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Metodologias ativas de aprendizagem no desenvolvimento do racioćınio
cĺınico: um estudo de caso

Rita Payan Carreira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Caroline Elizabeth Dominguez, UTAD-University of Trás-os-Montes and Alto Douro

A concretização do paradigma de Bolonha no Ensino Superior veio centrar a aprendizagem no aluno, tornando-o
um elemento proactivo na aquisição de competências cient́ıficas e de execução. Este processo abriu portas à
implementação de metodologias de ensino mais ativas contrárias ao modelo tradicional à data, que procuram
estimular a autonomia do estudante e a sua interação com os docentes e outros estudantes, o que potencia o seu
racioćınio cŕıtico e reflexivo, a criatividade e o desenvolvimento de competências sociais, nas quais se incluem a
comunicação interpessoal e a capacidade para o trabalho cooperativo [1].

Nos cursos da área de saúde, o desenvolvimento de competências cĺınicas - nas quais se incluem o racioćınio clinico
- é frequentemente estimulado com o recurso a problemas, pequenos cenários ou simulações. A aprendizagem por
estudo de caso apresenta-se como particularmente atrativa, pois replica situações reais que podem ser utilizadas
nos vários ńıveis da UC (básica, pré-cĺınica ou cĺınica, internato). A seleção criteriosa do caso cĺınico a analisar
favorece a integração do conhecimento cient́ıfico com a prática cĺınica, cultiva o racioćınio cĺınico e desenvolve
estratégias de comunicação intraprofessional e de trabalho em equipa [2].

Este trabalho reflete, a partir de um caso de estudo, sobre as dificuldades, o impacto e as condições de sucesso
de uma nova estratégia de ensino/aprendizagem3 implementada ano letivo de 2015/16 na componente teórica
de uma UC de âmbito cĺınico (área de Ginecologia e Obstetŕıcia) no 8o semestre do Mestrado Integrado em
Medicina Veterinária (UTAD). A ńıvel das competências espećıficas, nesta UC, o aluno deve ser capaz de realizar
de forma autónoma um exame reprodutivo, identificar e gradar os sinais cĺınicos evidenciados no animal, organizar
a informação cient́ıfica de forma a apresentar um leque de diagnósticos diferenciais, reconhecer a necessidade de
exames complementares para emitir um diagnóstico espećıfico, interpretar os resultados, apresentar e discutir com
o proprietário as opções terapêuticas dispońıveis, emitir um prognóstico, acompanhar a resposta ao tratamento e
decidir da necessidade de nova intervenção.

A carga horária presencial semanal desta UC é de 1h teórica e 2h práticas. As aulas teóricas são lecionadas segundo
o modelo de flipped classroom e integram 3 ciclos de atividades centrados em estudo de casos (o que permite a
integração de conhecimentos teóricos a diferentes segmentos temáticos) a desenvolver de forma colaborativa, sendo
o racioćınio cĺınico orientado através da grelha FRISCO modificada[3].

Cada ciclo compreende 2h presenciais, em que o professor fornece feedback direto e os estudantes dispõem de
tempo para trabalharem em grupo. Previamente, é colocado um ficheiro orientador do estudo individual na
plataforma Moodle, contendo os objetivos e as informações necessárias para a realização da atividade; contém
ainda uma questão pré-aula (realização de um mapa de conceitos sobre uma doença de foro reprodutivo ou um
algoritmo diagnóstico com base num sintoma em particular) a apresentar on-line individualmente. Em aula, é
fornecido a cada grupo de estudantes um cenário cĺınico e a grelha FRISCO de questionamento que estrutura
o trabalho e ajuda a resolver a situação cĺınica proposta. No espaço de uma semana, o grupo deve submeter,
no Moodle, o trabalho final. A atividade completa-se com a resposta a um inquérito on-line sobre a forma
como decorreu o trabalho e uma apreciação geral sobre o desempenho individual dos elementos do grupo. Os
trabalhos são avaliados seguindo os critérios propostos anteriormente3, numa escala semiqualitativa em 4 pontos
das dimensões do pensamento cŕıtico subjacentes à grelha FRISCO. Também são atribúıdas classificações segundo
o ńıvel de conhecimento (factual, conceptual, processual e metacognitivo). Depois desta avaliação, o docente reúne
com cada grupo para comentar o seu conteúdo (feedback diferido). A nota do trabalho colaborativo a atribuir
individualmente é ponderada pelo grau de envolvimento no estudo prévio, pela qualidade da resposta à questão-
aula e pela contribuição individual na realização do trabalho.

Os dois primeiros ciclos da atividade envolveram 66 alunos, divididos em 11 grupos. A análise preliminar dos
resultados revela que:

1) no primeiro ciclo, a maioria dos estudantes não entrou na atividade devidamente preparado: existência de
uma grande falha na consulta do material disponibilizado no Moodle antes da aula; e apenas 5 alunos (<10%),
representando dois grupos, respondeu à questão aula prévia.

2) Observou-se assim um pico de consulta de material diverso na internet durante os momentos de trabalho
presenciais que alongou a realização da tarefa no primeiro ciclo da atividade. Com a posterior obrigatoriedade de
submeter a questão-aula até 60 minutos antes do ińıcio da primeira sessão presencial, esta dependência reduziu-se
na maior parte dos grupos no 2o ciclo da atividade.
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3) Os estudantes foram adquirindo maior competência na realização dos mapas conceptuais ou algoritmos de
diagnóstico graças à orientação da docente e da possibilidade que lhes foi dada para corrigirem o seu trabalho.
Espera confirmar-se uma melhoria pela comparação entre a primeira e segunda versão.

4) Na primeira atividade, as dimensões da FRISCO em que os grupos mostraram mais dificuldade foram o foco
e as inferências, nas quais a ponderação das respostas oscilou entre 1 (avaliação incorreta, fraco conhecimento,
racioćınio fragmentado) e 2 (preposições incompletas, conhecimento mı́nimo da relação entre dois conceitos, falta
de clareza, mobilização limitada de conhecimentos). A análise de desempenho no segundo ciclo permitirá estab-
elecer comparações com os resultados agora apresentados.

5) A análise dos inquéritos finais sobre o primeiro ciclo da atividade revela que a maioria dos estudantes tem uma
percepção favorável da atividade, identifica algumas vantagens para a aprendizagem, mas são pouco criteriosos
na avaliação do desempenho individual dos colegas do grupo.

A divulgação desta metodologia permitirá a sua transferibilidade e eventual adaptação a outras áreas cient́ıficas
que procurem estimular a aprendizagem através da análise e resolução de problemas com métodos activos de
ensino/aprendizagem.

[1] Ramos et al., 2013, http://goo.gl/fwEktc;

[2]Lane, 2008, http://goo.gl/GpP8Zt;

[3]Payan-Carreira et al., 2015, https://goo.gl/m7oK2u;

Lisboa, Portugal, 14 e 15 de julho de 2016


	Índice
	Boas vindas
	Informação para os participantes
	Programa
	Resumos
	Lista de participantes

