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RESUMO 

 

Pensar criticamente requer utilizar todo o conhecimento produzido até o momento, bem como 

buscar por fontes que alimentem novos conhecimentos e saber direcioná-los para as situações 

de aplicação prática, com capacidade de avaliação única para cada caso. Isso caracteriza um 

grande desafio para os cursos que se propõem a desenvolver tais atributos, que direcionam 

para uma formação contínua, inclusive para a formação do enfermeiro. Espera-se que o 

enfermeiro seja capaz de desenvolver o pensamento crítico aplicado ao problema do 

momento, de forma que a assistência prestada ao paciente seja adequada, independente da 

situação que se apresenta e suas adversidades. Assim, vale questionar se uma estratégia de 

ensino por meio da elaboração de Mapas Conceituais associada à resolução de estudos de 

casos clínicos favorece o desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes do curso de 

graduação em Enfermagem. Dessa forma, este estudo objetivou analisar os níveis de 

Pensamento Crítico desenvolvidos em estudantes de graduação em Enfermagem mediante 

uma intervenção de ensino com uso de Mapas Conceituais. Trata de um estudo experimental, 

randomizado, duplo-cego com delineamento antes/depois, realizado com estudantes dos 

cursos de graduação em Enfermagem de duas instituições públicas de ensino superior de 

distintas regiões brasileiras. O protocolo desta pesquisa foi aprovado em seus aspectos éticos 

e metodológicos pelo CEP/UFRN, conforme preconizado pela Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, sob o Parecer número 752.501 e CAAE número 

33917214.9.0000.5537. Como forma de alcançar o objetivo proposto e seguir o rigor 

metodológico do delineamento, foi elaborado um Curso de Extensão sobre Suporte Avançado 

de Vida em Cardiologia composto por aulas expositivas dialogadas e atividades práticas em 

laboratório de habilidades com duração de 60 horas; nesta etapa houve a aplicação de um 

instrumento validado e aplicado mundialmente, o California Critical Thinking Skills Test, 

complementada por um questionário com dados socioeconômicos. Os 77 participantes da 

pesquisa foram randomizados para o Grupo Controle (n=38) e Grupo Experimento (n=39), 

quando a intervenção do estudo consistiu na construção de quatro mapas conceituais por meio 

de uso do Software Cmap Tools
®

. Este estudo obteve dados de revisões sistemáticas de 
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literatura que sugerem a Prática Baseada em Evidências como a estratégia de ensino que mais 

favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, avaliado por diferentes instrumentos de 

mensuração, com destaque para os California Critical Thinking Skills Tests. Após a análise 

dos testes foi identificada no pré-teste uma média de pontuação de pensamento crítico geral 

para o Grupo Controle de 15 (+/-3,5) e para Grupo Experimento de 14,1 (+/-3,7), já no pós-

teste foram 14,6 (+/-3,9) e 14,1 (+/-3,4), respectivamente. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa para um p-valor de 0,05, de acordo com o teste-t. O Grupo 

Experimento continha um estudante que apresentou o Pensamento Crítico geral como Não 

Manifestado, e após a intervenção o valor melhorou minimamente para fraco, além de 

apresentar uma concentração aumentada no PC geral Moderado e Forte. Quanto às 

habilidades de pensamento crítico, houve um aumento significativo (p=0,022) para o 

desenvolvimento da habilidade de Avaliação para os estudantes do Grupo Experimento. O 

estudo sugere que a estratégia de ensino por meio da elaboração de Mapa Conceitual seja útil 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento do pensamento crítico dos estudantes dos cursos de 

graduação em Enfermagem. 

 

Descritores: Enfermagem. Educação em enfermagem. Pensamento. Tecnologia Educacional. 

Suporte Avançado de Vida. Aprendizagem. 
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CARVALHO, D.P.S.R.P. The development of critical thinking in initial nursing 

education through an educational intervention. 2017. 111p. Thesis (Doctorate degree).  

Postgraduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 

2017. 

