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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo empreender uma revisão sistemática da literatura, no período 

de 1997 a 2008, sobre o processo de construção de problemas em currículos médicos 

orientados pela Aprendizagem Baseada em Problemas. O referencial teórico abrangeu a 

aprendizagem baseada em problemas e o processo da construção de problemas. No âmbito 

metodológico, a pesquisa envolveu a busca dos artigos nas bases de dados ERIC, MEDLINE 

e SciELO. Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 1-terem sido 

publicados nas bases de dados citadas; 2-terem sido publicados no período de 1997 a 2008; 3-

referirem-se exclusivamente a cursos médicos que assumam a ABP como principal orientador 

curricular; 4-assumirem como tema a construção de problemas, estando essa expressão no 

título e/ou descritores identificadores, e/ou resumo. Foram encontrados 5861 artigos de 

acordo com a combinação dos seguintes descritores: Problem-Based Learning, PBL, Problem 

Sets, Problem-Solving, Medical Education, Problem-Construction, Case Design, Build-a-

case, Build-a-Problem. Desses artigos, somente 20 se encontravam dentro dos critérios pré-

estabelecidos. Esses 20 artigos foram analisados quanto ao país em que foram produzidos, a 

concentração da produção por periódico, a abordagem da pesquisa e a temática abordada. A 

análise possibilitou identificar 4 grupos de temáticas abordadas: concepções sobre problemas, 

critérios e princípios para a construção de problemas, formatos dos problemas e conteúdos e 

temas dos problemas na ABP. Apreendem-se como principais aspectos que definem um “bom 

problema”: - valorizar o conhecimento prévio, os conteúdos de ciências básicas, os temas de 

saúde pública e da medicina preventiva, a integralidade, a saúde do idoso e não somente as 

doenças agudas, mas também as doenças crônicas e as perspectivas culturais dos povos rurais 

e indígenas conforme região geográfica da escola; - estimular o pensamento e o raciocínio; - 

valorizar a relevância dos temas e a aprendizagem autodirigida; - despertar a curiosidade e a 

compreensão contextual; - alcançar os objetivos de aprendizagem da escola; - usar um 

vocabulário apropriado; - oferecer imagens gatilho; - apresentar-se em formatações verbais e 

não-verbais; - ser personalizado (com biografia detalhada); - estar relacionado a ações; - ter o 

potencial para mudança de comportamento; - apresentar nível adequado de complexidade e 

estruturação; - assegurar que os temas leves (psicológicos e sociais) não sejam dominados 

pela ciência biomédica.  

Palavras-Chave: Educação Médica. Aprendizagem Baseada em Problemas. Construção de 

Problemas. 
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ABSTRACT 

This study aims to undertake a systematic review of the literature from 1997 to 2008, on the 

process of problem-construction in medical curricula oriented by Problem-Based Learning. 

The theoretical framework included the problem-based learning and the process of problem-

construction. In methodology, the research involved search for articles in databases ERIC, 

MEDLINE, e SciELO. Articles were selected from the following criteria: 1 - have been 

published in the databases mentioned above, 2 - have been published in the period from 1997 

to 2008, 3 - refer exclusively to medical courses to take the PBL curriculum as the main 

advisor, 4 - take the theme as the problem-construction, and this term in the title and / or 

descriptors identifiers, and / or abstract. 5861 articles were found according to the 

combination of the following descriptiors: Problem-Based Learning, PBL, Problem Sets, 

Problem-Solving, Medical Education, Problem-Construction, Case Design, Build-a-Case, 

Build-a-Problem. These items only 20 were within the pre-established criteria. These 20 

articles were analysed as for the country they were produced, the concentration of production 

by periodic, the research approach, and the topics addressed. The analysis enabled us to 

identify 4 groups of subjects addressed: views on issues, criteria and principles for the 

problem-construction, format of the problems and content and themes of the problems in 

PBL. Seizing as key elements that define a "good problem": to exploit the prior knowledge; 

the contents of basic science; the issues of public health and preventive medicine; the whole; 

the health of older people and not only the acute diseases, but also chronic diseases and 

cultural perspectives of rural and indigenous peoples and geographical region of the school; - 

to stimulate thinking and reasoning; - to highlight the relevance of the themes and self-

directed learning; - arouse curiosity and contextual understanding; - reaching the learning 

objectives of the school; - use an appropriate vocabulary; - offer images triggers, - presenting 

formatting in verbal and nonverbal; - be customized (with detailed biography of the patient); - 

be related to actions; - have the potential to change behavior; - to present the appropriate level 

of complexity and structure; - ensure that the light topics (psychological and social) are not 

dominated by biomedical science.  

Key-words: Medical Education, Problem-Based Learning, Problem-Construction. 
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  Ser médica e professora são os meus sonhos de infância. Atuar nessas duas áreas é 

considerar o ser humano como objetivo maior. Creio, então, que esses sonhos só podem ter 

sido gerados no coração de Deus para a minha vida. Com muita determinação graduei-me em 

Medicina em 1989, especializei-me em Hematologia e Hemoterapia e, desde 1994, sou 

professora do curso médico da Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES, onde 

me formei.  

Esse curso iniciou suas atividades em 1969, na antiga Fundação Norte Mineira de 

Ensino Superior/FUNM, baseado em currículo tradicional, biologicista e mecanicista, sem 

qualquer inovação de caráter filosófico, metodológico ou didático-pedagógico. 

No início da década de 90, com a criação da UNIMONTES e a obtenção do Hospital 

Universitário Clemente de Faria, surge uma tentativa de elaboração de um novo currículo, 

mais racionalizado e com a introdução de disciplinas humanísticas. 

Passados alguns anos, o dia a dia e a rotina das aulas me inquietavam. Percebia que o 

aprendizado dos primeiros anos se perdia ao longo do tempo. Os estudantes buscavam o 

conhecimento em cadernos de anotações e não se interessavam pela busca ativa do 

conhecimento. 

Com tantas inquietações em minha mente, passei a buscar maneiras e métodos mais 

eficazes de “ensinar”. Participei de cursos de métodos e técnicas de ensino e, após algum 

tempo, percebi que a inquietude não era só minha. Em 1998, novamente vem à tona a 

discussão sobre a necessidade de mudanças no Projeto Político-Pedagógico do curso médico 

da UNIMONTES.  

Durante um fórum de educação médica promovido pelo curso, professores e 

estudantes pararam suas atividades para refletir sobre a questão. A partir desse evento, eu me 

integrei a Comissão de Educação Médica (CEM), criada e oficializada pela portaria 011/2001 

– Gabinete, cujo objetivo era fazer um diagnóstico da situação atual e propor mudanças para 

melhoria do curso.  

Passamos, então, a estudar sobre Educação Médica e metodologias inovadoras 

existentes. Iniciamos os trabalhos com a consultoria externa do professor Carlos Haroldo 

Piancastelli, da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, o que levou a um 

direcionamento do grupo. Criamos o Programa de Desenvolvimento da Educação 

Médica/PRODEM, com os objetivos de: estudar sobre a educação médica e suas 

transformações; criar estratégias de mobilização da academia; ler e discutir projetos 

pedagógicos com metodologias inovadoras; fazer um levantamento histórico da instituição; 

fazer um diagnóstico da situação atual; promover oficinas pedagógicas com professores 
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externos envolvendo planejamento estratégico, mudanças institucionais, metodologias 

inovadoras, rede de informações, avaliação, e laboratório de habilidades; participar de 

congressos e outros eventos de educação médica. 

Presidi a CEM por dois anos, no período de 2001 a 2003 e, nesse período, concluí o 

curso de pós-graduação latu sensu “Educação em Saúde”, uma parceria da UNIMONTES 

com a Universidade Federal do Estado de São Paulo/UNIFESP. No ano de 2006, concluí 

também o curso de “Ativadores de Processos de Mudança para Profissionais de Saúde” da 

FIOCRUZ/MS (BRASIL). Ainda em 2006, ingressei no curso de especialização “Ensino em 

Ciências da Saúde” do CEDESS/UNIFESP e, no final desse curso, fui selecionada para o 

Mestrado em Ciências no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu, em Ensino em Ciências 

da Saúde, dessa mesma instituição. 

A partir de dois seminários e três fóruns de educação médica, identificamos as 

seguintes características do curso médico da UNIMONTES: má utilização da carga horária 

pelas disciplinas; desarticulação entre o ensino básico e o clínico; falta de integração entre as 

disciplinas e seus conteúdos; ensino com enfoque na especialização; ênfase essencialmente 

biologicista; ensino centrado no professor; seleção de conteúdos sem considerar o perfil 

epidemiológico; avaliação da aprendizagem de natureza eliminatória e classificatória, 

dissociada do processo de aprendizagem, baseada na memorização e não na formação; 

predomínio de ações curativas, centrado em unidades hospitalares; carência de práticas nos 

cenários comunitários; baixo compromisso social. 

Reconhecendo a inadequação das práticas pedagógicas até então desenvolvidas, 

atendendo aos anseios da comunidade na qual a instituição está inserida, em resposta às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 93/94 (BRASIL, 1996), e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de medicina (BRASIL, 2001), e cumprindo a resolução 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPEX que trata da reformulação de todos os 

Projetos Curriculares dos cursos da UNIMONTES, propusemos um novo projeto político- 

pedagógico do curso médico, com a metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP). 

Em 2002, iniciamos a primeira turma com a metodologia ABP. Nesse período, 

tivemos visitas de professores com experiência em ABP das escolas de Marília e Londrina. 

Nesses encontros, participamos de oficinas de capacitação em tutorias, construção de 

problemas e avaliação. Algumas visitas a essas duas escolas nos proporcionaram a 

oportunidade de conhecer suas experiências e dificuldades de implantação da ABP.    
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A CEM tem trabalhado durante estes 07 anos junto ao colegiado de coordenação 

didática, na gestão do curso, como órgão assessor da coordenação, em todas as discussões, 

resoluções de problemas, encaminhamentos, capacitações docentes, oficinas de treinamento, 

congressos, cursos e várias atividades referentes ao curso médico. A CEM elaborou o projeto 

para o Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina-PROMED 

(BRASIL, 2002), e nosso curso ficou entre as 19 escolas escolhidas pelo Ministério da Saúde 

para esse incentivo, e mais recentemente foi escolhido para o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde-PRÓ-SAÚDE (BRASIL, 2005). Esses 

programas foram valorosos na consolidação da implantação da ABP em nosso curso, pois 

proporcionaram a aquisição de materiais para os laboratórios e unidades básicas de saúde, de 

livros e periódicos para a biblioteca, financiaram oficinas de capacitação docente, entre outros 

incentivos. 

Hoje já formamos três turmas nesse novo currículo. Já exerci funções de tutora, 

consultora, palestrante, construtora de módulos, coordenadora de módulos e instrutora de 

habilidades. Recentemente, após o VI fórum de nosso curso médico, os membros da 

Comissão de Educação Médica/CEM passaram a compor subcomissões. Atualmente faço 

parte da subcomissão de currículo, na qual estamos tendo a oportunidade de trabalhar 

novamente o projeto como um todo, revisando suas concepções, seus módulos e as atividades 

dos professores dentro do curso.  

Minhas vivências como docente, os estudos sobre educação médica, a oportunidade de 

compor a comissão gestora de nosso curso guiaram meu interesse por esta pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 
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1.1 O movimento das escolas médicas  

 

Desde o século próximo passado, a educação médica tem sido marcada por 

movimentos importantes. Pagliosa e Da Ros (2008) relatam que, no início desse século, as 

escolas médicas nos EUA não tinham órgãos que as orientassem. Na época, não havia 

necessidade de concessão estatal para o exercício da medicina; com isso, houve grande 

proliferação de escolas, com abordagens diversificadas. Em 1910, com a publicação do 

chamado relatório Flexner (Medical Education in the United States and Canada – A Report to 

the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching), as escolas médicas americanas 

passaram, então, por uma profunda reforma do ensino médico.  

Das recomendações de Flexner (FLEXNER,1910 apud PAGLIOSA e DA ROS, 

2008), os autores relatam que algumas foram acatadas com relativa facilidade: um rigoroso 

controle de admissão; currículo de quatro anos; divisão do currículo em um ciclo básico de 

dois anos, realizado em laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado 

em hospital; exigência de laboratórios e instalações adequadas. Com ênfase no modelo 

biomédico, centrado na doença e no hospital, as dimensões social, psicológica e econômica da 

saúde foram deixadas em segundo plano, conduzindo os programas educacionais médicos a 

uma visão reducionista. 

A implantação e a difusão desse modelo tradicional de formação médica foram 

facilitadas por um programa de alcance internacional desenvolvido nas primeiras décadas do 

século XX pela Fundação Rockefeller. Por meio desse programa, diversas iniciativas de 

criação de escolas de medicina e formação de pessoal foram realizadas. 

Mattos (1997) considera que o relatório Flexner levou ao fortalecimento das 

disciplinas das ciências básicas, e a autonomia para a pesquisa, até os anos cinquenta. A partir 

da década de sessenta, as escolas médicas, principalmente as americanas, iniciaram o processo 

de inovação curricular.  

Por volta de 1965, surge a primeira escola com Aprendizagem Baseada em Problema, 

na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de McMaster, no Canadá (SCHMIDT, 

1993). 

Almeida (1999) descreve que, durante os anos setenta, houve um movimento com o 

propósito de modificar a estrutura de preparação de profissionais da saúde latino-americana, 

focalizando, particularmente, o atendimento de saúde voltado para a comunidade. “A 

educação médica, entendida como processo de produção de médicos, constitui-se de dois 

componentes inseparáveis: o processo de ensino e as relações de ensino.” (GARCIA, 1972 
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apud ALMEIDA, 1999). “O marco conceitual da educação médica encontra-se no centro de 

uma intrincada rede de relações e resulta da interação entre os diversos elementos que dela 

participam” (ANDRADE,1979 apud ALMEIDA, 1999). Assim sendo, a educação médica 

teve de ser repensada, tendo em vista as necessidades da sociedade e o preparo de novos 

médicos com conhecimento e habilidades articulados aos novos desafios. 

A Conferência Mundial de Educação Médica em Edinburgh (WASHINGTON, 1988) 

teve a participação ativa da Federação Pan-Americana de Faculdades e Escolas de Medicina 

(FEPAFEM), que preparou uma análise da situação da educação médica em nosso continente, 

o que deu origem ao Projeto EMA - Educação Médica nas Américas (MATTOS, 1997). A 

Declaração de Edinburgh tem sido norteadora de todo o movimento de transformação e 

inovação da educação médica. 

A Conferência Mundial em Atendimento Primário de Saúde, patrocinada pela 

Organização Mundial de Saúde em Alma Ata (1978), estabeleceu o programa global de 

“Saúde para todos no ano 2000” (WHO, 1993, 1994). A Conferência Mundial de Educação 

Médica, sob responsabilidade da Federação Mundial de Educação Médica (WFME), em 1988; 

a World Summit on Medical Education, em 1993, foram eventos culminantes na Educação 

Médica em termos mundiais (MATTOS, 1997).  

Na metade dos anos 80, o ensino médico brasileiro começou a sair da “zona de 

conforto” que o acometia desde os anos 70. Mas é com o início da construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS), já no início dos anos 90, que suas deficiências adquirem uma 

visibilidade social. Almeida (1999) descreve que reconhecendo a inadequação dos modelos de 

formação para enfrentar os desafios atuais da atenção à saúde, é formulado, no início dos anos 

noventa, por iniciativa da Fundação Kellogg, o Programa UNI (Uma Nova Iniciativa na 

Educação dos Profissionais de Saúde - União com a Comunidade). O autor relata que a 

proposição central do projeto UNI é que a relação de parceria entre a universidade, os 

serviços locais de saúde e a comunidade seja a base sobre a qual devem estar fundados os 

processos de transformação da educação dos profissionais e dos sistemas de saúde. O UNI 

propôs articular esses três atores num sistema mais complexo e orientado para a inovação das 

práticas de saúde e da formação profissional. Com investimentos da Fundação Kellogg da 

ordem de cinquenta milhões de dólares, foram desenvolvidos 23 projetos em 11 países da 

América Latina. Além de financiar a elaboração e o desenvolvimento dos projetos, Almeida 

(1999) afirma que o apoio da Fundação incluiu os recursos necessários para um cuidadoso 

processo de formação de lideranças, bem como de acompanhamento e avaliação das 

experiências. 
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Nas duas últimas décadas, podemos ressaltar o revigoramento da Associação 

Brasileira de Educação Médica (ABEM), a criação do Conselho Nacional de Educação 

(CNE,1995), que, em 1997, estabeleceu orientações gerais a serem observadas na formulação 

das Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação. Ainda em 1997 é criada a Comissão 

Inter-Institucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), que propunha 

avaliação dos recursos humanos, do modelo pedagógico das escolas médicas e de sua relação 

com a qualificação dos médicos formandos que se encontravam despreparados para as novas 

práticas profissionais, sociais e institucionais e que passaram a ser exigidas pelas iniciativas 

voltadas à concretização de um novo Modelo Assistencial no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 A “projeção feita” - situação desejada - da CINAEM, conforme relata Batista e 

Batista (1998), 

[...] traduziu a expectativa de que as escolas médicas brasileiras 

privilegiem a inserção precoce dos alunos em atividades práticas, a 

introdução de técnicas capazes de instituir uma lógica inovadora nas 

relações entre conhecimentos básicos e profissionalizantes e a 

integração das atividades práticas, de ensino e pesquisa (BATISTA e 

BATISTA, 1998, p.43). 

 

Mattos (1997) relata que, nas Américas, o projeto EMA, apoiado pela Fundação 

Kellogg, foi a mola propulsora do processo de transformação em nossas escolas. A 

preocupação com a implantação do programa “Saúde para todos no ano 2000” se faz notar 

pela ênfase que se está dando ao ensino orientado para a comunidade. As escolas médicas, 

preocupadas em seguir os princípios da Declaração de Edinburgh, têm promovido o 

desenvolvimento de seu corpo docente, visando formar profissionais competentes e aptos a 

enfrentar os desafios do futuro.  

A resolução CNE/CES nº4 (BRASIL, 2001) instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Conforme o artigo 12 em seu parágrafo 

segundo, a estrutura do Curso de Graduação em Medicina deve: 

 

I - Ter como eixo do desenvolvimento curricular as necessidades de 

saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário e 

identificadas pelo setor saúde; 

II - utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno 

na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, 

além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência; 

III - incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno 

atitudes e valores orientados para a cidadania; 

IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com 

o eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e ambientais; 
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V - inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes 

para a sua futura vida profissional; 

VI - utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao 

aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização 

da prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

VII - propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais 

de saúde desde o início de sua formação, proporcionando ao aluno 

lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes 

como agente prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu 

grau de autonomia, que se consolida na graduação com o internato; e 

VIII - vincular, através da integração ensino-serviço, a formação 

médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

SUS. (BRASIL, 2001) 

 

Pode-se observar que, nos últimos anos, o Brasil vem empregando esforços para a 

implementação de políticas de inclusão social, observadas concretamente nas áreas da 

educação e da saúde. A adequação do egresso de medicina às necessidades sociais é um alvo 

importante a ser perseguido. A proposta das diretrizes curriculares aponta na direção da 

formação do médico generalista, que vai ao encontro das necessidades de saúde e de 

fortalecimento da atenção básica, reafirmando, assim, a execução dos princípios maiores do 

SUS de universalidade de acesso, da equidade e da integralidade das ações. Nesse contexto, 

surge, em 2002, o PROMED (BRASIL, 2002), uma iniciativa da Secretaria de Políticas de 

Saúde do Ministério da Saúde, em acordo com a Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação e com o apoio da rede UNIDA e da Associação Brasileira de 

Educação Médica-ABEM. Esse programa objetivou:  

 

 Estabelecer, de forma sistemática e auto-sustentável, protocolos de 

cooperação entre gestores do SUS e as escolas médicas.  

 Deslocar o eixo central do ensino médico da idéia exclusiva da 

enfermidade, incorporando noção integralizadora do processo 

saúde/doença e da promoção da saúde, com ênfase na atenção básica. 

 Propiciar a ampliação dos cenários e da duração da prática 

educacional na rede de serviços básicos da saúde.  

