluno acumula saberes, passa nos 

exames, mas não consegue usar o que aprendeu em situações reais. 

Aprofundando o conceito, Kuenzer (2002) define competência como: 

 
A capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, com rapidez e 
eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos a experiências de 
vida e laborais [...] vinculada à ideia de solucionar problemas, mobilizando 
conhecimentos de forma transdisciplinar a comportamentos e habilidades 
psicofísicas, e transferindo-os para novas situações; supõe, portanto, a 
capacidade de atuar mobilizando conhecimentos. 

 
Assim, a construção de competências é inseparável da formação de esquemas de 

mobilização dos conhecimentos com discernimento, em tempo real, ao serviço de uma ação 

eficaz. E consequentemente, os esquemas de mobilização de diversos recursos cognitivos em 

uma situação de ação complexa desenvolvem-se e estabilizam-se ao sabor da prática. 

Entretanto, esses esquemas constroem-se ao sabor de um treinamento, de experiências 

renovadas, treinamento esse mais eficaz quando associado a uma postura reflexiva 

(PERRENOUD, 1999).   

Além disso, esses conceitos nos levam a compreensão de que o simples domínio do 

conhecimento por parte do aluno seja tácito, seja científico, não é suficiente para que se 

estabeleça a competência, compreendida na sua dimensão de práxis, posto que esta, segundo 

Marx (1978), é: 
 

a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 
modificando a realidade objetiva, [...]. É a ação que, para se aprofundar de 
maneira mais consequente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da 
teoria; e é a teoria que remete a ação, que enfrenta o desafio de verificar seus 
acertos e desacertos, cotejando-os com a prática.   

 
 

Portanto, os alunos não conseguem mudar uma realidade, ou mais especificamente, 

solucionar uma situação-problema, se não aprenderem a refletir sobre ela, mobilizando os 

saberes e recursos cognitivos para a construção de competências necessárias ao enfrentamento 

de tal situação. Trata-se, então, de exercitar a capacidade para aprender no real a relação 
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teoria-prática, o que nem sempre é contemplado de forma eficaz pelo ensino tradicional, como 

podemos ver com os resultados apresentados até esse ponto do estudo. 

Continuando a observação, ao final da assistência ao paciente, como em um dia típico 

de ETP, o grupo controle fez o registro de enfermagem. O grupo não seguiu o modelo SOAP 

(subjetivo, objetivo, avaliação e prescrição) do registro como ensinado na disciplina. Eles 

começaram com os dados objetivos, depois os subjetivos, avaliação e prescrição. Além disso, 

a evolução estava parcialmente completa, pois mesmo contendo todos os dados da entrevista e 

exame físico, faltou relatarem as condutas de enfermagem que eles realizaram 

(encaminhamento para o banho e curativos) e também  não traçaram todos os diagnósticos e 

prescrições de enfermagem que eram importantes para esse paciente.  

Isso se confirma quando analisamos os dados da entrevista e exame físico descritos no 

registro. Pois através das informações que os próprios alunos relataram, podemos destacar a 

presença de alguns problemas, como segue: 

 
1. Paciente refere não aceitar bem a dieta 
2. Mucosa ocular hipocorada (não colocaram o grau) 
3. Presença de equimoses em MMSS 
4. Ferida cirúrgica em região inguinal esquerda 
5. Lesão superficial por abrasão de característica seca e avermelhada  

no leito em região sacra.  
6. Edemas de MMII (não colocaram o grau) 
7. Ferida cirúrgica em região anterior no MIE 
8. Ferida cirúrgica no 5º pododáctilo esquerdo 
9. Ferida em região de calcâneo, com pouco exsudato, tecido fibrinoso e bordas regulares. 

 

       Quadro 3: Distribuição dos problemas encontrados no registro de enfermagem do grupo controle. 

 

 

Porém, mesmo diante de tantos problemas, os únicos diagnósticos de enfermagem que 

o grupo controle identificou e as respectivas prescrições foram: 

 
1. Nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais evidenciado por relato  

de sensação de sabor alterado relacionado a fatores biológicos e psicológicos. 
 
Prescrições: Incentivar e orientar sobre a importância da manutenção da dieta; 
                   Encaminhar para o serviço de nutrição e dietética. 
 

2. Risco de constipação relacionada a fatores de risco fisiológicos, ingestão insuficiente  
de fibras e líquidos.  
 
Prescrições: Incentivar o orientar o aumento da ingesta hídrica e alimentos com fibras;                
                   Incentivar a deambulação assistida com o intuito de melhorar a peristalse.  
 

 

      Quadro 4: Distribuição dos Diagnósticos e Prescrições de Enfermagem registradas pelo grupo controle. 
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Fica claro que pela quantidade de problemas, muitos outros importantes diagnósticos 

deveriam ser relatados. Alguns exemplos são: o “Risco de Sangramento” visto que é um 

paciente em pós-operatório de revascularização arterial de membro inferior e que faz uso de 

anticoagulante. Além disso, faltaram os diagnósticos e prescrições relacionados ao “Risco de 

infecção” devido a presença de acesso venoso periférico, três feridas cirúrgicas e uma úlcera 

arterial em calcâneo, devendo deixar claro as prescrições para controle de infecção, com 

avaliação rotineira e medidas assépticas adequadas por toda a equipe. Era importante também 

prescrever a mudança de decúbito de duas em duas horas para evitar o aparecimento de 

úlceras por pressão; além de estimular a deambulação precoce com auxilio para diminuir o 

edema de membros inferiores favorecendo a circulação sanguínea; dentre outros cuidados. 

Devemos citar ainda que o grupo utilizou o NANDA (North American Nursing 

Diagnosis Association) para realizar os diagnósticos e antes de anexar o registro no 

prontuário, entregaram a evolução ao professor para que lesse. O mesmo fez algumas 

correções como o fato de não estar no modelo SOAP, sobre alguns termos do exame físico e a 

falta das condutas realizadas. Porém, não identificou a falta desses diagnósticos e prescrições.  

E mais uma vez, esses resultados mostram uma deficiência do ensino tradicional 

quanto a construção de competências e a relação teoria – prática, já discutida acima, por parte 

dos alunos frente a situações-problemas. Eles não conseguiram visualizar a situação como um 

todo e pensar criticamente durante a avaliação e identificação dos diagnósticos e prescrições 

de enfermagem especificas pra esse paciente em pós-operatório de revascularização arterial 

por Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP). Por mais que eles não soubessem a 

fisiopatologia da doença ou como foi realizada exatamente a intervenção cirúrgica, por ainda 

não terem tido esses assuntos na teoria, esse paciente tinha cuidados básicos individuais que 

teriam que ser de fácil reconhecimento e prescritos por alunos de fundamentos de 

enfermagem. Além disso, o fato do professor responsável as vezes não ter tempo suficiente 

para discutir e avaliar a situação juntamente com os alunos – por ter que dar conta da 

responsabilidade de todo o grupo e ainda auxiliar nos procedimentos – eles não aprendem a 

refletir sobre o caso e identificar, muitas vezes, problemas simples e de fácil solução. 

Voltando ao grupo intervenção, ao final dos cuidados com o paciente, em vez dos 

alunos realizarem o registro e finalizarem o dia de ETP, eles foram submetidos a primeira 

parte do método Aprendizagem Baseada em Problemas.  
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Em um local reservado da CCM o grupo foi reunido juntamente com o pesquisador 

(aqui chamado de tutor facilitador) para discussão da situação-problema do paciente que eles 

acompanharam. Primeiramente o tutor entregou a situação por escrito (vide quadro 1), 

apresentou  e deu um tempo para que os alunos refletissem e identificassem os problemas 

juntamente com o que viram durante a assistência e o que já sabiam do histórico do paciente. 

Dentre os problemas identificados pelos alunos, podemos citá-los conforme quadro 

abaixo: 

 
 

1. Hipertensão 
2. Tabagismo 
3. Dislipidemia 
4. Doença pulmonar obstrutiva crônica 
5. Bloqueio atrioventricular total 
6. Aneurisma de aorta abdominal 

 
 

7. Constipação 
8. Mucosas hipocoradas 
9. Sopro em foco aórtico 
10. Varizes e edemas em MMII 
11. Insônia 
12. Tosse secretiva 

              

Quadro 5: Distribuição dos problemas identificados pelo grupo intervenção a partir de uma situação-problema 

de um paciente com doença cardiovascular. 