 

ABSTRACT 

 

Critical thinking requires the use of all the knowledge produced up to now, as well as 

searching for sources that feed new knowledge and know how to direct them to the situations 

of practical application, with a unique evaluation capacity for each case. This characterizes a 

great challenge for the courses that propose to develop such attributes, which lead to 

continuous training, including for the training of nurses. It is hoped that the nurse will be able 

to develop critical thinking applied to the problem of the moment, so that the care provided to 

the patient is adequate, regardless of the situation that presents itself and its adversities. Thus, 

it is worth questioning whether a teaching strategy through the elaboration of Conceptual 

Maps associated to the resolution of clinical case studies favors the development of critical 

thinking in undergraduate Nursing students. Thus, this study aimed to analyze the levels of 

Critical Thinking developed in undergraduate Nursing students through a teaching 

intervention using Conceptual Maps. It is an experimental, randomized, double-blind study 

with before / after design, carried out with undergraduate nursing students from two public 

higher education institutions in different Brazilian regions. The protocol of this research was 

approved in its ethical and methodological aspects by CEP / UFRN, as recommended by 

Resolution no. 466/12 of the National Health Council, under Opinion number 752.501 and 

CAAE number 33917214.9.0000.5537. As a way of achieving the proposed goal and 

following the methodological rigor of the design, an Extension Course on Advanced Life 

Support in Cardiology was elaborated, consisting of dialogic expository classes and practical 

lab activities of skills lasting 60 hours; The California Critical Thinking Skills Test, 

complemented by a questionnaire with socioeconomic data, was applied at this stage. The 77 

participants in the study were randomized to the Control Group (n = 38) and Group 

Experiment (n = 39), when the study intervention consisted in the construction of four 

conceptual maps through the use of Cmap Tools® Software. This study obtained data from 

systematic reviews of literature that suggest evidence-based practice as the teaching strategy 

that most favors the development of critical thinking, as measured by different measurement 

instruments, with emphasis on the California Critical Thinking Skills Tests. After analyzing 
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the tests, a mean critical thinking score for the Control Group of 15 (+/- 3.5) and for the 

Experiment Group of 14.1 (+/- 3.7) were identified in the pre-test, In the post-test were 14.6 

(+/- 3.9) and 14.1 (+/- 3.4), respectively. No statistically significant difference was found for a 

p-value of 0.05, according to the t-test. The Experiment Group contained a student who 

presented General Critical Thinking as Unmanifested, and after the intervention the value 

improved minimally to weak, in addition to an increased concentration in the general 

Moderate and Strong PC. As for critical thinking skills, there was a significant increase (p = 

0.022) for the development of the Assessment skill for students in the Experiment Group. The 

study suggests that the teaching strategy through the elaboration of Conceptual Map is useful 

in the development and improvement of the critical thinking of undergraduate Nursing 

students. 

 

Descriptors: Nursing. Nursing education. Thinking. Educational Techonology. Life Support 

Care. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, são percebidas diversas mudanças na formação dos profissionais 

na área da saúde, influenciadas pela rapidez com que a produção de conhecimento tem se 

dado na atualidade, aliada ao aumento quantitativo e qualitativo do conhecimento científico 

produzido no que se refere, especificamente, ao processo formativo. 

Na formação profissional, com destaque para o enfermeiro, é notória a necessidade 

de desenvolvimento progressivo de habilidades de pensamento crítico para apresentarem bons 

resultados em suas atividades, por meio de uma prestação assistencial flexível, 

individualizada e baseada na resolução de problemas específicos a cada situação (KONG et. 

al., 2014; LIN et al., 2015). 

Pensar criticamente significa promover condições para que os egressos saibam 

utilizar todo o conhecimento produzido até o momento, bem como buscar por fontes que 

alimentem o rol de conhecimentos novos e saber direcioná-los para as situações práticas de 

aplicação, com capacidade de avaliação ímpar para cada caso. Isso caracteriza um grande 

desafio para os cursos que propõem desenvolver tais atributos, que direcionam para uma 

formação contínua ao longo de toda a vida (PITT et al., 2015). 

Nesse contexto, promover o desenvolvimento do pensamento crítico em estudantes 

dos cursos de graduação em Enfermagem tornou-se uma das tarefas mais imperativas para o 

ensino neste nível de formação, que deveria constituir um objetivo comum a todos os cursos 

que se propõem a formar enfermeiros. 

O ato de pensar como enfermeiros não deve envolver somente a resolução de 

problemas, mas também exige que identifiquem e avaliem as repostas dos pacientes, 

reconheçam padrões e tomem decisões alternativas com bases em dados coletados, portanto, 

devem apresentar as habilidades do Pensamento Crítico (PC) aliadas às habilidades de 

Raciocínio Clínico (RC) (HOLLAND; ULRICH, 2016; HUNTER, 2016). 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o desenvolvimento do PC em estudantes 

dos cursos de graduação em Enfermagem, quando foi necessária uma discussão para 

estabelecimento das definições para o Pensamento Crítico (PC) e seu desenvolvimento nestes 

estudantes. Está alicerçada nos pressupostos da abordagem cognitivista de ensino, com base 

na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel e instrumentalizada por 

meio da construção de Mapas Conceituais (MCs) proposta por Joseph Donald Novak como 

estratégia de ensino.  
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Consiste em um estudo de avaliação, cujo desenho de pesquisa adotado foi o 

experimental, com delineamento antes/depois, randomizado, duplo-cego, como meio de 

determinar um alto nível de evidência científica para testar a hipótese definida. 

