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RESUMO
CONTEXTO: No amplo rol das habilidades pertinentes ao profissional médico,
é indubitável a necessidade do seu raciocínio clínico fundamentado e coeso,
para que o cuidado médico seja, de fato, efetivo. No cerne dessa questão,
surgem os mapas conceituais, que consistem em uma inovação metodológica
que possibilita uma visão integradora, panorâmica e associativa do conteúdo
teórico, tornando-o mais prático e aplicável à realidade da observação clínica.
Promoção do aprendizado, recurso de aprendizado, sistema de feedback entre
professor e aluno e meio de avaliação e acompanhamento do desempenho dos
alunos ao longo de sua formação, são as vertentes principais dessa
ferramenta. OBJETIVO: Avaliar a utilidade dos mapas conceituais como
ferramenta de ensino-aprendizagem na formação de estudantes de graduação
do curso de Medicina da UFRN. METODOLOGIA: Estudo intervencionista,
seccional, randomizado, realizado com estudantes dos 3º e 5º períodos do
curso de Medicina da UFRN, durante o semestre acadêmico 2014.2,
totalizando 86 participantes, agrupados em dois grupos: GI (intervenção –
solução de caso clínico com o mapa conceitual) e GII (controle – solução de
caso clínico sem mapa conceitual) em cada período. RESULTADOS: O uso de
mapas conceituais para ensino da síndrome de Insuficiência Hepática resultou
em ganho cognitivo, estatisticamente significante, para os alunos do GI, do 5º
período (GI: 6,8±1,6 e 8,0±1,5, p = 0,024; GII: 7,2±2,1 e 8,0±1,7, p = 0,125,
médias pré e pós-intervenção, respectivamente), fato não observado no 3º
período (GI: 7,7±1,3 e 8,0±1,4, p = 0,501; GII: 6,7±1,8 e 7,8±1,8; p=0,068,
médias pré e pós-intervenção, respectivamente). Os alunos do 3º período se
expressaram melhor ao responderem ao primeiro caso clínico, com maior
número de conceitos e crosslinks adequados, quando utilizaram mapas
conceituais (GI: 91,3±13,15 e GII: 64,84±22,84, p=0,002). Já os alunos do 5º
período, tiveram um melhor desenvolvimento do raciocínio clínico e respostas
mais completas com a utilização da ferramenta (p=0,01). A maioria dos
estudantes não conhecia a ferramenta (53,8% do terceiro período e 65,3% do
quinto período). Dentre os que conheciam os mapas conceituais, a maioria
(59,3%) somente a havia utilizado durante o ensino médio, 14,8% nunca a
haviam utilizado e apenas sete alunos (25,9%) a utilizam durante o curso de
Medicina. A análise das respostas abertas, obtidas na avaliação processual,
deixou clara a satisfação e o entusiasmo com o aprendizado da nova
ferramenta, sendo frequente a sugestão da utilização da mesma, em outros
momentos do curso. A avaliação dos perfis de aprendizado, utilizando o
questionário VARK, mostrou que a maioria dos alunos de ambos os períodos
tem estilo multimodal. CONCLUSÃO: Apesar do pouco conhecimento da
ferramenta, a boa aceitabilidade e compreensão da mesma puderam ser
observadas entre os participantes do estudo. Os mapas conceituais
possibilitaram ganho cognitivo, melhor resposta e raciocínio clínico no ensino
da síndrome de Insuficiência Hepática para alunos do 5º período.
Palavras-chave: Aprendizagem por associação; Ensino; Educação Médica;
Educação de Graduação em Medicina.
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ABSTRACT

BACKGROUND: Among the wide range of skills displayed by a medical doctor
is undoubtedly the need to use cohesive and well grounded clinical reasoning in
order for medical care to be indeed effective. It is in this respect that conceptual
maps emerge; these are a methodological innovation that allows a
comprehensive, panoramic and associative outlook of theoretical content,
making it more practical and applicable to the reality of clinical observation.
Promoting learning, learning resources and a feedback system between
professor and students, as well as assessing and monitoring the performance of
students during their academic training, are the main features of this tool.
OBJETIVE: Assess the use of conceptual maps as a teaching-learning tool in
the training of undergraduate medical students at Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). METHODOLOGY: Interventional, randomized, crosssectional study conducted with students from the 3rd and 5th periods of the
medical course at UFRN, during the second semester of 2014, totaling 86
participants, divided into two groups: GI (intervention – clinical case resolution
with a conceptual map) and GII (control – clinical case resolution without a
conceptual map) in each period. RESULTS: The use of conceptual maps to
teach liver failure syndrome resulted in a statistically significant cognitive gain
for G1 students from the 5th period (GI: 6.8±1.6 and 8.0±1.5, p = 0.024; GII:
7.2±2.1 and 8.0±1.7, p = 0.125, pre and post-intermediate means, respectively),
a result not observed in the period 3rd (GI: 7.7±1.3 and 8.0±1.4, p = 0.501; GII:
6.7±1.8 and 7.8±1.8; p=0.068, pre and post-intermediate means, respectively).
Students in the 3 rd period gave better responses to the first clinical case, with a
larger number of suitable concepts and crosslinks, when they used conceptual
maps (GI: 91.3±13.15 and GII: 64.84±22.84, p=0,002). Students in the 5th
period exhibited better clinical reasoning and more complete responses using
the tool (p=0,01). Most of the students were not aware of the tool (53.8% from
the 3rd period and 65.3% from the 5th period). Among those who knew about
conceptual maps, most (59.3%) had only used them during high school, 14.8%
had never used them and only seven students (25.9%) used them during the
medical course. Analysis of open responses, obtained in process assessment
showed clear satisfaction and enthusiasm with learning about the new tool, and
frequent suggestions to use it at other moments in the course. Assessment of
learning profile, using the VARK questionnaire, showed that most students from
both periods exhibited a multimodal style. CONCLUSION: Despite their scant
knowledge regarding the tool, good acceptability and understanding was
observed in the study participants. The conceptual maps allowed cognitive
gains, better responses and clinical reasoning in teaching liver failure syndrome
to 5th period students.
Keywords: Learning by association;
Undergraduate Medical Education.
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1 INTRODUÇÃO

No amplo rol das habilidades pertinentes ao profissional da medicina, é
indubitável a necessidade de um raciocínio clínico fundamentado e coeso para
que o cuidado médico seja, de fato, efetivo e a terapêutica selecionada esteja
isenta de vieses atribuídos a uma constatação clínica equivocada. Em termos
educacionais, contudo, é um grande desafio para os docentes saber como
otimizar o processo de transmissão do conhecimento aos médicos em
formação, dado que o raciocínio clínico é uma construção multidimensional
abstrata e de alto nível de complexidade, difícil de ser ensinada por métodos
simplistas. No cerne dessa necessidade maior de aprimoramento do ensino
médico é que foram introduzidos os mapas conceituais, os quais consistem em
uma inovação metodológica sugerida por Joseph Novak, nos anos 1970,
baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa do médico, psicólogo e
construtivista David Ausubel (1918-2008), segundo a qual o movimento de
aprender é mais eficiente em situações nas quais o estudante consegue
incorporar aos conceitos previamente organizados, os novos conteúdos 1.
Para Ausubel, a aprendizagem é dita significativa quando uma nova
informação adquire significados através de uma ancoragem em conceitos,
proposições ou ideias já existentes na estrutura de conhecimentos do aprendiz.
É aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira não
literal e não arbitrária, ou seja, a interação não ocorre com qualquer ideia
prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já
existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Caracteriza-se pela interação
entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, gerando novos
significados ou ampliando-os, diferindo do modelo mecânico, que é pautado na
memorização e construído de modo arbitrário, não significativo. Esses aspectos
relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo servem de
ancoradouro para as novas informações e, à medida que interagem,
modificam-se e adquirem novos significados, tornando-se mais diferenciados,
num processo dinâmico.
Os ancoradouros são chamados pelo autor de “subsunçores”. O
subsunçor é, portanto, o conhecimento prévio que, na visão de Ausubel, é a
variável isolada mais importante para a aprendizagem significativa de novos
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conhecimentos2. Em resumo, são os conhecimentos prévios hierarquicamente
organizados (ideias, proposições, esquemas, conceitos) a principal variável a
influenciar a aprendizagem significativa de novos conhecimentos.
Ainda com relação à teoria ausubeliana, o conceito de organizadores
prévios nos ajuda a entender como suprir a deficiência de subsunçores
adequados, quando estes não existem, permitindo ao aprendiz atribuir
significados aos novos conhecimentos. O organizador prévio é um material
introdutório, um recurso instrucional mais generalista e inclusivo, que deve
preceder a apresentação do material de aprendizagem, podendo ser uma
pergunta, um enunciado, uma situação-problema, um filme, uma simulação e
até mesmo uma aula. Para Ausubel, a principal função do organizador prévio é
a de servir de ponte entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber, a
fim de que o novo material possa ser aprendido de forma significativa 3.
Nesse contexto, surgiram os mapas conceituais, a partir do trabalho de
Novak, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, os quais consistem
em estruturas organizacionais do conhecimento que buscam fazer associações
entre conceitos por meio de cruzamentos. Assim, com os mapas conceituais,
tenta-se reproduzir a estrutura básica do pensamento, a qual constrói
correlações entre conceitos apreendidos em busca de uma linha de raciocínio.
Essas ferramentas, portanto, aplicam-se de forma bastante adequada à
dificuldade de ensino do raciocínio clínico, pois possibilitam uma visão
integradora, panorâmica e associativa do conteúdo teórico, tornando-o mais
prático e aplicável à realidade da observação clínica 4. Para Novak, no entanto,
é fundamental para a construção de um mapa conceitual, que coexistam três
pontos principais: o material a ser aprendido deve estar conceitualmente claro;
esse material deve estar relacionado com o conhecimento prévio do aluno; e o
aprendiz deve escolher aprender significativamente, ou seja, ter predisposição
para aprender¹.
De um modo geral, mapas conceituais são representações gráficas que
buscam representar, relacionar e hierarquizar conceitos, organizando-os dos
mais gerais (mais abrangentes) aos mais específicos (menos inclusivos), de
modo a integrá-los numa rede de relações através de linhas acrescidas de
significados. Tem como elementos de composição, os conceitos e as relações
entre estes.
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Na linguagem gráfica, um conceito é representado por uma figura
geométrica, geralmente retângulos, e uma relação entre dois conceitos é
representada por um segmento de linha que liga as figuras geométricas que os
representam (links). Uma ou duas palavras-chave escritas sobre essa linha
podem ser suficientes para explicar a natureza dessa relação. Os dois
conceitos mais as palavras-chave formam uma proposição e esta evidencia o
significado da relação conceitual². Pode-se verificar que a representação
gráfica bidimensional do mapa conceitual precisa ser visualizada como um
conjunto de conceitos que devem ser construídos de modo a evidenciar as
relações existentes entre eles. É importante ressaltar que cada mapa é único e
externaliza os significados percebidos por quem o construiu; portanto, deve ser
explicado por quem o fez e pode ser reconstruído cada vez que se amplia ou
aprofunda seus conhecimentos a respeito do assunto tratado. Na verdade, os
mapas conceituais são muito flexíveis e sofrem mudanças, constantemente, à
medida que novos conhecimentos são adquiridos.
Outra característica apontada por Novak, na construção dos mapas
conceituais, é a inclusão dos chamados crosslinks ou ligações cruzadas, que
refletem os relacionamentos ou ligações entre conceitos em diferentes
segmentos ou domínios distantes do mapa que não apresentam relação direta
e óbvia. Os crosslinks representam o que Novak chamou de salto criativo,
indicando que o aluno atingiu a aprendizagem significativa5.
Apesar da semelhança, os mapas conceituais não devem ser
confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não implicam
necessariamente