Porém, percebemos que os alunos possuíam muitas dúvidas acerca da maioria desses 

problemas, e tinham dificuldade em correlaciona-los com a situação, apresentando ainda 

insegurança e pouco conhecimento teórico para abordar alguns conteúdos já vistos pelos 

mesmos durante o ciclo básico do curso de enfermagem. 

Durante a discussão e listagem dos problemas o tutor foi estimulando os alunos a 

exporem o seu conhecimento prévio e identificarem suas próprias limitações e conhecimentos 

que ainda precisam ser adquiridos. Nesse primeiro encontro foi evitado “dar respostas” aos 

alunos, mas visamos fazê-los pensarem e refletirem criticamente sobre a situação-problema e 

estimular os mesmos a “querer aprender” e ter vontade de buscar esse conhecimento, para 

que se tornem ativos no seu próprio processo ensino-aprendizagem e sejam capazes de 

construir as competências necessárias para a resolução da situação apresentada. 

Portanto, ao decorrer do levantamento dos problemas e tentativa de correlaciona-los 

foram surgindo outras dúvidas, e os alunos se mostraram cada vez mais incentivados na busca 

pelo conhecimento. Algumas dúvidas foram sanadas e eles mesmos com a contribuição de 

todo o grupo e direcionamento do tutor, conseguiram chegar a uma conclusão correta; porém, 

a abordagem de outros assuntos ficou incompleta por falta de conhecimento adequado e 
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principalmente dificuldade de aplicar a teoria na situação-problema que eles estavam 

discutindo.  

A partir daí, o tutor juntamente com o grupo, selecionou as dúvidas que ainda 

restavam e formulou questões de aprendizagem que foram dividas pelos alunos para estudo 

individual e apresentação dos resultados no segundo encontro. Segue abaixo as questões a 

partir das dúvidas levantadas: 

 

 

1. O que é aneurisma? Quais fatores de risco pra doença cardiovascular? 
2. O que é DPOC? Porque esse paciente com DPOC esta fazendo nebulização em  

vez de oxigenoterapia? O enfermeiro pode prescrever nebulização? 
3. Podemos estimular a tosse em um paciente em pós-operatorio com incisão cirúrgica  

com pontos no tórax e abdome? Quais os cuidados de enfermagem nesse caso? 
4. Como acontece o ciclo cardíaco? O que é o BAVT?  
5. Quais os cuidados devemos ter com esse paciente que possui um marcapasso?  
6. Quais os tipos de sopro cardíaco e sua etiologia? 

 
       

       Quadro 6: Distribuição das questões de aprendizagem formuladas para o grupo intervenção. 

 

Podemos observar que algumas dúvidas são relativas a conteúdos que os alunos ainda 

não tiveram na teoria, como o aneurisma, DPOC, BAVT e marcapasso; porém, as outras 

dúvidas referem-se a conteúdos já vistos pelos mesmos no ciclo básico e/ou em Fundamentos 

de Enfermagem, como a anatomia e exame físico do sistema cardiovascular, fisiologia 

cardíaca, bioquímica, oxigenoterapia e nebulização, entre outros. Isso mostra a dificuldade 

que os alunos de fundamentos ainda têm acerca de alguns conteúdos do clico básico, 

principalmente os relacionados a cardiologia, e como isso interfere e dificulta a abordagem de 

uma situação-problema de cliente com doença cardiovascular, como apresentado também nos 

resultados do grupo controle.  

 Foi solicitado também pelo tutor que na divisão dos assuntos pelos alunos, alguns 

ficassem responsável pela elaboração do registro de enfermagem completo, e listagem dos 

diagnósticos e prescrições de enfermagem, para serem levados junto com os outros resultados 

das buscas sobre as questões de pesquisa. Os alunos foram orientados a pesquisarem sobre os 

assuntos em livros e artigos no período de uma semana, e apresentarem os resultados para 

discussão e conhecimento de todo o grupo no segundo encontro.  
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Portanto, ao final do primeiro encontro, foi possível avaliar o conhecimento prévio dos 

alunos e sua capacidade crítica para resolução da situação-problema, como apresentado 

acima.  

Após esse período de uma semana de estudo individual, o tutor se reuniu com o grupo 

intervenção em um segundo encontro, o qual ocorreu no Laboratório de Fundamentos de 

Enfermagem da EEAAC/UFF.  

Primeiramente visamos conhecer as estratégias de busca dos alunos, e foram citados: 

livros (por poucos alunos); artigos do google acadêmico e sites que abordavam os assuntos. 

Esse fato, nos fez perceber que os alunos têm dificuldade em realizar pesquisa científica 

corretamente, ficando mais limitados a sites de busca não acadêmicos. E, portanto, podemos 

afirmar que os alunos, mesmo já tendo aulas específicas de metodologia da pesquisa e de 

busca online, ainda não são orientados, até esse ponto da graduação, sobre os principais sites 

de artigos/estudos acadêmicos da área, reconhecidos pela comunidade científica, e a 

importância de usá-los para fundamentação teórica de qualquer assunto em vez de sites dos 

quais não podemos atestar a fidedignidade.  

A seguir, foram apresentadas as informações e conhecimentos adquiridos a respeito 

das diversas dimensões da situação-problema. Os alunos se mostraram mais a vontade e 

seguros para discutirem assuntos que eram desconhecidos no primeiro encontro, fazendo 

definições e relacionando com os problemas do caso clinico com mais facilidade. O 

tutor/facilitador esteve sempre atento a todas as afirmações e especulações, corrigindo 

possíveis erros de busca e esclarecendo as dúvidas que restaram.  

Os alunos foram muito participativos durante todo o encontro. Todos levaram resumos 

por escrito dos conteúdos que pesquisaram para discussão no grupo e mostraram-se 

empenhados a sanarem as dúvidas e aprenderem os conteúdos. Entretanto, identificamos que 

o déficit quanto a busca cientifica já citado acima, interferiu diretamente na abordagem de 

alguns assuntos pelos alunos, e por isso eles ainda apresentaram algumas dúvidas e definições 

erradas.  

Isso aconteceu, por exemplo, com conteúdos como: ciclo cardíaco; sopro cardíaco e 

bloqueio atrioventricular. Eles não realizaram a revisão teórica necessária e/ou correta para 

compreender esses assuntos e, portanto, foi necessária intervenção do tutor para condução e 

direcionamento de uma reflexão critica adequada e exposição do conteúdo para consolidação 

do conhecimento aplicado a situação-problema. Podemos perceber ainda que esse fato 
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interfere diretamente com o que chamamos de construção da autonomia na aprendizagem 

como competência pessoal, assunto que será abordado na próxima categoria. 

O grupo intervenção apresentou ainda, diferentemente do grupo controle, o registro de 

enfermagem completo por escrito no modelo SOAP, contendo as condutas, os diagnósticos e 

prescrições de enfermagem. Segue abaixo o quadro com os diagnósticos e prescrições listados 

pelo grupo.  

 

 

1. Desobstrução ineficaz das vias aéreas caracterizada por quantidade excessiva de muco 
relacionada a DPOC. 
Prescrições: - encorajar a expectoração através da tosse para eliminação traqueobrônquica. 

                              - manter a cabeceira da cama elevada. 

 

2. Constipação caracterizada por incapacidade de eliminar fezes relacionada a motilidade 
gastrointestinal diminuída e mudança nos padrões alimentares. 
Prescrições: - identificar fatores contribuintes a constipação 
                  - orientar a ingestão de fibras 
                  - orientar o aumento da ingesta hídrica 
                  - monitorar características de eliminações intestinais 

 

3. Débito cardíaco diminuído caracterizado por fração de ejeção e frequência cardíaca diminuída 
relacionado a pré e pós carga alterados devido a doença cardiovascular (hipertensão e 
aneurisma). 
Prescrições: - monitorar sinais vitais 
                  - observar e anotar perfusão periférica 
                  - promover repouso no leito 
                  - administrar os medicamentos prescritos 
 

 

4. Integridade da pele prejudicada relacionado a fatores mecânicos evidenciado por destruição de 
camadas da pele, invasão de estruturas do corpo e rompimento da superfície da pele. 
Prescrições: - Monitorar as características da lesão 
                    - Oferecer cuidados no local da incisão 
                    - Manter técnica asséptica 
 

 

5. Risco de sangramento relacionado a aneurisma e efeitos secundários ao tratamento (intervenção 
cirúrgica) 
Prescrições: - monitorar sinais de sangramento 
                      - orientar sobre sinais de sangramento e a importância de relatá-los a equipe de  
saúde. 
 