Trata de uma investigação vinculada à linha de pesquisa de Desenvolvimento 

Tecnológico em Saúde e Enfermagem, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na 

Atenção à Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma vez que utiliza os 

MC como tecnologia educacional para o ensino de enfermagem e teve como propósito aplicá-

la como intervenção a ser analisada quanto ao desenvolvimento do PC nos estudantes de 

diferentes cursos de graduação em Enfermagem em duas regiões distintas do país. 

 

JUSTIFICATIVA 

Nos dias atuais é esperada do profissional enfermeiro a capacidade de desenvolver o 

RC e PC aplicados ao problema do momento, de forma que a assistência de saúde a ser 

prestada ao paciente seja adequada, independente da situação em que se apresenta, em suas 

adversidades. O RC é um tema central para os profissionais da prática e do ensino de 

enfermagem, uma vez que está presente em todas as ações e decisões assistenciais do 

enfermeiro, desde o diagnóstico dos fenômenos, a escolha de intervenções apropriadas e a 

avaliação dos resultados obtidos (CERULLO; CRUZ, 2010; HUNTER, 2016).  

Dessa forma, ao analisar o PC no contexto da formação dos enfermeiros, é vital 

examinar situações simples e complexas, bem como as responsabilidades do cotidiano no 

processo de trabalho da enfermagem e dos educadores, uma vez que o aumento da 

complexidade dos cuidados da saúde moderna exige um bom desenvolvimento do PC nos 

estudantes, que devem ser estimulados e incentivados em todos os níveis de formação, com 

destaque para a educação superior. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Por se tratar de uma investigação que se embasa em definições e conceitos que podem 

gerar interpretações distintas, para fins deste estudo esta seção abordará os aspectos 

conceituais adotados para as definições de Pensamento Crítico (PC) e suas habilidades, a 

Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel e a estratégia de ensino por 

meio de Mapas Conceituais (MCs) de Joseph Donald Novak, que subsidiarão todo o aporte 

teórico da discussão.  

Ainda são apresentados dois artigos de revisão sistemática que abordam as estratégias 

de ensino utilizadas nos cursos de graduação em Enfermagem para desenvolvimento do PC e 

os respectivos instrumentos desenvolvidos para sua mensuração. Dessa forma, justifica-se a 

adoção do uso dos Mapas Conceituais como estratégia de ensino para promoção do PC, bem 

como do California Critical Thinking Skills Test (CCTST) como instrumento para sua 

mensuração. 

 

1.1 Pensamento Crítico 

Em 1990, 46 especialistas no campo do PC se reuniram na Universidade do Estado da 

Califórnia para um consenso sobre como definir e mensurar o pensamento crítico. Por meio 

do método Delphi de pesquisa qualitativa, este grupo definiu o pensamento crítico como “um 

processo intencional de julgamento e autorregulação que utiliza a interpretação, análise, 

inferência, avaliação, explicação e raciocínio reflexivo para considerar as provas de todos os 

ângulos antes de decidir no que acreditar ou fazer” (FACIONE, 1990a, pag. 3).  

Mesmo com o Delphi Report desenvolvido desde a década de 1990, atualmente não 

existe um consenso absoluto sobre a forma como o PC é definido, uma vez que é possível 

encontrar diversas definições. Em uma perspectiva mais complexa, tem sido descrito como 

“uma atitude, um processo lógico, uma reflexão proposital e um processo de 

desenvolvimento” (NIU; BEHAR-HORENSTEIN; GARVAN, 2013).  

Peter Facione, um dos pesquisadores especialistas envolvidos no Delphi Report, 

compreende o PC como ferramenta essencial de investigação, um fenômeno humano 

universal. O pensador crítico ideal é aquele habitualmente curioso, bem informado, honesto 

em enfrentar preconceitos pessoais, prudente na tomada de decisões, diligente na busca de 

informações relevantes, razoável na seleção de critérios, com foco em inquérito e persistente 

na busca de resultados tão precisos quanto o assunto e as circunstâncias de consulta 

(FACIONE, 1990a). 
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Assim como Facione, Robert Ennis trabalhou no Delphi Report e compreende 

pensamento crítico como um “[...] pensamento reflexivo racional que é focado em decidir em 

que acreditar ou fazer” (ENNIS, 1993, pag.7). Esta definição incluiu habilidades e atitudes 

que são necessárias a um pensador crítico e afirmou que não é suficiente ter as habilidades, é 

preciso possuir tendência ou atitude para usá-las (PASSOS, 2011). 