sequência,

temporalidade

ou

direcionalidade,

nem

hierarquias de organização ou de poder¹. São organizados em teia, de tal
forma que todos os conceitos possam estar interconectados, tentando simular
a nossa estrutura de pensamento.
Entre as várias funções dos mapas conceituais, os estudos recentes
indicam quatro vertentes principais: promoção do aprendizado, recurso de
aprendizado, sistema de feedback entre professor e aluno e meio de avaliação
e acompanhamento do desempenho dos alunos ao longo de sua formação 5.
Nesse último aspecto, estudos demonstram que os mapas conceituais são
capazes de avaliar outras habilidades exigidas do médico, sobretudo referentes
ao raciocínio clínico6. Portanto, na educação médica, eles podem ser usados
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tanto por professores como pelos alunos. Os professores podem utilizá-los
para avaliar a aprendizagem, reforçar a explicação de matéria ou apresentar
novos conteúdos. Já os alunos, podem utilizá-los para fazer anotações nas
aulas, estudar conteúdos, apresentar trabalhos e fazer sínteses de textos,
sempre com a intenção de integrar conteúdos adquiridos em momentos
distintos.
Atualmente existem softwares que facilitam a confecção de mapas,
como o Cmap Tools, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pelo Institute
of Human & Machine Cognition (IHMC) – University of West Florida7.
Sabe-se que os estudantes de Medicina no internato consideram a
utilidade dos mapas conceituais como ferramentas de auxílio para a realização
de diagnósticos diferenciais e como métodos que permitem o reconhecimento
de padrões, ajudando na construção de linhas de raciocínio que facilitam a
análise clínica das situações. No entanto, os mesmos estudantes consideram
como a principal limitação ao uso do método a necessidade de despender um
longo intervalo de tempo em sua confecção, o que justifica a necessidade de
introdução dos mapas conceituais em momentos mais precoces do curso para
que os alunos adquiram experiência no seu uso e possam se adaptar
gradualmente às suas finalidades8.
Outro aspecto relevante a ser tratado é o da variabilidade com relação
aos processos de aprendizagem de cada indivíduo. Sabe-se que cada um tem
uma forma de aprender e apreender melhor o conhecimento, são os chamados
perfis de aprendizagem, que se referem às variações na capacidade de cada
indivíduo assimilar e acumular o conhecimento. A existência desses perfis
diferentes na preferência da obtenção do conhecimento, não é algo que
surpreenda mais o professor 9. No entanto, a utilização desse conhecimento de
maneira formal para guiar estratégias na tentativa de modificar o ambiente de
ensino com a intenção de adequá-lo a essas diferenças, ainda é embrionária.
Na verdade, estudos nesse campo, procurando definir as preferências de
modos de aprendizagem de cada aluno, associando a variáveis demográficas e
rendimentos acadêmicos, por exemplo, são escassos. No entanto, é clara a
certeza de que o alinhamento entre os estilos de aprendizagem do aluno ao de
ensino dos seus instrutores resulta em melhoria na compreensão do conteúdo.
Nesse cenário, surge um crescente interesse no entendimento desse assunto e
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modelos e ferramentas para avaliar esses perfis de aprendizagem têm sido
descritos.
Existem diversos métodos para verificar os estilos de aprendizagem.
Nesse escopo, os educadores Fleming e Mills definiram quatro perfis de
aprendizado: Visual, Auditivo, Leitor/escritor e Cinestésico10. Os aprendizes
visuais captam melhor o que são capazes de ver, por isso aprendem melhor
com figuras, gráficos, fluxogramas e mapas. Os alunos auditivos são muito
bons ouvintes, aprendem bem escutando. Os indivíduos que preferem a
leitura/escrita se beneficiam com material impresso, como livros e textos, por
exemplo. Já os cinestésicos, são os alunos que se beneficiam com a prática.
Baseados nesses estilos, os autores criaram um questionário que
permite definir o perfil de cada indivíduo – o VARK questionnaire (Visual,
Auditory, Read and write, Kinesthetic)11. Esse questionário consiste em 16
perguntas de múltipla escolha sobre atitudes que o aluno toma ou tomaria em
várias situações do cotidiano, relacionadas ao aprendizado e à comunicação
com outros, permitindo um maior entendimento das preferências de
processamento de compreensão de cada indivíduo, incluindo a capacidade de
utilizar simultaneamente mais de um estilo de aprendizagem, os chamados
alunos multimodais.
Nesse âmbito, ainda referente aos benefícios dos mapas conceituais,
estabelecendo relação com o perfil de aprendizagem apresentado por cada
aluno, vale ressaltar que estudos já demonstram que essa metodologia
favorece dois tipos de estudantes: aqueles com perfil de aprendizagem
predominantemente

verbal

e

aqueles

com

perfil

de

aprendizagem

predominantemente visual 12.
Apesar de já existirem trabalhos que evidenciam os benefícios da
aprendizagem com mapas conceituais através de estudo intervencional 13, esse
tipo de pesquisa ainda é escasso, principalmente no Brasil, e especialmente,
quando se trata de educação médica.
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2 OBJETIVOS

2.1.


Geral
Avaliar o uso dos mapas conceituais como ferramenta de ensinoaprendizagem na formação de estudantes de graduação do curso
de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2.2.


Específicos
Identificar a utilização prévia de mapas conceituais como
ferramenta de ensino-aprendizagem pelo estudante de graduação
do curso de Medicina da UFRN.



Identificar o estilo de aprendizagem dos estudantes do curso de
Medicina da UFRN.



Comparar o desempenho cognitivo desses estudantes com o uso
dessa ferramenta.
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3 MÉTODOS

Trata-se de um estudo intervencionista, seccional, randomizado, que foi
realizado com estudantes dos 3o e 5o períodos acadêmicos do curso de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o
semestre acadêmico de 2014.2.

Seleção dos participantes
Foram convidados a participar do estudo todos os estudantes que
estavam regularmente matriculados nos componentes curriculares de Iniciação
ao Exame Clínico e Doenças do Sistema Gastrointestinal e Coloproctológico,
referentes aos 3º e 5º semestres acadêmicos, respectivamente. Os critérios de
exclusão foram a ausência de concordância com o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, não estar presente no dia da intervenção, bem como a não
realização de alguma etapa da intervenção.
O 3º período foi incluído no estudo porque é nesse estágio do curso que
os alunos começam a desenvolver o raciocínio clínico, e o 5o período foi
selecionado por contemplar a abordagem da síndrome de Insuficiência
Hepática no contexto da Gastroenterologia, tema escolhido como conteúdo de
ensino.
Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação cognitiva,
com teste de múltipla escolha e respostas curtas, antes (teste pré-intervenção)
e após a intervenção (teste pós-intervenção) – Anexo E. Os participantes
também responderam a um questionário semiestruturado sobre a utilização de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para o aprendizado. Os
estudantes dos 3º e 5o períodos foram avaliados quanto ao saber sobre a
síndrome de Insuficiência Hepática crônica.
Juntamente ao teste pré-intervenção e ao questionário sobre o uso de
TICs, foi aplicado um questionário por meio do qual foram colhidas variáveis
demográficas dos participantes. O questionário de coleta de dados sobre as
TICs foi composto por questões fechadas, utilizando-se a escala Likert e
questão aberta para o relato de eventuais experiências prévias com a utilização
de mapas conceituais.
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Intervenção
Após a realização do teste pré-intervenção, os participantes foram
randomizados para formação de dois grupos, GI e GII, os quais foram divididos
em duas salas distintas. O GI inicialmente foi capacitado quanto à utilização do
mapa conceitual como ferramenta de aprendizagem. Tal capacitação foi feita
através de um vídeo explicativo, que foi o mesmo utilizado em todas as outras
capacitações realizadas neste estudo, a fim de evitar vieses relacionados a
variações na explicação da ferramenta. Tanto o GI quanto o GII receberam um
mesmo caso clínico para ser solucionado, sendo que o GI respondeu o caso
utilizando o mapa conceitual e o GII respondeu de forma tradicional, com
resposta discursiva.
Após essa etapa inicial, o GI e o GII foram novamente reunidos para
assistirem a uma aula expositiva sobre Insuficiência Hepática. Concluída a
aula, o vídeo explicativo sobre mapas conceituais foi novamente exibido, a fim
de que os alunos do GII pudessem ser também capacitados sobre o uso da
ferramenta.
Novamente, o GI e o GII foram separados em salas diferentes, quando
ambos foram então apresentados a um segundo caso clínico. Desta vez, os
dois grupos responderam ao caso, utilizando a metodologia dos mapas
conceituais.
Finalmente, ao término de todo o processo, os estudantes de ambos os
grupos responderam o teste pós-intervenção, e também a um questionário com
perguntas abertas para a avaliação de todo o processo, incluindo a nova
metodologia de ensino-aprendizagem, as capacitações realizadas, a aula
expositiva e a forma como a intervenção foi organizada. Para tanto, os
participantes foram solicitados a destacar os pontos positivos, as fragilidades e
a fazer proposições de melhoria no que se refere à utilização dos mapas
conceituais no processo de ensino-aprendizagem. O desenho do estudo pode
ser observado na Figura 1.
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Convidados a participar do estudo (N=89)

Excluídos (5º Período):
Ausentes = 2
Não realização do teste pós = 1

Teste Pré-intervenção

Terceiro Período
Iniciação ao Exame Clínico (N=39)

Quinto Período
Gastroenterologia (N=47)

Caso Clínico 1

GI – Capacitação em
Mapas conceituais
N=20

GII – Discursiva
N=19

GI – Capacitação em
Mapas conceituais
N=23

GII – Discursiva
N=24

Aula expositiva
Insuficiência Hepática
Capacitação em Mapas conceituais

Caso Clínico 2

GI – 2º Mapa conceitual
N=20

GII – Mapa Conceitual
N=19

Figura 1 – Desenho do estudo

GI – 2º Mapa conceitual
N=23

Teste Pós-intervenção e
Avaliação do processo

GII – Mapa Conceitual
N=24
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Análise dos dados
Foram consideradas para análise as variáveis demográficas, a utilização
de TICs para o aprendizado, o perfil de aprendizagem avaliado através do
questionário VARK, o desempenho cognitivo pré e pós intenvenção e a
avaliação das respostas ao primeiro caso clínico de ambos os grupos, ou seja,
tanto do grupo controle que respondeu de forma descritiva, quanto do grupo
que o fez, utilizando mapa conceitual. Para essa avaliação, foram utilizadas
como referência a resposta de um expert (professor) que analisou e quantificou
as respostas dos alunos do 3º e 5º períodos, considerando a quantidade e
percentual de conceitos, links, crosslinks adequados, diagnósticos diferenciais,
raciocínio clínico (completo, incompleto ou inadequado), bem como se a
resposta à pergunta estava totalmente adequada, parcialmente adequada ou
não respondida.
Além da análise descritiva dos dados, foi feita a análise inferencial
utilizando o teste t de Student para comparar o desempenho cognitivo dos
participantes antes e após a intervenção, e o teste de independência do Quiquadrado de Pearson a fim de avaliar a associação significativa com a
utilização da metodologia proposta. Foram considerados significantes os
valores de p≤0,05 ou 5%.

Aspectos éticos
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Universitário
Onofre Lopes (CEP/HUOL), sob o parecer de número 375.090 e CAAE nº
15340413.1.0000.5292 (Anexo A). Todos os participantes incluídos no estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo B).
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4 RESULTADOS
Este estudo resultou na produção de dois artigos científicos que serão
submetidos à Revista Brasileira de Educação Médica (RBEM).