 Favorecer a adoção de metodologias pedagógicas ativas e centradas 

nos estudantes, visando prepará-los para a auto-educação permanente 

num mundo de constante renovação da ciência. (BRASIL, 2002) 

 

 

 

Em 2005, o Ministério da Saúde (Portaria Interministerial n° 2.101), por meio de sua 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), elaborou, em conjunto 

com a Secretaria de Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação, o Programa 

Nacional de Reorientação da  Formação Profissional em Saúde Pró-Saúde/PRÓ-SAÚDE 
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(BRASIL, 2005). Esse programa está em execução nos cursos de Enfermagem, Medicina e 

Odontologia e tem como objetivos:  

 

 Reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, de 

modo a oferecer à sociedade, profissionais habilitados para responder 

às necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS;  

 Estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as 

escolas, visando à melhoria da qualidade e à resolubilidade da atenção 

prestada ao cidadão, à integração da rede pública de serviços de saúde 

e à formação dos profissionais de saúde na graduação e na educação 

permanente; 

 Incorporar, no processo de formação da área da saúde, a abordagem 

integral do processo saúde-doença, da promoção da saúde e dos 

sistemas de referência e contra-referência;  

 Ampliar a duração da prática educacional na rede pública de serviços 

básicos de saúde, inclusive com a integração de serviços clínicos da 

academia no contexto do SUS. (BRASIL, 2005) 

 

 

Iochida (2004) comenta que todas essas demandas sociais associadas ao crescimento 

acelerado do volume de conhecimento exigem que o profissional de saúde tenha uma 

formação sólida, que contemple tanto o conhecimento em sua área de especialização, como as 

habilidades e atitudes.  

 

[...] Nesse panorama, situam-se novos desafios e perspectivas no 

ensino superior em saúde. Identificam-se práticas educativas que 

assumem a construção do conhecimento como traço definidor da 

apropriação da informação e explicação da realidade: são as 

metodologias problematizadoras. Estas surgem como alternativas ao 

ensino tradicional, que parece ter atingido seu esgotamento, ao menos 

como único método de ensino, diante das exigências dos profissionais 

de saúde e da sociedade.(BATISTA e BATISTA, 2004, p.154) 

 

 

Todos esses movimentos da educação médica do século passado até aqui nos mostram 

que tanto as instituições como seus atores buscam uma melhor qualidade do processo de 

ensino, com a formação de profissionais envolvidos com sua própria aprendizagem, com a 

busca do conhecimento e com o bem-estar da comunidade.  
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1.2 O Modelo Pedagógico e a Estrutura Curricular do Curso Médico da UNIMONTES 

 

O modelo pedagógico do curso médico da UNIMONTES (PPP, 2002) pretende ser 

integrado e integrador, direcionado para a aprendizagem, centrado no estudante e orientado 

para a comunidade. Tem como princípios norteadores a Aprendizagem Baseada em 

Problemas/ABP, a interdisciplinaridade, a integração básico-clínica, a individualidade, a 

autonomia, o enfoque baseado na realidade, a prática desde o início do curso e a avaliação 

formativa.   

Na operacionalização desse processo de ensino-aprendizagem, trabalhamos com a 

estrutura modular (organograma 1), utilizando a resolução de problemas em sessões tutoriais 

dos Módulos de Conteúdos Específicos até o sétimo período. A interação comunitária 

acontece através do Módulo Interação-Aprendizagem-Pesquisa-Serviço-Comunidade 

(IAPSC). O desenvolvimento de habilidades e atitudes ocorre através do Módulo de 

Habilidades e Atitudes (MHA), e possibilitamos ao estudante flexibilização curricular através 

do Módulo Eletivo. O oitavo período é composto por ambulatórios de especialidades e 

apresentações clínicas multidisciplinares. O internato nas áreas básicas acontece nos dois 

últimos anos. 

Cada período é coordenado por um docente, que acompanha as atividades dos 

módulos do período (MCE, MHA, IAPSC, Eletivas) e coordena uma equipe de construção 

multidisciplinar com mais ou menos oito professores, uma equipe de quatro tutores e os 

instrutores de habilidades. 

O grupo de construção se reúne todas as quartas-feiras, por 4 horas e, além das 

atividades de construção de problemas, elabora e corrige as questões do EAC (Exame 

Avaliativo Cognitivo); organiza os módulos; estabelece os critérios e referenciais para 

renovação dos módulos. Os consultores e palestrantes dos módulos geralmente são os 

próprios membros do grupo de construção, pois eles estão mais integrados ao processo de 

aprendizagem naquele momento.  

Os professores são orientados para construírem os problemas de forma interdisciplinar 

e, de preferência, extraídos da prática de interação comunitária. Como é um grupo 

diversificado em conhecimentos práticos e teóricos, espera-se que os problemas sejam 

desenvolvidos de maneira conjunta e interativa entre os profissionais, proporcionando a 

construção de problemas complexos e estimulando os estudantes à revisão do conhecimento 

prévio, à busca de novos conhecimentos e a aprender a aprender.  
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Para a capacitação dos primeiros professores do novo currículo, tivemos o privilégio 

de trabalhar algumas oficinas com a orientação do professor Ricardo Komatsu, coordenador, 

na época, do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e alguns de 

seus colaboradores. Aconteceram oficinas voltadas para a metodologia ABP, para a 

construção de problemas e para a avaliação. À medida que novos professores se integravam 

ao curso, a CEM passou a coordenar essas oficinas. 
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Organograma 1 Organização do curso médico 
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1.2.1 Módulos de Conteúdos Específicos 

 

Estes módulos têm o papel fundamental de promover a articulação e a integração dos 

conteúdos disciplinares, com abordagem interdisciplinar dos problemas utilizados nas sessões 

tutoriais. A resolução de problemas nos grupos tutoriais consiste no recurso pedagógico 

principal para a operacionalização desses módulos, tornando a aprendizagem motivadora para 

o estudante.  Os módulos disponibilizam outras modalidades de ensino-aprendizagem: 

palestras, consultorias, práticas laboratoriais. 

 

1.2.2 Módulo de Habilidades e Atitudes - MHA 

 

É constituído por uma equipe multidisciplinar, cujo propósito é estimular o 

desenvolvimento das capacidades individuais dos estudantes no tocante à capacitação, 

instrumentalização e construção de conteúdos que os habilitem para as atividades da prática 

médica. Este módulo tem um desenvolvimento longitudinal do primeiro ao sétimo período, 

seguindo uma programação elaborada pela Comissão de Habilidades e Atitudes. 

 

1.2.3 Módulo de Interação Aprendizagem Pesquisa Serviço Comunidade - IAPSC 

 

É desenvolvido com abordagem multiprofissional, adotando metodologia 

problematizadora e de investigação científica. Os campos de atuação destes grupos são os 

territórios assistidos pelo programa de saúde da família, em Montes Claros. Nesses territórios 

os estudantes têm a oportunidade de lidar com as questões relacionadas com a construção do 

conhecimento, necessárias para o desenvolvimento da prática sanitária nessas comunidades, 

orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de medicina e pelos 

princípios do Sistema Único de Saúde. Este Módulo tem um desenvolvimento longitudinal do 

primeiro ao sétimo período, é obrigatório e segue uma programação elaborada por comissão 

específica. 

 

1.2.4 Módulos Eletivos  

 

São módulos obrigatórios, com duração de duas semanas, com temas livres da área 

médica, com liberdade de escolha entre os conteúdos oferecidos. Têm o objetivo de 
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oportunizar ao estudante a vivência com temas específicos e de seu interesse. Por exemplo: 

cirurgia pediátrica, interpretação de hemograma, temas de cardiologia etc. 

 

1.2.5 A Avaliação  

 

A avaliação é desenvolvida de forma coerente com os princípios psico-pedagógicos e 

sociais do currículo e deve cumprir as seguintes funções: diagnosticar, retro-alimentar, 

favorecer o desempenho individual e promover o estudante.  

Em todas as etapas do curso a avaliação deve estar baseada em competências pré-

estabelecidas para cada módulo educacional, estágio e período. Foram estabelecidas 

avaliações contínuas dos estudantes, das atividades e dos docentes. Essas avaliações são de 

caráter formativo e normo-referenciadas. Como exemplo, podemos citar: a auto-avaliação por 

parte dos estudantes, a avaliação dos seus pares e do docente realizada nos grupos tutoriais e 

na intranet e o portfólio.  

A avaliação somativa é a avaliação do produto final, visando verificar o resultado que 

os estudantes obtiveram em relação aos objetivos de aprendizagem; e emitir uma valorização 

final, determinante da aprovação do estudante no módulo. 

 

1.2.6 A Comissão de Educação Médica (CEM) 

 

A CEM, composta por doze docentes, é a equipe de apoio à coordenação do curso, no 

processo de avaliação permanente de todo o curso, de desenvolvimento docente e de revisão 

curricular. Auxilia na operacionalização de convênios com cursos de metodologias 

semelhantes para intercâmbio, com vistas a um plano de educação permanente, troca de 

experiências em avaliação, capacitação em construção de módulos, problemas e questões de 

teste cognitivo e orientação na utilização dos cenários de prática. 
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1.3 Questões Orientadoras 

 

Desde a instituição dessa metodologia no curso médico da UNIMONTES, percebe-se 

que os problemas são construídos de acordo com temas determinados pelo projeto, porém sem 

normas ou padronizações claras, de maneira assistemática, de acordo com o perfil do 

professor e do grupo nos quais foram construídos.  

Diante desse quadro, emergem as seguintes questões orientadoras: 

-O que define um “bom problema” a partir do estudo da literatura sobre o processo de 

construção de problemas, em currículos médicos orientados pela ABP? 

-Quais são os critérios destacados na literatura nacional e internacional sobre a  

construção de problemas? 

-Que dificuldades e facilidades são relatadas na literatura sobre a experiência docente 

na construção de problemas, em cursos médicos orientados pela ABP? 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

 

Empreender uma revisão sistemática da literatura, focalizando artigos no período de 

1997 a 2008, sobre o processo de construção de problemas em currículos médicos orientados 

pela Aprendizagem Baseada em Problemas/ABP.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

-Identificar artigos da área de educação médica nas bases de dados ERIC, MEDLINE 

e SciELO que tratem sobre o processo de construção de problemas em currículos médicos, 

orientados pela metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas/ABP. 

-Discutir, na literatura selecionada, os constituintes (critérios, definições, etapas) 

utilizados para a construção de problemas na metodologia ABP. 

-Caracterizar o “bom problema” na metodologia ABP, a partir da revisão realizada. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1 A Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Os estudos da psicologia cognitiva e da neurociência do conhecimento vêm 

demonstrando grandes avanços. Pesquisadores como Willems (1981), Patel (1982), Schmidt 

(1983), Barrows (1985), Norman (1992) têm desenvolvido pesquisas sobre como as pessoas 

aprendem, como os problemas estimulam o conhecimento e o que é importante no processo 

ensino-aprendizagem. A percepção ampliada do processo ensino-aprendizagem e a visão de 

que o dia a dia das pessoas se caracteriza por resolução de problemas têm apoiado as 

metodologias educacionais problematizadoras como a Aprendizagem Baseada em Problemas 

(ABP). 

A ABP é uma filosofia educacional adotada por várias instituições educacionais em 

todo o mundo. A ABP surgiu no final da década de 60 na Universidade de McMaster, no 

Canadá, e difundiu-se rapidamente através das Universidades de Maastricht na Holanda, 

Newcastle na Austrália, Harvard e New México, nos EUA. Já reconhecida por mais de quatro 

décadas, foi implantada em vários cursos de diversas especialidades por todo o mundo 

(MAMEDE, 2001).  

No Brasil, a ABP foi implantada no final da década de 90, na Escola de Saúde Pública 

do Ceará, nas Faculdades de Medicina de Marília/SP e de Londrina/PR. Atualmente está 

sendo implantada em várias escolas médicas brasileiras, conforme as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em medicina, que determinam que 

o projeto pedagógico possua metodologia ativa e integradora, centrada no estudante, tendo o 

professor como facilitador e mediador do processo de ensino-aprendizagem, atributos que são 

pilares da ABP. 

A ABP proporciona meios para o estudante buscar sua aprendizagem e estimula a 

equipe de professores a refletir sobre suas abordagens educacionais. Willems (1981) 

comparou os méritos do ensino convencional aos da ABP no uso funcional do conhecimento, 

considerando o conhecimento como a informação guardada na memória resultante de um 

processo de aprendizagem. Ele descreve que essa aprendizagem resultante pode ser a base 

para vários tipos de desempenho - aqui conceituado como uma ação-orientada. O autor relata 

que as universidades desejam revelar acadêmicos e profissionais qualificados, que 

aprenderam a pensar e a resolver problemas.  

Barrows (1986) afirma que a ABP tem o potencial de atingir importantes objetivos 

educacionais na educação médica. Segundo o autor, os mais importantes são: a estruturação 

do conhecimento para uso em contexto clínico; o desenvolvimento de um processo de 
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raciocínio clínico efetivo; o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem autodirigida 

efetivas; e maior motivação para a aprendizagem. 

Schmidt contrapõe a idéia de Barrows (1986) de que o raciocínio clínico compreende 

uma habilidade que pode ser ensinada. Baseado em alguns estudos, ele relata que: 

“... as habilidades de raciocínio não podem e não precisam ser 

ensinadas, simplesmente porque elas são parte e parcela da maneira 

pela qual os seres humanos abordam os seus ambientes. Tais 

habilidades de raciocínio são provavelmente inatas. O que parece 

importar é a natureza dos diagnósticos que são produzidos e de onde 

eles provêm. O foco, assim sendo, não precisa estar sobre os 

processos, mas deveria estar sobre os conteúdos.” (SCHMIDT, 2001, 

p.84) 

 

 

Dessa forma, o autor conceitua a ABP como “[...]mais do que simplesmente um 

processo é uma forma de aprendizagem colaborativa, na qual uma construção ativa de 

conhecimento é o foco das atividades.” Ele descreve a ABP como “uma forma de 

aprendizagem contextual, porque princípios, idéias e mecanismos não são estudados no 

abstrato, mas no contexto de uma situação concreta, que pode ser reconhecida como relevante 

e interessante.” (SCHMIDT, 2001, p.87) 

Schmidt relata como pilar central da psicologia cognitiva a seguinte premissa: “o 

conhecimento não pode ser transferido, o estudante tem de ativamente dominá-lo”. Além 

dessa premissa, ele afirma que existe um pequeno conjunto de princípios que “sumarizam o 

estado da arte na área de aprendizagem”: 

 

 O conhecimento prévio que as pessoas têm a respeito de um tema é o 

mais importante determinante da natureza e da quantidade de novas 

informações que podem ser por ela processadas. 

 A disponibilidade de conhecimentos prévios relevantes é uma 

condição necessária, mas não suficiente, para a compreensão e a 

recordação posterior das novas informações. É preciso também que o 

conhecimento prévio seja “ativado” por pistas no contexto no qual a 

informação está sendo estudada. 

 O conhecimento é estruturado. A maneira pela qual o conhecimento é 

estruturado na memória torna-o mais ou menos acessível para 

utilização. 

 O armazenamento de informações na memória e a sua recuperação 

podem ser significativamente aprimorados grandemente, quando 

ocorre uma elaboração do material durante o seu aprendizado. 

 A capacidade de ativar o conhecimento na memória de longo termo e 

torná-lo disponível para o uso depende de pistas contextuais. 

 Estar motivado para aprender aumenta a quantidade de estudo e, 

consequentemente, melhora o alcance dos objetivos. (SCHMIDT, 

2001, p.88-97) 
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O autor relata que a ABP está firmemente assentada nestes princípios, o que a torna 

“uma abordagem educacional formulada sobre uma considerável fundamentação empírica.” 

Norman e Schmidt (1992) apresentam resultados de estudos experimentais com evidências  de 

que a ABP tem um grande potencial no impacto a longo prazo sobre as habilidades de 

aprendizagem autodirigida. Também afirmam que o papel da ABP na motivação de 

estudantes parece bastante conclusivo - os estudantes encontram ambiente de aprendizagem 

mais humana e estimulante do que os formandos das escolas convencionais.   

Para De Grave et al. (1996),  a ABP pode ser entendida como uma estratégia de ensino 

e aprendizagem que tenta induzir o conflito cognitivo nos estudantes, conduzindo a mudança 

conceitual. A esse conflito cognitivo Schmidt (1993) chama de curiosidade epistêmica que 

resultará em uma divergência entre o conhecimento de cada um dos estudantes quando estão 

trabalhando com um problema. O autor afirma que isso é um axioma da ABP.  

Segundo Savery e Duffy¹ (1995, p.31-38, tradução nossa), a ABP é um dos melhores 

exemplos de um ambiente de aprendizagem construtivista. Segundo os autores, o 

construtivismo é uma visão filosófica sobre como chegamos a compreender ou saber, com 

base nos trabalhos de von Glaserfeld (1989) e Rorty (1991). Desse ponto de vista, eles 

caracterizam o construtivismo em três proposições:  

 

1. O entendimento acontece em nossas interações com o meio ambiente. 

Entende-se que é uma função do conteúdo, do contexto, da atividade 

do estudante, e, talvez mais importante, dos objetivos do estudante. 

2. Conflito cognitivo ou perplexidade é o estímulo para a aprendizagem 

e determina a organização e natureza do que se aprendeu. Eles 

relatam que essa meta não é apenas o estímulo à aprendizagem, mas é 

um fator principal para determinar o que o estudante tem estudado, a 

experiência anterior que o estudante traz para suportar a construção de 

um entendimento, e, basicamente, o que está em permanente 

construção. 

3. O conhecimento evolui através da negociação social e através da 

avaliação da viabilidade de cada um dos entendimentos. Os autores 

afirmam que os grupos colaborativos são importantes porque podem 

testar a própria compreensão e analisar a compreensão dos outros 

como um mecanismo para o enriquecimento, entrelaçado, e expandir a 

compreensão das questões particulares ou fenômenos. 

 

 

 

 

 

1. Understanding is in our interactions with the environment.2. Cognitive conflict or puzzlement is the stimulus for learning and determines 
the organization and nature of what is learned.3. Knowledge evolves through social negotiation and through the evaluation of the viability of 

individual understandings.  
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Baseados nestes pressupostos, eles identificaram e elaboraram oito princípios 

educacionais da ABP, que derivam do construtivismo: 

 

1-Ancorar todas as atividades de aprendizagem em uma grande tarefa 

ou problema.  

2-Dar o suporte para o estudante desenvolver o seu problema.  

3-Planejar um problema autêntico.  

4-Planejar o problema e o ambiente de aprendizagem de acordo com a 

complexidade que os estudantes são capazes, com a função e a 

finalidade desta aprendizagem. 

5-Dar ao estudante a direção usada para solucioná-lo. 

6-Planejar o ambiente de aprendizagem garantindo e desafiando o 

pensamento do estudante.  

7-Estimular testes de idéias contra contextos e idéias alternativas.  

8-Providenciar oportunidade de reflexão e suporte tanto para os 

conteúdos aprendidos como para o processo de aprendizagem.  

 

 

Além do construtivismo, segundo Batista et al., a ABP conta com os pressupostos da 

aprendizagem de adultos:  

 

[...] o conhecimento prévio para a mediação de novas aprendizagens; a 

diversificação de cenários que facilitem a construção de novos 

conhecimentos; o entendimento de que conhecer implica acesso e 

constante reconstrução das informações; a valorização da prática 

como estrutura para o aprender; a compreensão de que a motivação 

para aprendizagem produz-se no cruzamento dos projetos pessoais 

com as condições sócio-educativas. (BATISTA et al, 2005, p. 233) 

 

O estudante, apesar de ingressar na universidade muitas vezes ainda na adolescência, é 

uma pessoa com um volume de conhecimentos que deve ser valorizado. Como tal, nosso 

papel é o de envolvê-lo no processo de aprendizagem de modo que haja valorização do já 

apreendido, interesse pelo desconhecido, com abertura não só para a construção do 

conhecimento, mas também para a sua reconstrução.  Inserido em um pequeno grupo tutorial, 

ele será o ator principal desse processo de ensino-aprendizagem, que é dinâmico, estimula o 

raciocínio crítico, a pesquisa, a reflexão, a análise, a decisão, enfim o aprender a aprender, o 

aprender a fazer e construir seu próprio conhecimento.  