Alfaro-LeFevre também define o PC e destaca a importância de diferenciá-lo do RC, 

além de aplicar estas definições à enfermagem como área de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o PC é entendido como um termo amplo relacionado ao pensamento necessário 

para avaliar, prevenir ou controlar qualquer situação dentro ou fora do ambiente clínico, 

enquanto que o raciocínio crítico se refere ao gerenciamento de problemas do paciente no 

momento do atendimento, por meio da aplicação do processo de enfermagem (ALFARO-

LEFEVRE, 2014a). 

Alfaro-Lefevre (2014) propõe ainda os indicadores do PC, que descrevem 

comportamentos e demonstram o conhecimento, atitudes e habilidades que o promovem. 

Oferece exemplos concretos do que é necessário observar e fazer para avaliar e melhorar o 

pensamento crítico (ALFARO-LEFEVRE, 2014b). 

É interessante destacar que, embora Alfaro-Lefevre e Facione tenham apresentado 

definições de PC em contextos diferentes, elas se assemelham em alguns aspectos, 

principalmente quando se trata dos indicadores necessários para caracterizá-lo. Facione 

(2013) apresenta claramente as habilidades de inferência, interpretação, avaliação, explicação 

e análise, enquanto que Alfaro-Lefevre (2014b) sugere habilidades técnicas relacionadas ao 

assunto, atitudes e comportamentos característicos, habilidade intelectual e competência 

interpessoal. 

Para fins deste estudo, será utilizado o referencial teórico de Peter Facione, que 

caracteriza o PC por cinco habilidades ou atributos cognitivos, constituídos de Avaliação, 

Análise, Indução, Dedução e Inferência, conforme a figura abaixo (CCTST, 2016). 
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Figura 1 – Caracterização do Pensamento Crítico de acordo com as habilidades ou 

atributos cognitivos propostos por Peter A. Facione  

 

A avaliação permite verificar a credibilidade das fontes de informação e as 

reivindicações feitas. É usada para determinar a força ou a fraqueza dos argumentos. Ao 

aplicar a avaliação é possível julgar a qualidade de análises, interpretações, explicações, 

inferências, opiniões, ideias, propostas e decisões (CCTST, 2016). 

A análise é considerada a habilidade de raciocínio analítico e permite a identificação 

dos pressupostos, razões e reivindicações, além de permitir examinar como eles interagem na 

formação de argumentos. 

A indução se difere da dedução quanto ao contexto de tomada de decisão. O 

raciocínio indutivo acontece em situações de tomada de decisão em contextos de incerteza, 

enquanto que o raciocínio dedutivo é a tomada de decisão em contextos definidos com 

precisão, onde as regras, condições de funcionamento, crenças fundamentais, valores, 

políticas, princípios, procedimentos e terminologia determinam completamente o resultado, e 

a validade dedutiva é rigorosamente lógica e clara (CCTST, 2016). 

 Quanto à habilidade inferência, permite tirar conclusões a partir de razões e provas. É 

usada quando oferece sugestões e hipóteses, indica o necessário ou as consequências muito 

prováveis de um determinado conjunto de fatos e condições (CCTST, 2016). 

O CCTST, instrumento de mensuração do PC e suas habilidades, foi desenvolvido 

pela empresa Insight Assessment, localizada em San Jose, Estado da Califórnia, nos Estados 

Unidos da América, e tem sido um instrumento de primeira escolha há mais de 25 anos. Foi 

desenvolvido a partir do consenso do Delphi Report de PC adotado mundialmente, com a 

finalidade de avaliar o PC ao medir a capacidade de análise, inferência, avaliação, dedução e 

indução (CCTST, 2016).  
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O teste fornece uma pontuação geral para PC e uma seleção de pontuações de escala 

para auxiliar o instrutor em seleções de currículos e oportunidades de treinamento para lidar 

com fraquezas individuais ou de grupos, assim como um conjunto de escores que descrevem 

as potencialidades e fragilidades relativas às habilidades específicas de PC (CCTST, 2016). 

A pontuação geral descreve a força geral no uso do raciocínio para formar julgamentos 

reflexivos sobre o que acreditar ou o que fazer. Para obter uma boa pontuação geral, o 

estudante deve se destacar na aplicação sustentada, focada e integrada das habilidades básicas 

de raciocínio, e inclui as pontuações de análise, inferência, avaliação, indução e dedução 

(CCTST, 2016). 