4.1. Artigo de revista 1:

Desempenho cognitivo do estudante de Medicina que utiliza o mapa
conceitual como ferramenta de ensino-aprendizagem da Insuficiência
Hepática na graduação
Resumo
CONTEXTO: No amplo rol das habilidades pertinentes ao profissional médico,
é indubitável a necessidade do seu raciocínio clínico fundamentado e coeso,
para que o cuidado médico seja, de fato, efetivo. No cerne dessa questão,
surgem os mapas conceituais, que consistem em uma inovação metodológica
que possibilita uma visão integradora, panorâmica e associativa do conteúdo
teórico, tornando-o mais prático e aplicável à realidade da observação clínica.
Promoção do aprendizado, recurso de aprendizado, sistema de feedback entre
professor e aluno e meio de avaliação e acompanhamento do desempenho dos
alunos ao longo de sua formação, são as vertentes principais dessa
ferramenta. OBJETIVO: Avaliar a utilidade dos mapas conceituais como
ferramenta de ensino-aprendizagem na formação de estudantes de graduação
do curso de Medicina da UFRN, associando ao perfil de aprendizagem de cada
aluno. METODOLOGIA: Estudo intervencionista, seccional, randomizado,
realizado com estudantes dos 3º e 5º períodos do curso de Medicina da UFRN,
durante o semestre acadêmico 2014.2, totalizando 86 participantes, agrupados
em dois grupos: GI (intervenção – solução de caso clínico com o mapa
conceitual) e GII (controle – solução de caso clínico sem mapa conceitual) em
cada período. RESULTADOS: O uso de mapas conceituais para ensino da
síndrome de Insuficiência Hepática resultou em ganho cognitivo,
estatisticamente significante, para os alunos do GI, do 5º período (GI: 6,8±1,6 e
8,0±1,5, p = 0,024; GII: 7,2±2,1 e 8,0±1,7, p = 0,125, médias pré e pósintervenção, respectivamente), fato não observado no 3º período (GI: 7,7±1,3 e
8,0±1,4, p = 0,501; GII: 6,7±1,8 e 7,8±1,8; p=0,068, médias pré e pósintervenção, respectivamente). Os alunos do 3º período se expressaram
melhor ao responderem ao primeiro caso clínico, com maior número de
conceitos e crosslinks adequados, quando utilizaram mapas conceituais (GI:
91,3±13,15 e GII: 64,84±22,84, p=0,002). Já os alunos do 5º período, tiveram
um melhor desenvolvimento do raciocínio clínico com a utilização da
ferramenta (p=0,01). A maioria dos estudantes não conhecia a ferramenta
(53,8% do 3º período e 65,3% do 5º período). Dentre os que conheciam os
mapas conceituais, a maioria (59,3%) somente a havia utilizado durante o
ensino médio, 14,8% nunca a haviam utilizado e apenas sete alunos (25,9%) a
utilizam durante o curso de Medicina. As respostas às questões abertas
deixaram clara a satisfação e o entusiasmo com o aprendizado da nova
ferramenta, sendo frequente a sugestão da utilização da mesma, em outros
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momentos. A avaliação dos perfis de aprendizado, utilizando o questionário
VARK, mostrou que a maioria dos alunos de ambos os períodos tem estilo
multimodal. CONCLUSÃO: Os mapas conceituais possibilitaram ganho
cognitivo, melhor resposta e raciocínio clínico no ensino da síndrome de
Insuficiência Hepática para os alunos do 5º período, sem relação com um perfil
de aprendizado específico. A inexperiência com o uso do método por grande
parte dos alunos, o tempo restrito para a construção do mapa, bem como o
maior o conhecimento prévio dos alunos do 5º período em relação aos do 3º,
frente ao conteúdo abordado (Insuficiência Hepática), podem explicar nossa
observação. Tais fatos, no entanto, podem ser revertidos à medida que o aluno
se familiarize com o método e o utilize com mais frequência.
Palavras-chave: Aprendizagem por associação; Ensino; Educação Médica;
Educação de Graduação em Medicina.

Abstract
BACKGROUND: Among the wide range of skills displayed by a medical doctor
is undoubtedly the need to use cohesive and well grounded clinical reasoning in
order for medical care to be indeed effective. It is in this respect that conceptual
maps emerge; these are a methodological innovation that allows a
comprehensive, panoramic and associative outlook of theoretical content,
making it more practical and applicable to the reality of clinical observation.
Promoting learning, learning resources and a feedback system between
professor and students, as well as assessing and monitoring the performance of
students during their academic training, are the main features of this tool.
OBJETIVE: Assess the use of conceptual maps as a teaching-learning tool in
the training of undergraduate medical students at Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). METHODOLOGY: Interventional, randomized, crosssectional study conducted with students from the 3rd and 5th periods of the
medical course at UFRN, during the second semester of 2014, totaling 86
participants, divided into two groups: GI (intervention – clinical case resolution
with a conceptual map) and GII (control – clinical case resolution without a
conceptual map) in each period. RESULTS: The use of conceptual maps to
teach liver failure syndrome resulted in a statistically significant cognitive gain
for G1 students from the 5th period (GI: 6.8±1.6 and 8.0±1.5, p = 0.024; GII:
7.2±2.1 and 8.0±1.7, p = 0.125, pre and post-intermediate means, respectively),
a result not observed in the 3rd period (GI: 7.7±1.3 and 8.0±1.4, p = 0.501; GII:
6.7±1.8 and 7.8±1.8; p=0.068 pre and post-intermediate means, respectively).
Students in the 3rd period gave better responses to the first clinical case, with a
larger number of suitable concepts and crosslinks (GI: 91.3±13.15 and GII:
64.84±22.84, p=0,002). Students in the 5th period showed better clinical
reasoning using the tool (p=0,01). Most of the students were not aware of the
tool (53.8% from the 3rd period and 65.3% from the 5th period). Among those
who knew about conceptual maps, most (59.3%) had only used them during
high school, 14.8% had never used them and only seven students (25.9%) used
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them during the medical course. Responses to the open questions clearly
demonstrated the satisfaction and enthusiasm with learning a new tool, and
frequent suggestions to use it at other moments. Assessment of learning
profiles, using the VARK questionnaire showed that most of the students from
both periods exhibited a multimodal style. CONCLUSION: Conceptual maps
allowed cognitive gain, better responses and clinical reasoning in the teaching
of liver failure syndrome to the 5th period students, with no relation to a specific
learning profile. The lack of experience of a majority of the students with the
method, the restricted time to construct the map, as well as the greater previous
knowledge of fifth period students compared to their third period counterparts, in
terms of liver failure, may explain our observation. These facts, however, may
be reversed as students familiarize themselves with the method and use it more
frequently.
Key words: Learning by association;
Undergraduate Medical Education.

Education;

Medical

education;

Introdução

No amplo rol das habilidades pertinentes ao profissional da medicina, é
indubitável a necessidade de um raciocínio clínico fundamentado e coeso para
que o cuidado médico seja, de fato, efetivo. Em termos educacionais, contudo,
é um grande desafio para os docentes saber como otimizar o processo de
transmissão do conhecimento aos médicos em formação, dado que o raciocínio
clínico é uma construção multidimensional abstrata e de alto nível de
complexidade, difícil de ser ensinada por métodos simplistas. No cerne dessa
necessidade maior de aprimoramento do ensino médico é que foram
introduzidos os mapas conceituais, os quais consistem em uma inovação
metodológica sugerida por Joseph Novak, nos anos 1970, baseada na Teoria
da Aprendizagem Significativa do médico, psicólogo e construtivista David
Ausubel (1918-2008), segundo a qual o movimento de aprender é mais
eficiente em situações nas quais o estudante consegue incorporar os novos
conteúdos aos conceitos previamente organizados1.
Apesar de ser uma ferramenta útil no ensino, aprendizado e avaliação
do raciocínio clínico, estudos já mostram que essa metodologia favorece dois
tipos de aluno: aqueles com perfil de aprendizagem predominantemente verbal
e aqueles com perfil de aprendizagem predominantemente visual 2.
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Para Keefe, estilo de aprendizagem é “o conjunto de características
cognitivas, afetivas e fisiológicas que são indicadores relativamente estáveis de
como um aprendiz percebe, interage e responde a um ambiente de
aprendizagem”3. O conhecimento dos estilos de aprendizagem é importante
não só para o aluno como também para o professor. Sabe-se que, a
associação de aluno e professor com estilos de aprendizagem/ensino
semelhantes aumenta o aproveitamento da aula, tendo em vista que o
entendimento por parte do aluno é mais eficaz.
Existem diversos métodos para verificar os estilos de aprendizagem.
Nesse escopo, os educadores Fleming e Mills 4 definiram quatro perfis: Visual,
Auditivo, Leitor/escritor e Cinestésico. Os aprendizes visuais captam melhor o
que são capazes de ver, por isso aprendem melhor com figuras, gráficos,
fluxogramas e mapas. Os alunos auditivos são muito bons ouvintes, aprendem
bem escutando. Os indivíduos que preferem a leitura/escrita se beneficiam com
material impresso, como livros e textos, por exemplo. Já os cinestésicos, são
os alunos que se beneficiam com a prática. Baseados nesses estilos, os
autores criaram um questionário que permite definir o perfil de cada indivíduo –
o VARK questionnaire (Visual, Auditory, Read and write, Kinesthetic)5. Esse
questionário consiste em 16 perguntas de múltipla escolha sobre atitudes que o
aluno toma ou tomaria em várias situações do cotidiano, relacionadas ao
aprendizado e à comunicação com outros, permitindo um maior entendimento
das preferências de processamento de compreensão de cada indivíduo,
incluindo a capacidade de utilizar simultaneamente mais de um estilo de
aprendizagem, os chamados alunos multimodais.
Apesar de já existirem trabalhos que evidenciam os benefícios da
aprendizagem com mapas conceituais através de estudo intervencional 6, esse
tipo de pesquisa ainda é escasso, principalmente quando se trata de ensino e
aprendizagem de raciocínio clínico na educação médica e como aproveitar
essa metodologia de acordo com o perfil de aprendizagem do aluno.
Este estudo tem o objetivo de identificar o desempenho cognitivo dos
estudantes de graduação do curso de Medicina da UFRN que utilizam mapas
conceituais e analisar a influência do estilo de aprendizagem dos mesmos.
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Métodos