 

 

 

¹The instructional principles deriving from constructivism are as follows. 1. Anchor all learning activities to a larger task or problem.  

2. Support the learner in developing ownership for the overall problem or task.3. Design an authentic task.4. Design the task and the 
learning environment to reflect the complexity of the environment they should be able to function in at the end of learning.5. Give the learner 

ownership of the process used to develop a solution. 6. Design the learning environment to support and challenge the learner's thinking.  

7. Encourage testing ideas against alternative views and alternative contexts. 8. Provide opportunity for and support reflection on both the 
content learned and the learning process.  

 



 

 

36 

Pallie e Carr (1987) descreveram e discutiram os aspectos filosóficos do tutorial, 

incluindo observações descritas por Moore (1968) sobre o sistema tutorial de Oxford. 

Segundo os autores, o método tutorial, aplicado para grupos tutoriais, tem características 

distintas: propõe aprendizagem autodirigida; encoraja a cooperação entre os membros do 

grupo; gera uma atitude determinada ao conhecimento. 

Willems¹ apresenta um trabalho comparando os méritos do ensino convencional com 

os da ABP, valorizando e enfatizando as variáveis que interferem em seu formato:  

 

1. O tipo de problema com que os estudantes se defrontam. 

2. A dimensão/tamanho dos problemas com os quais os estudantes se 

defrontam. 

3. O papel atribuído aos indivíduos dentro do grupo. 

4. A extensão do tratamento prévio dispensado aos problemas. 

5. A extensão do controle exercido pelo professor sobre a atuação do 

estudante durante a resolução de um problema. 

(WILLEMS,1981,p.15, tradução nossa) 

 

Walton e Matthews (1989) relataram os “ingredientes” essenciais da ABP, 

apresentados em um simpósio, e acrescentaram termos motivacionais como "desafio" e 

"incentivo” aos sete passos do grupo tutorial descritos por Schmidt (1983) na Aprendizagem 

Baseada Problemas (Tabela1) e (Tabela 2). 

 

Tabela 1  

Passos na Aprendizagem Baseada em Problemas segundo Schmidt 

(1) Esclarecer termos e conceitos não facilmente compreensíveis. 

(2) Definir o problema. 

(3) Analisar o problema.  

(4) Desenhar um inventário sistemático das explicações inferidas a partir do passo 3.  

(5) Formular objetivos de aprendizagem.  

(6) Coletar informações adicionais fora do grupo. 

(7) Sintetizar e testar as informações recém-adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

¹The type of problem that the students are faced with. The size of the problems that the students are confronted with. The role assigned to the 

individuals within the group. The extent to which the problems have been processed in advance. The extent to which the teacher supervises 
the student when the latter is solving a problem. 
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Tabela 2  

Passos na Aprendizagem Baseada em Problemas segundo Walton e Matthews 

(1) Estímulo para tentar resolver problemas realistas escolhidos no campo 

 (2) Desafio de aplicar o conhecimento e a experiência prévios   

(3) Prática constante de uma abordagem lógica, analítica e científica para os problemas 

(4) Incentivo para identificar aquilo que ainda não é entendido ou conhecido e ver a ignorância como um 

desafio para continuar a aprender e não como um motivo de vergonha 

(5) Orientação para reconhecimento de que nada é aprendido só para  uma finalidade, que a aprendizagem em 

uma variedade de temas é executado em paralelo para a aplicação em um misto, de forma interligada, que existe 

muito para aprender, que tarefas devem ser compartilhadas entre os estudantes 

(6) Desenvolvimento de uma prática de troca de informações sobre o valor relativo das diversas fontes de 

informação; a nova aprendizagem é compartilhada por apresentá-la aos outros e interrogada por outros 

(7) Prática da aplicação de novos conhecimentos para o problema original ou a novos problemas 

 

 

Nesse grupo tutorial, geralmente composto por 5 a 10 estudantes, acompanhados por 

um professor-tutor, os estudantes desenvolverão sua aprendizagem através de um problema. 

Eles analisam o problema, identificando fatos relevantes. Identificam conceitos que 

necessitam aprender para solucionar o problema, denominam-nos de questões de 

aprendizagem e passam a pesquisar independentemente (aprendizagem autodirigida). A 

seguir, reagrupam-se, aplicam seu novo conhecimento no problema, reconsideram suas 

hipóteses. Finalmente, avaliam o que aprenderam e o que houve de efetividade quanto às 

estratégias empregadas. Hmelo-Silver (2004) afirma que, quanto mais os estudantes entendem 

o problema, mais hipóteses de possíveis soluções surgirão. A autora descreve a ABP como a 

melhor maneira para ajudar os estudantes a se tornarem ativos, porque ela direciona a 

aprendizagem para problemas do mundo real e fá-los responsáveis por sua aprendizagem, 

além de propiciar-lhes habilidades de desenvolver estratégias e construir o conhecimento. 

Eles podem decidir o(s) curso(s) de ação para atingir os objetivos e organizar o plano de 

estudo; assim, poderão ser capazes de monitorar e avaliar se seus objetivos foram ou não 

alcançados.    

Dolmans e Schmidt¹  apresentaram uma síntese e análise de estudos focando os efeitos 

cognitivos e motivacionais da aprendizagem em grupo. Eles relataram que: 

 

[...] Estudos direcionados para os aspectos cognitivos parecem 

demonstrar que a ativação do conhecimento prévio, recordar a 

informação, raciocínio cumulativo, construção de teoria, levando a 

conflitos cognitivos para alteração de conceitos e construção de 

aprendizagem colaborativa acontecem no grupo tutorial. Estudos 

focando os efeitos motivacionais indicam que a discussão em grupo 
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estimula o interesse intrínseco dos estudantes para o assunto em 

questão. Entretanto, estudos também demonstram que uma discussão 

desorganizada ou uma discussão superficial, provavelmente causada 

por estudantes menos motivados, inibe a aprendizagem do estudante. 

(DOLMANS E SCHMIDT, 2006, P.333, tradução nossa) 

 

 

Na ABP, o professor assume novas funções: tutor, instrutor de habilidades, 

palestrante, consultor etc. Ele deve ser o facilitador desse processo de aprendizagem - 

questionando, instigando, motivando. 

O papel do tutor ou facilitador é crucial para o bom funcionamento da ABP. Pallie e 

Carr (1987) explicam que o tutor não é um professor, no sentido comum, pois sua tarefa não é 

transmitir informações. Ele tem que aprender a oferecer uma contribuição ativa para facilitar a 

aprendizagem. Os autores relatam que o erro, nesse caso, é a passividade, e que uma decisão 

importante a ser feita pelo tutor é o meio caminho entre a excessiva interferência e a não 

interferência. A configuração tutorial pode sugerir o favorecimento daqueles que são 

experientes na expressão verbal, que têm boas maneiras e que têm uma leitura rápida. O tutor 

tem a responsabilidade de ajudar a corrigir eventuais desequilíbrios que possam aparecer. 

Todos os estudantes do grupo devem fazer contribuições positivas para o processo, exibindo 

sua compreensão, fazendo ajustes. Os autores afirmam que “... a sessão tutorial não é um 

método de discussão e exposição, mas um método de trabalho. É uma reunião de trabalho, 

que geralmente envolve discussão.” 

 

[...] O facilitador dá o suporte direto para vários objetivos da ABP. 

Primeiro ele direciona a resolução de problemas e o processo de 

aprendizagem auto-dirigida. Segundo, o facilitador ajuda o estudante a 

aprender a colaborar. Uma hipótese fundamental é que, quando o 

facilitador suporta a aprendizagem e o processo de colaboração, os 

estudantes são mais capazes de construir conhecimento flexível. 

(HMELO-SILVER, 2004, p.245, tradução nossa)² 

 

 

 

 

 

¹Studies focusing on the cognitive aspects seem to demonstrate that activation of prior knowledge, recall of information, cumulative 
reasoning, theory building,cognitive conflicts leading to conceptual change, and collaborative learningconstruction take place in the tutorial 

group. Studies focusing on the motivational 

effects indicate that discussion in the group stimulates students‟intrinsic interest in the subject matter. However, studies on the motivational 
effects also demonstrate that a haphazard discussion or a discussion that just 

scratches the surface, probably caused by students being less motivated,inhibits student learning. 

²The facilitator directly supports several of the goals of PBL. First, s/he models the problem solving and SDL processes. Second, the 
facilitator helps students learn to collaborate well. An underlying assumption is that 

when facilitators support the learning and collaboration processes, students are better able to construct flexible knowledge. 
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Segundo Hmelo-Silver (2004), a ABP situa a aprendizagem em contextos de resolução 

de problemas complexos, que necessitam de mais de uma via para serem resolvidos. Leva os 

estudantes a perguntar o que eles precisam saber. A ABP oferece o potencial para ajudar os 

estudantes a se tornarem pensadores reflexivos e flexíveis, podendo utilizar o conhecimento 

para levar à ação. A ABP tem a vantagem de propor um método que promove a ação ativa e 

reflexiva da construção do conhecimento. Ela discute que, ainda assim, é necessária uma 

cuidadosa investigação para compreender se e como esses potenciais podem ser realizados. 

 

 

3.2 O processo de construção de problemas 

 

Construir, segundo o Novo Dicionário Aurélio (2006), é dar estrutura, organizar, 

conceber - verbos que invariavelmente combinam com processo, que é o ato de proceder, ou a 

sucessão de atos ou mudanças.  

Existem várias experiências já relatadas sobre o processo de construção de problemas. 

Barrows e Mitchell (1975) relatam uma experiência de „problem boxes‟, em que eles 

apresentavam um problema de forma escrita, porém de maneira progressiva. Os dados sobre o 

caso eram apresentados progressivamente, com intervalos, para os estudantes pensarem, 

fazerem seus questionamentos e, assim, direcionarem o caminho que seguiria a discussão. 

Conforme a necessidade do grupo, ao longo da discussão, imagens audiovisuais eram 

apresentadas, que poderiam ser raios-x, fotos de fundoscopia, fotos de lesões, entre outros. Os 

autores relatam que os estudantes se sentiram motivados, tinham a liberdade de levantarem 

seus próprios questionamentos durante a discussão e de buscarem suas necessidades de 

aprendizagem.  

Barrows e Tamblyn (1977) descreveram uma evolução do „problem box‟ - o pacote 

portátil de paciente-problema, o chamado P4 (Portable Patient Problem Pack). Eles 

objetivaram o desenvolvimento, pelos estudantes, de habilidades de diagnóstico e solução de 

problemas. 

O problema como núcleo central para o desenvolvimento da ABP deve ser de boa 

qualidade em seus vários aspectos. Willems (1981) afirma que um currículo baseado em 

problemas permite que os estudantes vejam desde o princípio a importância profissional de 

aplicar os conhecimentos adquiridos. Os problemas deverão ser de fácil discussão no início. 

Ele recomenda que mesmo os estudantes de primeiro ano deverão ser incentivados a cooperar 

com seus pares na resolução de problemas simples, mas não menos importantes. Enfatiza a 

importância da cooperação em fases posteriores da vida. Já mais tarde, no currículo, os 
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estudantes poderão defrontar-se com problemas mais complexos. Nos anos finais do 

currículo, eles deverão ser preparados para enfrentar o problema, sem qualquer ajuda. 

A ativação de conhecimento prévio relevante é um dos objetivos da ABP que 

propiciará a aprendizagem. Schmidt¹ (1983, p.15, tradução nossa) relata que problemas 

escritos podem levar à ativação de conhecimentos prévios relevantes, se tiverem as seguintes 

características: 

 

1. Constituírem-se de uma descrição neutra de um acontecimento ou um 

conjunto de fenômenos que têm necessidade de explicação em termos 

do processo subjacente, princípios ou mecanismos. 

2. Conduzirem à atividade de resolução de problemas. 

3. Serem formulados tão concretamente quanto possível. 

4. Terem um grau de complexidade adaptado ao conhecimento prévio 

dos estudantes. 

 

 

Schmidt descreve que uma segunda condição que facilitará a aprendizagem na ABP é 

colocar o estudante diante de problemas que vivenciará em sua vida profissional. Os 

problemas deverão, portanto: 

 
5. Ter maior frequência no cenário de prática habitual. 

6. Representar situações de urgência ou risco de vida. 

7. Ter um resultado potencialmente grave, em termos de morbidade ou 

mortalidade, em que a intervenção - preventiva ou terapêutica - pode 

fazer uma diferença significativa no prognóstico. 

8. Retratar aqueles que são mais frequentemente mal tratados por 

médicos na comunidade. (SCHMIDT, 1983, p.15, tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹(1)They should consist of a neutral description of an event or a set of phenomena that are in need of explanation in terms of underlying process, principles or 

mechanisms;(2)they actually do have to lead to problem-solving activity;(3)problems have to be formulated as concretely as possible;(4)problems should have a 

degree of complexity adapted to students' prior knowledge;(5) that have greatest frequency in the usual practical setting;(6)that represent life-threatening or 

urgent situations;(7)that have a potentially serious outcome, in terms or morbidity or mortality, in which intervention - preventive or therapeutic - can make a 

significant difference in prognosis;(8)that are most often poorly handled by doctors in the community 
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Semelhantemente, Barrows¹  destaca que: 

 

[...] A seleção de problemas a serem usados em um currículo baseado 

em problemas é baseada em uma mistura de critérios: 

 Pacientes-problema cuja presença é freqüente no dia a dia permitem 

aos estudantes uma maior aptidão para detectar as questões 

pertinentes. 

 Problemas que, embora pouco frequentes, têm sérias consequências 

menos reconhecidas ou manuseadas apropriadamente - meningite é 

um exemplo dessa categoria, para um curso de neurociência. 

 Problemas que têm um grande impacto social ou econômico (AIDS, 

choque tóxico etc). 

 Problemas que introduzirão o estudante em importantes conceitos ou 

áreas de conhecimento das ciências básicas. (BARROWS, 1985, p.17, 

tradução nossa) 

 
 

O autor relata, ainda, que muitos desses critérios poderão ser encontrados em um 

único “paciente-problema”, e que será motivador para o estudante se os problemas forem 

baseados em casos médicos reais e atuais. Em relação aos conteúdos dos problemas na ABP, 

ele relata que temos a possibilidade de integração das ciências básicas e clínicas, explicando 

os mecanismos de causa e efeito e substanciando as decisões clínicas. 

Dolmans et al. (1993) apresentam um estudo sobre a efetividade dos problemas em um 

curso com a ABP que sugere que os estudantes são capazes de determinar o que eles 

necessitam saber e o que é relevante para aprender. Eles relatam que os estudantes parecem 

modificar sua aprendizagem para satisfazer seus interesses e necessidades.  Afirmam que os 

problemas devem coincidir com o nível de conhecimento anteriormente adquirido pelos 

estudantes, ser concretamente e brevemente formulados, referirem-se a futuras profissões dos 

estudantes. Além disso, os problemas devem ser suficientemente abertos para estimular o 

debate. 

No mesmo ano, Albanese e Mitchell (1993) apresentam uma revisão de literatura 

sobre a ABP. Em relação ao formato dos problemas, eles afirmam que variam entre breves 

parágrafos descrevendo um sintoma, simulações de papel ou simulações de pacientes reais 

(atores). O problema pode ser bem ou mal estruturado, ou seja, ele necessita de uma ou mais 

vias para ser solucionado. Quanto mais treinado for o estudante, menos estruturação o 

problema deverá possuir. 

 

¹The selection of problems to be used in a problem-based curriculum is based on a mixture of criteria:1.Patient problems that are most frequently seen in 

practice, the problems students are most apt to encounter. 2. Problems that, although infrequent, may have serious consequences unless recognized or managed 

appropriately. Meningitis is an example of this category for a neuroscience course. 3. Problems that have a high social or economic impact (acquired 

immunodeficiency syndrome, toxic shock, etc.). 4. Problems that will introduce the student to important concepts or areas of knowledge in basic science 
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Sobre isso, Jonassen (2000) conceitua os problemas muito bem estruturados como 

aqueles que apresentam todos os seus elementos aos estudantes; requerem a aplicação de um 

número limitado de regras bem-estruturadas e de princípios ordenados e citados 

anteriormente. Os problemas bem estruturados têm soluções que podem ser entendidas 

completamente. Ele relata que esse é o tipo de problema mais frequentemente apresentado no 

cenário educacional. Já os problemas mal estruturados envolvem elementos que não são 

conhecidos e com nenhum grau de certeza e, ainda, admitem mais de uma via de solução. 

Jonassen afirma que as soluções para um problema mal estruturado podem ser avaliadas de 

várias maneiras e, assim, envolvem incertezas sobre conceitos, regras e princípios particulares 

necessários para a solução do problema. Os estudantes geralmente têm que fazer julgamentos 

e expressam opiniões pessoais sobre o problema. Problemas mal estruturados são mais 

encontrados na vida diária.  

Além da estruturação, os problemas possuem um grau de complexidade. Jonassen 

relata que a complexidade de um problema é determinada pelo número de fatores, funções ou 

variáveis que o constituem. Problemas complexos demandam que passos, ações mais 

cognitivas sejam tomados para solucioná-los. Portanto, problemas complexos demandam 

muito do trabalho da memória. Um problema que é muito simples também não irá estimular a 

aprendizagem dos estudantes, porque isso não é desafiador para eles e geralmente não tem 

uma relação clara com o contexto real do indivíduo.  

Novas modalidades de problemas têm sido apresentadas na literatura, além dos 

clássicos problemas em forma de textos em papel. Descrevem-se experiências com 

problemas, por exemplo, em forma de mapa conceitual, ou textos acompanhados de filmes, 

problemas virtuais por meios eletrônicos à distância, e outros mais. 

Sobre o mapa conceitual, Edmondson (1994) descreve que é uma ferramenta para 

visualização da inter-relação entre conceitos de uma maneira hierárquica e integrada. O autor 

relata que, baseados na teoria da assimilação de Ausubel et al. (1968), os mapas conceituais 

facilitam o profundo entendimento, tornando explícitas as relações conceituais, servindo 

como organizadores para posterior aprendizagem, e realçando conceitos errados e quadros 

alternativos. 

Savery e Duffy (1995) também relatam que os problemas devem conter os conceitos e 

princípios importantes para a aquisição de competências e que esses problemas devem ser 

“reais”. Os autores afirmam que há três razões para a construção de problemas em contexto 

real: primeiro, os estudantes geralmente são abertos a explorar todas as dimensões do 

problema; segundo, esses problemas tendem a promover maior adesão do estudante à 
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aprendizagem; e, em terceiro, os estudantes querem conhecer o resultado ou a resolução do 

problema. Os autores justificam que os resultados não são possíveis com problemas 

“artificiais”. 

Na apresentação do problema, Savery e Duffy¹ (1995) alertam sobre dois pontos 

críticos a serem observados: primeiro, é o chamado “levando o problema para a casa” - o 

estudante tem que perceber que o problema é real e que tem relevância pessoal; segundo, é 

estar certo de que os dados apresentados não ressaltam os fatores críticos no caso; esses dados 

estarão distribuídos dentro do contexto apresentado. 

Slotnick (1996), em seu artigo sobre como os médicos aprendem, discute teorias de 

aprendizagem e também relata que os problemas variam de acordo com as experiências 

educacionais dos estudantes. Estudantes iniciantes precisam ver tipos de problemas cujos 

temas ainda não foram vistos, e estudantes mais avançados e residentes necessitam de 

problemas mais específicos. 

Em ambos os casos, ele relata que os problemas a serem considerados são elaborados 

pelo professor, e isso contrasta com as necessidades dos clínicos, que identificam os 

problemas em sua prática diária. Conforme o autor, o instrutor deve proporcionar momentos 

de aprendizagem sobre problemas que o estudante já vivenciou e envolvê-lo diretamente nas 

atividades de ensino; ter a consciência de que os adultos têm muitas exigências sobre seu 

tempo e, portanto, apresentar momentos de conhecimento e habilidade por unidade de tempo; 

e também mostrar a variada aplicabilidade para o que é ensinado. 