 
6. Risco de Infecção relacionado a defesas primárias prejudicadas (pele rompida, procedimentos 

invasivos). 
Prescrições: - Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, cor, tamanho e odor; 
                   - Manter técnica asséptica durante a realização do curativo 
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7. Volume de líquidos excessivo caracterizado por edema de membros inferiores relacionado a 
mecanismos reguladores comprometidos. 
Prescrições: - elevar os membros inferiores e usar meias elásticas 
                     - orientar quanto a dieta hipossódica 

 

8. Padrão de sono prejudicado relacionada a falta de controle do sono, ruído e temperatura do 
ambiente.  
Prescrições: observar padrões de sono no período matutino, vespertino e noturno. 
                    Manter ambiente tranquilo, arejado e agradável. 

 
 

 

 

Quadro 7: Distribuição dos Diagnósticos e Prescrições de Enfermagem registradas pelo grupo intervenção. 

 

Podemos perceber que o grupo intervenção mesmo sem ter tido muito contato com o 

NANDA na disciplina de fundamentos de enfermagem, conseguiu correlacionar os problemas 

e traçar os diagnósticos de forma satisfatória, contemplando todas as prescrições que são 

importantes para assistência de enfermagem a esse paciente em pós-operatório de 

Revascularização Arterial. Isso nos faz perceber como a reflexão crítica de uma situação-

problema pode contribuir para a relação teoria-prática, diferentemente do grupo controle que 

provavelmente por não ter tido essa visão critica, não conseguiu identificar todos os 

diagnósticos e prescrições necessários.  

Foi discutido ainda pelo grupo questões relacionadas a competência profissional e 

tomada de decisão pelo Enfermeiro. Eles mostraram ter dúvidas sobre as atribuições do 

enfermeiro e autonomia desse profissional na prática assistencial. Isso é um fato preocupante, 

pois alunos que estão praticamente na metade da graduação ainda não conseguem distinguir o 

que compete a sua profissão, o que mais uma vez interfere na atuação desses futuros 

Enfermeiros frente a situações-problema que requerem a capacidade de mobilizar saberes, 

transpô-los, combiná-los, e inventar uma estratégia original a partir de recursos cognitivos 

para levarem a uma prática reflexiva e assistência de enfermagem de qualidade. Por sua vez, 

possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. Pode-se conhecer 

técnicas e não saber aplicá-las no momento oportuno, ou pior ainda, o profissional pode não 

saber o que o compete, como demonstrado pelo grupo (PERRENOUD, 1999). 

Para sanar essa importante e preocupante dúvida, os alunos foram orientados a 

buscarem e tomarem conhecimento mais a fundo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso de Enfermagem; a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498/86 que 

regulamenta a profissão e expõe atividades privativas do Enfermeiro assim como diferencia as 
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atribuições dos técnicos e auxiliares de enfermagem; e o Código de Ética dos profissionais de 

enfermagem - Resolução COFEN 311/2007. 

Vale expor ainda que de acordo com as DCNs, para exercer a profissão de 

Enfermagem, o enfermeiro deve desenvolver as seguintes competências gerais dos 

profissionais de saúde: atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente. A noção de competência aplica-se a 

capacidade de mobilizar e aplicar conhecimentos em uma determinada situação. Para que haja 

competência, torna-se necessário a ação de vários recursos como conhecimentos, capacidades 

cognitiva, capacidades integrativas, capacidades relacionais, atitudes dentre outros, os quais 

são testados frente aos desafios de um novo projeto e de problemas (BRASIL, 1996). 

Ao final deste encontro, foi realizada uma síntese do conhecimento e das informações, 

sendo avaliado pelo tutor/facilitador o grau de conhecimento individual dos alunos a cerca do 

problema. Em geral, os mesmos se mostraram mais bem preparados e desenvolvidos 

intelectualmente em relação aos assuntos abordados. 

Além disso, como explicado anteriormente, no ultimo dia de ETP de cada grupo, foi 

entregue aos alunos um instrumento de avaliação da metodologia de ensino (neste caso a 

metodologia tradicional para o grupo controle, e a ABP para o grupo intervenção), e foi 

realizada a avaliação individual dos alunos pelo professor responsável pelo campo de estágio 

através da planilha da disciplina. A avaliação da metodologia será discutida mais adiante (na 

ultima categoria), e a seguir dar-se-á a exposição e comparação da avaliação individual dos 

alunos nos dois grupos.  

 
 

NOME DO 
ALUNO 

 

Pontualidade
(1,0) 

 

Interesse 
(2,0) 

 

Planejamento 
(2,0) 

 

Principio 
Cientifico 

(2,0) 

 

 

Ética 
(1,0) 

 

 

Relac. 
Interp. 

(1,0) 

 

Registro e 
Passagem 
de Plantão 

(1,0) 

 

TOTAL 

Aluno 01 0,5 1,7 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 8,4 

Aluno 02 1,0 2,0 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 9,2 

Aluno 03 1,0 1,7 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 8,9 

Aluno 04 1,0 1,7 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 8.9 
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Aluno 05 1,0 2,0 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 9,5 

Aluno 06 1,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 9,0 

Aluno 07 1,0 1,8 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 8,8 

Aluno 08 1,0 2,0 1,5 1,7 1,0 1,0 1,0 9,2 

 

Quadro 8: relação de notas individuais do Grupo Controle por planilha da disciplina. 

 
 

NOME DO 
ALUNO 

 

Pontualidade
(1,0) 

 

Interesse 
(2,0) 

 

Planejamento 
(2,0) 

 

Principio 
Cientifico 

(2,0) 

 

 

Ética 
(1,0) 

 

 

Relac. 
Interp. 

(1,0) 

 

Registro e 
Passagem 
de Plantão 

(1,0) 

 

TOTAL 

Aluno A 1,0 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 9,8 

Aluno B 0,9 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 9,7 

Aluno C 1,0 1,9 2,0 1,8 1,0 1,0 0,9 9,6 

Aluno D 1,0 2,0 1,9 1,8 1,0 1,0 1,0 9,7 

Aluno E 1,0 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 0,9 9,7 

Aluno F 0,9 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 9,7 

Aluno G 0,8 1,8 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 9,2 

Aluno H 0,5 1,8 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 8,9 

 

Quadro 9: relação de notas individuais do Grupo Intervenção por planilha da disciplina. 

 

De acordo com as planilhas de avaliação dos dois grupos podemos perceber que os 

itens avaliados em que as notas mais diferem de um grupo para o outro é o planejamento e o 

principio cientifico, em que as notas dos alunos do grupo intervenção estão maiores que de 

todos os alunos do grupo controle. O item interesse também difere um pouco de um grupo 

para o outro, onde o grupo intervenção mantêm notas maiores ou iguais aos alunos do grupo 

controle. Fazendo as médias de interesse, planejamento e principio cientifico, respectivamente 

para cada grupo, temos: grupo controle 1,86 - 1,53 – 1,65; grupo intervenção 1,93 – 1,98 – 

1,8; conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Comparação das notas médias do grupo controle e do grupo intervenção por aspectos específicos – 

interesse; planejamento e principio científico.  

Nos outros itens os alunos dos dois grupos estão com notas relativamente parecidas, 

porém podemos observar que a soma final de todos os itens para a nota individual de cada 

aluno teve diferenças consideráveis. A menor e maior nota final do grupo intervenção foi 

respectivamente 8,9 e 9,8 com uma variação de 0,9; enquanto que no grupo controle foi 8,4 e 

9,5 com uma variação de 1,1; conforme gráfico abaixo. Além disso, o grupo intervenção teve 

6 alunos com nota igual ou maior que 9,6 e o grupo controle teve apenas um aluno com nota 

9,5 sendo todas as outras notas abaixo disso.  
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9
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10
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 Maior
nota
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Gráfico 2: Relação da menor e maior notas do grupo controle e do grupo intervenção. 

Podemos ver ainda que a média final geral por grupo foi de 9,5 para o grupo 

intervenção e de 8,9 para o grupo controle, conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico 3: Comparação da nota média geral do grupo controle e do grupo intervenção. 

Portanto, mesmo que a forma de avaliação por notas não seja o melhor critério usado 

pela metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas e por isso também não seja o foco 

dessa pesquisa, essas notas só vêm mostrar e confirmar o que já havíamos concluído pelos 

resultados apresentados anteriormente, que é o fato de que o Grupo Intervenção, o qual foi 

submetido a ABP, realmente teve um desempenho melhor durante o ensino teórico-prático. 