Trata-se de um estudo intervencionista, seccional, randomizado, que foi
realizado com estudantes dos 3o e 5o períodos acadêmicos do curso de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o
semestre acadêmico de 2014.2.
Os participantes selecionados foram todos os estudantes regularmente
matriculados nos componentes curriculares de Iniciação ao Exame Clínico e
Doenças do Sistema Gastrointestinal e Coloproctológico, referentes aos 3º e 5º
períodos acadêmicos, respectivamente do curso de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Os critérios de exclusão foram a ausência de
concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, não estar
presente no dia da intervenção, bem como a não realização de alguma etapa
da intervenção.
Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação cognitiva,
com teste de múltipla escolha e respostas curtas, antes (Teste PréIntervenção) e após a intervenção (Teste Pós-Intervenção), cujo objetivo foi
aferir seu conhecimento sobre Insuficiência Hepática. Os participantes também
responderam a um questionário VARK para identificação do estilo de
aprendizagem e uma questão aberta para o relato de eventuais experiências
prévias com a utilização de mapas conceituais.
Para a segunda etapa, os participantes foram randomizados em dois
grupos, GI e GII, os quais foram divididos em duas salas distintas. O GI
inicialmente foi capacitado quanto à utilização do mapa conceitual como
ferramenta de aprendizagem. Tal capacitação foi feita através de um vídeo
explicativo, que foi o mesmo utilizado em todas as outras capacitações
realizadas neste estudo, a fim de evitar vieses relacionados a variações na
explicação da ferramenta. Tanto o GI quanto o GII receberam um mesmo caso
clínico para ser solucionado, sendo que o GI respondeu o caso utilizando o
mapa conceitual e o GII respondeu de forma tradicional, com resposta
discursiva.
Após essa etapa inicial, o GI e o GII foram novamente reunidos para
assistirem a uma aula expositiva sobre Insuficiência Hepática. Concluída a
aula, o vídeo explicativo sobre mapas conceituais foi novamente exibido, a fim
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de que os alunos do GII pudessem ser também capacitados sobre o uso da
ferramenta e, desta vez, os dois grupos responderam o caso utilizando a
metodologia dos mapas conceituais.
Ao final de todo o processo, os estudantes responderam o Teste PósIntervenção.
Além da análise descritiva dos dados, foi realizada a análise inferencial
utilizando o teste t de Student, para comparar o desempenho cognitivo dos
participantes antes e após a intervenção e a análise das respostas do primeiro
caso clínico em ambos os grupos, mapas conceituais e respostas discursivas,
assim como, a pontuação obtida no questionário VARK, considerando cada
variável do estilo de aprendizagem. Utilizou-se, também, o teste de
independência do Qui-quadrado de Pearson a fim de avaliar a associação
significativa com a utilização da metodologia proposta. Foram considerados
significantes os valores de p≤0,05 ou 5%. A avaliação das respostas ao
primeiro caso clínico de ambos os grupos, ou seja, tanto do grupo controle que
respondeu de forma descritiva, quanto do grupo que o fez utilizando mapa
conceitual, teve como referência a resposta de um expert (professor) que
analisou e quantificou o que o aluno do 3º e 5º períodos deveriam responder
nos quesitos conceitos, links e crosslinks adequados, diagnósticos diferenciais,
raciocínio clínico (completo, incompleto ou inadequado), bem como se a
resposta à pergunta estava totalmente adequada, parcialmente adequada ou
não respondida.
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Universitário
Onofre Lopes (CEP/HUOL), sob o parecer de número 375.090 e CAAE nº
15340413.1.0000.5292. Todos os participantes incluídos no estudo assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados

Do total de 89 alunos convidados, foram excluídos 02, por não terem
comparecido à intervenção e 01 por não ter concluído o processo – realização
do Teste Pós-Intervenção –, perfazendo um total de 86 participantes (97% dos
alunos convidados), sendo 39 do 3º período e 47 do 5º período. A média de
idade foi de 21,6±2,1 anos, sendo a maior parte do gênero masculino (55,8%) e
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proveniente do ensino médio em rede privada (76,5%), com a média de
rendimento acadêmico de 8,08. A distribuição dos participantes de acordo com
o período pode ser observada na Tabela 1.
Tabela 1: Aspectos demográficos dos alunos dos 3º e 5º períodos
Gênero
Participantes

Idade

IRA*

N

Média

3º período

39

5º período

47

Ensino médio
Escola
pública

Escola
privada

Masculino

Feminino

média

N

%

n

%

n

%

n

%

20,7±0,5

8,05

20

51,3

19

48,7

13

34,2

25

65,8

22,0±0,5

8,12

28

59,6

19

40,4

7

14,9

40

85,1

*IRA = Índice de rendimento acadêmico

Quanto ao predomínio do estilo de aprendizagem, tanto no 3º quanto no
5º período, foi o multimodal, sendo encontrados os percentuais de 69,2%
(N=27) e 80,9% (N=38), respectivamente. Não houve diferença estatística
quantos aos estilos de aprendizagem considerando os participantes do terceiro
e quinto períodos, conforme observado na Tabela 2.
Tabela 2: Estilos de aprendizagem dos alunos dos 3º e 5º períodos
5º Período

3º Período
GI

GII

média±dp

média±dp

V

4,7±2,1

4,1±2,4

A

7,7±2,9

R
K

P

GI

GII

média±dp

média±dp

0,41

5,0±2,8

4,3±2,4

0,31

6,3±2,7

0,14

5,5±3,2

5,4±2,2

0,87

4,7±2,1

3,9±1,7

0,21

5,0±3,4

4,4±2,1

0,52

7,3±3,1

5,8±2,5

0,12

5,6±2,5

5,6±2,4

0,98

V = Visual; A = Aural; R = Reading; K = Kinesthetic.

p
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Avaliação cognitiva e utilização das TICs

A média de acertos do Teste Pré-Intervenção no G1 foi de 7,7±1,3 e do
Teste Pós-Intervenção de 8,0±1,4; e do G2 de 6,7±1,8 e 7,8±1,8, no Pré e PósIntervenção, respectivamente, não havendo diferença estatística em nenhum
dos dois grupos (Tabela 3). A média do índice de rendimento acadêmico (IRA)
do G1 foi de 7,97±1,83 e do G2 foi de 8,06±2,53, mostrando uma
homogeneidade entre os componentes desses grupos.
Tabela 3: Avaliação cognitiva pré e pós-Intervenção em ambos os grupos de
alunos do 3º período.

Teste pré-

Teste pós-

intervenção*

intervenção

GI

7,7±1,3

GII

6,7±1,8

p**

IRA

p***

8,0±1,4

0,501

7,97±1,83

0,65

7,8±1,8

0,068

8,06±2,53

0,65

*Resultados expressos em média±desvio padrão.
**Teste t de Student para análise inferencial entre as médias da avaliação cognitiva Pré e PósIntervenção.
***Teste t de Student para análise inferencial entre as médias do índice de rendimento
acadêmico (IRA) entre os dois grupos.

Com relação à avaliação do uso de ferramentas de e-learning na rotina
de estudo, o questionário sobre TICs revelou que os meios considerados como
importantes ou muito importantes pela maior parte dos alunos foram o Sistema
de Gerenciamento de Atividades Acadêmicas da UFRN (SIGAA) (69,2%), egroups (61,6%), Dropbox® (87,2%), Google Drive® (100%) e web pages
(89,8%). As respostas a esse questionário estão detalhadas no Gráfico 1.
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Gráfico 1: Utilização de TICs para o aprendizado pelos alunos do 3º período.
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A análise qualitativa, realizada pela avaliação da pergunta aberta sobre
experiência prévia com uso de mapas conceituais, mostrou que doze alunos
(30,8%) já haviam utilizado essa ferramenta; dois alunos (5,1%) citaram
conhecê-la, mas não a utilizava em sua rotina, e os demais não a conheciam.
Dos alunos que afirmaram já ter usado o mapa conceitual, oito (66,7%) deles o
fizeram antes de ingressar na universidade, durante o ensino médio e em
preparação para o vestibular; e quatro (33,3%) disseram tê-la utilizado durante
o curso de medicina, sendo a disciplina SACI citada por um aluno. Todas as
experiências prévias com essa ferramenta foram citadas como positivas,
principalmente para fixação do conteúdo e auxílio na memorização, conforme
descrito no Quadro 1.

Quadro 1: Relato das experiências prévias com a utilização do mapa
conceitual pelos estudantes do terceiro período
“Utilizo mapas conceituais desde a época do vestibular, quando busco resumir assuntos
complexos e tento recorrer pela memória visual.”
"Utilizei os mapas de conceito que havia no final de capítulos de alguns livros, no ensino
médio, como forma de revisão”.
“Utilizei na época do vestibular para conseguir gravar conceitos importantes”.
“Utilizei a estratégia de mapa conceitual como ferramenta durante a disciplina SACI. Naquela
ocasião, trabalhamos com conceitos que compunham a ideia de saúde na comunidade em
que estávamos inseridos”.
“Utilizei na matéria de bioquímica. O resultado foi um aprendizado mais rápido”.

Quanto à avaliação do processo, realizada ao final da intervenção
através de perguntas abertas, os comentários mais frequentes foram no
sentido de exaltar a importância da intervenção na apresentação de uma nova
metodologia de aprendizagem, caracterizada pela participação ativa do aluno.
A utilização de testes e a construção de mapas conceituais antes da aula
expositiva também foram citadas como estratégias significativas, pois
estimularam o aluno a ficar mais atento à aula.
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Quanto ao 5º período, observa-se que houve diferença estatisticamente
significante no desempenho cognitivo dos estudantes do GI, sendo a média de
acertos de 6,8±1,6 no Teste Pré-Intervenção e 8,0±1,5, no pós-intervenção,
respectivamente. Não houve diferença significante no GII, no qual as médias
obtidas foram 7,2±2,1 e 8,0±1,7, nos testes pré e pós-Intervenção,
respectivamente (Tabela 4). Nesse período, a média do índice de rendimento
acadêmico também foi igual entre os grupos GI e GII, configurando
homogeneidade na randomização.
Tabela 4: Avaliação cognitiva pré e pós-Intervenção em ambos os grupos de
alunos do 5º período.
Teste pré-

Teste pós-

intervenção*

intervenção

GI

6,8±1,6

GII

7,2±2,1

P**

IRA

p***

8,0±1,5

0,024

8,10±0,55

0,66

8,0±1,7

0,125

8,16±0,63

0,66

*Resultados expressos em média±desvio padrão.
**Teste t de Student para análise inferencial entre as médias da avaliação cognitiva Pré e
Pós-Intervenção.
***Teste t de Student para análise inferencial entre as médias do índice de rendimento
acadêmico (IRA) entre os dois grupos.

A análise do questionário sobre uso de TICs mostrou que a maioria dos
alunos desse semestre considera como importante ou muito importante a
utilização das seguintes ferramentas: Sistema de Gerenciamento de Atividades
Acadêmicas da UFRN (SIGAA) (85,1%), e-groups (55,3%), Dropbox® (83%),
Google drive® (87,2%) e web pages (78,7%). O Gráfico 2 detalha as respostas
desse questionário.
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Gráfico 2: Utilização de TICs para o aprendizado pelos alunos do 5º período
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A análise qualitativa quanto ao uso dos mapas conceituais revelou que
onze (23,4%) alunos já conheciam e haviam utilizado essa ferramenta em
algum momento e dois (4,2%) afirmaram conhecê-la, mas nunca a haviam
utilizado. Apenas três (27,3%) dos que afirmaram já tê-la utilizado
anteriormente o fizeram durante o curso de Medicina, e os demais só a haviam
utilizado durante o ensino médio e em preparação para o vestibular.

Desenvolvimento do raciocínio clínico utilizando os mapas conceituais

Na avaliação da produção do grupo dos mapas conceituais, observouse, nos dois períodos, que muitos alunos construíram outras ferramentas, como
fluxogramas ou mapas mentais, de modo que foram excluídos das análises dos
conceitos, links e crosslinks. Portanto, para essa análise, foram avaliados vinte
e dois mapas conceituais, sendo dez do 3º período e doze, do 5º período.
A análise dos mapas conceituais para responder ao primeiro caso
clínico, considerando o percentual de conceitos formulados, links e elaboração
de diagnóstico diferencial, mostrou que os estudantes do 3º período se
expressaram melhor ao utilizarem o mapa conceitual, quanto à elaboração de
conceitos, fato não observado com os alunos do 5º período. Não houve
diferença em relação à quantidade de links adequados e diagnósticos
diferenciais, quando comparado o grupo que utilizou mapa conceitual e o que
respondeu de forma discursiva, tanto no 3º quanto 5º períodos, conforme
apresentado na tabela 05.
Não se observou a utilização de crosslinks em nenhuma resposta
discursiva, em ambos os períodos. Entretanto, 70% dos alunos do 3º período
utilizaram esse recurso na construção dos seus mapas, de forma adequada,
bem como 58,3%, do 5º período, demonstrando que o mapa conceitual
permitiu ao aluno fazer uma maior associação entre conceitos distantes,
relacionando sub-domínios do conhecimento, fato não observado nas
respostas discursivas.
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Tabela 05 – Percentual de conceitos adequados, links adequados e
diagnósticos diferenciais nas avaliações discursivas e mapas conceituais,
comparado ao padrão-ouro, por período e grupo.
3º Período
Variáveis
(%)

5º Período

Controle

Mapas
Conceituais

Pvalor**

Controle

Mapas
Conceituais

Pvalor*

Conceitos
adequados

64,84±22,84

91,3±13,15

0,002

68,64± 18,00

69,17±24,38

0,072

Links
adequados

23,79±20,74

38,0±22,26

0,099

16,82±10,20

26,42±21,09

0,160

Diagnósticos
Diferenciais

71,05±30,35

55,0±36,89

0,219

88,0±16,25

80,7±22,25

0,278

Resultados expressos em média ± desvio padrão.
*P-valor do Teste t de Student para amostras independentes.