 

1.2 Aprendizagem Significativa  

Descrita por David Paul Ausubel, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 

propõe a aprendizagem como o mecanismo humano por excelência, para adquirir e armazenar 

a vasta quantidade de ideais e informações representadas em qualquer campo do 

conhecimento. 

Ausubel propõe uma diferenciação na aprendizagem, seja por recepção ou por 

descoberta. Na primeira, o conteúdo é apresentado em sua forma final, como numa palestra ou 

em uma sala de aula formal, e exige que o aprendiz aprenda e recorde o significado do 

mesmo, quer por memorização ou por ter atribuído um significado ao objeto aprendido. Na 

aprendizagem por descoberta, o estudante deve primeiro descobrir o conteúdo, como ocorre 

com frequência na prática clínica, e em seguida internalizá-lo, quer por memorização ou de 

forma significativa para pensar criticamente sobre os possíveis problemas que podem surgir e 

os passos para sua resolução (AUSUBEL, 2000). 

Por outro lado, a aprendizagem significativa envolve a assimilação de novos 

conceitos e ideias com as experiências prévias do estudante (AUSUBEL, 1963). Portanto, é 

necessária para o desenvolvimento do conhecimento, do pensamento crítico e das habilidades 

para resolução de problemas (WHEELER; COLLINS, 2003; HSU; PAN; HSIEH, 2016). 

De forma mais sintetizada, o conhecimento humano deve ser aprimorado em níveis 

de complexidade para que a aprendizagem escolar aconteça. Assim, inicialmente apresentar o 

domínio do significado das palavras, dos símbolos utilizados na linguagem específica em 

formação, no caso da formação superior em Enfermagem, nos mais diversos conteúdos de 

formação (AUSUBEL, 2000). 

A partir do domínio dos significados, da simbologia de forma mais ampliada, tem-se 

o segundo nível de complexidade para a aprendizagem, que trata do domínio dos conceitos, 
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formados por meio da aprendizagem representacional significativa, depois de adquiridos os 

significados dos próprios conceitos (AUSUBEL, 2000).  

Por último, no nível mais complexo de aprendizagem, está a aprendizagem 

significativa de proposições, que ocorre quando novos significados, depois de uma tarefa de 

aprendizagem potencialmente significativa, se relacionam e interagem com outras ideias 

relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Neste caso, a ideia composta se 

expressa verbalmente numa frase com significados denotativos, conotativos, funções 

sintáticas e com relações entre as palavras, ou seja, nas proposições, que caracterizam o nível 

mais elaborado de domínio de um dado conteúdo ou objeto de estudo (AUSUBEL, 2000). 

 

1.3 Mapas Conceituais 

A partir de fundamentos teóricos embasados na TAS de Ausubel, Joseph Donald 

Novak desenvolveu em 1972 os Mapas Conceituais (MCs), que consistem em um 

“instrumento” para promover a assimilação do novo conteúdo ao criar arranjos hierárquicos 

de conceitos e subconceitos, de forma a identificar as relações entre eles. Quando os 

estudantes são ativamente envolvidos na criação ou interpretação dos mapas, novos 

conhecimentos são descobertos e assimilados a uma experiência prévia (MOREIRA, 2012; 

NOVAK, 1998; NOVAK, 2010).  

O MC é um dispositivo estrutural representativo de um conjunto de conceitos 

inseridos em um quadro de proposições que ajuda a organizar pensamentos pessoais, 

conhecimentos, e a representá-los. Conceitos ou tópicos são tipificados em caixas ou círculos, 

conectados por palavras ou frases que explicam a ligação entre as ideias. Essa estruturação é 

útil para organizar os pensamentos dos estudantes e descobrir novas relações (GERDEMAN; 

LUX; JACKO, 2013).  

Os MCs são eficazes no ensino e consistem em uma estratégia de aprendizagem para 

professores e estudantes examinarem visualmente o que aprenderam. Ainda pelo processo de 

mapeamento, os estudantes examinam seu próprio conhecimento existente e aprendem a 

pensar em formas mais complexas e críticas e não apenas de forma linear (COGO et al., 2009; 

LEE et al., 2013; HSU; PAN; HSIEH, 2016).  Deste modo, é possível pensar nos MCs como 

uma estratégia de acompanhamento da aprendizagem do estudante ao longo de uma disciplina 

ou de um curso (COGO et al., 2009). 