Isso foi demonstrado através de alguns aspectos do roteiro de observação já no primeiro dia 

de ETP que evidenciou de forma geral uma melhor condução da situação-problema pelo 

grupo em comparação com o grupo controle, mesmo antes de serem submetidos a ABP.  

A partir do inicio de exposição à metodologia da ABP o grupo se mostrou interessado 

e empenhado, e apesar do déficit na busca teórica, ao final do segundo encontro foi possível 

observar que além dos alunos terem adquirido novos conhecimentos e se tornado ativos no 

seu processo ensino-aprendizagem, eles haviam aprendido a importância de pensar 

criticamente frente as situações-problema, para uma mobilização de saberes e 

desenvolvimento de competências que vão contribuir para uma adequada relação teoria-

prática. 

E essa é a grande diferença da metodologia tradicional para a Aprendizagem baseada 

em problemas. Os dois grupos de alunos erraram em algumas coisas e tinham dúvidas quanto 

a situação-problema que estavam abordando. Entretanto, na ABP, essa situação é discutida e 

explorada juntamente com os alunos de forma crítica até que os mesmos sejam estimulados a 

buscarem os conhecimentos necessários para sanarem suas dúvidas; diferentemente do ensino 

tradicional em que o fato de o aluno não ser posto a refletir sobre a situação, identificando os 

problemas e reconhecendo seus déficits de conhecimento, não gera o estimulo para que ele 
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busque esse conhecimento, o que pode gerar uma lacuna na aprendizagem, e impedir a 

construção de competências adequadas para enfrentar situações da prática assistencial.  

De fato esse parece ser um elemento diferenciador quando se busca a formação crítico-

reflexiva, na qual o aprender é o atributo fundamental nas relações entre os sujeitos 

envolvidos em interação no processo ensino-aprendizagem, através da participação ativa do 

estudante, da problematização da realidade e da articulação teoria/prática em permanente 

movimento de aprender a aprender (VIGNOCHI, 2009). 

 

4.2) AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM COMO COMPETÊNCIA E O PAPEL DO 

PROFESSOR NESSA CONSTRUÇÃO 

 

Vários termos, como autoaprendizagem, ensino individualizado, estudo independente, 

aprendizagem autodirigida, entre outros, são usados como sinônimos de autonomia na 

aprendizagem, porém, ter acesso próprio a fontes de informação, aprender a distância, 

trabalhar sozinho, estudar em casa, seguir processos de autoaprendizagem podem ser 

condições necessárias, mas não são suficientes para o desenvolvimento da autonomia pessoal 

e intelectual (RUÉ, 2009). 

A construção da autonomia na aprendizagem – capacidade de se autoguiar – não 

depende apenas de saber o que fazer e por onde avançar e continuar, tampouco de saber como 

fazer ou trabalhar e até onde, mas, fundamentalmente, do potencial de autorregulação dessa 

atividade. É sabido que enquanto o potencial regulador estiver centrado no professor, a 

situação de aprendizagem, não desenvolverá realmente a autonomia do aluno (ibid).  

Para Thanasoulas (2002), o que torna um aprendiz autônomo é: ter claro o seu estilo 

de aprendizagem e suas estratégias; adotar um enfoque comunicativo nas tarefas que realiza; 

estar disposto a assumir riscos e a cometer erros; fazer as lições e tarefas pessoais, 

independentemente de estar ou não sendo avaliado; e dar importância aos conceitos formais à 

sua assimilação. 

Sendo assim, como relatado anteriormente, ao final do primeiro encontro os alunos 

tiveram o período de uma semana para que realizassem a busca científica dos assuntos 

discutidos, etapa essa da ABP que visa o desenvolvimento da habilidade do aluno para 

aprender com autonomia. Porém, foi demonstrado que os alunos não tiveram boas estratégias 

de busca, o que interferiu diretamente na aprendizagem.  
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E isso se explica quando Rué (2009) fala que a autonomia só se desenvolve como uma 

competência pessoal relativa ao ato de aprender quando aquele que aprende tem a 

oportunidade de exercer algum tipo de controle (dos conceitos, processo, progresso, 

resultados) no contexto em que essa aprendizagem se realiza, sendo dependente também de 

outras habilidades ou capacidades que os alunos já têm, e que precisam ser reativadas e 

aperfeiçoadas para que possam ser exercidas significativamente.  

De forma complementar, o autor ainda diz que a autonomia entendida como 

competência cognitiva e pessoal deve manifestar-se como um objeto de formação a que se 

aspira durante o próprio processo de aprendizagem. E, portanto, os alunos não a dominam 

propriamente nos estágios iniciais ou intermediários de determinada aprendizagem (ibid). 

Isso nos remete e nos faz refletir sobre o fato de que essa foi a primeira experiência do 

grupo intervenção com a metodologia da ABP e, portanto, era de se esperar que com apenas 

uma vivência os alunos não conseguissem desenvolver plenamente a competência da 

aprendizagem em autonomia, uma vez que esta se caracteriza por construir-se através de uma 

evolução e de forma dinâmica ao longo das exposições aos diversos contextos de 

aprendizagem, sendo potencializada à medida que nesses contextos são conjugados certos 

parâmetros como os objetivos de aprendizagem, o controle do próprio tempo, os materiais, os 

procedimentos e habilidades pessoais, entre outros (ibid).  

Além disso, podemos reconhecer que de forma geral, vários são os fatores que 

comprometem a aprendizagem autônoma, entretanto, há de se considerar, que talvez o fato 

mais importante, é a existência de condições, no ensino tradicional, que favorecem o 

aprendizado superficial, como exemplificam alguns autores (ibid): 

- Determinadas maneiras de avaliar o conhecimento reforçam o enfoque superficial. O 

aluno pode ser aprovado em uma disciplina tendo apenas conhecimento empírico, muita 

informação, reconhecendo certas informações, etc. 

- Os estudantes não recebem um retorno adequado, em curto ou médio prazo, em 

relação ao seu progresso e às dificuldades que devem superar.  

- A maneira de ensinar não deixa claros os principais propósitos da matéria, sua 

estrutura geral, nem as conexões entre os temas. 

- O desenvolvimento dos conceitos não parte do que os alunos já sabem, nem 

considera esse conhecimento, daí a dificuldade de associar o próprio saber com o que lhe é 

oferecido.  



60 

 

- O conteúdo ensinado é maior que o tempo disponível dos alunos, não sendo possível 

participar de novos trabalhos, com outros materiais e maior aprofundamento. 

- O ensino centra-se no professor e baseia-se na transmissão de informações.  

 E essas condições também são de fácil visualização na graduação de enfermagem, 

expondo então mais fatores que provavelmente contribuíram para esse desempenho 

desfavorável apresentado pelo grupo intervenção durante o estudo individual.   

A partir disso, podemos perceber quão é importante o papel do professor na 

construção dessa autonomia na aprendizagem pelo aluno. Pois, o docente, passa de 

transmissor de conhecimentos a facilitador do processo de aprendizagem, e, portanto, como 

parte do ensino e desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes é premente a 

necessidade de incitar um ambiente acadêmico em que educador e educando exerçam papel 

ativo evitando-se a simples aplicação de métodos de solução generalizada no processo ensino-

aprendizagem (PRICE, 1997). 

Para isso, os professores podem, intervindo sobre as condições contextuais, apoiando 

atitudes favoráveis e controlando ou dando apoio às capacidades exigidas pelos alunos, 

favorecer a autonomia. Lembrando sempre que o nível de desenvolvimento dessa autonomia 

pode variar de aluno para aluno, segundo as condições de aprendizagem, suas experiências e 

interesses pessoais. Além disso, os professores também podem desenvolver sua própria 

competência profissional para a evolução da autonomia na aprendizagem dos alunos (ibid).  

Usando ainda os pensamentos de Paulo Freire (1997) quando o mesmo aborda a 

pedagogia da autonomia, é válido destacar que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção, e exige reflexão 

crítica sobre a prática, respeito a autonomia do ser educando, bom sendo, comprometimento, 

tomada consciente de decisões, entre outros.   