Segundo De Grave et al (1996), um problema deve ser concebido de tal forma que 

haja um desencontro ou, pelo menos, uma lacuna entre os conhecimentos dos estudantes e o 

problema. Essa discrepância norteará a forma como os estudantes lidarão com esse conflito. 

Conceitos teóricos não são fornecidos pelos professores, mas são construídos no pequeno 

grupo de discussão, baseados em uma combinação e avaliação do conhecimento de todos os 

membros do grupo e verificados mais tarde durante o autoestudo e seus relatos. 

Harden e Davis (1998) relatam que poderá ocorrer a generalização, a partir do 

problema que está sob discussão, para outras situações de aprendizagem. O grupo de 

discussão é organizado incluindo uma oportunidade para revisar a aplicação geral dos 

princípios e das regras já conhecidos. Os estudantes dominam os princípios da reação, por 

exemplo; enquanto estudam um problema, eles observariam como esses princípios poderiam 

ser aplicados em outras situações. 

 

¹"bringing the problem home" 
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 [...]Histórias são a maneira mais natural e poderosa para descrever e 

armazenar experiência que é essencial para a resolução de problemas. 

A lógica e os meios para analisar, organizar, e apresentar histórias de 

apoio à resolução de problemas são definidos por raciocínio baseado 

em caso. Os problemas são resolvidos pela recuperação de 

experiências passadas semelhantes, sob a forma de histórias e a 

aplicação das lições apreendidas com essas histórias para os novos 

problemas. (JONASSEN, 2002, p.65, tradução nossa)¹ 

 

 
 

Além dos critérios citados acima, Caprara acrescenta algumas características que 

devem ser observadas na construção dos problemas: 

 

[...] a relevância com os objetivos do curso; a sequência lógica, 

coerente com os processos de aprendizagem e a progressiva aquisição 

de conteúdos em diferentes âmbitos disciplinares; o correto tamanho 

do texto, que não seja muito prolixo nem muito extenso e com 

elementos confusos; a factibilidade, no sentido de que os objetivos 

devem ser alcançáveis; o contexto no qual se desenvolve o texto 

narrativo tem de ser coerente com a experiência dos participantes 

(VAN DE WIEL M,2000 apud CAPRARA, 2001, p.152) 

 

Hmelo-Silver² (2004) relata que experiências práticas e pesquisas cognitivas com a 

ABP têm feito importantes avanços em identificar as características de um bom problema: 

“Para levar ao pensamento flexível, os problemas necessitam ser complexos, mal estruturados 

e abertos; para garantir a motivação intrínseca, eles devem ser realísticos e associados com as 

experiências dos estudantes.”  

A autora afirma que um bom problema proporciona “feedback” que permite os 

estudantes avaliarem a efetividade do seu conhecimento, raciocínio e estratégias de 

aprendizagem. Os problemas também deverão promover a argumentação e a geração de 

hipóteses.  

Problemas bons frequentemente requerem soluções multidisciplinares. 

[...] Problemas bons também levam a competências de comunicação 

como incentivar os estudantes a apresentar  

os seus planos para o resto da sua classe. Problemas multidisciplinares 

devem ajudar a construir conhecimento flexível e extensivo, porque a 

informação não é aprendida de maneira isolada. (HMELO-SILVER, 

2004, p.244)³ 

 
 

 

 

 

¹Stories are the most natural and powerful formalism for storing and describing experiential knowledge that is essential to problem solving. 
The rationale and means for analyzing, organizing, and presenting stories to support problem solving are defined by case-based reasoning. 

Problems are solved by retrieving similar past experiences in the form of stories and applying the lessons learned from those stories to the 

new problems. 
²To foster flexible thinking, problems need to be complex, ill-structured, and open-ended; to support intrinsic motivation, they must also be 

realistic and resonate with the students‟ experiences. 

³Good problems often require multidisciplinary solutions.[…]Good problems also foster communication skills as students present their plans 
to the rest of their class. Multidisciplinary problems should help build extensive and flexible knowledge because information is not learned 

in isolation. 
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Face à revisão explicitada até aqui, é possível reconhecer que já existe uma 

experiência internacional acumulada sobre a construção de problemas, traduzindo diferentes 

perspectivas de compreensão e validação dos problemas. 

Fayawickramarajah¹ (1996, p.281) afirma que: “Considerando a natureza complexa do 

processo de construção de problemas e uma possível variação na qualidade dos problemas 

construídos nas diferentes escolas, uma formação sistemática do corpo docente na construção 

de problemas deve ser enfatizada”.  

Articulando o conhecimento já constituído e a necessidade de educação permanente de 

docentes para o desenvolvimento das propostas de formação, a presente pesquisa tem assim 

mais uma finalidade explicitada: oferecer uma contribuição para o aprofundamento da 

temática Construção de Problemas, sistematizando os achados de pesquisa de período mais 

recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Considering the complicated nature of the problem design process and possible variation in the quality of the problems designed in the 

different schools, systematic training of the faculty in problem writing should be emphasized. 
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4 METODOLOGIA 
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Minayo (2006) relata que nos últimos vinte anos vem tentando contribuir para superar 

as posturas de alguns autores de tratar separadamente as questões relacionadas à metodologia 

e as epistemológicas dos instrumentos operacionais. Para tanto, conceitua Metodologia da 

seguinte forma: 

 

[...] (a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do 

pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer; (b) como 

a apresentação adequada e justificada dos métodos, das técnicas e dos 

instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas 

relativas às indagações da investigação; (c) e como o que denominei 

“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e 

específica na forma de articular teoria, métodos, achados 

experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 

resposta às indagações científicas. (MINAYO,2006, p.44) 

 

 

Este estudo terá um caráter descritivo-analítico e, através da técnica de revisão 

sistemática da literatura, estaremos colocando em evidência as respostas aos nossos 

questionamentos. 

 

4.1 A revisão sistemática: aportes teórico-metodológicos 

 

 A revisão sistemática tem-se tornado muito útil para os pesquisadores educacionais. É 

relativamente recente como técnica de pesquisa educacional e tem sido foco de críticas em 

relação a sua natureza, seus propósitos e como contribui para melhorar a efetividade do 

processo educacional. Bennett (2005) relata que esse debate foi estimulado na Universidade 

de York, no Reino Unido, por Hargreaves em 1996, em um encontro anual de treinamento de 

professores (Teacher Training Agency), quando argumentou que as escolas seriam mais 

efetivas se o ensino fosse uma profissão baseada na pesquisa e que os pesquisadores da área 

educacional apresentavam achados contestáveis e inconclusivos. Hargreaves sugeriu que os 

pesquisadores observassem o modelo de pesquisa médica, em que a revisão sistemática tem 

sido utilizada há 30 anos e a medicina baseada em evidências é cada vez mais valorizada. 

 Em resposta às críticas na pesquisa educacional, Bennett relata que aconteceram 

iniciativas, no ano 2000, de introduzir elementos do modelo médico de pesquisa na área do 

ensino. A primeira dessas iniciativas foi a Campbell Collaboration, na Philadelphia (USA)¹, 

para revisão de evidências de estudos controlados e randomizados (RCTs) nas áreas de 

educação, de criminologia e em outras ciências sociais. A segunda iniciativa foi o 

estabelecimento do Centro de Evidência para Iniciativas Práticas e de Políticas (EPPI)² no 
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Reino Unido, visando à revisão sistemática de evidências de pesquisas em áreas da educação. 

O EPPI foi fundado pelo governo do Reino Unido no período de 2000-2005. Esse centro é 

baseado na Unidade de Pesquisa de Ciências Sociais do Instituto de Educação de Londres. 

Bennet comenta que a principal diferença entre as revisões do EPPI Centre e as outras 

revisões realizadas, principalmente nos USA, é que estas últimas envolvem quase que 

exclusivamente estudos com meta-análise, diferentemente das revisões do EPPI, que contêm 

estudos com uma larga variedade de desenhos. 

A revisão sistemática da literatura é uma avaliação sistemática, organizada e 

estruturada de um problema usando informações de um número de estudos independentes 

sobre esse problema (LANG, 2004, p.1068). Para que as informações sejam transformadas em 

conhecimento, elas necessitam ser reunidas, organizadas, criticamente avaliadas e muitas das 

vezes quantitativamente mensuradas segundo a Colaboração Cochrane³. 

 

As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as 

informações de um conjunto de estudos realizados separadamente 

sobre determinada terapêutica/intervenção, que podem apresentar 

resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas 

que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para 

investigações futuras (LINDE, 2003 apud SAMPAIO, 2007, p.84). 

 

Sampaio (2007) relata que a revisão sistemática nos permite incorporar um espectro 

maior de resultados relevantes, ao invés de limitar nossas conclusões à leitura de somente 

alguns artigos. É um tipo de estudo retrospectivo e secundário, isto é, a revisão é usualmente 

desenhada e conduzida após a publicação de muitos estudos experimentais sobre um tema. 

Dessa forma, dependerá da qualidade da fonte primária. 

Quando os resultados dos estudos primários são resumidos, mas não estatisticamente 

combinados, a revisão pode ser chamada de Revisão Sistemática Qualitativa. (COOK,1997) 

As várias fases do método de revisão sistemática EPPI estão sumarizadas na tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

¹Disponível em: www.campbellcollaboration.org/ 

²Disponível em: http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

³Disponível em: http://cochrane.bvsalud.org/ 
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Tabela 3 Principais etapas da revisão sistemática segundo o EPPI Centre (BENNETT,2005, p.391) 

ETAPA  ATIVIDADES 

Identificação da questão de pesquisa Consulta com o grupo de revisão para 

desenvolvimento e refinamento da questão de 

pesquisa. 

Desenvolvimento de critérios de 

inclusão/exclusão 

Desenvolvimento de critérios de inclusão/exclusão 

para permitir decisões. 

Produção do protocolo da revisão Produção de um plano global para a revisão, descrição 

do que acontecerá em cada fase. 

Busca dos artigos  Busca, na literatura, por relatos potencialmente 

relevantes de estudos, incluindo busca eletrônica, 

busca manual e contatos pessoais. 

Triagem dos artigos Aplicação de critérios de inclusão/exclusão para 

estudos potencialmente relevantes. 

Separando as palavras-chave (temas) Aplicação das palavras-chave EPPI e palavras-chave 

revisão-específica para inclusão no estudo, a fim de 

caracterizar seu conteúdo principal. 

Produzindo o mapa sistemático Uso de palavras-chave para gerar o mapa sistemático 

da área que sumariza o trabalho que tem sido pactuado 

(comprometido). 

Identificando em profundidade a 

questão de revisão 

Consulta a membros do grupo de revisão para 

identificar área(s) do mapa para serem exploradas em 

detalhes e desenvolver em profundidade a questão da 

pesquisa de revisão. 

Extração dos dados Extração dos dados principais dos estudos incluídos na 

revisão aprofundada, incluindo julgamento da 

qualidade. 

Produzindo o relatório Transcrição da revisão da pesquisa para um formato 

específico. 

Disseminação  Publicação dos achados da revisão, incluindo a 

produção de sumários para os usuários. 

 

 Bennet (2005) relata que a primeira etapa da revisão sistemática do EPPI Centre 

envolve a identificação, pelo Grupo de Revisão, da questão da pesquisa de revisão. A seguir, 

critérios para inclusão e exclusão de estudos serão desenvolvidos. Tais critérios podem 

relatar, por exemplo, o foco principal do estudo, a natureza da pesquisa, a idade média dos 
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estudantes participantes e o idioma de publicação. Uma pesquisa detalhada (através das bases 

de dados eletrônicas, manualmente e por contato pessoal) é realizada para identificar estudos 

que vão ao encontro dos critérios definidos previamente. Esses estudos são, então, separados 

de acordo os critérios de inclusão e exclusão. Em alguns casos isso é possível tendo-se apenas 

as informações dos sumários, mas, frequentemente, faz-se necessária a obtenção do texto 

completo, para definir se ele possui critérios de inclusão. Por segurança, os critérios de 

inclusão/exclusão são sistematicamente interpretados e aplicados; 5% da amostra do estudo 

são selecionados duplamente; e um coeficiente de concordância “inter-screener” é calculado. 

A próxima etapa envolve a codificação dos estudos incluídos diante da lista de 

palavras-chave pré-acordadas. Dois grupos de palavras-chave são aplicados ao estudo. O 

primeiro grupo é uma série de palavras-chave genéricas aplicadas a todos os estudos de 

revisão do EPPI, e que estão descritas na tabela 4. 

 

Tabela 4 Aspectos contemplados nos descritores genéricos do EPPI (BENNETT,2005, p.392) 

 

A fonte do relato da pesquisa (eletrônica, contato pessoal etc.). 

A região ou regiões onde o trabalho foi realizado. 

O foco do trabalho (geralmente avaliação, gestão da sala de aula, ensino e aprendizagem). 

A área de estudo. 

A população foco do trabalho (geralmente professores, estudantes, gestores). 

A idade dos estudantes. 

O cenário educacional. 

A estratégia de pesquisa empregada. 

 

O segundo grupo de palavras-chave compreende os específicos da revisão, 

desenvolvido pelo grupo de revisão, através dos tópicos principais da atividade. Os 

descritores podem ser desenvolvidos manualmente no papel ou usando um instrumento de 

“software online”. Para garantir a qualidade da proposta e assegurar a acurácia e consistência 

em sua aplicação, os estudos são independentemente avaliados por duas pessoas, que, depois, 

encontram-se, para comparar os resultados e resolver algumas diferenças. Uma vez completas 

as palavras-chave, um mapa sistemático da área de pesquisa é, então, gerado, para sumarizar o 

trabalho a ser realizado, bem como os grupos de estudos, de acordo com suas principais 

características. O mapa é baseado nas categorias dos dois grupos de palavras-chave, e contém 

informações descritivas simples (geralmente a fonte dos dados, a região de origem do relato, 
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resultados relatados) e o cruzamento de tabelas mais sofisticadas (geralmente relações entre a 

natureza da intervenção e resultados relatados). Tipicamente, um mapa contém uma mistura 

de texto, entremeado com gráficos para simples informação descritiva, e tabelas de variados 

níveis de detalhamento para tabulação cruzada. 

Uma vez o mapa sistemático tenha sido gerado, a próxima etapa envolve o 

empreendimento da revisão em profundidade. Essa etapa envolve um processo chamado 

extração dos dados, no qual o conteúdo dos estudos será sumarizado e avaliado de acordo 

com as categorias pré-acordadas. Tal como com as palavras-chave, a extração dos dados pode 

ser feita manualmente, ou online usando o EPPI Reviewer. A extração dos dados também é 

feita por duas pessoas, para assegurar a qualidade proposta; e envolve o registro de respostas 

de aproximadamente cem questões sobre cada pesquisa. Essas questões foram desenvolvidas 

pelo EPPI Centre, e são comuns a todas as revisões e todos os estudos incluídos na revisão 

aprofundada. As questões incluem as seguintes áreas: 

 Objetivos do estudo e racionalidades; 

 Questões do estudo de pesquisa; 

 Métodos do desenho do estudo, incluindo seleção de grupos, amostras, 

consentimento dos sujeitos; 

 Métodos de coleta dos dados; 

 Confiabilidade e validade dos métodos de coleta dos dados e análise; 

 Resultados e conclusões; 

 Qualidade dos relatos; e 

 Qualidade do estudo em relação aos métodos e dados. 

Bennet (2005) comenta que o auge do processo envolve quatro julgamentos sobre o 

valor do peso da evidência no estudo (se o peso da evidência é alto, médio ou baixo), 

baseados nas respostas para as questões:  

A. Os achados em relação aos objetivos de estudo. 

B. A apropriação do desenho e execução da pesquisa com respeito à questão de 

revisão da pesquisa. 

C. A relevância do foco do estudo com respeito à questão de revisão da pesquisa. 

D. A qualidade global do peso de evidência da pesquisa, levando em consideração 

os três julgamentos prévios. 

No padrão de revisão EPPI, Bennet relata que o julgamento do peso da evidência 

sobre os achados com relação aos objetivos do estudo em si mesmo (julgamento A) é feito 
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com referência ao grupo de respostas a questões no processo de extração dos dados. Os 

julgamentos do peso da evidência em termos de métodos e desenho apropriados (julgamento 

B), e a relevância do foco do estudo para a questão de revisão são feitos por meios 

impressionísticos, podendo ajudar-nos nas especificidades de cada estudo.  

Bennet enfatiza que é evidente que a descrição desse processo de extração de dados 

para a revisão aprofundada é extensa. Por esse motivo, a menos que o mapa sistemático 

contenha somente pequeno número de estudos (e a experiência através do Grupo de Revisão 

do EPPI está sugerindo que isso raramente acontece), uma decisão é, usualmente, estender a 

exploração detalhada de uma área do mapa sistemático na revisão aprofundada. Dessa 

maneira, a questão inicial de pesquisa de revisão é refinada na revisão aprofundada. 

Uma vez haja garantia que a revisão esteja completa, isso é colocado junto em uma 

resenha da pesquisa de revisão. O objetivo da resenha é apresentar a síntese dos achados dos 

estudos, de média e alta qualidade, junto com os procedimentos de revisão em uma via que 

seja replicável e transparente. A estrutura das resenhas é passada para o EPPI Centre e é 

apresentada a todos os revisores em um único formato. A resenha contém em torno de 30.000 

a 40.000 palavras. O esboço da resenha é enviado para revisores externos para revisão por 

pares. Uma vez finalizada, a resenha é avaliável em formato eletrônico através do Research 

Evidence in Education Library, um meio de acesso aberto via EPPI website 

(http://eppi.ioe.ac.uk). 

         

4.2 O delineamento da pesquisa: as etapas do estudo (organograma 2) 

 

A pergunta orientadora desta revisão foi: Quais os constituintes (critérios, definições, 

etapas) do processo de construção de problemas em currículos médicos orientados pela ABP? 

A identificação dos estudos primários, etapa fundamental do processo, foi feita através 

de métodos adequados e padronizados. A eficácia da procura dos estudos depende da escolha 

adequada dos descritores ou identificadores e também da base de dados adequada ao tema. 

Neste estudo, fizemos a busca dos artigos nas bases de dados ERIC, MEDLINE e SciELO. 

O ERIC¹ (Education Resources Information Center) - Centro de Informações de 

Recursos da Educação é uma biblioteca digital de informação e pesquisa educacional online. 

É de responsabilidade do Instituto das Ciências da Educação (IES-Institute of Education 

Sciences) do Departamento Americano da Educação (ERIC). 

 

¹Disponível em: http://www.eric.ed.gov 
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O MEDLINE¹ é o maior banco de dados de pesquisa científica e biomédica do mundo, 

sustentado pela Biblioteca Americana de Medicina (NLM) e constituído por 

aproximadamente 11 milhões de arquivos de mais de 7.300 periódicos desde 16 de novembro 

de 1965 até 2008 (MEDLINE). 

A SciELO² - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em 

Linha) foi especialmente desenvolvida para responder às necessidades da comunicação 

científica nos países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe. O 

Modelo SciELO é o produto da cooperação entre a FAPESP (http://www.fapesp.br) - 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, BIREME (http://www.bireme.br) - 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, instituições 

nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação científica e editores científicos. A 

partir de 2002, o Projeto conta com o apoio do CNPq (http://www.cnpq.br) - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (BIREME, 2008).  

Os descritores/identificadores de assunto foram: Problem-Based Learning, PBL, 

Problem Sets, Problem-Solving, Medical Education, Problem-Construction, Case Design, 

Build-a-case, Build-a-Problem.  

Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 

1. Terem sido publicados nas bases de dados citadas. 

2. Terem sido publicados no período de 1997 a 2008.  

Optamos por esse período, porque foi a partir de 1997 que se implantaram no país os 

primeiros cursos médicos orientados pela ABP: a Faculdade Estadual de Marília (FAMEMA) 

e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), bem como a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, consolidando um processo de expansão de escolas médicas que 

passaram a adotar a ABP como princípio curricular. 

3. Referirem-se exclusivamente a cursos médicos que assumam a ABP como 

principal orientador curricular. 

4. Assumirem como tema a construção de problemas, estando essa expressão no 

título e/ou descritores/identificadores e/ou resumo. 