Além do domínio conceitual, o desenvolvimento da capacidade de articulação dos 

diversos conceitos promove interpretações da simbologia e dos significados para 

compreensão das proposições, ou seja, do pensamento mais avançado, pois o estudante torna-
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se capaz de analisar criticamente a realidade. Nesse momento da formação de enfermeiros, o 

desenvolvimento do PC constitui a meta principal, pois proporcionará aos egressos a 

capacidade de lidar com situações que requeiram conhecimento e avaliação clínica 

(AUSUBEL, 2000; FACIONE, 1990; ENNIS, 1993). 

Nesse aspecto, a teoria de Ausubel e de Novak junto aos pressupostos dos 

pesquisadores sobre PC se encontram e satisfazem o anseio da formação profissional 

necessária em Enfermagem para o ensino superior. Portanto, mudanças significativas na 

forma de ensinar podem interferir positivamente na formação de profissionais com formação 

de alto nível de PC, de encontro inclusive ao preconizado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de graduação em Enfermagem no Brasil, que visam a esse perfil 

para o egresso (BRASIL, 2001). 
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA PROMOÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO 

NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

RESUMO 

Objetivo: Identificar as estratégias utilizadas para a promoção do Pensamento Crítico durante 

o ensino nos cursos de graduação em Enfermagem. Projeto: Revisão sistemática. Fonte de 

dados: Cinco bases de dados eletrônicas utilizadas sem filtros geográficos, de idioma e tempo 

de publicação. Método: Revisão sistemática de literatura. Foram pesquisados estudos 

experimentais que consideraram pelo menos uma estratégia de ensino para a promoção do 

pensamento crítico em estudantes de cursos de graduação em Enfermagem. A busca pelos 

estudos aconteceu em três fases, revisão por título e resumo, texto completo e aplicação de 

uma ficha clínica de seleção de acordo com critérios pré-determinados. Todos os estudos 

incluídos foram avaliados quanto à sua qualidade por meio de um instrumento de 

classificação para estudos experimentais. Resultados: Foram selecionados seis estudos. Os 

resultados foram agrupados em três temas-chave: avaliação da qualidade dos estudos 

selecionados, caracterização dos estudos e estratégias utilizadas para promoção do 

pensamento crítico. Todos os estudos selecionados estavam no idioma Inglês, com expressiva 

similaridade conceitual de Pensamento Crítico e um predomínio por escolha do tema 

abordado durante as estratégias no ensino da enfermagem clínica com ênfase no processo de 

enfermagem. Conclusões: A intervenção de ensino mais utilizada foi a Aprendizagem 

Baseada em Problemas. O ensino de enfermagem mediado por estratégias que estimulam o 

PC é considerado um diferencial positivo nos currículos de graduação. 

 

Palavras-chave: Pensamento crítico; Educação em enfermagem; Estudantes de enfermagem; 

Aprendizagem; Educação superior; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

O pensamento crítico (PC) apresenta suas raízes conceituais nos ramos da filosofia, 

psicologia e educação, uma vez que cada uma dessas disciplinas tem uma definição clara para 

PC. Embora existam diferenças de pontos de vista disciplinar[,] o PC é crucial para o processo 

pelo qual o estudante deve fazer julgamentos em seus estudos e na vida cotidiana (Facione, 

1990). 

A definição frequentemente citada do PC foi desenvolvida como resultado de um 

estudo Delphi, que incluiu 46 especialistas de PC dos Estados Unidos da América (EUA) nos 
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domínios da filosofia, educação, ciências sociais e ciências físicas (Facione, 1990).  Foi 

definido como "o julgamento de autorregulação intencional que resulta em interpretação, 

análise, avaliação e inferência, assim como explicação do probatório, conceitual, 

metodológico, criteriológico ou considerações contextuais em que esse julgamento se baseia” 

(Facione, 1990, pag.3).  

Na disciplina enfermagem, os educadores possuem uma vasta base de conhecimento 

e compreensão das complexidades do processo de aprendizagem e avaliação. Em 2000, 

Scheffer & Rubenfeld realizaram um estudo Delphi para determinar uma definição mais 

aceitável de PC direcionada ao conhecimento da enfermagem e afirmaram que o "pensamento 

crítico é um componente essencial da responsabilidade profissional e de qualidade dos 

cuidados de enfermagem". Semelhante aos resultados de Facione, Scheffer & Rubenfeld, 

Hsieh e Paul concluíram que os estudantes de enfermagem precisam apresentar hábitos da 

mente, bem como habilidades cognitivas (Facione, 1990; Sheffer & Rubenfeld, 2000; Hsieh, 

2013; Paul, 2014).  

Os hábitos da mente mencionados incluem confiança, perspectiva contextual, 

criatividade, flexibilidade, curiosidade, integridade intelectual, intuição, mente aberta, 

perseverança e reflexão. As habilidades cognitivas são as habilidades de análise, com uso de 

normas exigentes em busca de informações, raciocínio lógico e a transformação de 

conhecimento (Scheffer & Rubenfeld, 2000). 