Diante do exposto, conclui-se que para o desenvolvimento de uma autonomia na 

aprendizagem como competência cognitiva e pessoal é necessária a abordagem dos alunos a 

mais situações-problema pela metodologia da ABP, para que ao longo das experiências os 

mesmos possam ir construindo e aprimorando as habilidades de estudo e de pesquisa, o 

planejamento funcional e realista da própria atividade de aprendizagem, o amadurecimento de 

atitudes como flexibilidade, imaginação, reflexão e pensamento crítico, reforçando assim o 

nosso objetivo final que é o aprender a aprender com autonomia.  
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4.3) VANTAGENS E DESVANTAGENS DA METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 No último dia de ensino teórico-prático (ETP) na Clínica Cirúrgica Masculina os dois 

grupos responderam um questionário de avaliação da metodologia de ensino utilizada. O 

grupo controle avaliou a metodologia tradicional de ensino que é utilizada no ETP de 

Fundamentos de Enfermagem, a qual o grupo foi submetido. Já o grupo intervenção avaliou a 

metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas, que foi utilizada especificamente neste 

grupo, e é foco do estudo.  

 O questionário continha três perguntas abertas, como segue: 1) Qual a sua opinião 

sobre a metodologia de ensino utilizada? 2) Destaque os aspectos positivos e negativos da 

metodologia de ensino utilizada. 3) Aponte possíveis soluções aos problemas identificados e 

faça sugestões para atividades futuras.  

 A maioria dos alunos do grupo controle, quanto a opinião que tinham sobre a 

metodologia tradicional, avaliaram, de forma geral, que faltou integração do conteúdo teórico 

com a prática. Destacamos abaixo algumas respostas que evidenciam isso: 

 

“A metodologia utilizada foi confusa, dificultando a integração entre o 
conteúdo ministrada em sala de aula com a parte prática do curso.” (Aluno 
01) 

 
“Defasada, uma vez que alguns procedimentos aprendidos em sala não foram 
colocados em prática.”(Aluno 05) 

 

 Além disso, alguns acharam que o aprendizado foi deficiente devido ao pouco tempo 

no campo de estágio e a falta de complexidade nos cuidados dos pacientes, como mostra a 

resposta abaixo: 

 

“A metodologia é boa, porém o pouco tempo no campo e os tipos de pacientes 

sem quase nenhuma complexidade que nos deram, atrapalharam na hora de se 

formar o pensamento da sala de aula com a pouca prática do campo”.(Aluno 

07). 

 

 Porém, pelos resultados já apresentados ao longo do estudo, podemos levantar o 

pensamento de que, se é realmente a falta de complexidade nos cuidados que prejudica o 
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aprendizado, ou se na verdade, é a falta de reflexão crítica por parte do aluno frente a situação 

que não contribui para uma completa avaliação do paciente com adequada identificação dos 

problemas, e provavelmente da existente sim de uma complexidade que talvez não é vista no 

procedimento técnico realizado pelo aluno, mas que é extremamente importante na assistência 

e prescrições de enfermagem como um todo para esse paciente. O que certamente iria 

enriquecer muito mais o aprendizado.  

 Diferentemente dos outros, apenas um aluno respondeu de forma positiva sobre a sua 

opinião quanto a metodologia, como mostrado abaixo: 

 

“A metodologia da aprendizagem foi bem educativa e prática, contribuindo 

para o conhecimento teórico e científico”.(Aluno 02). 

 

 Continuando, os alunos apontaram os pontos positivos e negativos da metodologia 

tradicional do ETP na CCM, como mostrado através de algumas respostas que seguem: 

 

“Eu acho que os pontos positivos do ETP foi o trabalho em equipe e o 

relacionamento interpessoal. E como negativos foram os poucos dias de ETP, 

que não foram suficientes para aprender as práticas de enfermagem no 

HUAP”.(Aluno 06) 

 

“Como aspectos positivos o estágio foi suficiente para identificarmos 

os cuidados necessários ao paciente pré e pós-cirúrgico, apesar do pouco 

tempo. E como negativo foi a pouco discussão dos casos, eu acho que poderia 

haver mais discussão dos casos clínicos pra aprofundar nosso 

conhecimento”.(Aluno 08) 

 

“A metodologia é boa no sentido de proporcionar o contato com o 

campo de trabalho da enfermagem, fazendo com que o aluno crie mais 

responsabilidade e comece a aprender a lidar com os problemas da prática 

profissional. De maneira negativa temos a seleção dos campos que, 

infelizmente, ficamos por um curto período em cada um e a falta de acordo 
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entre o corpo docente da disciplina acarretando em orientações diferentes 

para os alunos”. (Aluno 03) 

 

“O positivo foi o enfrentamento com nossa futura realidade, o enfrentar com 

responsabilidade os deveres de um enfermeiro. E o negativo é a quantidade de 

professores e monitores entre um campo e outro, cada um com um jeito de 

ensinar e avaliar, e por isso algumas vezes ficávamos sem ter a quem recorrer 

devido a diferente forma em que cada professor cobra algo, por exemplo, a 

evolução”. (Aluno 05) 

 

 Portanto, podemos observar que de forma geral, os alunos identificaram como 

aspectos positivos: o contato com a prática de enfermagem e com as responsabilidades que 

deveram ter como futuros enfermeiros; e a oportunidade de trabalharem em equipe com um 

bom relacionamento interpessoal.  

 Como aspectos negativos destacaram-se os poucos dias de ETP em cada campo, a falta 

de discussão dos casos clínicos e, principalmente, a falta de um consenso dos professores dos 

campos de prática da disciplina na forma de ensino de alguns conteúdos e avaliação dos 

alunos. Tudo isso foi colocado pelos alunos como pontos que prejudicam a aprendizagem 

durante o ensino teórico-prático.  

 E mais uma vez vemos então a importância e o papel do professor nesse processo 

ensino-aprendizagem do aluno, mostrando que as vezes a falta de interação entre os diversos 

docentes de uma disciplina pode levar a divergentes maneiras de ensinar um mesmo 

conteúdo, o que acaba por gerar confusão nos alunos e prejudicar o conhecimento. Sendo 

assim, é de extrema importância um consenso na abordagem desse ensino, não como em um 

padrão onde o docente fique preso, mas sim uma forma de garantir um aprendizado único e 

correto por parte do aluno. 

 Assim, por fim, os alunos apontaram soluções e sugestões para os problemas 

relatados, conforme segue algumas respostas: 

 

“Implementar aulas teórico-práticas desde o ciclo básico da grade 

curricular de Enfermagem sobre noções de fundamentos de enfermagem, 

visando dar um suporte aos alunos para quando chegarem nesta disciplina 
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terem uma melhor noção dos conteúdos abordados, melhorando o aprendizado 

e o dinamizando”.(Aluno 01) 

 

“Seria válido tentar trazer mais a prática para a sala de aula do que 

conteúdo em slides. Por exemplo, procurar apresentar para os alunos os tipos 

de materiais ao vivo, trabalhar mais com vídeos e fotos”.(Aluno 04) 

 

“Utilizar a realidade do dia-a-dia, e menos teoria”.(Aluno 02) 

 

“Ter mais explicações na área de farmacologia para entendermos o 

porque das medicações usadas, e também na parte de patologia, pois foi uma 

disciplina com carga horária muito curta, então não tivemos muito 

proveito”.(Aluno 07) 

 

“Antes do início do período letivo, os professores deveriam se reunir e 

entrar em um consenso com relação aos critérios de avaliação e ao padrão do 

ensino”.(Aluno 05) 

 

 Vemos então, principalmente, a falta que os alunos sentem de uma maior relação 

teoria e prática na metodologia tradicional de ensino, dando sugestões que levam a nada 

menos do que a proposta da própria ABP, que é partir da compreensão inicial de situações-

problema que os alunos vão enfrentar na realidade, para gerar duvidas, estimular e motivar a 

aprendizagem de novos conceitos; processo no qual o aluno utiliza diferentes recursos 

mentais, como capacidade de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar e avaliar, 

desenvolvendo a habilidade de ser ativo no seu processo de aprendizagem e de assumir 

responsabilidade por sua formação (VIGNOCHI, 2009).  Diferentemente dos métodos 

tradicionais de ensino, que utilizam problemas de aplicação após a apresentação da teoria.  

 Além disso, sendo a ABP uma proposta de reestruturação curricular que tem seu foco 

na interação de disciplinas, organiza-se um elenco de situações que o aluno deverá 

saber/dominar, considerando o tipo de organização curricular. Esse elenco é analisado 

situação por situação para que se determine que conhecimentos o aluno deverá possuir para 

cada uma delas. Estes são os denominados temas de estudo. Cada um desses temas de estudo 
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será transformado em um problema a ser discutido em um grupo tutorial que funciona como 

apoio para os estudos (BERBEL, 1998).  