Para a captação dos artigos, a pesquisadora fez a busca nas bases mencionadas, no 

período delimitado, obedecendo rigorosamente aos descritores/identificadores de assuntos 

definidos para este estudo. Os artigos que estavam disponíveis na íntegra foram adquiridos 

pela internet.  

¹Disponível em: http://www.bireme.br 

²Disponível em: http://www.scielo.br 

 

http://www.fapesp.br/
http://www.bireme.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/


 

 

54 

Os artigos não disponíveis foram solicitados através do serviço SCAD da BVS em 

<www.bvs.br>, ou diretamente com os autores, por meio eletrônico.  

Na fase de identificação e seleção dos artigos, foram envolvidos dois pesquisadores, os 

quais fizeram a avaliação dos títulos, descritores/identificadores e resumos selecionados.  

Após a identificação dos artigos, eles foram submetidos ao teste de inclusão, 

configurando um campo empírico de 28 artigos. 

A partir dos critérios pré-estabelecidos, dos 28 artigos identificados dois artigos 

somente foram conseguidos na íntegra por meio eletrônico. A pesquisadora comunicou-se 

com os autores, que prontamente responderam, enviando seus trabalhos. Para não correr o 

risco de deixar estudos importantes fora da revisão sistemática, o artigo foi buscado na 

íntegra, quando o título e o resumo não foram suficientemente esclarecedores, e a seguir, foi 

submetido a uma leitura completa e detalhada. 

Após a leitura dos artigos na íntegra, seis foram retirados da revisão - três por não se 

referirem exclusivamente a cursos médicos que assumam a ABP como principal orientador 

curricular, e três por não assumirem como tema principal o processo de construção de 

problemas. Outros dois artigos foram retirados da pesquisa - um por não conseguirmos acesso 

ao mesmo, apesar de tentativas de contato eletrônico com o auto, e outro por se tratar de 

língua desconhecida. 

Na terceira fase - análise dos artigos selecionados -, a pesquisadora fez a análise, 

sistematizando os dados. Foi envolvido o segundo pesquisador participante da fase de 

identificação e seleção dos artigos. 

Após a leitura, procedemos ao fichamento dos 20 artigos selecionados (Quadro 1). No 

fichamento, foram contemplados os objetivos, métodos e resultados. Esses artigos foram 

reunidos segundo semelhanças instituídas para facilitar o entendimento do leitor.  

Os 20 artigos foram categorizados quanto aos seguintes temas:  

1. Ano da produção 

2. Autores 

3. Fonte do relato da pesquisa  

4. País em que foram produzidos  

5. Concentração da produção por periódico 

6. Abordagem da pesquisa: ensaio, qualitativa, quantitativa e quanti-qualitativa 

7. Temática abordada 

Esse itinerário, inspirado na metodologia do EPPI Centre, consistiu na construção 

desta pesquisa. 
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Organograma 2  Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Aplicação do teste de inclusão: leitura dos títulos e 

resumos 

Critérios de seleção dos artigos 

 

Identificação dos estudos primários: MEDLINE, 

ERIC, SciELO 

PROJETO DE PESQUISA 

Localização dos artigos na íntegra: via internet, via 

serviço SCAD da BVS e diretamente com os autores 

 

Leitura dos artigos na íntegra 

Análise e sistematização dos dados dos artigos 

selecionados 

2ª Aplicação do teste de inclusão 

Fichamento dos artigos 

 

Categorização dos artigos 

 

Resultados e discussão 

 

PERGUNTA ORIENTADORA 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
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Este capítulo apresentará os dados apreendidos a partir da análise dos artigos, 

discutindo-os à luz do referencial teórico elaborado para esta pesquisa. 

 

5.1 Distribuição dos artigos por ano, país, autor, periódico e título. 

 

Os dados captados evidenciam que a produção de artigos sobre o processo de 

construção de problemas distribui-se de forma bastante equilibrada no decorrer do período 

(Quadro1). 

  

QUADRO 1. Artigos identificados por ano, país, autor, periódico e título 

N° ANO PAÍS AUTOR PERIÓDICO TÍTULO DO ARTIGO 

01 2008 BRASIL LIMA GZ, LINHARES 

REC. 

Rev. bras. educ. med. 

[online]. 

2008:32(2);p.197-201 

Escrever bons problemas 

02 2007 CANADÁ NEVILLE AJ, 

NORMAN GR 

Academic Medicine.  

2007:82(4);p.370-374  

PBL in the undergraduate MD 

program at McMaster University: 

three iterations in three decades 

03 2007 JAPÃO AZER SA Medical Teacher. 

2007:29(2-3);p.93-7  

Twelve tips for creating trigger 

images for problem-based learning 

cases 

04 2007 HOLANDA DE LENG B, 

DOLMANS D,  

VAN DE WIEL M, 

MUIJTJENS A,  

VAN DE VLEUTEN C 

 

Medical Education. 

2007:41(2);p.181-188  

How video cases should be used as 

authentic stimuli in problem-based 

medical education 

05 2006 BRASIL BARROS NF, 

LOURENÇO LCA 

Rev. bras. educ. med. 

[online].  

2006:30(3);p.136-146 

O ensino da saúde coletiva no 

método de aprendizagem baseado 

em problemas: uma experiência da 

Faculdade de Medicina de Marília 

 

06 2004 CANADÁ KENNY NP,  

BEAGAN BL 

Medical Education. 

2004:38(10);1071-1079 

The patient as text: a challenge for 

problem-based learning 

 

 

07 2003 HOLANDA BOWDISH BE, 

CHAUVIN SW, 

KREISMAN N, BRITT 

M 

Instructional Science, 

2003:31(4-5);p.231-253  

 

Travels towards Problem Based 

Learning in Medical Education 

(VPBL) 

 

08 2003 ISRAEL ESHACH H, 

BITTERMAN H  

 

Academic Medicine. 

2003:78(5);491-496 

 

From Case-based Reasoning to 

Problem-based Learning 
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Continuação… 

09 2003 AUSTRÁLIA HAYS R,  

SEN GUPTA T 

Australian Journal of Rural 

Health 

2003:11(1);p15-17 

Ruralising Medical Curricula: 

The Importance of Context in 

Problem Design 

 

10 2003 HOLANDA JACOBS AEJP, 

DOLMANS DHJM, 

WOLFHAGEN 

IHAP, SCHERPBIER 

AJJA 

Medical Education. 
2003:37;1001-1007 

 

Validation of a short 

questionnaire to assess the 

degree of complexity and 

structuredness of PBL 

problems 

11 2002 ESTADOS 

UNIDOS 

KAMIN C, 

O‟SULLIVAN P, 

DETERDING R 

 

ERIC 2002-04-00 N/A 

 
Does Project L.I.V.E. Case 

Modality Impact Critical 

Thinking in PBL Groups 

 

12 2002 ESTADOS 

UNIDOS 

AGBOR-BAIYEE W ERIC  2002-04-02 N/A  

  
 

Problem-Based Learning Case 

Writing in Medical Science 

13 2002 AUSTRÁLIA FINUCANE PNB Medical  Education 

2002:36(3);279-281 

 

Is there a problem with the 

problems in problem-based 

learning? 

 

 

14 2000 ESTADOS 

UNIDOS 

PHAM KT, 

BLUMBERG P 

 

Educ.Health(Abingdon) 

2000:13(1);77-86 

Case design to emphasize 

population health concepts in 

problem-based learning 

 

15 1999 CANADÁ DES MARCHAIS JE 

 

Medical  Education 

1999:33(7);504-508 

 

A Delphi technique to identify 

and evaluate criteria for 

construction of PBL problems 

16 1998 ESTADOS 

UNIDOS 

BARROWS HS Journal of Dental Education. 

1998:62(9);p630-33 

 

The Essentials of Problem-

Based Learning 

 

17 1998 CANADÁ CHARLIN B, MANN 

K, HANSEN P 

Medical Teacher. 

1998:20(4);p.323-330  

 

The Many Faces of Problem-

Based Learning: A Framework 

for Understanding and 

Comparison 

18 1997 CANADÁ MANDIN H, JONES 

A, WOLOSCHUK 

W, HARASYM P 

Academic Médicine. 

1997:72;p.173 -179 

 

Helping Students Learn to 

Think Like Experts When 

Solving Clinical Problems 

 

19 1997 UNIÃO DOS 

EMIRADOS 

ÁRABES 

MPOFU DJ, DAS M, 

MURDOCH JC, 

LANPHEAR JH 

 

Medical Education 

1997:31(5);330-334 

 

Effectiveness of problems used 

in problem-based learning 

 

20 1997 HOLANDA DOLMANS DHJM, 

SNELLEN-

BALENDONG H, 

WOLFHAGEN 

IHAP, VAN DER 

VLEUTEN CPM 

Medical Teacher. 

1997:19(3);p.185-189 

Seven Principles of Effective 

Case Design for a Problem-

Based Curriculum 
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No que se refere aos autores, identifica-se que há uma significativa presença da 

literatura internacional, com os trabalhos brasileiros oriundos das duas primeiras escolas 

médicas que adotaram a Aprendizagem Baseada em Problemas: a Faculdade de Medicina de 

Marília/FAMEMA e Universidade Estadual de Londrina/UEL. 

 A nacionalidade/origem expressa uma maior produção em três países – Canadá, com 5 

artigos; Holanda e Estados Unidos, com 4 artigos. Austrália e Brasil contribuíram com 2 

artigos; Japão, União dos Emirados Árabes e Israel contribuíram com 1 artigo. Tem-se, assim, 

o que pode representar a trajetória de pesquisadores atuantes em escolas médicas com maior 

experiência acumulada na ABP. 

 

5.2 Distribuição dos artigos por fonte  

 

Em relação às fontes (Quadros 2, 3 e 4), identifica-se uma maior presença de artigos 

na base MEDLINE (14 manuscritos), ressaltando-se que houve 3 artigos que foram comuns às 

duas bases (MEDLINE e ERIC). 

  

QUADRO 2. Distribuição dos artigos por fonte – ERIC (Frequência Absoluta) 

 

ERIC 

 

 

ARTIGOS ENCONTRADOS 

3213 

 

 

ARTIGOS DE INTERESSE 

07 

 

 

1-Problem-Based Learning Case Writing in Medical Science 

 

2-Seven Principles of Effective Case Design for a Problem-Based Curriculum 

 

3-Ruralising Medical Curricula: The Importance of Context in Problem Design 

 

4-The Essentials of Problem-Based Learning 

 

5-The Many Faces of Problem-Based Learning: A Framework for Understanding and Comparison 

 

6-Travels towards Problem Based Learning in Medical Education (VPBL) 

 

7-Does Project L.I.V.E. Case Modality Impact Critical Thinking  in PBL Groups? 
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QUADRO 3. Distribuição dos artigos por fonte - SciELO (Frequência Absoluta) 

 

SciELO 

 

 

ARTIGOS ENCONTRADOS 

132 

 

ARTIGOS DE INTERESSE 

02 

 

1-O ensino da saúde coletiva no método de aprendizagem baseado em problemas: uma experiência da Faculdade de Medicina 

de Marília. 

 

2-Escrever bons problemas 

 

 

QUADRO 4. Distribuição dos artigos por fonte - Medline (Frequência Absoluta) 

 

MEDLINE 

 

 

ARTIGOS ENCONTRADOS 

2581 

 

ARTIGOS DE INTERESSE 

14 

 

 

1-PBL in the undergraduate MD program at McMaster University: three iterations in three decades 

 

2-How video cases should be used as authentic stimuli in problem-based medical education. 

 

3-Case design to emphasize population health concepts in problem-based learning. 

 

4-Live Patients and Problem-Based Learning 

 

5-Problem-Based Learning Case Writing in Medical Science 

 

6-Ruralising Medical Curricula: The Importance of Context in Problem Design 

 

7-Seven Principles of Effective Case Design for a Problem-Based Curriculum 

 

8-Effectiveness of problems used in problem-based learning 

 

9-A Delphi technique to identify and evaluate criteria for construction of PBL problems 

 

10-Is there a problem with the problems in problem-based learning? 

 

11-Twelve tips for creating trigger images for problem-based learning cases. 

 

12- The patient as text: a challenge for problem-based learning 

 

13- Validation of a short questionnaire to assess the degree of complexity and structuredness of PBL problems 

 

14-From Case-based Reasoning to Problem-based Learning 
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Na base SciElo, localizaram-se os dois estudos nacionais relativos à construção de 

problemas, traduzindo, talvez, uma restrita tradição de publicação nessa temática de 

pesquisadores brasileiros e da América Latina, de forma mais ampla. 

 

5.3 Distribuição dos artigos por periódico 

 

A consolidação do Medical Education como uma importante fonte de publicação de 

pesquisas no campo da educação médica também se expressa nos achados desta pesquisa 

(Quadro 5). 

  

QUADRO 5 Distribuição dos artigos por periódico 

PERIÓDICO(Freq.Absoluta) N°DOC TÍTULO DO ARTIGO ANO 

Medical Education (6) 04 How video cases should be used as authentic stimuli in problem-based medical 

education 

2007 

06 The patient as text: a challenge for problem-based learning 2004 

10 Validation of a short questionnaire to assess the degree of complexity and 

structuredness of PBL problems 

2003 

13 Is there a problem with the problems in problem-based learning? 2002 

15 A Delphi technique to identify and evaluate criteria for construction of PBL 

problems 

1999 

19 Effectiveness of problems used in problem-based learning 1997 

Academic Medicine(3) 02 PBL in the undergraduate MD program at McMaster University: three 

iterations in three decades 

2007 

08 From Case-based Reasoning to Problem-based Learning 2003 

18 Helping Students Learn to Think Like Experts When Solving Clinical 

Problems 

1997 

Medical Teacher (3) 03 Twelve tips for creating trigger images for problem-based learning cases 2007 

17 The Many Faces of Problem-Based Learning: A Framework for Understanding 

and Comparison 

1998 

20 Seven Principles of Effective Case Design for a Problem-Based Curriculum 1997 

ERIC* (2) 11 Does Project L.I.V.E. Case Modality Impact Critical Thinking in PBL Groups 

 

2002 

12 Problem-Based Learning Case Writing in Medical Science 2002 

Revista Brasileira de Educação 

Médica (2) 

01 Escrever bons problemas 2008 

05 O ensino da saúde coletiva no método de aprendizagem baseado em 

problemas: uma experiênciada Faculdade de Medicina de Marília 

2006 

Instructional Science (1) 07 Travels towards Problem Based Learning in Medical Education (VPBL) 

 

2003 

Australian Journal of Rural Health 

(1) 

09 Ruralising Medical Curricula: The Importance of Context in Problem Design 

 

2003 

Educ Health (Abingdon) (1) 14 Case design to emphasize population health concepts in problem-based 

learning 

2000 

Journal of Dental Education (1) 16 The Essentials of Problem-Based Learning 1998 

 

*Estes dois artigos somente foram encontrados na base de dados ERIC e não em periódicos. 



 

 

62 

O Medical Education¹ é um periódico científico internacional para graduação, pós-

graduação e educação médica continuada. Ele abrange todas as questões de interesse atual, 

incluindo os métodos de ensino, a reforma curricular, a formação dos médicos professores, a 

seleção de operadores e de avaliação técnica. É o principal fórum para os professores de 

medicina de todo o mundo. Pesquisando trabalhos somente com os descritores problem-based 

learning, encontramos 932 artigos relacionados. 

 Destacam-se o Medical Teacher² e o Academic Medicine³, com 3 artigos em cada 

periódico. 

 Considerando o cenário nacional, a Revista Brasileira de Educação Médica/RBEM foi 

fonte dos 2 artigos nacionais.  

A Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM) vem sendo 

publicada há 31 anos pela Associação Brasileira de Educação Médica 

- ABEM, instituição que congrega todas as faculdades de medicina do 

país, docentes, pesquisadores dedicados ao tema e discentes de cursos 

médicos. É atualmente a única revista da América Latina, dedicada a 

este tema, que regularmente é publicada. A revista hoje chega, 

regularmente, a todos os países de língua portuguesa (através de 

doação para as escolas médicas), bem como a diversos países de 

língua espanhola (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguai e 

México), cumprindo seu papel de fomentadora da integração da 

América Latina e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

(http://www.educaçaomedica.org.br) 

 

 Sem dúvida, inegável é o lugar privilegiado deste periódico no meio acadêmico 

médico brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Disponível em: http://www.mededuc.com/ 

²Disponível em: http://www.medicalteacher.org/ 

³Disponível em: journals.lww.com/academicmedicine/ 

Disponível em: http://www.educaçaomedica.org.br 
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5.4 Distribuição dos artigos por tipo de abordagem da pesquisa 

A partir dos dados obtidos nesta revisão sistemática da literatura, observa-se que a 

temática investigada – construção de problemas – tem sido objeto de estudos teóricos que são 

publicados por meio de Ensaio¹ (Quadro 6).  

 

QUADRO 6 Distribuição dos artigos por tipo de abordagem da pesquisa  

 

ENSAIO (11) 

N° 

DOC 

ANO  DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO DO ARTIGO 

01 2008 Escrever bons problemas 

02 2007 PBL in the undergraduate MD program at McMaster University: three iterations in three 

decades 

03 2007 Twelve tips for creating trigger images for problem-based learning cases 

05 2006 O ensino da saúde coletiva no método de aprendizagem baseado em problemas: uma 

experiência da Faculdade de Medicina de Marília 

 

06 2004 The patient as text: a challenge for problem-based learning 

08 2003 From Case-based Reasoning to Problem-based Learning 

09 2003 Ruralising Medical Curricula: The Importance of Context in Problem Design 
 

14 2000 Case design to emphasize population health concepts in problem-based learning 

 

16 1998 The Essentials of Problem-Based Learning 

 

18 1997 Helping Students Learn to Think Like Experts When Solving Clinical Problems 

20 1997 Seven Principles of Effective Case Design for a Problem-Based Curriculum 

 

 

 

PESQUISA QUALITATIVA (2) 

 

04 2007 How video cases should be used as authentic stimuli in problem-based medical education 

17 1998 The Many Faces of Problem-Based Learning: A Framework for Understanding and 

Comparison 

 

PESQUISA QUANTI/QUALITATIVA (7) 

 

07 2003 Travels towards Problem Based Learning in Medical Education (VPBL) 

 

10 2003 Validation of a short questionnaire to assess the degree of complexity and structuredness of 

PBL problems 

11 2002 Does Project L.I.V.E. Case Modality Impact Critical Thinking in PBL Groups 

12 2002 Problem-Based Learning Case Writing in Medical Science 

13 2002 Is there a problem with the problems in problem-based learning? 

15 1999 A Delphi technique to identify and evaluate criteria for construction of PBL problems 

 

19 1997 Effectiveness of problems used in problem-based learning 

 

¹Nesta pesquisa, assume-se Ensaio a partir dos parâmetros definidos pela Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM), que o define 

como: “artigo com análise crítica sobre um tema específico relacionado com a Educação Médica” (RBEM, 2009, p.126) 
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 Talvez este achado evidencie a potência da reflexão teórica sobre um tema que revela 

muito de sua complexidade no momento da efetiva aplicação da ABP: a relação teoria e 

prática. 

 Um segundo grupo de expressão, no que se refere à metodologia, abrange as pesquisas 

quanti-qualitativas. A complementariedade desses métodos é ressaltada por Minayo (2006): 

 

[...] a experiência de trabalho com as abordagens quantitativas e 

qualitativas mostra que: (1) elas não são incompatíveis e podem ser 

integradas num mesmo projeto de pesquisa; (2) uma investigação de 

cunho quantitativo pode ensejar questões passíveis de serem 

respondidas só por meio de estudos qualitativos, trazendo-lhe um 

acréscimo compreensivo e vice-versa; (3) que o arcabouço qualitativo 

é o que melhor se coaduna a estudos de situações particulares, grupos 

específicos e universos simbólicos; (4) que todo o conhecimento do 

social (por método quantitativo ou qualitativo) sempre será um 

recorte, uma redução ou uma aproximação; (5) que em lugar de se 

oporem, os estudos quantitativos e qualitativos, quando feitos em 

conjunto, promovem uma mais elaborada e completa construção da 

realidade, ensejando o desenvolvimento de teorias e de novas técnicas 

cooperativas. (MINAYO, 2006, p.76) 

 

 

5.5 Análise dos artigos segundo temáticas abordadas  

 

 Outro aspecto analisado, no âmbito do objeto desta pesquisa, foi a temática abordada 

pelos autores. Os artigos trataram de: concepções sobre problemas; critérios e princípios para 

a construção de problemas; formatos dos problemas; e conteúdos e temas dos problemas na 

ABP. 