 

Antecedentes 

Para a enfermagem o PC aumenta a capacidade dos enfermeiros contemporâneos em 

manifestar altos níveis de competências de pensamento metacognitivos no raciocínio clínico, 

julgamento, tomada de decisão e resolução de problemas (Andreou, 2014). 

Ao discutir as questões sobre o PC no contexto da enfermagem, as bases de 

conhecimentos são desenvolvidas e operacionalizações teóricas podem ser exploradas e 

testadas. Dessa forma, gerar e promover a aplicação de conhecimentos de enfermagem na 

prática requerem o PC como habilidade inerente ao profissional enfermeiro. 

Em razão de toda disciplina evoluir de acordo com as necessidades da sociedade, a 

complexidade dos cuidados de saúde, o aumento do uso de tecnologia e o aumento da 

acuidade, os pacientes necessitam de enfermeiros de excelência técnica e clínica. Por sua vez, 

as instituições de ensino devem garantir aos seus estudantes essas habilidades, a fim de prestar 

assistência ao paciente com qualidade e a capacidade de refletir sobre suas próprias atitudes, a 

fim de promover o PC (Raymond-Seniuk, 2011). 
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A crescente complexidade dos cuidados de saúde exige que os enfermeiros possuam 

alto nível de habilidades de PC. Essas habilidades podem fazer a diferença para a segurança 

do paciente, pois permitem que um enfermeiro identifique o principal problema do paciente e 

coloque em prática a "ação correta pela razão certa" (Pitt, 2015). 

A segurança do paciente é um tema transversal a todos os profissionais da área da 

saúde. As instituições de ensino superior têm promovido discussões acerca da qualidade da 

formação de profissionais competentes que promovam essa segurança. A capacidade dos 

recém-formados em pensar criticamente e intervir de forma eficaz é essencial em virtude dos 

riscos conhecidos para a segurança do paciente. Dessa forma, é imperativo que os métodos de 

ensino e de avaliação inovadores sejam empregados para apoiar o desenvolvimento do PC e 

aperfeiçoar os resultados de seu desempenho (Fero, 2010).  

Assim, currículos de enfermagem tentaram não só estimular o PC, mas também ter a 

certeza de que os estudantes completaram seus programas de Enfermagem com habilidades de 

PC bem desenvolvidas (Pitt, 2015). Nesse contexto, este estudo propõe identificar as 

estratégias utilizadas para a promoção do Pensamento Crítico durante o ensino nos cursos de 

graduação em Enfermagem. 

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática (RS) de literatura sobre as intervenções 

utilizadas para promoção do PC durante o ensino nos cursos de graduação em Enfermagem.  

A RS é um sumário de evidências provenientes de estudos primários conduzidos para 

responder uma questão específica de pesquisa. Utiliza um processo de revisão de literatura 

abrangente, imparcial e reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza o conjunto de evidências 

dos estudos científicos para obter uma visão geral e confiável da estimativa do efeito da 

intervenção. Permite uma análise mais consistente de subgrupos e responde perguntas não 

abordadas pelos estudos individualmente (Higgins e Greens, 2009). 

Ao iniciar o estudo, foi desenvolvido um protocolo de RS para mediar a busca ou 

amostragem e desenvolvimento da pesquisa, assim como manter o rigor que a pesquisa 

requer. Foram etapas do protocolo a identificação do tema, o objetivo, a seleção da questão 

norteadora, a seleção da amostra do estudo por meio da estratégia de busca nas bases de dados 

com utilização de descritores indexados, não indexados e sinonímias, a elaboração dos 

critérios de inclusão e exclusão do estudo, a categorização dos resultados, a avaliação dos 

estudos incluídos na revisão e por fim a síntese do conhecimento (Higgins e Greens, 2009). 
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A questão que norteou o desenvolvimento da pesquisa foi definida de acordo com a 

população, a intervenção e o desfecho pesquisado: Quais as estratégias de ensino utilizadas 

para promoção do PC nos estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem? 

Em relação aos critérios de elegibilidade, foram incluídos na pesquisa estudos do tipo 

experimentais, randomizados, controlados, realizados no contexto do ensino de graduação em 

Enfermagem e que utilizaram pelo menos uma intervenção de ensino para a promoção do PC, 

sem limite de recorte temporal.  