 Sendo assim, percebemos que a ABP realmente vai de encontro ao que os alunos do 

grupo controle sugeriram como soluções para mudanças na metodologia do ensino 

tradicional.  

 Em contrapartida, as opiniões do grupo intervenção sobre a aprendizagem baseada em 

problemas foram 100% positivas, como exemplos mostrados a seguir: 

 

“Achei muito proveitosa, até porque pude sanar as dúvidas trazidas de 

outros períodos. Acho que desta forma nós alunos podemos aprender muito 

mais. Nós pesquisamos sobre a situação-problema que estamos vivenciando, 

discutimos e interagimos entre nós e não ficamos apenas ouvindo as 

informações trazidas pelo professor”. (Aluno A) 

 

“[...] nessa metodologia a prática se aproxima mais da teoria, o 

conteúdo é realmente entendido e não apenas passado pelos professores”. 

(Aluno B).  

 

“Muito mais interessante do que a metodologia tradicional. A 

aprendizagem é maior, pois é mais participativa. Achei ótima, pois cria uma 

relação mais íntima com os colegas e com o professor”. (Aluno C) 

 

“[...] ela prende o aluno, afinal, estamos estudando aquilo que tivemos 

dúvida. Além disso, oferece ao aluno uma maior autonomia”. (Aluno D) 

 

“Inicialmente não achei interessante pela falta de tempo e interesse 

sobre a proposta do método. Porém, ao decorrer do 2º encontro com a 

discussão no laboratório das pesquisas realizadas, achei que a ideia é bem 

elaborada e estimuladora. Os tópicos abordados de acordo com os problemas 

exige do aluno maior necessidade de reflexão, associação, conhecimento 

cientifico e pensamento crítico para agir diante do paciente. A proposta é 
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excelente e o método de debate e troca de informações são essenciais para 

uma prática de qualidade em campo de estágio”. (Aluno E) 

 

Quanto aos aspectos positivos e negativos da ABP, o grupo intervenção relatou o 

seguinte:  

  

“Positivos: recordação de matérias e assuntos que foram abordados 

em outros períodos, porém esquecidos e ignorados pela falta de correlação 

com a prática; melhor aprendizagem dos conteúdos; por ser um grupo 

pequeno e unido deu pra trabalhar em equipe; ótima instrução dos tutores com 

segurança dos conteúdos e principio cientifico. Negativos: creio que não é 

possível realizar em turmas com mais de 10/15 alunos, pois ficaria 

desorganizado e desestimulador”. (Aluno B) 

 

“Um dos pontos positivos é trabalhar com problemas reais e usar todo 

conhecimento cientifico, conseguindo aplicar o que foi estudado. É 

interessante também o estimulo a pesquisa e a troca entre aluno-aluno, 

professor-aluno, e não só o professor falando. Não vejo aspectos negativos, 

apenas o pouco tempo para a pesquisa e aprofundamento, já que a 

metodologia de ensino utilizada ela faculdade não é essa, sendo os horários 

totalmente ocupados com a grade curricular”. (Aluno F) 

 

“Positivos: [...] trabalha com situações que poderão se repetir no 

futuro fornecendo assim conhecimento para a futura prática; estimula 

pensamento critico. Negativos: precisa de um tempo maior para levantamento 

de dados e pesquisa”. (Aluno G) 

 

“[...] pontos negativos: para uma pessoa que não se sente bem a ter 

que falar em publico, pois essa metodologia força um pouco isso”. (Aluno H) 

 

Em síntese os alunos consideraram como aspectos positivos o fato de trabalhar com 

problemas reais que estimulam a busca pelo conhecimento, e juntamente com isso faz 
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relembrar conteúdos de outros períodos que já haviam sido esquecidos correlacionando-os 

com a prática. Também destacaram que o método em pequeno grupo contribui para uma 

maior interação professor-aluno e o trabalho em equipe, além de estimular a pesquisa 

cientifica.  

Muitos alunos não descreveram pontos negativos, e dentre os que identificaram, 

destacam-se o fato de não ser possível realizar o método em turmas com muitos alunos, pois, 

a discussão e interação ficariam desorganizadas e desestimularia os alunos. Também tem a 

questão do pouco tempo para pesquisa e aprofundamento dos objetivos de aprendizagem, 

devido a apertada grade curricular do curso de enfermagem que não disponibiliza tempo 

adequado para estudo independente. E por fim, foi relatado por um aluno o fato de que esse 

tipo de metodologia poderia deixar desconfortável o aluno mais tímido e que tem dificuldade 

de falar em publico.  

 Sendo assim, dentre as possíveis soluções e sugestões para atividades futuras com a 

ABP descritas pelos alunos, destacamos o seguinte:  

 

“Acho que deveria haver mais professores para que a turma pudesse 

ser dividida em pequenos grupos e essa metodologia ser adotada na grade 

curricular do curso. E sempre vindo acompanhada do ETP para que se possa 

entender realmente a problematização de situações da prática e, portanto, o 

ensino seria mais articulado com os campos de estágio ao invés da sala de 

aula”. (Aluno A) 

 

“Essa metodologia deveria ser aplicada em todos os campos de ETP 

para que pudéssemos vivenciar e aprender mais e assim ganharmos 

embasamento teórico-prático”. (Aluno C) 

 

“Aplicação dessa metodologia nas aulas teóricas em que as matérias 

são mais difíceis de serem entendidas para facilitar a aprendizagem”. (Aluno 

E) 
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“Mesmo que não seja possível a implementação da metodologia por 

completo, ela poderia estar em conjunto com a tradicional nas salas de aula”. 

(Aluno G) 

 

“[...] Agregar a pesquisas com outras instituições e outras disciplinas 

como fundamentos de enfermagem I”. (Aluno H) 

 

Com isso, podemos observar que em suma, as propostas dos alunos é que essa 

metodologia seja adotada no curso de enfermagem, se possível a nível curricular e sempre em 

pequeno grupo e em interação constante com o campo de estágio e com as outras disciplinas.  

Mas para a implantação e implementação da Aprendizagem Baseada em Problema há 

necessidade de um considerável esforço institucional. São necessárias adaptações, tais como 

mudanças na forma de avaliação, mudanças na forma de ver o papel do docente no processo 

ensino/aprendizagem, investimentos em infraestrutura, adaptações do ambiente, melhoria das 

bibliotecas, entre outros (VIGNOCHI, 2009). 

Quanto a avaliação, por exemplo, de acordo com Perrenoud (2002), é um processo 

contínuo mediador na construção do currículo e está intimamente relacionada com a gestão 

de aprendizagem. A avaliação formativa incide diretamente na relação pessoal e social do 

percurso avaliativo, buscando um sujeito interativo que deve existir no processo de construção 

do conhecimento. O valor da avaliação encontra-se no fato do aluno tomar conhecimento de 

seus avanços e dificuldades. Nesse sentido, a avaliação deve servir como um instrumento de 

avanço e identificação de novos rumos. 

A avaliação pode ser realizada de diversas formas dentro do currículo baseado em 

problemas; porém, o importante é que seja traçado um paralelo entre os resultados da mesma 

e o real aproveitamento do aluno. Na ABP, são previstas avaliações por módulos, avaliações 

progressivas e somativas dos conhecimentos dos alunos, avaliações das habilidades esperadas 

em cada série e avaliações informais, em que se observam as atitudes dos alunos (PRICE, 

1997).  

Já a competência pedagógica não deve ser compreendida apenas como simples 

estratégia didática. O professor deve estar inserido na missão e na essência da universidade e 

deve conhecer seu contexto político-social-pedagógico, objetivando atender às necessidades 

da comunidade. Ao participar dos processos de mudança, torna-se importante que o professor 
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compreenda a proposta educacional do PBL, a concepção e o objetivo do currículo. Os 

aspectos educacionais também compreendem a determinação dos objetivos (o plano do curso, 

da unidade, das disciplinas, das aulas); o planejamento e a seleção das melhores estratégias 

para atingir esses objetivos; a execução e, por fim, a verificação do alcance dos objetivos 

(MASETTO, 1998). Assim, a capacitação docente é considerada de fundamental importância 

nos processos de implementação e sustentação das inovações curriculares na área da saúde. 