 

5.5.1 Concepções sobre problemas na ABP 

 

Observa-se, nos artigos analisados (Quadro 7) que o problema não deve ser 

considerado simplesmente como um caso clínico, em que, geralmente, a história do paciente é 

resumida às vezes de maneira inadequada pelo entrevistador, o médico.  
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Quadro 7 Concepções sobre problemas na ABP 

DOC. ARTIGO CONCEPÇÕES SOBRE 

PROBLEMAS 

PAÍS 

20  

“Os casos são um ponto de partida para atividades de aprendizagem 

dos estudantes em aprendizagem baseada em problema (ABP).”  

 

 

Ponto de partida para a 

aprendizagem 

 

 

HOLANDA 

18  

“[...]Nos casos escritos, o problema pode aparecer como um caso, 

como um relato descritivo ou como um conjunto de questões.” 

 

 

Caso, Relato descritivo, 

Conjunto de questões 

 

 

CANADÁ 

06  

“[...]caso é uma história, um relato, uma narrativa.[...]A teoria que 

fundamenta a ABP sugere o uso de cenários altamente contextualizados 

para auxiliar os estudantes a unir sua aprendizagem às pessoas reais. 

Os melhores escritores de casos ABP indubitavelmente alcançam esse 

objetivo.[...]Casos são ferramentas de aprendizagem e de ensino 

poderosas.” 

 

 

História, Relato, 

Narrativa em contexto 

realista 

 

Ferramentas de ensino e 

aprendizagem poderosas 

 

 

 

CANADÁ 

04  

“Na educação médica, os problemas são casos de pacientes. Casos de 

pacientes possibilitam a integração de diferentes aspectos de um 

problema, inclusive fatores comportamentais e psicossociais, tratamento 

e prevenção. Nos anos pré-clínicos, os casos são geralmente 

construídos para estimular a elaboração do conhecimento científico 

básico dentro de um cenário clínico. Casos são principalmente textos 

escritos e podem conter descrições, assim como diálogos.” 

 

 

Casos de pacientes que 

possibilitam a integração 

de diferentes aspectos 

 

Estimulam a elaboração 

do conhecimento 

científico básico dentro 

de um cenário clínico 

 

São textos escritos com 

descrições ou diálogos 

 

 

HOLANDA 

01  

“Docentes médicos muitas vezes tendem a confundir um problema com 

um caso clínico. A discussão de um caso clínico destina-se a 

desenvolver no aluno habilidades específicas: de formulação 

diagnóstica, de estabelecimento de diagnóstico diferencial, de 

solicitação de exames subsidiários, de programação terapêutica. A 

discussão de um problema destina-se a suscitar no estudante o desejo de 

aprender determinados assuntos através de estudo de conteúdos 

específicos.” 

 

 

Deve suscitar no 

estudante o desejo de 

aprender  

 

BRASIL 

 

O problema é o ponto de partida para a aprendizagem, uma ferramenta de ensino e 

aprendizagem poderosa que possibilita a integração de diferentes aspectos e estimula a 

elaboração do conhecimento científico básico dentro de um cenário clínico e que deve suscitar 

no estudante o desejo de aprender. 

  Segundo os artigos, o problema pode ser apresentado como um caso, um relato 

descritivo, um conjunto de questões, uma história, uma narrativa, ou diálogos, em contexto 

realista.  

Há uma congruência dos achados com o que já observamos na literatura. Segundo 

Schmidt (1993), um problema consiste na descrição de um conjunto de fenômenos ou eventos 

que podem ser percebidos na realidade. O autor relata que esses fenômenos têm que ser 
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analisados no grupo tutorial, em termos de princípios, mecanismos ou processos. As 

ferramentas utilizadas para isso são a discussão do problema e o estudo de conteúdos 

relevantes. 

 

5.5.2 Critérios e princípios para a construção de problemas na ABP 

 

Observa-se que a aprendizagem na ABP depende proporcionalmente da qualidade dos 

problemas apresentados aos estudantes. Para atingir essa aprendizagem desejada, alguns 

artigos descrevem critérios e princípios para a construção desses problemas.   

 

  Quadro 8 Critérios e princípios para a construção de problemas na ABP 

DOC. ARTIGO PAÍS CRITÉRIOS E PRINCÍPIOS 

19  

“O estudo identifica que, pelo uso de problemas baseados em 

papel, bem estruturados, poderiam identificar questões de 

aprendizagem relacionadas aos objetivos produzidos pelo 

corpo docente.” 

  

“[...]os planejadores de currículo...devem encorajar suporte 

contínuo e monitorar os facilitadores e o processo da ABP.” 

UNIÃO DOS 

EMIRADOS 

ÁRABES 

 

-Os problemas devem 

alcançar os objetivos de 

aprendizagem da escola. 

 

-Os facilitadores devem ter 

suporte contínuo e devem ser 

monitorados, assim como o 

processo da ABP 

 

17 

 

 

“[...]os problemas podem ser selecionados pela equipe que 

projeta o currículo, baseado no ponto de vista da equipe sobre 

o que os estudantes precisam aprender; pela equipe, usando 

problemas sugeridos pelos estudantes; ou pelos estudantes por 

si mesmos. Essa escolha pode ser afetada pelo nível do 

estudante, especialmente enquanto os estudantes ganham mais 

experiência, e é esperado que essa escolha seja mais auto-

dirigida, particularmente durante os anos clínicos.”  

 

“[...]esboça muitas propostas para as quais os problemas 

podem servir. Elas incluem: assegurar que os estudantes 

dominem as áreas de conhecimento pré-definidas; as idéias e 

técnicas; liderar os estudantes em certas partes do campo; 

levar vantagem em relação aos interesses relevantes e 

intrínsecos; e para apresentar um problema que seja típico dos 

problemas da profissão.”  

 

“[...]selecionar problemas que são típicos da profissão, mas 

que também estimulem a aprendizagem de conceitos 

importantes e a aquisição do conhecimento necessário são 

todas importantes propostas a serem consideradas.”  

 

“[...]os estudantes devem possuir motivação para solucionar o 

problema; eles devem acreditar que esse problema é relevante 

para seus objetivos (de se tornarem médicos).”  

 

“[...]um problema não é “bom” ou “pobre” por si só: sua 

eficiência depende do nível e das necessidades educacionais do 

estudante. Um problema que é desafiador para estudantes do 

primeiro ano pode não ser tanto para estudantes do segundo 

ano, que já compreendem e conhecem as soluções para alguns 

problemas”. 

 

CANADÁ -A construção dos problemas 

pode ser realizada pelo 

docente, pelo docente com 

sugestões dos estudantes, ou 

pelos estudantes. 

 

-Os problemas devem 

alcançar os objetivos de 

aprendizagem da escola 

 

-Os problemas devem 

apresentar temas relevantes 

 

 

 

-Os problemas devem levar à 

motivação 

 

-Os problemas devem levar à 

ativação do conhecimento 

prévio 

 

-Os problemas podem durar 

uma, duas ou três sessões 

 

-Os problemas devem 

apresentar nível adequado de 

complexidade e estruturação 
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“[...]Seu objetivo é estimular ambos, a ativação do 

conhecimento já existente e a identificação de áreas onde 

informações e compreensão adicionais são necessárias.”  

 

“[...]os problemas deveriam começar com uma apresentação 

mais controlada, como nos casos escritos, e passar para 

problemas mais realistas, conforme os estudantes progredirem 

no programa de estudos. A apresentação é afetada pelo nível 

dos estudantes para os quais os programas foram escritos ou 

selecionados, pelo processo segundo o qual os estudantes se 

comprometem a resolver o problema, e pelo grau de 

centralização (no aprendiz ou no professor) do currículo.”  

 

“[...]No cenário prático, os problemas são usualmente 

caracterizados por condições onde (1) há insuficiência de 

informações com base nas quais tomar decisões; (2) a natureza 

do problema muda conforme novas informações são 

disponibilizadas; (3) em algum momento o estudante deve 

tomar uma decisão com base na informação que ele tem 

disponível, e (4) o paciente deve ser incluído como um 

parceiro.”  

 

“[...]Os problemas podem ser desenvolvidos para durarem por 

uma, duas ou três sessões, para serem estudados uma vez, ou 

para serem revisados em diferentes níveis do currículo. Isso é 

influenciado pelos objetivos do currículo. Em alguns casos, o 

foco pode ser em casos menos ou mais complexos; em outros, 

casos, mais curtos, são incluídos para fornecer mais 

exemplares, com o objetivo de melhorar a resolução de 

problemas quando novos problemas são encontrados.”  

 

“[...]os problemas se estendem por três sessões, entre as quais 

os estudantes encontram e aplicam informações para explicar 

o problema, quer ele tenha surgido a partir de uma situação 

humana ou de um experimento laboratorial.” 

  

“[...]os problemas são construidos para durarem por três 

sessões. O tempo entre cada uma das sessões é disponibilizado 

para a busca de questões relativas à aprendizagem, e a 

informação que deve ser aplicada ao problema na sessão 

tutorial. Outros breves mini-casos são acrescentados para 

enriquecer certas áreas.” 

 

“[...]a aprendizagem ocorre durante uma única sessão. 

Nenhuma preparação é solicitada para a sessão. Os estudantes 

dedicam-se ao problema do paciente com o conhecimento que 

eles já possuem, da mesma forma que eles terão que fazer em 

um conflito clínico real. Quando eles param de progredir por 

carência de conhecimento ou por pistas falsas, o professor 

intervém. No final da sessão, os estudantes podem vir a 

perceber que possuem lacunas significantes em seu 

conhecimento clínico básico, e podem decidir trabalhar para 

corrigir isso, mas isso é uma decisão individual do estudante.” 

 

16  

“[...]Os problemas deveriam ser problemas de pacientes reais 

e não inventados. Eles deveriam ser problemas que os 

estudantes irão encarar no futuro – ambos, problemas 

frequentes e problemas, que embora infrequentes, possam ter 

um impacto significante em termos de mortalidade, morbidade, 

ou custos se não tratados direito. Além disso, esses problemas 

devem ser apresentados aos estudantes como são apresentados 

aos médicos, somente com as limitadas informações 

disponíveis no início, tais como as queixas do paciente.” 

 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

-Os problemas devem 

apresentar temas relevantes 
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12   

“Estas atividades de caso escrito procuram promover o 

desenvolvimento de resultados cognitivos de alta ordem 

(Braxton, 1993; Zoller, 1999) nos participantes. Engajar 

estudantes como escritores de caso pode expandir sua 

compreensão deles mesmos não somente como aprendizes, mas 

também como professores.” (BAIYEE, 2002, p.12) 

 

“A escrita melhora a aprendizagem do estudante, pensamento 

crítico e habilidades de comunicação. A escrita permite os 

estudantes clarificar suas experiências de aprendizagem e 

articular seus pensamentos. Estas características cognitivas da 

escrita se aplicam ao caso escrito da ABP.”  

 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

-Estudantes criam seus 

próprios casos 

10  

 “[...]É importante para a aprendizagem dos estudantes que os 

níveis de complexidade e estruturação sejam otimizados, 

porque os problemas têm que provocar discussões efetivas 

entre os estudantes nos grupos tutoriais. Para esse fim, eles 

têm que corresponder ao nível de estruturação e a natureza do 

conhecimento prévio dos estudantes.”  

 

HOLANDA  

-Os problemas devem 

provocar discussões efetivas 

 

-Os problemas devem 

apresentar nível adequado de 

complexidade e estruturação 

09  

“Um processo mais apropriado que assegura validade 

contextual – talvez uma variação em face da validade do 

conteúdo – é retornar aos princípios básicos. Primeiro, estar 

claro sobre os objetivos de aprendizagem e de avaliação em 

cada caso. Casos clínicos integrados deveriam ser 

multifacetados, com objetivos de aprendizagem de cada faceta 

realista mensuráveis e alcançáveis. Segundo, assegurar que 

cada faceta tenha um defensor no time de escritores dos casos 

para fornecer acesso à pessoas com experiência apropriada e 

conhecimento do tema. Terceiro, assegurar que os objetivos de 

aprendizagem sejam balanceados, portanto os chamados temas 

“leves” (percepção cultural e contextual) não sejam 

dominados pela ciência biomédica.” 

 

AUSTRÁLIA  

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

-Os construtores devem ter 

acesso a profissionais com 

experiência apropriada e 

conhecimento sobre o tema 

abordado 

 

-Assegurar que os temas 

considerados leves (percepção 

cultural e contextual) não 

sejam dominados pela ciência 

biomédica  

 

08  

“O Raciocínio Baseado em Caso indica que a fonte de recurso 

que uma pessoa utiliza enquanto soluciona um novo problema 

inclui não somente regras generalizadas ou casos gerais, mas, 

com freqüência, uma memória de casos armazenados 

recordando episódios prévios específicos.”  

 “Casos de conhecimento contém representações mentais mais 

ricas, verbal e não-verbal. Isto é muito importante em casos 

médicos onde informação, visual, auditiva, tátil e olfativa é 

relevante para o problema e pode ser ignorada pelas regras.” 

 “[...]humanos não – como uma vez foi pensado – raciocinam 

pelo uso de uma lógica mental abstrata, mas, em vez disso, 

parecem ser altamente influenciados pelo conteúdo e contexto 

do problema enfrentado, e são assuntos para erros 

sistemáticos e vieses em nosso pensamento.”  

 

“Para a ABP ser eficiente, o seguinte deve ser levado em 

consideração: Casos devem ser apresentados em ordem de 

complexidade; Qualquer novo caso deve violar as expectativas 

dos casos anteriores; Casos devem está relacionados a ações; 

Casos devem ter o potencial para mudar comportamento; 

Casos devem ser mostrados em uma variedade de 

apresentações verbais e não-verbais.” 

 

ISRAEL  

-Os problemas devem levar à 

ativação do conhecimento 

prévio 

 

-Os problemas devem ser 

mostrados em uma variedade 

de apresentações verbais e 

não-verbais.” 

 

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

-Os problemas devem ter uma 

ordem de complexidade 

 

-Caso novo deve violar 

expectativas de casos prévios 

  

-Os problemas devem estar 

relacionados a ações 

 

-Os problemas devem ter o 

potencial para mudança de 

comportamento  
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06  

“[...]Embora o caso seja moldado em um formato 

„ritualizado‟, a linguagem, a estrutura, a voz, a perspectiva e o 

conteúdo não só compartilham informações, mas também 

revelam suposições, valores e crenças fundamentais por meio 

dos quais os médicos que estão em treinamento são 

socializados”.  

 

“Os valores expressos por meio dessa história podem ser 

acentuadamente induzidos se auxiliados pela análise dos 

componentes da narrativa: o enredo, o ponto de vista, o 

personagem, a estrutura, os costumes e os diálogos. No 

encontro médico, a história pessoal do paciente é 

transformada à medida que é estruturada em um caso médico: 

a narrativa transformada e „medicalizada‟ pode ser alienada 

do paciente... o relato do paciente sobre a experiência da 

doença é distorcido e quase obliterado.”  

 

“[...]Os casos da aprendizagem baseada em problemas não 

precisam ser tão despersonalizados... A teoria que fundamenta 

a ABP sugere o uso de cenários altamente contextualizados 

para auxiliar os estudantes a unir sua aprendizagem às 

pessoas reais. Os melhores escritores de casos ABP 

indubitavelmente alcançam esse objetivo.”  

 

 “[...]um passo chave para ajudar os estudantes a evitarem 

algumas das não tencionadas consequências da aprendizagem 

através dos casos envolve ensiná-los as habilidades 

necessárias para analisar criticamente as narrativas que 

encontrarem.”  

 

“[...]Métodos não pictóricos de realce da realidade do 

paciente na mente dos estudantes de medicina devem incluir a 

incorporação de uma biografia detalhada do paciente na 

história do caso e a adição de transcrições de comunicações 

entre o medico e os membros da família do paciente. Registros 

de diários recontando a reação do paciente ao seu diagnóstico 

e um relato progressivo das sensações físicas e emocionais 

poderiam ser acréscimos significantes.”  

 

 “[...]O problema em se usarem casos (independente da 

modalidade) como uma forma para que os estudantes 

encontrem pacientes e suas preocupações com a saúde não é 

que o caso narrado pelo médico seja „menos verdadeiro‟ do 

que o relato feito pelo paciente, mas, ao invés disso, que o caso 

„pré-empacotado‟ inibe as escolhas dos estudantes sobre como 

enxergar o evento, privilegiando um relato, articulando-o 

acima de todos os outros possíveis.” 

 

CANADÁ  

-Os problemas devem ser 

personalizados com biografia 

detalhada do paciente 

 

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

 

 

 

 

 

 

04 “[...]Infelizmente, muitas escolas têm descoberto que, a 

despeito da experiência com casos de pacientes, a transição do 

estágio pré-clínico para o treinamento clínico continua 

problemática.  Uma forma de se dedicar a este problema é 

aumentar a autenticidade dos casos.” 

“Com respeito à condição de que os vídeo-casos devem 

promover discussões produtivas nos seminários de grupo os 

estudantes disseram que:O conteúdo de um vídeo-caso deveria 

ser apropriadamente elaborado, nem tão direto, nem tão 

completo e detalhado;O conteúdo dos vídeo-casos deveria ser 

alinhado com o conhecimento prévio dos estudantes. O vídeo-

caso deveria ser visto de uma maneira resoluta e estruturada, 

com sugestões, instruções e lembretes para focar a atenção em 

temas essenciais; e Os vídeo-casos devem ser curtos, 

complementados por outros materiais e com forma variada.”  

 “[...]estudantes dizem que os vídeo-casos aumentam a 

retenção dos casos relevantes na memória de longo prazo.”  

  

HOLANDA  

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

-Os problemas devem levar à 

ativação do conhecimento 

prévio 

 

-Os problemas devem 

apresentar nível adequado de 

complexidade e estruturação  

 

-Os problemas devem 

estimular a memória a longo 

prazo 
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03  

“As doze dicas seguintes trazem para os construtores de cursos 

baseados na ABP os passos chave para a criação de imagens-

gatilho bem sucedidas:..Estabeleça uma equipe responsável 

pela criação das imagens-gatilho...Identifique os objetivos 

educacionais associados com as imagens-gatilho...Decida qual 

gatilho visual é mais capaz de alcançar esses objetivos...Seja 

inovador, criativo, e atraente no seu modelo...Decida se você 

vai usar pacientes reais ou pacientes virtuais...Pense sobre os 

cenários, arredores, e quem mais vai aparecer na imagem-

gatilho...Evite mensagens confusas e que causem distrações em 

suas imagens...Utilize a trilha sonora para aumentar o impacto 

das imagens...Transforme a idéia de uma imagem-gatilho em 

um roteiro escrito...Tenha formulários de consentimento 

assinados pelos pacientes reais e simulados...Siga a equipe 

multimídia...Avalie e solicite feedback”.  

 

 

JAPÃO  

-Os problemas devem 

oferecer imagens-gatilho 

02  

“Planejadores no programa MD da McMaster começaram a 

reconhecer que havia inter-relações claras entre conhecimento 

conceitual e performance clínica. A literatura de psicologia 

cognitiva foi extensivamente revisada, e entre aqueles que 

começaram a trabalhar com o novo currículo COMPASS, 

desenvolveu um trabalho pressuposto de que a ênfase deve ser 

nos conceitos salientados no currículo com uma sequência 

lógica de ambos - conceitos e sistemas do corpo.” 

 

“[...]Guias de tutores são, desse modo, preparados de uma 

maneira mais formal para prover os tutores com as 

explanações para os conceitos no caso tutorial e com questões 

investigativas para ajudar os estudantes a se manterem no 

caminho se a discussão tutorial se tornar tangencial. Os casos 

ricos, longos, multiobjetivos têm sido substituídos por casos 

mais curtos e focados, permitindo os estudantes lidarem com 

questões importantes de mais de uma situação ou cenário 

clínico.”   