Com relação ao desenvolvimento do raciocínio clínico, observou-se que
mais de 65% dos alunos do 5º período que utilizou o mapa conceitual, o fez de
forma adequada, sendo 33,3% considerado um raciocínio completo, tomando
como referência o padrão-ouro. Houve, portanto, uma associação significativa
dos alunos que utilizaram mapa conceitual expressarem de forma completa o
raciocínio clínico, em relação aos que não utilizaram esse método. Esse fato,
no entanto, não foi observado no 3º período, onde se observou um raciocínio
clínico adequado em 40% dos alunos que utilizaram o mapa conceitual, sendo
20% de forma completa e 20%, incompleta. Não houve nesse grupo uma
associação significativa com relação ao método utilizado (Tabela 06).
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Tabela 06 – Desenvolvimento do raciocínio clínico com e sem a utilização de
mapas conceituais por estudantes do 3º e 5º períodos do curso de Medicina.
Raciocínio clínico
Grupo

Completo

Incompleto

Inadequado

N

%

N

%

N

%

Mapa conceitual

4

33,3

4

33,3

4

33,3

Controle

0

0,0

15

68,2

7

31,8

Mapa conceitual

2

20,0

2

20,0

6

60,0

Controle

0

0,0

10

52,6

9

47,8

P-valor1

5º Período
0,011
3º Período

1

0,058

– P-valor do teste de independência de Qui-quadrado de Pearson.

Quanto à análise da resposta à pergunta principal do caso clínico,
observou-se que esse foi totalmente respondido apenas por dois estudantes
(16,7%) do 5º período, ambos do grupo que utilizou mapa conceitual para
respondê-la. O maior percentual de respostas obtidas foram as consideradas
parcialmente corretas, em ambos os grupos (70% vs 36,8% e 83,3% vs 72,7%,
no grupo mapa conceitual e grupo controle, do 3º e 5º períodos,
respectivamente). Houve associação estatisticamente significante entre a
utilização de mapa conceitual e obtenção de melhor resposta ao caso clínico
no grupo de estudantes do 5º período (tabela 07). Assim como na análise feita
dos conceitos, links e diagnósticos diferenciais, para análise das respostas
foram considerados os mapas conceituais, sendo excluídos os fluxogramas,
mapas mentais e outras ferramentas.
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Tabela 07 – Respostas obtidas com os mapas conceituais e dissertativas dos
alunos do 3º e 5º períodos.
Resposta à pergunta*
Grupo

Totalmente

Parcialmente

Não responde

N

%

N

%

N

%

0

0,0

7

70,0

3

30,0

0,0

0,0

7

36,8

12

63,2

Mapa conceitual

2

16,7

10

83,3

0

0,0

Controle

0

0,0

16

72,7

6

27,3

P-valor1

3º Período
Mapa conceitual

0,089
Controle
5º Período
0,029
1

– P-valor do teste de independência de Qui-quadrado de Pearson.

Discussão

Nosso estudo mostra que os mapas conceituais são pouquíssimo
utilizados como ferramenta de ensino-aprendizagem pelos estudantes do 3º e
5º períodos do curso de Medicina, fato preocupante considerando que tal
ferramenta tem elevado potencial para o aprendizado do estudante, tanto para
ajudá-lo na formulação de novos conceitos quanto no desenvolvimento do
raciocínio clínico durante a formação médica7. Cabe ressaltar que apenas
31,4% dos estudantes haviam tido contato prévio com a ferramenta, tendo a
maioria desses alunos, utilizado mapas conceituais durante o ensino médio.
Este fato demonstra uma subutilização de um método de grande importância
para a organização do conhecimento, o qual poderia ser amplamente utilizado
no curso de Medicina, onde os conteúdos são vastos e necessitam da interrelação significativa de conceitos e do pensamento crítico para solução de
problemas.
Os potenciais e a importância dos mapas conceituais para o
aprendizado foram destacados e confirmados em nosso estudo na análise das
respostas obtidas na avaliação processual. Grande parte dos estudantes, de
ambos os períodos, revelou que o conhecimento da nova ferramenta de
aprendizado, exigindo postura mais ativa do estudante, estimula maior atenção
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dos mesmos à exposição, de forma a esclarecer as dúvidas que surgiram
durante a construção dos mapas. Foi notória a satisfação e o entusiasmo com
o aprendizado da nova ferramenta, sendo frequente a sugestão da utilização
de mapas conceituais em outros momentos do curso, inclusive dentro da
própria disciplina de Iniciação ao Exame Clínico.
A melhoria do desempenho cognitivo somente foi observada nos
estudantes do 5º período. Esse resultado chamou a atenção para a
necessidade de um maior conhecimento sobre os estilos de aprendizagem
desses estudantes, uma vez que essa ferramenta pode ser especialmente
importante para indivíduos que utilizam predominantemente os símbolos
visuais para o seu aprendizado4,8. Entretanto, em nosso estudo, não
encontramos relação direta entre os que obtiveram ganho cognitivo e o perfil
predominantemente visual, pois em ambos os períodos, os perfis de
aprendizado predominantes, a exemplo da literatura9,10, foram multimodais. Um
aspecto relevante, portanto, que pode explicar esse fato diz respeito à
introdução dessa ferramenta pontualmente em uma aula, limitando, dessa
forma, o tempo para a construção do mapa, como relatado como um dos
pontos frágeis da estratégia na análise dos alunos. Ademais, a inexperiência
dos estudantes no manejo do método, assim como também relatado na
literatura, é apontada como uma das principais limitações da ferramenta.
Entretanto, tal dificuldade diminui à medida que os estudantes se familiarizam
com ela e com suas aplicações11.
Cabe ainda ressaltar que os alunos do 5º período, em função do
conhecimento prévio do conteúdo ensinado (Insuficiência Hepática) com auxílio
do mapa conceitual, podem ter vivenciado maior fixação e consolidação do
mesmo, além do desenvolvimento do raciocínio clínico e da interconexão dos
conceitos12. A comparação de resultados entre os testes pré e pós-intervenção
demonstrou, nesse período, um ganho estatisticamente significante, observado
pelo aumento no número de acertos no teste aplicado ao final da intervenção,
fato corroborado pela avaliação dos mapas conceituais, quando também se
observou, nesse grupo de alunos, um melhor desenvolvimento do raciocínio
clínico e a obtenção de respostas mais completas.
Entretanto, na análise dos mapas conceituais do 3ºperíodo, observou-se
que os estudantes se expressaram melhor, quanto à elaboração de conceitos,

40

com a utilização dessa ferramenta. Isso permitiu a observação de outra
importante utlidade do mapa conceitual, a de ferramenta avaliativa. O mapa
conceitual permitiu uma avaliação mais ampla nesse grupo de alunos.
Outro fato observado foi quanto ao uso de crosslinks. Esse recurso,
quando presente, demonstra que o aluno foi capaz de desenvolver um
raciocínio de forma mais ampla, relacionando conceitos de domínios distantes
e cruzando conhecimentos. Não se observou, em nosso estudo, essas
relações nas respostas discursivas, mas com os mapas conceituais a maioria
dos alunos de ambos os períodos, utilizou crosslinks, demonstrando uma forte
característica da ferramenta que é a de possibilitar a interrelação e conexão de
assuntos diferentes, estimulando o raciocínio do aluno. Quanto à resposta ao
caso clínico, observou-se que o mapa conceitual permitiu aos alunos do 5º
período respondê-la de modo mais correto, fato não observado com o terceiro
período. Mais uma vez, o conhecimento prévio do 5º período, sobre o assunto
abordado, pode ter influenciado esse dado.
Tendo em vista a possibilidade da utilização gratuita de mapas
conceituais online, este estudo releva que, apesar do aumento da
disponibilidade de ferramentas para o ensino em geral e na educação médica,
bem como o uso de TICs ser uma prática comum entre os estudantes, as
ferramentas online para construção de mapas conceituais eram desconhecidas
pela maioria de nossos alunos13.
Esse fato foi também observado no tocante a outra ferramenta relevante
para a educação permanente, a telemedicina, fato que corrobora o estudo de
Mason et al14. Isso desperta para a importância de se desenvolver estratégias
de divulgação e incentivo para o uso desse recurso, já respaldado como forma
de ensino-aprendizagem que permite troca de conhecimentos e experiências
entre instituições, em tempo real 15. Isso é mais preocupante tendo em vista a
disponibilidade da telemedicina em nossa instituição que, no entanto, tem sido
subutilizada pelos estudantes aqui avaliados. Cabe a reflexão sobre a atuação
dos professores como facilitadores para utilização de tal ferramenta. É provável
que o aluno não conhece a telemedicina porque essa não lhe foi apresentada.
Isso corre em sentido oposto às propostas atuais de recomendações de
mudanças pedagógicas com a utilização de metodologias ativas de ensino 16,

41

com a intenção de transformar o estudante em um profissional crítico, reflexivo
e capaz de, na sua prática, realizar o aprender a aprender.