Portanto, o processo de mudança da educação não é simples e nem fácil, ele traz 

inúmeros desafios como, por exemplo, romper com modelos de ensino tradicional e formar 

profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão essencial 

do cuidado: a relação entre humanos (VIGNOCHI, 2009).  
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5) CONCLUSÃO 

 

A educação deve ser um ato coletivo, solidário, comprometido — um ato de amor e 

uma atitude de compaixão — que não pode ser imposto e nem deixado à própria sorte. É uma 

tarefa de troca entre pessoas e, portanto, não o resultado de um depósito de conhecimentos, de 

um iluminado em um obscuro e, tampouco, o descaso licencioso e injustificado do faz-de-

conta no ensino (FREIRE, 1997). 

A proposta de uma prática pedagógica inovadora é um ponto de partida para o 

desconhecido, representando, muitas vezes, uma ameaça ao posto conquistado. O 

desconhecido abre, porém, novos horizontes e possibilidades de transformação (ibid). 

Sendo assim, com esse estudo foi possível comparar a metodologia de Ensino 

Tradicional com a Aprendizagem Baseada em Problemas, através do desempenho dos alunos 

em cada modalidade de ensino, identificando as vantagens e desvantagens dos dois métodos.  

Refletindo sobre os resultados do planejamento e implementação deste estudo com a 

comparação de duas práticas educativas concluímos que:  

• No ensino tradicional, a responsabilidade de gerenciar todo o processo ensino-

aprendizagem é centrada no professor. Porém, os alunos não são uniformes quanto à 

sua bagagem de conhecimento prévio e em relação ao seu ritmo e estilo de 

aprendizagem.  Dessa forma, o professor, ao assumir o gerenciamento pleno do 

processo, não tem controle sobre a aprendizagem  individual. Portanto, tal processo de 

ensino resulta em uma aprendizagem por memorização de conceitos que podem ser 

rapidamente perdidos ao longo do curso. 

• Também não há na pedagogia tradicional uma interação das disciplinas, 

principalmente as do ciclo básico com as disciplinas do ciclo especifico. Isso gera um 

modelo sustentado pela retenção de informação de maneira dissociada da prática 

imediata, com disciplinas separadas umas das outras, com avaliações que priorizam o 

exercício de memória instantâneo, e que pode determinar estudantes passivos e com 

maiores dificuldades em acompanhar a necessidade de constante atualização. 
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• Diferente da ABP, no ensino tradicional o aluno não é posto a refletir sobre a situação-

problema que está vivenciando, e, portanto, o mesmo não consegue identificar os 

déficits na sua aprendizagem, não tendo um estimulo adequado para buscar esse 

conhecimento de forma ativa, o que prejudica o processo de construção de 

competências para uma relação teoria e prática satisfatória.  

• Os alunos do grupo controle, o qual não foi submetido ao método da ABP, teve um 

desempenho geral mais baixo que o grupo intervenção, o que mostra uma relação 

direta entre a participação (ou não) nessa metodologia ativa e a própria aprendizagem 

dos dois grupos, relacionando diretamente às características de cada método utilizado 

(tradicional e ABP).  

 

Os resultados obtidos mostram, ainda, que: 

 

• A construção de uma prática educativa centrada no educando, como sujeito da 

aprendizagem, e apoiado no educador, como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem, representa uma alternativa atrativa para deslocar o foco da 

educação de O que ensinar para O que aprender; 

• Uma prática educativa metodologicamente fundamentada no referencial construtivista 

e na Aprendizagem Baseada em Problemas permite-nos acompanhar o crescimento 

individual e coletivo dos educandos, detectar precocemente as suas dificuldades de 

aprendizagem e criar estratégias para minimizá-las; 

• Apesar de os alunos ainda estarem profundamente enraizados nos modelos de ensino 

tradicionais, acreditamos que o método da ABP com a apresentação de verdadeiras 

situações-problema em ambiente que os alunos conhecem e frequentam regularmente, 

serviu como um fator de motivação e os impulsionou para a ação, de forma a adotarem 

um papel ativo na construção da sua própria aprendizagem; 

• Quando os alunos constroem a sua aprendizagem de uma forma autónoma, 

independente e responsável, sentem-se elementos ativos do processo de ensino-

aprendizagem e da sua própria formação; 

• As atividades e a discussão em grupo representaram uma estratégia adequada de 

ensino-aprendizagem, uma vez que cada aluno teve a oportunidade de aprender com o 

outro; 
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• Por fim, foi possível observar que na ABP o educador deve desempenhar vários papéis 

ativos ao longo de todo o processo, nomeadamente no planejamento, na 

implementação e na avaliação do processo de aprendizagem do aluno em várias 

dimensões, aproximando-o dos diversos momentos que ele (o educando) vivencia.  

 

Sabemos que a introdução de metodologias de ensino inovadoras é um processo lento, 

no entanto cada vez mais os alunos de graduação desejam ser participantes ativos desse 

processo, passando a ser mais que meros receptores de conhecimentos para serem 

construtores da sua própria formação. De fato os alunos sentem que devem ser protagonistas 

da sua aprendizagem buscando construir o seu próprio conhecimento. Cabe então aos 

professores desempenhar um papel de mediadores desse processo, apoiando, ajudando, 

desafiando, provocando e incentivando a construção do saber (BRASIL, 1996). 

Sendo assim, esta prática da ABP na assistência ao paciente com doença 

cardiovascular, além de estimular os alunos do grupo intervenção a desempenharem um papel 

mais ativo no seu processo de aprendizagem, permitiu que estes começassem a construir uma 

base sólida de conhecimentos não só de fundamentos de enfermagem em geral, mas também 

na área de cardiologia - a qual eles tinham tanta dificuldade e déficits de aprendizagem no 

inicio do estudo - o que certamente vai contribuir para a atuação desses alunos frente a outras 

possíveis situações-problema dessa área em especifico e também na qualidade da assistência 

como um todo.  

Portanto, a Aprendizagem Baseada em Problemas constitui uma estratégia que vai 

além das práticas pedagógicas tradicionais envolvendo educadores e educandos em um 

processo integrado de aprendizagem. E por tratar-se de uma nova proposta de ensino exige, 

antes de sua implementação, uma análise crítica quanto às suas reais possibilidades e 

limitações, considerando seus fundamentos teóricos e metodológicos, assim como as 

características de cada instituição.  

A educação problematizadora trabalha a construção de conhecimentos a partir da 

vivência de experiências significativas e “quando uma vivência é marcante ela acaba 

imprimindo um registro indeletável no nosso psiquismo”. Acreditamos que esta frase escrita 

por Carlos Drummond de Andrade consegue traduzir a essência deste método. 
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7) APÊNDICES 

 

7.1) ROTEIRO DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL COM O GRUPO 

INTERVENÇÃO 

 

ETAPA 

ORIENTAÇÃO 
PARA OS 

PARTICIPANTES 
E OBJETIVOS 

QUALIDADE 
DO 

TRABALHO 

TEMPO MATERIAL 
OU 

RECURSOS 
ATIVI 
DADE 

SIMULA
ÇÃO 

DESCREVER A 
SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

+ 
ABORDAGEM 
AO PACIENTE 

OBJETIVO: 
Apresentar e descrever 

a situação problema 
pré-elaborada. 

Abordagem dos alunos 
ao Paciente. 

Identificação pelos 
alunos, dos possíveis  

problemas.  
Realização de 

cuidados necessários. 

Grupo 180’ 8:00 – 
10:30 

Entrega de 
cópias da 
situação 
problema 
digitada. 

INICIAR 
DEBATE 

OBJETIVO: Listar e 
registrar os 
problemas, 

diagnósticos de 
enfermagem e 

intervenções/soluções 
identificados pelos 
alunos acerca da 

situação problema. 

Grupo 60’ 10:30 – 
11:30 

Cópia da 
Situação-
problema  

+ 
Notebook. 

 
QUESTÕES 

DE 
PESQUISA 

OBJETIVO: Elaborar 
as questões de 

pesquisa a partir dos 
assuntos abordados 

na discussão e 
orientar para que 
realizem a busca 

científica. 

Grupo 30’ 11:30-
12:00 

Cópia da 
Situação-
problema  

+ 
Notebook. 