“[...]Existem também mais sessões didáticas no novo currículo 

do que nos dois anteriores. O objetivo aqui não é prover os 

alunos com palestras de conteúdo no material que poderia 

também ser discutido na tutoria ou ler o livro, mas permitiu o 

corpo docente a dar introdução ou visão geral em áreas onde 

pode ser antecipado a dificuldade dos estudantes enfrentando 

tais conceitos pela primeira vez. Conferências de patologia 

clínica presidida por ambos um clínico e um patologista são 

dados mensalmente do começo ao fim do pré-internato.”  

 

CANADÁ  

-Os problemas devem 

enfatizar conceitos salientados 

no currículo 

 

-Os problemas devem ser 

acompanhados por um guia 

mais formal para os tutores 

com explicações sobre o caso 

e com questões a serem feitas 

durante a sessão tutorial 

 

-Os problemas são mais 

curtos e objetivos 

 

-Palestras precedendo o 

problema são importantes 

para introduzir um tema ou 

dar uma visão geral de um 

conceito novo 

 

01  

“[...]Mal escrito, o problema resulta em desmotivação, leitura 

pobre e resultados insatisfatórios. Bem escrito, puxa a corrente 

de significados conceituais e a espiral do aprendizado para 

cima, ampliando horizontes, abrindo portas interdisciplinares 

e despertando desejos por outros aprendizados relacionados. 

Um problema bem formatado enseja mais leitura do que 

inicialmente parece conduzir.” 

 “[...]Manter os pés firmes na realidade, Manter os olhos fixos 

na literatura científica, Partir dos objetivos educacionais que 

se queira alcançar, Manter-se dentro de limites compatíveis 

com os tempos disponíveis para a discussão e para o estudo, 

Valorar positivamente as questões congruentes com o 

currículo: Composição de um problema.”  

“Geralmente um problema tem um título, um enunciado e 

eventualmente, uma questão final. Os objetivos de aprendizado 

pretendidos pelo grupo de planejamento e um resumo da 

discussão para orientação do tutor são outros componentes 

comuns.”  

BRASIL  

-Os problemas devem 

apresentar um contexto 

realista 

 

-Os problemas devem 

alcançar os objetivos de 

aprendizagem da escola  

 

-Os problemas devem ser 

acompanhados por um guia 

mais formal para os tutores 

com explicações sobre o caso 

e com questões a serem feitas 

durante a sessão tutorial 

 

-Um problema geralmente 

tem um título, um enunciado 

e, eventualmente, uma 

questão final 
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Dos artigos selecionados, dois apresentam, de maneira mais ampla, sete e nove 

princípios e critérios, respectivamente, sobre a construção de problemas. Há uma coerência de 

pensamentos, apesar de se tratar de autores e países diferentes. O primeiro é um trabalho da 

Universidade de Maastricht na Holanda, Dolmans et als¹ (1997, p.185-186, tradução nossa) 

descrevem, baseados nas descobertas modernas da natureza da aprendizagem e da cognição, 

que: 

1-Os conteúdos de um caso devem se adaptar bem ao conhecimento prévio   

dos estudantes. 

2-Um caso deve conter várias dicas que estimulem os estudantes a elaborar. 

3-Preferencialmente apresentar um caso em um contexto que é relevante  

para a futura profissão. 

4-Apresentar conceitos relevantes de ciências básicas no contexto de um  

problema clínico para encorajar integração de conhecimento. 

5-Um caso deve estimular a aprendizagem auto-dirigida encorajando os  

estudantes a produzir questões de aprendizagem e conduzir pesquisas   

literárias. 

6-Um caso deve elevar o interesse do estudante na matéria, sustentando  

discussão sobre soluções possíveis e facilitando os estudantes a explorar  

alternativas. 

7-Um caso deve alcançar um ou mais objetivos do corpo docente. 

 

 

O segundo artigo é da Universidade de Sherbrooke no Canadá, Des Marchais² (1999, 

p.505, tradução nossa) descreve em uma lista, de acordo com a sua importância, nove critérios 

identificados e ordenados por professores especialistas da escola médica de Rouen na França:  

 

1-Estimular o pensamento, a análise e o raciocínio (compreensão);  

2-Garantir uma aprendizagem autodirigida (autonomia);  

3-Uso de conhecimento prévio (riqueza);  

4-Propor um contexto realista (atrativo);  

5-Levar à descoberta de objetivos de aprendizagem (cobertura);  

6-Despertar a curiosidade; 

7-Escolher tópicos relacionados com a saúde pública (relevância);  

8-Despertar a compreensão contextual (abrangência);   

9-Escolher um vocabulário apropriado. 

 

 

 

 

 

¹(1)The contents of a case should adapt well to students prior knowledge. (2)A case should contain several cues that stimulate students to 

elaborate. (3)Preferably present a case in a context that is relevant to the future profession. (4)Present relevant basic sciences concepts in 

the context of a clinical problem to encourage integration of knowledge. (5)A case should stimulate self-directed learning by encouraging 
students to generate learning issues and conduct literature searches. (6)A case should enhance students interest in the subject-matter, by 

sustaining discussion about possible solutions and facilitating students to explore alternatives. (7)A case should match one or more of the 

faculty objectives. 
²1 stimulating thinking, analysis, and reasoning(Openness ); 2 assuring self-directed learning(Autonomy ); 3  using previous basic 

knowledge(Richness ); 4 proposing a realistic context (Attractiveness); 5 leading to the discovery of learning objectives (Coverage);   

6 arousing curiosity (Inquisitiveness); 7 choosing topics related to public health (Relevance); 8 assuring contextual breadth 
(Comprehensiveness ); and 9 choosing an appropriate vocabulary 
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Analisando esses critérios, observamos que eles são semelhantes em sua maioria: 

valorizam o conhecimento prévio, o uso de dicas estimulando o estudante a elaborar, o 

estímulo ao pensamento, a análise e ao raciocínio, a relevância dos temas, a aprendizagem 

autodirigida, a despertar a curiosidade, a alcançar os objetivos de aprendizagem da escola. O 

primeiro enfatiza ainda os conteúdos de ciências básicas e o segundo os temas de saúde 

pública, o despertar a compreensão contextual e o uso de um vocabulário apropriado. 

Com base nesses dois trabalhos, podemos observar e identificar vários desses critérios 

e princípios expressos nos demais trabalhos (Quadro 8). Além dos achados acima, outros 

critérios e/ou princípios surgiram.  

Sobre a dinâmica da construção de problemas, observamos: 

1. A construção dos problemas poderá ser: pelo docente; pelo docente com 

sugestões dos estudantes; ou pelos estudantes.  

Os estudantes poderão construir problemas contextualizados e realistas, tirados da sua 

prática na comunidade, no ambulatório, no hospital ou até mesmo histórias vividas no 

ambiente familiar. Esta atividade propiciará ao estudante uma forma de exercitar a escrita; 

desenvolver sua comunicação e suas habilidades de solução de problemas; resgatar seu 

conhecimento prévio; e, conseqüentemente, desenvolver habilidades de aprendizagem à longo 

prazo.  

2. Os facilitadores devem ter suporte contínuo e devem ser monitorados assim 

como o processo da ABP. 

3. Os construtores dos problemas devem ter conhecimento do tema. 

4. Os problemas devem ser acompanhados por um guia mais formal para os 

tutores, com explicações sobre o caso e com questões a serem feitas pelo tutor 

durante a sessão tutorial.  

Estas informações proporcionarão aos tutores uma visão ampliada do problema e qual 

o pensamento dos construtores ao construí-lo. 

5. Palestras precedendo o problema são consideradas importantes para introduzir 

um tema ou dar uma visão geral de um conceito novo.  

O estudante ao ser apresentado a um novo problema deverá ter um mínimo de 

conhecimento prévio sobre o tema abordado. Neste sentido, se estarão diante de um novo 

tema a palestra cumprirá esse papel de fornecer o conhecimento básico mínimo necessário. 

O desenvolvimento docente é enfatizado nesse processo - docentes devem ter suporte 

contínuo da equipe gestora, visando a uma melhor qualidade dos problemas construídos. 

Wilkerson e Irby (1998) afirmam que o desenvolvimento do corpo docente, atualmente, é 
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mais importante do que nunca; importa, ainda, a capacitação dos professores para se 

distinguirem como educadores e a criação de vibrantes comunidades acadêmicas que 

valorizem o ensino e a aprendizagem.  

Quanto ao tempo de duração dos problemas, apresentou-se uma variação: os 

problemas podem ser mais curtos e objetivos ou podem durar uma, duas ou três sessões. 

Devem-se ter o cuidado para que os problemas não sejam nem muito curtos, nem muito 

extensos; condições que levam aos extremos entre problemas muito simples a problemas 

muito complexos. 

Dolmans et als (2003), afirmam que, um problema envolvendo muitos componentes 

pode sobrecarregar a memória; se tornando impossível de ser resolvido. Já um problema 

muito simples, poderá não estimular a aprendizagem, ele poderá não ser desafiador e, 

geralmente, não terá uma relação clara com o contexto da vida real. 

Quanto às características dos problemas, observamos outros critérios e/ou princípios, 

segundo os quais eles devem: 

1. oferecer imagens-gatilho;  

Segundo Azer (2007) os principais objetivos educacionais de uma imagem-gatilho 

são: - introduzir o paciente aos estudantes; - ressaltar as habilidades de observação dos 

estudantes; - supri-los com informações novas a serem adicionadas às dicas obtidas com o 

texto acionador; e - simular a elaboração de perguntas pelos estudantes enquanto 

desenvolvem seus planos de investigação. 

2. ser apresentados sob variadas formas de expressões verbais e não-verbais; 

3. ser personalizados (com biografia detalhada do paciente); 

4. estar relacionados a ações; 

5. ter o potencial para mudança de comportamento; 

6. apresentar nível adequado de complexidade e estruturação; 

7. assegurar que os temas leves (psicológicos e sociais) não sejam dominados 

pela ciência biomédica. 

Observa-se que os princípios relacionados no artigo de Dolmans et al (1997) e os 

critérios apresentados no artigo de Des Marchais (1999) são pioneiros em publicação nessa 

modalidade. Anteriormente, Barrows (1986) propôs uma taxonomia com dimensões gerais 

para classificar uma metodologia educacional como ABP ou não, mas não estabeleceu 

critérios, como descrito por Des Marchais. Observa-se nos outros trabalhos que eles abordam, 



 

 

74 

de maneira pontual, porém importantes, princípios sobre o processo de construção de 

problemas.  

Uma dimensão já relatada e valorizada na literatura por Jonassen (2000) e que emergiu 

nessa revisão foi a valorização do nível de complexidade e estruturação dos problemas.  

 

5.5.3 Formatos dos problemas na ABP 

 

 Os problemas nos artigos selecionados (Quadro 9) seguem basicamente o que é 

relatado na literatura: problemas de papel, associados ou não a fotos ou exames; problemas 

com pacientes padronizados ou simulados, ao vivo ou por computadores; problemas com 

pacientes reais; problemas apresentados em vídeos; problemas apresentados em vídeo digital 

com o grupo virtual; problemas com a combinação de vídeo digital, imagens, textos, questões, 

botões rápidos de rádio e caixas de texto.  

 

Quadro 9 Formatos dos problemas na ABP 

DOC. ARTIGO PAÍS FORMATO 

18  

“O processo de ensino se inicia com informação clínica 

apresentada para estudantes em um cenário aberto em um 
pequeno grupo. Isso é consumado utilizando também um 

caso de “papel” ou um paciente padronizado.”  

 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

-Caso de papel 

-Paciente padronizado 

17  

“[...]Os problemas aparecem em muitos formatos, de um 

caso escrito a um paciente simulado ou a um paciente real.”  
 

“[...]o problema específico origina-se das próprias 

experiências dos estudantes e do laboratório de fisiologia.”  
 

“[...]casos escritos são apresentados. Ocasionalmente, o 

primeiro encontro com um problema poderá ser com um 
paciente real que visita a classe.”  

 

“[...]um estudante desempenha o papel de um paciente e 
fornece dados de uma forma parecida com a forma como um 

paciente real faria em uma situação clínica real. Os 

participantes devem coletar dados, fazer um diagnóstico e 
então planejar uma investigação e um tratamento para a 

condição do paciente.”  

 
“[...]O formato depende também da natureza das 

informações que devem ser adquiridas que estão em livros, 

jornais etc., enquanto no treinamento clínico, são vistas 
estratégias para solucionar problemas clínicos que podem 

não ser encontrados em livros, mas que podem ser 

explicitadas a partir da mente dos especialistas.”  
  

CANADÁ  

-Caso escrito 

-Paciente simulado 

-Paciente real 

 

16  

“Pacientes padronizados (pessoas cuidadosamente treinadas 
para simular um paciente que até um médico experiente 

poderia não notar que se trata de uma simulação) também 

são usados para apresentar problemas de pacientes. Além de 
permitir a aplicação das habilidades de resolução de 

problemas, esses pacientes padronizados permitem que os 

estudantes pratiquem e desenvolvam habilidades inter-
pessoais, habilidades de comunicação, a habilidade de 

realizar exames físicos, e de lidar com pacientes.” 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

-Pacientes padronizados 

-Simulações de pacientes reais em computador 
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“[...]Simulações de computador de problemas de pacientes 

reais são usadas também. Nesses programas, tutores são 

treinados para guiar os estudantes através do processo de 
raciocínio hipotético-dedutivo até que eles possam executá-

lo por si mesmos.”  

 

11  

“[...]Os formatos foram (1) grupo face a face com um caso 

da modalidade texto/papel, (2) um grupo face a face com 
modalidade do caso de vídeo, ou (3) um grupo “virtual” com 

uma modalidade do caso de vídeo digital.” 

 
“O projeto L.I.V.E. (Aprendizagem através da Educação 

Interativa de Vídeo) usa simulações de caso de vídeo digital 

para apresentar a ABP. Esses casos servem como um 
estímulo para aprendizagem seguida por discussões de casos 

assincrônicos entre estudantes em múltiplos locais clínicos. 

Essa discussão é a chave para a aprendizagem em ABP. 
Portanto, o CD-ROM/ web programa híbrido provê uma 

nova modalidade virtual para apresentação de um caso da 

ABP.”  

 

“Este estudo sugere que o grupo virtual engajou em maior 

pensamento crítico representado por seu diálogo dentro do 
grupo que as outras duas modalidades talvez devido à 

elevação da responsabilidade individual requisitada pela 

discussão on-line. Estudantes podem levar mais tempo para 
refletir e formular seus comentários antes de enviar 

respostas. Contudo, o grupo virtual teve um senso reduzido 

do processo do grupo.”  

 

“As descobertas também proveram alguma introspecção 

dentro da vantagem de vídeo. O texto de caso concedeu aos 
estudantes a informação; porém, estudantes utilizaram o 

caso de vídeo para primeiro perceber a informação e então 

se esforçar para articular o que eles viram. Deste modo, os 
grupos de vídeo foram menores no pensamento crítico no 

estágio de identificar problema. Contudo, este esforço 

parece beneficiar a discussão de grupo em outros estágios de 
pensamento crítico, tais como descrição do problema, 

aplicabilidade e integração.”  

“A informação de vídeo correspondeu mais 
aproximadamente ao que os estudantes realmente vêem em 

casos mais do que ao caso de texto, e o componente de vídeo 

pareceu elevar a discussão de caso.” 
 

“Vídeo tem um forte impacto nos aprendizes porque o texto 

realmente é uma representação abstrata da realidade. O 
vídeo traz a abstração para um nível onde os alunos podem 

descrever. A Teoria de Dupla Codificação pode sugerir que 
ter um exemplo visual de representações abstratas deve 

promover retenção de conceitos e assistir estudantes na 

construção de um modelo mental, especialmente quando 
dicas visuais têm um papel crítico no processo de 

diagnóstico.”  

 

 

ESTADOS 

UNIDOS 

 

-Caso texto/papel com grupo face a face 

-Caso de vídeo com grupo face a face 

-Caso de vídeo digital com grupo virtual 

07  

“[...]mais do que simplesmente apresentar descrições 

baseadas em texto e reportar a história médica, descobertas 
de exames físicos, e os resultados de estudos diagnósticos, a 

ABPV (Aprendizagem Baseada em Problemas Virtual) utiliza 

uma combinação de vídeo digital, imagens, texto, questão e 
botões de rádio rápidos, e caixas de texto para postar 

respostas grupais. Ao invés de ler sobre um paciente e um 

problema apresentado, os aprendizes nesta sessão realmente 
observam os encontros entre pacientes e médicos, 

testemunho apropriado ao lado da cama, seleciona 

elementos de um exame físico apropriado à queixa principal 
(ex: auscultar o coração e pulmões), e seleciona e ver 

estudos diagnósticos (ex: escolher ler um ecocardiograma ou 

assistir o vídeo do ecocardiograma).”  
 

HOLANDA  

-ABPV: combinação de vídeo digital, imagens, 

texto, questão e botões de rádio rápidos, e caixas 

de texto para postar respostas grupais. 
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“Aprendizes utilizam o método de ABPV(Aprendizagem 

Baseada em Problemas Virtual) para produzir e refinar seus 

diagnósticos diferenciais, prover raciocínio para sua seleção 
dos estudos diagnósticos, prever e confirmar o que eles 

esperam aprender de estudos diagnósticos particulares.”  

 

06  

“[...]Muitos autores de casos ABP tem começado a 

encontrar estruturas, formatos e modalidades alternativas 
para a apresentação dos casos aos grupos tutorados. A 

maneira mais óbvia para opor-se a limitada perspectiva dos 

casos escritos seria o uso de pacientes reais.”  
“[...]que pessoas não são casos de livros-textos e sim muito 

mais complicados e interessantes.” 

 
“[...]Ao invés de usar pacientes vivos, o que seria 

logisticamente complicado e possivelmente proibido por 

causa dos custos, muitos autores de casos ABP têm 
começado a encontrar formatos, estruturas e modalidades 

alternativas para apresentação dos casos nos grupos 

tutorados.”    
 

“[...]Alternativamente, dado sermos uma sociedade 

visualmente orientada, vídeo-apresentações do encontro 
inicial entre o médico e o paciente também podem ser 

altamente efetivas. Os vídeos podem capturar mais 

imediatamente a história do paciente e dar sugestões visuais 
e não-verbais.”  

“[...]Com poucos recursos, os casos poderiam incorporar 

fotografias dos pacientes com seus entes queridos, antes e 
durante a doença e o tratamento.”  

 

“[...]Mais criativamente ainda, tecnologias interativas 
poderiam ajudar a trazer os casos escritos à vida. Fotos dos 

pacientes, e áudios e vídeo-clipes deveriam ser postos à 

mostra o mínimo possível. Os casos poderiam ser fundados 
de tal forma que os estudantes os encontrariam somente por 

meio da colocação de questionamentos que revelem a 

informação através da própria estória do paciente, expondo 
informações clinicamente relevantes entrelaçadas com fatos 

pessoais, sociais e culturais, assim como com emoções.”  

CANADÁ  

-Vídeo-apresentações (sugestões visuais e não-

verbais) 

-Os casos poderiam incorporar fotografias dos 

pacientes com seus entes queridos, antes e 

durante a doença e o tratamento. 

 

-Tecnologias interativas associadas a casos 

escritos (os estudantes encontrariam as 

informações somente por meio da colocação de 

questionamentos que revelem a informação 

através da própria história do paciente, expondo 

informações clinicamente relevantes entrelaçadas 

com fatos pessoais, sociais e culturais, assim 

como com emoções.)  
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04 “As possibilidades de aumentar a autenticidade dos casos 

nos anos pré-clínicos são limitadas porque restrições 
pedagógicas, éticas e logísticas limitam o uso de pacientes 

reais e simulados. É aqui que os vídeo-casos são úteis como 

uma forma de realçar a autenticidade dos casos dos 
pacientes.”  

 “Estudando os efeitos educacionais do uso de vídeos, deve-

se levar em conta a diversidade desse modelo, assim como o 
texto escrito pode apresentar uma grande variedade de 

formas de comunicação. No contexto da sala de seminários, 

um vídeo pode contar uma história (narrativa), fornecer 
acesso a eventos reais (material original), dar informações 

de suporte (documentários, entrevistas), transmitir emoções 

etc. Além do mais, as mídias que transmitem gravações em 
vídeo têm se desenvolvido e as possibilidades para uso do 

vídeo na educação têm se expandido dramaticamente. 