Conclusão
Em nosso estudo, foi possível constatar melhoria no desenvolvimento
cognitivo com o uso de mapas conceituais, apenas em um dos períodos
avaliados (5º período). A inexperiência da maioria dos estudantes com o
manejo do método, bem como o pouco conhecimento do assunto abordado,
Insuficiência Hepática, pelos alunos do terceiro período em relação aos
estudantes do quinto período podem ser os responsáveis por tal resultado. Os
mapas conceituais permitiram que os alunos do 3º período se expressassem
melhor ao responderem o primeiro caso clínico, quando utilizaram maior
número de conceitos e crosslinks adequados. Enquanto que, para os alunos do
5º período, os mapas conceituais possibilitaram melhor desenvolvimento do
raciocínio clínico e de respostas mais completas em relação às respostas
discursivas.
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4.2 Artigo de revista 2:
Percepção do estudante sobre o uso de mapas conceituais no curso de
graduação
Título resumido: Uso de mapas conceituais e ensino médico

Resumo

CONTEXTO: No ensino médico atual, reconhece-se cada vez mais a
necessidade de utilização de metodologias que favoreçam o processo de
ensino-aprendizagem voltado ao raciocínio clínico. Nesse contexto, os mapas
conceituais surgem como ferramenta bastante interessante para representar
esquematicamente como os estudantes raciocinam e elaboram seus
diagnósticos, evidenciando a qualidade de suas associações e suas possíveis
falhas conceituais. Para que os mapas conceituais se firmem como ferramenta
de uso rotineiro no ensino médico, é preciso que sejam apresentados aos
estudantes, bem como avaliados pelos mesmos, afim de que sejam analisados
seus reais benefícios como método de aprendizagem e as limitações de sua
aplicação no uso diário. OBJETIVO: Identificar a percepção do estudante do
curso de Medicina sobre a utilização dos mapas conceituais como ferramenta
de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento do raciocínio clínico.
METODOLOGIA: Estudo intervencionista, seccional, randomizado, realizado
com estudantes dos 3º e 5º períodos do curso de Medicina da UFRN, durante o
semestre acadêmico 2014.2, totalizando 86 participantes, agrupados em dois
grupos: GI (intervenção) e GII (controle) em cada período. Foi realizada uma
avaliação processual, na qual os alunos puderam destacar os pontos fortes da
estratégia de ensino-aprendizagem, bem como suas fragilidades, e dar
sugestões de melhoria no processo, em questões abertas. RESULTADOS: Os
estudantes apontaram que os mapas conceituais ajudam na fixação e
consolidação de conteúdos, sedimentando melhor o raciocínio clínico e
promovendo maior interconexão de conceitos. Também enxergaram de forma
positiva o uso dessa ferramenta, especialmente na revisão de conteúdos,
reconhecendo ser uma metodologia mais participativa, em comparação com os
métodos tradicionais predominantemente passivos. O fator tempo, assim como
a não aplicabilidade da ferramenta em outros momentos do curso, foram
fragilidades citadas pelos alunos. A oportunidade de utilizar a metodologia mais
vezes, a distribuição de mapas para que os alunos pudessem se familiarizar
com a metodologia previamente, assim como um feedback individual quanto ao
desempenho de cada aluno na elaboração dos mapas, das questões
discursivas e dos testes aplicados, foram sugeridos. CONCLUSÃO: Os
resultados encontrados são extremamente motivadores para que os mapas
conceituais possam ganhar mais espaço na formação médica, sendo, portanto,
uma ferramenta que deve ser apresentada ao estudante de graduação como
estratégia para o desenvolvimento do raciocínio clínico.
Palavras-chave: Aprendizagem por associação; Ensino; Educação Médica;
Educação de Graduação em Medicina.
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Abstract

BACKGROUND: The need to use methodologies that favor the learning
process aimed at clinical reasoning is increasingly recognized in current
medical teaching. In this respect, conceptual maps emerge as an interesting
tool to schematically represent how students reason and prepare their
diagnoses, evidencing the quality of their associations and possible conceptual
flaws. For conceptual maps to be considered a routinely used tool in medical
teaching, they must be presented to the students, and assessed by them, in
order to appraise their real benefits as a learning method and the limitations of
their application in daily use. OBJECTIVE: Identify the perceptions of medical
students regarding the use of conceptual maps as a teaching-learning tool to
develop clinical reasoning. METHODOLOGY: Interventionist, randomized,
cross-sectional study conducted with3rd and 5th period students from the medical
course at Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), during the
second semester of 2014, for a total of 86 participants, divided into two groups,
GI (intervention) and GII (control),in each period. A processual assessment was
performed, where students could highlight the strong points of the teachinglearning strategy, as well as its failings, and give suggestions to improve the
process, in open questions. RESULTS: The students reported that the
conceptual maps helped them fix and consolidate contents, cement clinical
reasoning and promote greater interconnection of concepts. The use of this tool
was viewed positively by the students, especially in the revision of contents,
recognizing it as a more participative methodology, compared to predominantly
passive traditional methods. The time factor, as well as the non-applicability of
the tool in other moments of the course, werecriticisms made by the students.
Students suggested the opportunity to use the methodology more often,
distribute the maps to give them time to familiarize themselves with the
methodology beforehand, as well as individual feedback regarding the
performance of each student in preparing the maps, discursive questions and
tests applied. CONCLUSION: The results obtained are a strong incentive for
the inclusion of conceptual maps in medical training, as a tool that should be
presented to undergraduates as a strategy for developing clinical reasoning.

Key words: Learning by association;
Undergraduate Medical Education.

Education;
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education;
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Introdução

Os mapas conceituais são estruturas que representam como os
conceitos de uma determinada área de conhecimento são inter-relacionados na
mente de um indivíduo, permitindo que novos conhecimentos sejam integrados
àquilo que já se sabe previamente. Seu uso na educação médica tem sido
apontado como promissor, especialmente no contexto do desenvolvimento do
raciocínio clínico, no qual a integração de diversos conceitos é essencial para a
formulação de um diagnóstico correto 1,2. Diversos estudos têm avaliado a
validade da utilização dos mapas conceituais nas escolas médicas3. No
entanto, apesar de sua multiplicidade de usos, os mapas conceituais ainda são
ferramentas inseridas esporadicamente no ensino médico e pouco se sabe
como elas podem de fato desempenhar um ganho real no processo de
aquisição de habilidades clínicas.
No atual cenário de ensino médico, reconhece-se cada vez mais a
necessidade de utilização de metodologias que favoreçam o processo de
ensino-aprendizagem voltado ao raciocínio clínico, posto que as dificuldades
comumente encontradas pelos estudantes dizem respeito à obtenção dos
dados clínicos, interpretação desses dados, bem como a síntese e organização
dos achados, hierarquicamente. Esse fato pode ser responsável por
formulação de hipótese diagnóstica inadequada, assim como dos possíveis
diagnósticos diferenciais, aumentando a chance de erro tanto na investigação
complementar quanto no tratamento do paciente.
Além disso, para que os professores possam dar um feedback
apropriado aos seus alunos, é preciso que eles compreendam a forma como se
chega ao diagnóstico, e não apenas o diagnóstico final em si, incluindo a
metacognição como um atributo essencial. A metacognição é o processo
através do qual se pensa sobre o ato de pensar e, por meio dela, é possível se
tomar consciência da forma como os conhecimentos são organizados
mentalmente e como possíveis associações equivocadas podem ser
corrigidas4.
Nesse contexto, os mapas conceituais surgem como ferramentas
bastante

interessantes

para

representar

esquematicamente

como

os

estudantes raciocinam e elaboram seus diagnósticos, evidenciando a qualidade
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de suas associações e suas possíveis falhas conceituais. Como são
ferramentas adequadas para representar processos mentais, adéquam-se
especialmente a conteúdos que exigem mais abstração e integração de
diferentes áreas do conhecimento, como o raciocínio clínico 5. Além de permitir
que novos conhecimentos sejam integrados a conhecimentos já adquiridos,
viabilizando a aprendizagem significativa, os mapas conceituais também são
ferramentas de ensino, de feedback e de avaliação dos estudantes6. No
entanto, ainda são necessários mais estudos que validem seu uso como
ferramenta avaliativa longitudinal na formação de médicos, favorecendo a
capacidade cognitiva e a elaboração de diagnóstico mais acurado.
Para que os mapas conceituais se firmem como ferramentas de uso
rotineiro no ensino médico, é preciso que tal metodologia seja apresentada aos
estudantes, bem como avaliada pelos mesmos, afim de que possam analisar
seus reais benefícios como ferramenta de aprendizagem e as limitações de sua
aplicação no uso diário.
O processo de apresentação e inserção dessa ferramenta, no entanto,
deve ser progressivo e considerando as diferentes etapas na qual o estudante
se encontra no curso médico. Assim, exploram-se de forma mais eficiente as
diferentes potencialidades do método, facilitando a sua assimilação pelos
estudantes e criando uma empatia essencial para que os mapas se consolidem
na educação médica.
Assim, o objetivo deste estudo é identificar a percepção do estudante do
curso de Medicina da UFRN sobre a utilização dos mapas conceituais como
ferramenta de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento do raciocínio
clínico durante dois componentes curriculares da graduação.

Métodos

Trata-se de estudo intervencional, seccional, randomizado, que foi
realizado com estudantes dos 3o e 5o semestres acadêmicos do curso de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), durante o
semestre acadêmico de 2014.2.
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Seleção dos participantes

Foram convidados a participar do estudo todos os estudantes que
estavam regularmente matriculados nos componentes curriculares de Iniciação
ao Exame Clínico e Doenças do Sistema Gastrointestinal e Coloproctológico,
referentes aos 3º e 5º semestres acadêmicos, respectivamente. Os critérios de
exclusão foram a ausência de concordância com o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, não estar presente no dia da intervenção, bem como a não
realização de alguma etapa da intervenção.
Os

participantes

também

responderam

a

um

questionário

semiestruturado sobre a utilização de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) para o aprendizado, incluindo a utilização prévia de
mapas conceituais.

Intervenção

Os participantes foram randomizados para formação de dois grupos, GI
e GII, os quais foram divididos em duas salas distintas. O GI inicialmente foi
capacitado quanto à utilização do mapa conceitual como ferramenta de
aprendizagem. Tal capacitação foi feita através de um vídeo explicativo, que foi
o mesmo utilizado em todas as outras capacitações realizadas neste estudo, a
fim de evitar vieses relacionados a variações na explicação da ferramenta.
Tanto o GI quanto o GII receberam um mesmo caso clínico para ser
solucionado, sendo que o GI respondeu o caso utilizando o mapa conceitual e
o GII respondeu de forma tradicional, com resposta discursiva.
Após essa etapa inicial, o GI e o GII foram novamente reunidos para
assistirem a uma aula expositiva sobre Insuficiência Hepática. Concluída a
aula, o vídeo explicativo sobre mapas conceituais foi novamente exibido, a fim
de que os alunos do GII pudessem ser também capacitados sobre o uso da
ferramenta.
Novamente, o GI e o GII foram separados em salas diferentes, quando
ambos foram então apresentados a um segundo caso clínico. Desta vez, os
dois grupos responderam ao caso utilizando a metodologia dos mapas
conceituais.
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Após a intervenção, foi realizada uma avaliação processual, na qual os
alunos puderam destacar os pontos fortes da estratégia de ensinoaprendizagem, as fragilidades e dar sugestões de melhoria no processo.

Análise dos dados

Além da análise descritiva dos dados, as respostas abertas foram
analisadas e representadas pelo Wordle®, que é um diagrama de palavras,
onde o tamanho das palavras e/ou expressões representa o quantitativo de
vezes em que estas foram citadas pelos participantes.

Aspectos éticos

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética do Hospital Universitário
Onofre Lopes (CEP/HUOL), sob o parecer de número 375.090 e CAAE nº
15340413.1.0000.5292. Todos os participantes incluídos no estudo assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados

Do total de 89 alunos convidados, foram excluídos 02 por não terem
comparecido à intervenção e 01 por não ter concluído o processo – realização
do Teste Pós-Intervenção –, perfazendo um total de 86 participantes (97% dos
alunos convidados), sendo 39 do terceiro período e 47 do quinto período. A
média de idade foi de 21,6±2,1 anos, sendo a maior parte do gênero masculino
(55,8%) e proveniente do ensino médio em rede privada (76,5%), com a média
de rendimento acadêmico de 8,08. A distribuição dos participantes de acordo
com o período pode ser observada na Tabela 1.
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Tabela 1: Aspectos demográficos dos alunos dos 3º e 5º períodos

Gênero
Participantes

Idade

N
3º período
5º período

Masculino

Feminino

média±dp

n

%

n

%

39

20,7±0,5

20

51,3

19

48,7

47

22,0±0,5

28

59,6

19

40,4

Os mapas conceituais eram previamente desconhecidos por 53,8% e
65,3% dos participantes do terceiro e quinto períodos, respectivamente.
Sobre as potencialidades do método, os estudantes apontaram que os
mapas conceituais ajudam na fixação e na consolidação de conteúdos,
sedimentando melhor o raciocínio clínico e promovendo maior interconexão de
conceitos. Além disso, os estudantes também enxergaram os mapas como
boas ou excelentes metodologias para a revisão de conteúdos e reconheceram
os ganhos envolvidos em uma metodologia mais participativa, em comparação
com os métodos tradicionais predominantemente passivos. Os resultados
referentes aos pontos fortes da estratégia estão representados nas Figuras 1 e
2.