TEMPO TOTAL 4 horas 8:00-12:00 
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7.2) ROTEIRO DO SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL COM O GRUPO 

INTERVENÇÃO 

 

ETAPA 

ORIENTAÇÃO 
PARA OS 

PARTICIPANTES E 
OBJETIVOS 

QUALI 
DADE DO 

TRABA 
LHO 

TEMPO MATERIAL 
OU 

RECURSOS ATIVIDADE SIMULAÇÃO 

ESTRATÉGIAS DE 
BUSCA 

 

 
OBJETIVO: os alunos 
informam quais foram 
as estratégias de busca 

utilizadas (sites, artigos, 
entre outros) 

 

Grupo 30’ 8:00 - 8:30 Datashow e 
notebook 

APRESENTAÇÃO 
DAS 

INFORMAÇÕES 

 
OBJETIVO: Apresentar 

e debater os 
conhecimentos a 

respeito das diversas 
dimensões da situação 
problema adquiridos a 
partir das atividades de 

dispersão 
 

Grupo 60’ 08:30 – 09:30 Datashow e 
notebook 

Intervalo 

 
OBJETIVO: Promover 

confraternização 
 

 20’ 09:30 - 09:50  

SÍNTESE 

 
OBJETIVO: Promover 
análise individual do 

novo grau de 
conhecimento sobre o 

problema, e as soluções 
para os mesmos 

 

Grupo 60’ 09:50 – 10:50 Datashow e 
notebook 

AVALIAÇÃO 
FINAL 

 
OBJETIVO: Conhecer 

impressões sobre o 
método, através do 
preenchimento pelo 

aluno do Questionario 
de Avaliação da 

Metodologia de Ensino. 
Preenchimento pelo 

professor do 
Instrumento de 

avaliação individual do 
ETP.  

Grupo 60’ 10:50 – 11:50 

Datashow, 
notebook e 

Instrumentos 
de avaliação 

TEMPO TOTAL 4h 9:00 – 12:00h 
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7.3) ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS NA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS NA SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 

1- Abordagem ao cliente: 
(  ) Apresentação  (  ) Observação   (  ) Interação   (   ) Ambiente do cliente/organização 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2- História do Paciente; 
(  ) Dados coletados na entrevista  (  ) Leitura do prontuário 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3- Identificação de problemas existentes na situação-problema do paciente; 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4- Intervenções de enfermagem; 
 
(  ) Higiene  (  ) Alimentação  (  )Sono e Conforto  (  ) Eliminações  (  )Outras Atividades 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5- Intercorrências: (  ) Sim   (  ) Não 
Conduta do grupo: ____________________________________________________________ 
 

6- Registro de Enfermagem 
(  ) modelo SOAP 
(  ) Completo   (   ) Parcialmente completo    (  ) Incompleto 
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7.4) QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO 
 

Qual a sua opinião sobre a metodologia de aprendizagem utilizada?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Destaque os aspectos positivos e negativos da metodologia de ensino utilizada.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
Aponte possíveis soluções aos problemas identificados e faça sugestões para atividades 
futuras.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 
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7.5) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
Resolução nº. 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde. 

 
Título da Projeto: A Aprendizagem Baseada em Problemas no ensino de Fundamentos de 

Enfermagem. 

Pesquisadores Responsáveis: Gisella de Carvalho Queluci; Géssica Silva de Andrade 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: EEAAC-UFF/ Rio de Janeiro 

Telefones para contato: (21) 81040636 (Gisella); (21) 73625513 (Géssica) 

 
Nome do voluntário: __________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos      R.G. ________________________ 
 
 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da projeto “A Aprendizagem Baseada em 
Problemas no ensino de Fundamentos de Enfermagem”, de responsabilidade das pesquisadoras Gisella 
de Carvalho Queluci e Géssica Silva de Andrade. 

O estudo vem a contribuir nas áreas de ensino, pesquisa e assistência, ampliando o 
conhecimento sobre a aprendizagem baseada em problemas (ABP), avaliando e discutindo o método 
pedagógico. Cabe dizer, que é fundamental a avaliação do processo ensino-aprendizagem do aluno, 
uma vez que se pretende formar profissionais com competência e capazes de agir na urgência e na 
incerteza, de forma que saibam identificar na prática problemas condizentes às atividades do que é e o 
que não é enfermagem, em situações previsíveis, imprevisíveis, mais ou menos complexas. Os 
objetivos do estudo são: Objetivo geral - Analisar a aprendizagem dos alunos acerca dos cuidados 
básicos de enfermagem na disciplina de Fundamentos II. Objetivos Específicos - Identificar, com os 
alunos, os problemas existentes em uma situação-problema de cliente com doença cardiovascular; 
Destacar os cuidados básicos de enfermagem através de uma situação-problema de cliente com doença 
cardiovascular; Analisar as vantagens e/ou desvantagens da metodologia de ensino em Fundamentos de 
Enfermagem II. Se você concordar em participar deste estudo, você será avaliado pelo pesquisador 
durante o ensino teórico-prático acerca do planejamento e implementação dos cuidados básicos de 
enfermagem ao cliente.  

Os riscos que essa pesquisa oferece são os mesmos ricos gerais decorrentes da prática em um 
ambiente hospitalar, como os riscos provenientes do possível contato com pacientes portadores de 
doenças infecciosas e a exposição a materiais biológicos como sangue e fluidos. Entretanto, vale 
ressaltar que para minimizar esses riscos a disciplina exige o comprovante de vacinação de todos os 
alunos antes de esses serem inseridos no ambiente hospitalar. Além disso, durante todo o período do 
ensino teórico-prático e principalmente durante a realização de procedimentos com os pacientes os 
alunos estarão sendo supervisionados pelo professor responsável pelo campo de estágio, assegurando 
o mínimo de riscos e acidentes. 

Os benefícios esperados desse estudo são formar e preparar o estudante para atuar de uma 
maneira crítica e reflexiva promovendo uma assistência de qualidade. 
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Durante todo o estudo, você será acompanhado e auxiliado pelo pesquisador, podendo sanar a 
qualquer momento toda e qualquer dúvida referentes aos procedimentos, riscos, benefícios e/ou outros 
assuntos relacionados a pesquisa. Isso pode ser feito pessoalmente durante o estudo e/ou via telefone e 
email enviado ao pesquisador. Sendo garantido total esclarecimento.  

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e 
que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem 
penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Além disso, é válido ressaltar também 
que o fato de o senhor (a) ser aluno da disciplina na qual a pesquisa está sendo realizada, não o obriga 
a participar do estudo e também não irá interferir com a sua avaliação final na disciplina independente 
da sua decisão em participar como voluntário ou não. Em caso de você decidir interromper sua 
participação no estudo, o pesquisador deve ser comunicado e seus dados relativos ao estudo serão 
imediatamente excluídos. 

Seus dados pessoais e as informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, garantindo sua 
privacidade.  

Além da equipe de saúde do serviço, seus relatórios e questionários poderão ser consultados 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense do 
Hospital Universitário Antônio Pedro e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome não será 
revelado ainda que informações de seus questionários sejam utilizadas para propósitos educativos ou 
de publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

O estudo será acompanhado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 
Antônio Pedro. Segundo a Resolução CNS 466/2012 os CEP são colegiados interdisciplinares e 
independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. O CEP do HUAP está localizado na Rua 
Marquês de Paraná, 303 4º Andar, centro, Niterói; atendimento as terças e quintas, das 10:00 às 16:00 
hrs; telefone para contato (21) 2629-9189.  

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o aluno pela sua participação no 
estudo, uma vez que as atividades de coleta de dados da pesquisa estão inseridas no cronograma da 
disciplina de Fundamentos de Enfermagem II da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - 
UFF.  
 
 
Eu,________________________________________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de __________ 
 

 
 
 _______________________________           ________________________________ 
          Nome e assinatura do aluno                         Nome e assinatura do responsável por 

           Obter consentimento 
 
___________________________________         ______________________________ 

Testemunha                                                        Testemunha 
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8) ANEXOS 

 

8.1) PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO/MFE 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM II 
 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO  
 
Campo: Clínica Cirúrgica Masculina              
 

 

NOME 
DO 

ALUNO 

 

DATAS/FREQUÊNCIA 
 

Pontualidade
(1,0) 

 

Interesse 
(2,0) 

 

Planejamento 
(2,0) 

 

Principio 
Cientifico 

(2,0) 

 

 

Ética 
(1,0) 

 

 

Relac. 
Interpessoal 

(1,0) 

 

Registro e 
Passagem 
de Plantão 

(1,0) 

 

TOTAL 
 

1º 
DIA  

 

2º 
DIA  

 

3º 
DIA 

 

4º 
DIA  
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8.2) PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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