Enquanto com os filmes, a televisão e os videoteipes a 
utilização das “imagens em movimento” era restrita 

principalmente ao uso linear no ensino direto, os CD-Rooms 

e DVDs têm aberto as portas para usos mais interativos do 
vídeo, conforme demanda, centrados nos estudantes. Hoje, 

os vídeos estão „fluindo‟ através da rede de computadores 

(intranet e internet) e podem estar integrados com outros 
recursos.” 

“Em geral, os estudantes enxergam os vídeo-casos como 

valiosos estímulos para discussões em grupo e para 
aprendizagem na ABP.”  

 

HOLANDA  

-Vídeo-casos (um vídeo pode contar uma 

história/narrativa, fornecer acesso a eventos 

reais/material original, dar informações de 

suporte/documentários, entrevistas, transmitir 

emoções etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 “Um gatilho é o ponto de partida de um caso de ABP. Ele 
está geralmente na forma de 5 ou 6 linhas de texto que 

fornecem a informação chave sobre o personagem principal 

(geralmente o paciente), incluindo 3 ou 4 linhas de 
apresentação do problema do paciente. Acrescidas ao texto 

acionador, a maioria dos programas que utilizam a ABP 

inclui uma imagem-gatilho. Ela deve estar na forma de uma 
imagem única, de uma série de imagens, de um vídeo clipe, 

de um cartoon, o até mesmo de um resultado de exame do 

paciente (ex: raio-x do tórax, relatório de patologia, ou 
análise de uma amostra de urina).” 

“Os principais objetivos educacionais de uma imagem-

gatilho são os seguintes: (1) Introduzir o paciente aos 
estudantes; (2) ressaltar as habilidades de observação dos 

estudantes (3) supri-los com informações novas a serem 

adicionadas às dicas obtidas com o texto acionador; e (4) 
simular a elaboração de perguntas pelos estudantes 

enquanto desenvolvem seus planos de investigação.”  

 

JAPÃO  

-Imagem-gatilho (deve estar na forma de uma 

imagem única, de uma série de imagens, de um 

vídeo clipe, de um cartoon, o até mesmo de um 

resultado de exame do paciente.) 

 

Chama-se a atenção para a tecnologia interativa que, semelhantemente ao „problem 

box‟, de Barrows e Mitchell (1975), ou o P4 de Barrows e Tamblyn (1977), apresentará os 

dados do caso gradativamente, à medida que solicitado pelo estudante. A diferença está em 

que não se trata de cartões de papel, mas de maneira rápida e interativa, via computadores. 

Na era da tecnologia digital, podemos simular pacientes reais com janelas interativas, 

onde os estudantes terão a oportunidade de acesso aos dados sobre o caso com a visualização 

de imagens em tempo real e, dessa maneira, propiciando uma aprendizagem significativa. 



 

 

78 

 Regehr e Norman (1996) afirmam que um grande número de variáveis afeta a 

capacidade de armazenar e recuperar informações da memória, incluindo o significado, o 

contexto e a maneira pela qual as informações são aprendidas e recuperadas na memória. 

 

5.5.4 Conteúdos e Temas para os problemas na ABP 

 

Sobre os conteúdos e temas que os problemas devem abordar, os trabalhos enfatizam a 

valorização das ciências básicas de maneira contextualizada com a clínica e os temas 

conceituais (Quadro 10). Observa-se nos artigos a valorização das dimensões social e 

psicológica, as perspectivas culturais dos povos rurais e indígenas conforme a região 

geográfica da escola. A saúde pública, a medicina preventiva, a integralidade, a saúde do 

idoso e as doenças crônicas são ressaltadas.  

 

Quadro 10 Conteúdos e Temas para os problemas na ABP 

DOC. ARTIGO PAÍS CONTEÚDO E TEMA 

18  

“Planejadores de currículo devem exercer cuidado na seleção de 

problemas médicos para assegurar que os estudantes estarão 

expostos a amplitude do domínio médico”. 

 

CANADÁ  

-Os problemas devem 

expor os estudantes à 

amplitude de temas do 

domínio médico. 

 

17  

“[...]é explicar os dados fisiológicos e descrever as funções 

fisiológicas normais de um corpo humano...para explicar respostas 

fisiológicas a situações humanas cotidianas, e para analisar 

criticamente os dados fisiológicos.”  

 

“[...]os problemas são desenvolvidos para fornecer aos estudantes a 

oportunidade de adquirir conhecimento relevante sobre as ciências 

básicas para a medicina, para a resolução de problemas clínicos 

relevantes. Um objetivo relatado é que os problemas devem adotar o 

desenvolvimento de um raciocínio clínico.” 

 

“[...]os problemas tencionam promover a aquisição do 

conhecimento clínico essencial na investigação e nas terapias para 

tratamento das entidades patológicas selecionadas.”  

 

 

 

CANADÁ  

-Fisiologia 

 

-Ciências básicas 

associadas a problemas 

clínicos relevantes 

 

-Diagnóstico e tratamento 

de patologias selecionadas 
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14  

“A prática médica durante grande parte deste século foi centrada 

em diagnóstico e intervenções terapêuticas de pacientes individuais. 

Entretanto, a medicina preventiva e a saúde pública têm evoluído 

como campos distintos, endereçando questões de aprendizagem mais 

amplas.”  

 

“Nós descobrimos que um título mais claro redireciona o 

pensamento para questões da população e ajuda os estudantes a 

identificar recursos.”  

 

“Muitos conceitos realistas são possíveis quando uma população, 

mais do que um indivíduo, serve como alvo para melhoria da saúde. 

Os contextos dos nossos casos têm percorrido da administração no 

grupo hospitalar para o desenvolvimento de um programa de 

“Comunidades Saudáveis.”  

 

“Casos orientados da população podem enfatizar criticamente 

revisão de literatura, fazer recomendações políticas, ou servir na 

tarefa de tomar decisões e deste modo, pode não ter esta mesma 

motivação intrínseca pesquisando o aspecto de um dilema de 

diagnóstico clínico.”  

 

“Alternativamente, alguns problemas de saúde da 

população/pública podem não ser resolvidos; somente passos a mais 

em direção a solução pode ser possível. Estas realidades devem ser 

apresentadas não como desapontamentos mas como estímulo para 

mais esforços e abordagens criativas”. 

 

“Conceder diversidade de problemas e tarefas em casos orientados 

de população, cuidados devem ser tomados a fim de que aprendizes 

não se tornem oprimidos pelas possibilidades e não encontrem os 

objetivos de aprendizagem considerados essenciais pelo corpo 

docente.” 

  

“A perspectiva baseada na população, especialmente contenção de 

custos, tem tradicionalmente sido reservada para treinamento de 

residência ou para educação médica continuada. Contudo, esta se 

torna altamente aparente que estes princípios devem ser 

incorporados ao longo de toda educação médica.”  

 

“Nós descobrimos, como outros (Solomon et al., 1992, Dolmans, 

1994), que alcançar uma perspectiva da população não é uma tarefa 

simples. Como nós temos procurado ilustrar, casos orientados para 

a população diferem em múltiplas vias dos casos clínicos orientados 

para o indivíduo e podem ter várias formas.”  

 

EUA  

-Medicina preventiva 

 

-Saúde pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

“[...]ignorar doenças crônicas em pessoas idosas nos casos de ABP 

cria uma concepção errada sobre a função dos médicos e pode 

contribuir para atitudes negativas para com as doenças em pessoas 

velhas.”  

 

“Médicos de todas as disciplinas precisam desenvolver um 

conhecimento relevante, habilidades e atitudes positivas para com 

pessoas com doenças crônicas.” 

“Esse estudo confirma nossa impressão de que os casos da ABP em 

ambas as instituições pesquisadas enfatizam doenças agudas e 

rapidamente solucionáveis em pessoas jovens. Em contraste, pessoas 

idosas e aquelas com doenças crônicas e irremediáveis são 

inferiorizadas.”  

“Escolas médicas com programas de estudo baseados na ABP 

deveriam rever seus casos a luz de nossas descobertas e, se 

apropriado, tomar medidas remediadoras. Isso deve envolver ter um 

componente do curso especificamente focado nas doenças 

crônicas.”  

AUSTRALIA 

 

 

-Os problemas devem 

apresentar temas 

relevantes 

 

-Os problemas devem 

valorizar o idoso 

 

-Os problemas devem 

valorizar as doenças 

crônicas 

-Idoso 

-Doenças crônicas 
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09 “Dentro do contexto rural específico de saúde, rural e indígena, as 

perspectivas culturais dos povos rurais e indígenas deveriam ser 

incluídas no esboço dos casos, na implementação do currículo e nas 

práticas de avaliação.” 

 “Infelizmente os times de escritores dos casos podem nem sempre 

incluir médicos rurais – a distância e o trabalho são barreiras para 

sua participação efetiva – e o resultado é que muitos casos então 

chamados de rurais podem atualmente minar as intenções de 

reforma curricular que objetivam aumentar a habilidade para com a 

prática rural....médicos de hospitais urbanos, que veem a medicina 

rural através das complicações que estão ligadas a ela.”  

“Casos clínicos integrados deveriam ser multifacetados, com 

objetivos de aprendizagem de cada faceta realista, mensuráveis e 

alcançáveis.”  

AUSTRÁLIA  

-Perspectivas culturais dos 

povos rurais e indígenas 

05  

“Entre outras questões sobre os problemas, existe uma de cunho 

epistemológico. Sabidamente, o modelo biomédico é criticado pelo 

reducionismo, por privilegiar o aspecto biológico do processo 

saúde-doença em detrimento do psicológico e do social. Dessa 

maneira, uma tarefa extra para os problemas na ABP é alcançar a 

integralidade, estimulando as relações sociopsicomédicas ou 

psicossociomédicas, em lugar da exclusividade médico-

psicossocial.” 

 

“[...]A solução construída para a incorporação da dimensão social 

nos problemas foi a adoção da perspectiva sociológica das 

categorias fundantes da Saúde Coletiva: tempo, espaço e pessoa. O 

resultado foi a construção de uma matriz formada por seis tópicos e 

orientada para estimular os alunos a alcançar as noções de 

totalidade e integralidade do cuidado em saúde.”  

 

“Crendo que a melhor estrutura dos problemas é a que utiliza 

elementos de diferentes modelos explicativos do processo saúde-

doença, propõe-se: se a orientação inicial é a social, porém, 

obviamente, sobre um problema de saúde biológico, então elementos 

históricos do espaço – história dos conceitos,das técnicas de 

intervenção individual e das formas de intervenção coletiva sobre o 

problema biomédico (das políticas, das instituições, dos modelos de 

organização das práticas e das formas de administração) – devem 

somar-se a elementos da inserção da pessoa na estrutura social – 

papel, poder, prestígio e perspectiva – e na cultura – crenças, 

valores e normas –, com suas construções psíquicas.” 

BRASIL  

-Os problemas devem 

estimular o raciocínio 

 

-Os problemas devem 

valorizar problemas 

sociológicos  

 

-Integralidade 

 

-Relações 

sociopsicomédicas e 

psicossociomédicas 

 

02 “[...]A área de grande preocupação era a assimilação de conceitos 

fundamentais de ciência básica....Foi reconhecido que, embora os 

casos tutoriais de problemas prioritários de saúde, tivessem estes 

conceitos de ciência básica embutidos dentro deles, os contextos 

clínicos ricos destes casos permitiram estudantes e tutores 

similarmente concentrar mais nos aspectos clínicos dos casos que em 

mecanismos fundamentais.”  

“[...]estudantes estavam relatando que atenção insuficiente foi dada 

por seus grupos tutoriais para aprender objetivos em comportamento 

e saúde da população, e tutores com frequência pareceram mal 

preparados para auxiliar os estudantes a identificar quanta ênfase 

deve ser colocada em comportamento e perspectivas de população. 

Subjetivamente, estudantes pareciam mais confortáveis quando eles 

estavam identificando objetivos de perspectiva biológica em casos 

tutoriais”.  

“[...]o currículo pré-internato é arranjado em volta de temas 

conceituais tais como suplemento e transporte de oxigênio.” 

 “[...]Uma inovação a mais na iteração deste currículo é a 

introdução do currículo de competências profissionais que percorre 

horizontalmente o currículo por inteiro, com encontros de grupos 

semanais no pré-internato cobrindo conceitos tais como ética e 

raciocínio moral, direito, epidemiologia, comunicação e habilidades 

de exames clínicos, assim como medicina de emergência.”  

CANADÁ  

-Ciências básicas 

 

-Comportamento e saúde 

da população 

 

-Os problemas devem 

possuir uma sequência 

lógica de ambos conceitos 

e sistemas do corpo. 

 

-Temas conceituais 

-Competências 

profissionais 
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Os trabalhos chamam a atenção para o fato de expor os estudantes à amplitude de 

temas do domínio médico e ainda mostram que os problemas devem possuir uma sequência 

lógica de ambos - conceitos e sistemas do corpo. Porém, Albanese e Mitchell (1993) relatam 

que assegurar a cobertura de todos os conteúdos pertinentes parece difícil de ser conseguido, 

por duas razões: primeiro, exige que o corpo docente selecione o número e os tipos suficientes 

de problemas que abrangeriam as áreas de conteúdo; afirmam que isto em si é uma tarefa 

imensa. Além disso, descrevem que não há garantia de que só porque um problema pode levar 

à descoberta de uma área de conteúdo, os estudantes irão descobrir. Eles sugerem que algum 

mecanismo deva ser planejado para garantir que os estudantes também identifiquem as áreas 

necessárias. 

O levantamento dos temas abordados nos artigos veio ao encontro de nossos 

questionamentos e nos proporcionou uma visão clareada dos aspectos que envolvem a 

construção do problema e a valorização de sua qualidade. Observa-se uma maior produção 

voltada para os critérios e princípios para a construção de problemas e o desenvolvimento de 

novos formatos de problemas, objetivando um contexto mais realista e significativo.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A revisão sistemática da literatura na área de ensino em saúde é ainda pouco utilizada 

em nosso meio, o que mobilizou a busca por identificar centros internacionais como o EPPI 

Centre e a Campbell Collaboration. A valorização dada por eles à pesquisa na área da 

educação orientou o presente estudo. 

O processo de construção de problemas para um curso médico compreende um 

processo de conceber, estruturar e organizar problemas envolvendo diversos atores e cenários. 

Esse processo inicia-se com a proposta curricular da escola, que norteará os objetivos de 

aprendizagem para os professores e estudantes, deverá compor uma equipe multidisciplinar 

que construirá ou delegará a construção dos problemas. Ele se torna singular quando 

respeitadas as características de cada instituição. 

Os dados captados evidenciam que, a produção de artigos sobre o processo de 

construção de problemas distribui-se de forma equilibrada no decorrer do período estudado; 

identificando-se uma presença marcante da literatura internacional, com maior freqüência dos 

artigos canadenses, holandeses e americanos. Os trabalhos brasileiros analisados são oriundos 

das duas primeiras escolas médicas que adotaram a Aprendizagem Baseada em Problemas, no 

caso a Faculdade de Medicina de Marília/FAMEMA e Universidade Estadual de 

Londrina/UEL. 

No campo das fontes, observou-se a base Medline com maior número de manuscritos. 

Na base SciElo identificou-se os dois estudos nacionais relativos a construção de problemas. 

Nessas bases, evidencia-se o periódico Medical Education como uma importante fonte de 

publicação de pesquisas no campo da educação médica. No âmbito nacional, a revista 

Brasileira de Educação Médica destaca-se como um periódico de importância para a 

publicação da produção científica sobre o ensino médico. 

A partir dos dados obtidos nesta revisão sistemática da literatura, observa-se que, o 

ensaio é a natureza de manuscrito que mais é utilizada na produção sobre construção de 

problemas. Há também a presença de estudos quanti-qualitativos dentre os artigos analisados.   

No âmbito das temáticas, observa-se que foram identificadas: concepções sobre problemas, 

critérios e princípios para a construção de problemas, formatos dos problemas e conteúdos e 

temas dos problemas na ABP. 

Segundo os artigos, o problema pode ser apresentado como um caso, um relato 

descritivo, um conjunto de questões, uma história, uma narrativa, ou diálogos em contexto 

realista. Podendo variar nos seus formatos: problemas de papel, associados ou não a fotos ou 

exames; problemas com pacientes padronizados ou simulados ao vivo ou por computadores; 

problemas com pacientes reais; problemas apresentados em vídeos ou em vídeo digital com o 
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grupo virtual; problemas com a combinação de vídeo digital, imagens, textos, questões, 

botões rápidos de rádio e caixas de texto. 

Os artigos destacam que, os problemas devem expor os estudantes à amplitude de 

temas do domínio médico, e, que os problemas devem possuir uma seqüência lógica de 

conceitos e sistemas do corpo; sendo contextualizados com o ambiente social e psicológico 

dos indivíduos.  

A partir da revisão realizada, em relação ao “bom problema” na metodologia ABP, 

observa-se que poucos trabalhos estão voltados para elencar os critérios e princípios de um 

“bom problema”, somente dois artigos o fizeram de maneira mais ampla. Com a análise 

destes trabalhos, apreendem-se como os principais aspectos a serem considerados em um 

“bom problema”: a valorização do conhecimento prévio, o estímulo ao pensamento, a análise 

e ao raciocínio; a valorização da relevância dos temas e da aprendizagem autodirigida; a 

valorização dos conteúdos de ciências básicas, dos temas de saúde pública e da medicina 

preventiva, da integralidade, da saúde do idoso e não somente das doenças agudas, mas 

também das doenças crônicas e das perspectivas culturais das comunidades.  

Estes achados serão ferramentas a serem utilizadas pelas equipes gestoras e 

professores envolvidos na construção de problemas dos cursos de medicina, auxiliando-os 

tanto na construção de novos problemas quanto servindo como uma matriz avaliadora na 

revisão dos problemas já construídos.  

Os resultados e análises empreendidas neste estudo podem ser tomados, ainda, como 

motivadores de novas pesquisas, as quais poderão investigar concepções docentes sobre o que 

é um problema de qualidade; a pertinência e a convergência entre os problemas construídos 

nos cursos médicos nacionais com a ABP e os critérios existentes na literatura; ou também, 

acerca das dificuldades docentes dos cursos médicos nacionais com a metodologia ABP em 

relação à construção dos problemas. 

São dimensões que mobilizam o desejo de continuar investigando, ampliando os 

conhecimentos e, potencializando práticas formativas que efetivem uma educação médica 

crítica, reflexiva, comprometidas com as demandas sociais. 
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ANEXO 1 

 

 
São Paulo, 26 de dezembro de 2008. 

CEP 2053/08 
 

IImo(a). Sr(a). 
Pesquisador(a) TANIA DE CASSIA MOREIRA SOARES 
Co-Investigadores: Sylvia Helena Souza da Silva Batista ( Orientadora) 
Disciplina/Departamento: CEDESS da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador: Recursos Próprios. 
 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
 
 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “A construção de problemas nos cursos médicos com 
aprendizagem baseada em problemas: uma revisão sistemática”. 
 
 
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: EXPERIMENTAL - CATEGORIA A - REVISÃO 
SISTEMÁTICA. 
RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Não se aplica. 
OBJETIVOS: Realizar uma revisão sistemática da literatura, no período de 1997 a 2008, sobre o processo 
de construção de problemas em currículos médicos orientados pela Aprendizagem Baseada em 
problemas. 
RESUMO: Trata-se de um estudo de caráter analítico-descritivo e através da técnica de revisão da 
literatura estar-se-á colocando em evidência as respostas aos questionamentos levantados pelos autores. 
A busca dos artigos será na base de dados Medline e Scielo.. 
FUNDAMENTOS E RACIONAL: Fundamentação adequada. 
MATERIAL E MÉTODO: Materiais e métodos adequadamente descritos. 
TCLE: não se aplica. 
DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo. 
CRONOGRAMA: 9 MESES. 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado. 
ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 21/12/09 e 21/12/10. 
 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê, 
após análise das mudanças propostas. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do 
estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos 
para possível auditoria dos órgãos competentes. 
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Atenciosamente, 
 
 

 
 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 
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