Figura 1 – Potencialidades dos Mapas Conceituais relatadas pelos alunos do 5º
período
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Figura 2 – Potencialidades dos Mapas Conceituais relatadas pelos alunos do 3º
período

Quanto às fragilidades, o fator tempo foi citado como um aspecto
limitante no uso dos mapas, e na literatura há referências de estudantes que
relatam sua preocupação em despender mais tempo elaborando o mapa do
que compreendendo como se processam as relações entre os conceitos.
Alguns estudantes também citaram os mapas como ferramentas cansativas e
trabalhosas. No entanto, uma parcela significativa das críticas referiu-se à falta
de aplicação dos mapas conceituais em outras etapas do curso. Tais
resultados podem ser observados nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Fragilidades dos Mapas Conceituais relatadas pelos alunos do 5º período
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Figura 4 – Fragilidades dos Mapas Conceituais relatadas pelos alunos do 3º período

Em

relação

às

sugestões

dadas

pelos

alunos,

destaca-se

a

oportunidade de utilizar a metodologia mais vezes, inclusive com momentos
semelhantes à intervenção realizada no estudo durante o curso médico. Além
disso, a distribuição de mapas para que os alunos pudessem se familiarizar
com a metodologia previamente também foi citada. Quanto à organização da
intervenção, os alunos sugeriram que houvesse um momento para a
construção de mapas em duplas e/ou grupos, que os mapas fossem
construídos em casa, onde teriam mais tempo disponível, que fosse permitido
ao GII também fazer o mapa duas vezes, que os mapas fossem construídos
por meio eletrônico e que a aula teórica pudesse ocupar um maior tempo
dentro da programação. Especificamente no quinto período, houve a cobrança
de um feedback individual quanto ao desempenho de cada aluno na
elaboração dos mapas, das questões discursivas e dos testes aplicados.
Discussão

Em ambos os níveis avaliados, as impressões dos estudantes sobre o
uso dos mapas conceituais foram semelhantes e corroboraram os achados da
literatura2,6. Chama atenção a percepção de que os mapas conceituais auxiliam
o raciocínio clínico e a fixação de conteúdo, demonstrando que os estudantes,
mesmo quando colocados diante dos mapas conceituais pela primeira vez,
percebem com facilidade o grande diferencial da ferramenta em relação aos
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métodos

tradicionais

potencialidades

de

citadas

ensino-aprendizagem.

pelos

alunos

são

A

maior

confirmadas

parte

pela

das

literatura

especializada2,3,4,6, o que nos possibilita pensar na maior adesão que essas
ferramentas poderão ter no futuro à medida que os docentes começarem a
reforçar a importância de seu uso de forma continuada ao longo dos
componentes curriculares.
Os aspectos relativos às fragilidades, como a dificuldade na construção
do mapa e a percepção de que a estratégia seria inviável para utilização em
outras disciplinas, podem estar relacionados ao fato de que pouquíssimos
estudantes conheciam a ferramenta antes de ingressar no curso médico. Isso,
pois, reforça a necessidade da apresentação da metodologia nos momentos
iniciais do curso, o que poderá favorecer sua melhor utilização e,
consequentemente, a otimização do raciocínio clínico em períodos mais
avançados do curso. Os mapas conceituais são ferramentas dinâmicas e que
podem servir de modelo de evolução do desempenho do estudante ao longo da
sua formação2; no entanto, as suas potencialidades somente serão plenamente
satisfeitas se a metodologia for apresentada ao estudante em momentos mais
precoces de sua formação, e não apenas quando ele já passou por diversas
etapas de construção de seu raciocínio clínico. Essa necessidade também foi
citada pelos alunos durante a intervenção.
Em uma perspectiva geral, somando todas as percepções dadas pelos
estudantes, percebemos uma boa aceitação da metodologia, que foi aplicada
em componentes curriculares obrigatórios pela primeira vez, atingindo,
portanto, uma grande parcela de alunos. A maior parte das críticas se refere a
não utilização sistemática dos mapas conceituais, e as potencialidades
reforçam os aspectos já comprovados em outros estudos similares. Essas
análises deixam os horizontes ainda mais amplos para que os mapas sejam
progressivamente inseridos em diversas etapas da formação médica,
sobretudo nos estágios iniciais, permitindo a sua consolidação gradual como
nova metodologia de ensino capaz de despertar benefícios tanto para os
professores, em seu processo de ensino e avaliação, quanto para os alunos,
no âmbito do seu aprendizado individual, ou mesmo coletivo, quando a
ferramenta puder ser inserida em outros contextos e cenários.
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Assim, nosso estudo demonstra o potencial dessa metodologia e a
necessidade de que ela seja utilizada de forma longitudinal durante a formação
para surtir resultados mais concretos. Mais intervenções são fundamentais
para comprovar o ganho de aprendizado dos alunos com essa nova
ferramenta, principalmente se inserida em mais de um momento durante o
curso.

Considerações finais

Os resultados encontrados são extremamente motivadores para que os
mapas conceituais possam ganhar mais espaço na formação médica, sendo,
portanto, uma ferramenta que deve ser apresentada ao estudante de
graduação como estratégia para o desenvolvimento do raciocínio clínico. A sua
aceitação pelos estudantes é essencial para que eles sejam utilizados
rotineiramente, permitindo, então, que seus ganhos possam ser avaliados de
forma longitudinal. Ademais, esse reconhecimento poderá motivar outros
professores para utilização dessa estratégia como forma de melhoria do
desafiador processo de ensino de como raciocinar clinicamente.
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

Durante nossa prática profissional como educadores, deparamo-nos
com dificuldades e dúvidas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem,
o que nos motiva a procurar, constantemente, recursos pedagógicos que sejam
capazes de gerar uma aprendizagem efetiva e prazerosa para nossos alunos.
Existem muitas ferramentas que se inserem nessa proposta, mas nem sempre
achamos ser possível sua aplicabilidade na nossa rotina, ou mesmo não
acreditamos ter tempo ou habilidades necessárias à utilização das mesmas.
Ao longo da nossa formação no Mestrado Profissional em Ensino na
Saúde da UFRN, em sua primeira turma, tivemos a oportunidade de conhecer
métodos práticos e transformadores voltados para a superação dos modelos
tradicionais de ensino. Foi possível o enriquecimento em vários aspectos,
sobretudo intelectual e científico. A convivência salutar com outros profissionais
(docentes e discentes), inclusive de outras áreas da saúde, possibilitando uma
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, e a utilização, durante todo o curso,
de metodologias ativas de ensino, tornou bastante prazerosa nossa formação e
nos despertou para a construção de projetos que pudessem modificar o nosso
ambiente de ensino.
O desenvolvimento da presente dissertação representa o resultado de
uma jornada de aprendizado, crescimento e da constatação da possibilidade de
inserção de atividades educacionais mais dinâmicas e integradoras ao nosso
curso, despertando o interesse dos alunos para uma formação mais
participativa.
A utilização de novas estratégias, com a participação ativa do aluno em
seu processo de aprendizado, como o uso dos mapas conceituais em aulas
curriculares, mostrou ser possível o desenvolvimento desses mecanismos na
nossa prática docente diária, com ganho não apenas para o discente, mas,
também, para o professor, pois possibilita, dentre outras coisas, a otimização
do seu tempo em sala de aula, permitindo a administração de conteúdos
extensos em um único momento. Além disso, favorecem a verificação da
aprendizagem e a identificação dos conceitos mal compreendidos.
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O uso dos mapas conceituais como forma de apresentação de um novo
conteúdo, com o intuito de estimular o raciocínio clínico, foco desta dissertação,
permitiu-nos também inserir outros métodos ativos, como o aprendizado
baseado em problemas, pois utilizamos casos clínicos abordando propedêutica
e terapêutica, por exemplo, para desencadear o processo. Assim, espera-se
que este produto sirva de estímulo para que outras estratégias semelhantes
sejam implantadas na nossa prática diária da docência.
Ademais, colhemos outros frutos deste trabalho, como a formatação e
aplicação de um curso de extensão sobre Insuficiência Hepática e mapas
conceituais (Anexo C), com a participação de cerca de 50 alunos de vários
períodos do curso de Medicina da UFRN, quando utilizamos essa metodologia
na administração do conteúdo de várias maneiras: individual, em pequenos
grupos e coletivamente, apresentando e usando, inclusive, a ferramenta online
para a construção dos mesmos. Um capítulo de um livro de semiologia médica,
abordando o assunto Insuficiência Hepática Crônica (Anexo D), que se
encontra no prelo, foi resultado dessa etapa de aprendizado.
Destacamos, ainda, a oportunidade de apresentar os resultados do
nosso trabalho no maior congresso internacional de educação médica, ainda
neste ano, confirmada com o “aceite” da AMEE (An International Association
For Medical Education) (Anexo E).
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7 ANEXOS
ANEXO A – Parecer Cosubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes
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ANEXO B –TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA
CURSO DE MEDICINA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convido você a participar do estudo Raciocínio clínico e mapas conceituais:
inovando o ensino médico, o qual consiste em um Trabalho de Conclusão de Curso dos
acadêmicos Daniel Fernandes Mello de Oliveira, Luana Lopes de Medeiros e Ranna Santos
Pessoa, sob a orientação da Dra. Rosiane Diniz.
Os mapas conceituais vêm ganhando destaque no cenário educacional, em função de
sua utilidade no currículo médico, facilitando o desenvolvimento do raciocínio clínico, o qual
constitui uma competência fundamental na formação médica, mas que é de difícil ensino e
avaliação. Com o objetivo de avaliar o uso dos mapas conceituais como nova metodologia de
ensino e avaliação nos cursos de medicina, o presente estudo propõe uma intervenção no 3º,
5º, 6º e 7º períodos do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
com a participação dos alunos dos respectivos períodos. O uso do mapa conceitual estará
relacionado ao ensino de 3 síndromes clínicas – Insuficiência Hepática, Insuficiência
Respiratória e Insuficiência Cardíaca Congestiva –, as quais são abordadas dentro dos
componentes curriculares Iniciação ao Exame Clínico, Doenças do Sistema Gastrointestinal e
Coloproctológico, Doenças do Sistema Cardiovascular e Doenças do Sistema Respiratório,
referentes aos 3º, 5º, 6º e 7º semestres acadêmicos, respectivamente, o que justifica a escolha
dos alunos desses períodos como população do estudo.
Ao participar do estudo, você poderá ser convidado para seis encontros no 3º período e
dois encontros em cada um dos 5º, 6º e 7º períodos. Você será convidado apenas para dois
encontros, em cada um dos 5º, 6º e 7º períodos, caso já tenha passado pela disciplina de
Iniciação ao Exame Clínico. Cada encontro abordará uma das três síndromes elencadas
anteriormente, sendo estas ensinadas (3º período) ou revisadas (5º, 6º e 7º períodos) por meio
de discussão de casos clínicos e mapa conceitual. O uso do mapa conceitual será ensinado,
ou seja, você será capacitado para usar essa ferramenta. Você responderá a um questionário
semiestruturado com perguntas sobre a sua forma de estudar e o uso de computadores ou
ferramentas de informação e comunicação e sobre o que você conhece sobre as síndromes
que serão ensinadas.
Todos os encontros acontecerão em salas de aula do Hospital Universitário Onofre
Lopes, ambiente de estudo dos participantes. As capacitações serão ministradas pelos
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pesquisadores e as aulas teóricas por professores convidados que tenham expertise no
assunto.
Os benefícios associados à sua participação na pesquisa consistem na possibilidade
de conhecer uma nova metodologia de estudo, como também de assistir a uma aula
extracurricular sobre um tema específico que faz parte da grade curricular do período em que
se encontra, além da possibilidade de poder contribuir com o crescimento científico na área da
educação médica.
Quanto aos possíveis riscos e desconfortos, os alunos participantes terão de dispor de
um horário extra para a participação das atividades, à parte de seus compromissos curriculares
semanais, bem como poderão se sentir desconfortáveis pela utilização de uma ferramenta de
estudo desconhecida por eles para avaliar seu desempenho. No entanto, todos os horários dos
encontros serão acordados com os participantes, bem como a possível insegurança no uso de
mapa conceitual será minimizada pela capacitação no uso dessa ferramenta durante o estudo.
Assim, a participação na pesquisa não trará prejuízo a nenhum sujeito. É possível
também que o participante do estudo se sinta constrangido por não saber responder aos
questionamentos realizados. Para minimizar qualquer eventual constrangimento, o processo
será realizado com pesquisadores capacitados, utilizando sempre a apreciação positiva das
respostas obtidas.
Caso qualquer questão formulada cause algum constrangimento ou desconforto para o
participante, o mesmo poderá se abster de respondê-la, sem nenhum prejuízo para si. Se,
mesmo assim, houver danos para os participantes, eles serão devidamente indenizados pela
equipe pesquisadora e, se houver qualquer gasto, eles serão devidamente ressarcidos pela
equipe pesquisadora.
Você tem total liberdade para deixar o estudo quando lhe convier, sendo declarada ou
não justificativa formal aos organizadores pela sua saída. Nenhum prejuízo será causado ao
participante que decidir sair do estudo antes de concluída a sua participação, bem como
aqueles que permanecerem terão seus dados devidamente mantidos em sigilo pelos
organizadores.
Todas as informações pessoais dos participantes (como resultado do desempenho nas
avaliações, respostas aos questionários epidemiológicos, entre outros) serão mantidas em
sigilo e guardadas sob a proteção da orientadora Dra. Rosiane Diniz, tendo acesso a elas
apenas os pesquisadores e o próprio sujeito. Os resultados da pesquisa serão divulgados em
forma de dados coletivos, não expondo assim quaisquer informações individuais.
A pesquisa foi organizada de forma que os participantes não tenham nenhum gasto, no
entanto, caso haja alguma despesa, esse gasto será ressarcido pelos organizadores, desde
que sejam apresentados aos organizadores os comprovantes de custeio e seja declarada a
eles uma justificativa pertinente para tais gastos. Além disso, quaisquer danos provocados aos
participantes pela pesquisa também serão devidamente indenizados pelos organizadores do
estudo.
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A instituição ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que surgir a respeito
desta pesquisa poderá ser perguntada diretamente para a Professora Doutora Rosiane Viana
Zuza Diniz, no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, pelo telefone (84) 32154281.
Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, no endereço Av. Nilo Peçanha, 620,
Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal/RN, ou pelo telefone (84) 3342-5003.
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os
riscos e benefícios envolvidos e permito a utilização dos materiais solicitados para a pesquisa
Raciocínio clínico e mapas conceituais: inovando o ensino médico.
Natal, ____ de ___________ de 20____.
__________________________________________________
Nome:
__________________________________________________
Pesquisador Responsável:
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ANEXO C – Atividade de extensão – Curso de atualização: I Curso de
Insuficiência Hepática e nova metodologia de ensino-aprendizagem:
mapas conceituais
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ANEXO D – Capítulo de livro no prelo: Câmara, FMPC, Falcão, APRM.
Insuficiência Hepática Crônica. In: Manual de Exame Físico Prático e
Aplicado. Natal/RN. Editora da UFRN (EDUFRN) [no prelo].
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ANEXO E – Aceite de ePoster para o AMEE 2015
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APÊNDICE A – Teste Pré e Pós-Intervenção

Nome (opcional):_____________________ Data:___/___/_____ Cadastro Nº:______
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
O enunciado abaixo se refere às questões de 01 a 05:
Você está de plantão no pronto-socorro de um hospital geral quando atende um homem de 65
anos de idade, trazido por familiares, por apresentar alterações no comportamento há 05 dias.
Segundo a esposa, ele vem invertendo o ciclo do sono (dorme durante o dia e passa a noite
acordado). Hoje, começou a falar “coisas sem sentido”. Além disso, notou aumento de volume
abdominal, com desconforto e redução da aceitação alimentar. Teve febre de 38,5ºC. Nega
dor, sangramentos ou alterações na cor, consistência ou aspecto das fezes. Não tem
comorbidades e não faz uso de medicamentos. Nega tabagismo e faz uso de bebidas
alcoólicas, regularmente, nos finais de semana, cerca de 20 garrafas de cerveja, há mais de 15
anos, mas está abstêmio há 02 meses. Não consome água tratada. Costuma tomar banhos em
lagoas. Ao exame físico, encontra-se sonolento, ictérico (+/04+), com presença de aranhas
vasculares no tórax. Ausculta cardíaca normal. Ausculta respiratória com presença de creptos
em base pulmonar direita. Abdome em batráquio, com presença de vasos visíveis, de forma
radiada, na região periumbilical. Não foi palpado o fígado, mas foi possível palpar o baço.
Apresenta, ainda, tremores em extremidades. Membros inferiores com edema frio, cacifo
positivo (+/4+)
Baseado no relato acima, responda as questões de 01 a 05.
1) Os achados clínicos sugerem ser um caso de:
a) Cirrose Hepática Alcoólica
b) Hepatite Viral Crônica
c) Hepatite Transinfecciosa
d) Esquistossomose Hepatoesplênica.
2) Os dados clínicos sugerem que o paciente apresenta as seguintes complicações:
a) Demência, Ascite, Hepatite e Pneumonia
b) Ascite, Encefalopatia Hepática, Pneumonia e Icterícia
c) Ascite, Demência, Icterícia e Edema Agudo de Pulmão
d) Edema Agudo de Pulmão, Ascite, Hepatite e Encefalopatia Hepática.
3) Em relação ao quadro neurológico do paciente, podemos afirmar:
a) Trata-se de Encefalopatia Hepática, descompensada por Infecção Pulmonar
b) Trata-se de Demência Senil, descompensada por Infecção Pulmonar
c) Trata-se de Demência Alcoólica, descompensada por uma Hepatite
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d) Trata-se de Doença de Parkinson, descompensada por Pneumonia e Hepatite
4) Em relação ao exame físico abdominal, podemos afirmar que os sinais mais adequados a serem
pesquisados são:
a) Sinal da macicez móvel e circulação colateral tipo porta;
b) Sinal do piparote e circulação colateral tipo porta;
c) Sinal do piparote e circulação colateral tipo cava;
d) Sinal da macicez móvel e circulação colateral tipo cava.
5) Marque a alternativa correta com relação aos dados epidemiológicos citados na história:
a) A quantidade de álcool ingerida não é suficiente para levá-lo a uma doença hepática alcoólica,
pois só consome nos finais de semana;
b) A informação do banho em lagoas é o suficiente para a hipótese de Esquistossomose;
c) A informação do consumo de água não tratada pouco contribui para o caso em questão;
d) Outras informações como passado de hemotransfusões e uso de substâncias injetáveis são
importantes para o caso.
6) Assinale a alternativa que você considera como possíveis causas de Insuficiência Hepática
Crônica:
a) Álcool; consumo de alimentos gordurosos e Esquistossomose;
b) Hepatites Autoimunes; medicamentos e todas as Hepatites Virais;
c) Hepatites virais B e C; álcool e medicamentos;
d) Álcool; Hepatites Virais A, B e C e Esquistossomose.
7) Coloque V para verdadeiro ou F para falso, em cada assertiva abaixo e depois assinale a
alternativa correta:
I- Circulação colateral, ascite, esplenomegalia e encefalopatia hepática são manifestações clínicas
da hipertensão portal ( );
II- Macicez móvel, semicírculos de Skoda e piparote são manobras para diagnóstico clínico de
ascite ( ).
III- Tuberculose peritoneal, neoplasias e insuficiência cardíaca congestiva são causas de ascite ( );
IV- Equimose periumbilical (Sinal de Cullen) se refere à circulação colateral decorrente da
hipertensão portal ( ).
a)
b)
c)
d)

I-F, II-F, III-F, IV-F
I-V, II-F, III-V, IV-V
I-V, II-V, III-F, IV-V
I-V, II-V, III-V, IV-F

8) Faça a devida correlação e marque a alternativa correta:
I- Hipertensão Portal
1- Hematêmese
II- Encefalopatia Hepática
2- Circulação colateral em abdome
III- Varizes gastroesofágicas
3- Telangiectasia
IV- Hiperestrogenismo
4- Flapping
a) I-1, II-2, III-3, IV-4
b) I-3, II-1, III-4, IV-2
c) I-4, II-3, III-2, IV-1
d) I-2; II-4, III-1; IV-3
9) São consequências da hipertensão portal:
a) Ascite
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b) Encefalopatia Hepática
c) Hemorragia Digestiva
d) Todas as alternativas.

10) São estigmas de Insuficiência Hepática Crônica:
a) Sinal de Torres-Homem, icterícia, rarefação pilosa;
b) Icterícia, sinal de Cullen, eritema palmar;
c) Telangiectasias, pelagra, ascite.
d) Aranhas vasculares, ginecomastia, baqueteamento digital;
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APÊNDICE B – Casos Clínicos

Caso Clínico 1
Você está de plantão em um pronto-socorro e atende um homem de 50
anos de idade, trazido pelo SAMU, sem acompanhantes, com hematêmese
vultuosa. Ao exame: mal estado geral, hipocorado (2+/4+), torporoso,
anictérico, hálito etílico. Sinais vitais: PA = 80x50 mmHg, FC = 120 bpm, FR =
24 ipm, Tax = 36,3o C. ACV: RCR, 2T, bulhas normofonéticas, sem sopros.
Pulso filiforme. AR: MV normal, presente e simétrico, s/ RAs.

Considerando

a(s)

etiologia(s)

do

quadro,

explique

os

comemorativos clínicos que fortalecem a sua principal hipótese e os
diagnósticos diferenciais.

Caso Clínico 2
Homem de 60 anos é atendido em ambulatório com queixa de edema em
membros inferiores há 01 mês. Há 02 semanas, notou aumento e desconforto
abdominais, acompanhados de hiporexia, perda ponderal de 4 kg e dispneia
aos grandes esforços. Nega icterícia, colúria e acolia fecal, bem como
sangramentos. É etilista de 1 litro de whisky por final de semana, há 40 anos, e
tabagista (35 anos x maço). É hipertenso e diabético há 10 anos, em uso
irregular de medicações. Ao exame: Estado geral regular, anictérico,
hipocorado (+/4+), hidratado, afebril e orientado. Presença de baqueteamento
digital. ACV: Ictus cordis visível e palpável no 5 o espaço intercostal em linha
hemiclavicular esquerda, impulsivo; RCR, 2T, SSEAo (+/4+), FC = 112 bpm;
PA = 150x90 mmHg. AR: MV normal, presente e simétrico, s/ RAs, FR = 20
ipm. Abdome: globoso, tenso, sinal do piparote (+), RHA (+). MMII: edema
(2+/4+), até joelhos, bilateral, sem sinais de TVP.

Qual a sua hipótese diagnóstica e quais os diagnósticos diferenciais?
Explique seu raciocínio para definir a principal hipótese e os diagnósticos
diferenciais.
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APÊNDICE C – Resposta aos casos clínicos com uso de mapas
conceituais realizado por alunos do internato e professor

Caso Clínico 1
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Caso Clínico 2