Entretanto, foram excluídos da amostra aqueles que abordaram o desenvolvimento 

do PC, mas não explicitaram a estratégia de ensino utilizada ou que não estavam disponíveis 

na íntegra nas bases selecionadas, assim como publicações dos tipos dissertações, teses, 

revisões de literatura, editoriais e notas ao editor e ainda os artigos duplicados, que só foram 

contabilizados uma vez. 

Para a seleção da amostra do estudo, realizou-se um levantamento dos textos nas 

bases de dados eletrônicas National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(PUBMED/MEDLINE), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), SCOPUS, Science Direct e Web of Science, no período de novembro a dezembro 

de 2015, no qual foram utilizados descritores indexados no MeSH e um vocabulário não 

indexado: “critical thinking” (1º). Os descritores indexados no MeSH ou as sinonímias: 

“students, nursing” (2º) ou “nursing students” (3º) (sinonímia);  “nursing education” (4º) ou 

“education nursing” (5º) (sinonímia) ou “nursing educations” (6º) (sinonímia). 

Quanto à seleção e classificação dos estudos, foi construída uma ficha de avaliação 

clínica para inclusão dos estudos e análise dos mesmos mediante a utilização do instrumento 

CASP – Randomised Controlled Trial Checklist para ensaios clínicos controlados e 

randomizados, desenvolvido pelo Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2015). Dessa 

forma, após a seleção dos estudos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão com a 

leitura na íntegra de todos os textos selecionados, esses foram classificados quanto à sua 

qualidade. 

O CASP consiste em um programa de avaliação crítica com um conjunto de oito 

instrumentos para análise de estudos de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, 

estudos de coorte, estudos de caso-controle, avaliações econômicas, estudos de diagnóstico, 

estudos qualitativos e regras de predição clínica. Como programa, objetiva capacitar os 

pesquisadores quanto às habilidades necessárias para tomar decisões (CASP, 2015). 

Na fase de análise e classificação procedeu-se também à extração das informações, 

organização, sumarização e formação do banco de dados. Para sistematização da avaliação 

http://media.wix.com/ugd/dded87_40b9ff0bf53840478331915a8ed8b2fb.pdf
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dos artigos selecionados, as informações foram extraídas com uso da ficha de extração dos 

dados, adaptada das “Diretrizes Metodológicas para elaboração de revisão sistemática e 

metanálise de ensaios clínicos randomizados” (Higgins e Greens, 2009). 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Foram identificadas 44.751 referências nas cinco bases de dados citadas por meio das 

estratégias de busca com os descritores. Na PUBMED/MEDLINE foram recuperadas 91 

referências; na CINAHL, 11.415 referências; na SCOPUS, 2.339 referências; na Science 

Direct, 759 referências; e na Web of Science, 30.147, respectivamente. 

Das 44.751 referências, foram selecionadas as que estavam disponíveis na íntegra, o que 

totalizou 10.217 textos. Estes foram revisados pelos pesquisadores da equipe e identificados 

poucos trabalhos com delineamento metodológico do tipo experimental randomizado 

controlado com ênfase na promoção do PC nos cursos de graduação em Enfermagem. A 

maioria dos artigos apresentou um método quantitativo, entretanto, com delineamento 

diferente do critério estabelecido.  

Na Figura 1 é apresentado o fluxograma com o processo de seleção dos estudos. Dos 47 

artigos selecionados após leitura completa, 30 eram do tipo quase experimental, houve um 

estudo piloto, dois estudos do tipo coorte e um estudo transversal. Estes 13 artigos 

recuperados foram avaliados pelo instrumento CASP e seis artigos preencheram os critérios 

de inclusão e de qualidade.  
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção e avaliação das referências encontradas. Natal, 

2016 

A partir da aplicação da Ficha de avaliação clínica, que incluiu a aplicação da questão 

norteadora e dos critérios de inclusão/exclusão no título no resumo e no texto[,] foi possível o 

alcance da amostra final desta pesquisa, representada por um artigo recuperado na CINAHL, 

um artigo na Science Direct e quatro artigos na SCOPUS, em um total de seis artigos 

selecionados. 

 

Avaliação da qualidade dos estudos selecionados 

A avaliação dos estudos por meio do instrumento CASP tem como objetivo estabelecer 

a validade, confiabilidade e as limitações dos métodos de pesquisa, resultados e possibilidade 

da aplicação da teoria na prática.  

Por meio da análise crítica, este instrumento determina a não aplicabilidade da pesquisa 

para a prática até que seja demonstrado que foram rigorosamente realizados, robustos em suas 

conclusões e relevantes para aplicação em seu próprio trabalho. Desta forma, é necessário 

fazer uso da habilidade de investigação e de análise crítica ao considerar a pesquisa, se esta é 

válida para mudanças viáveis ao desenvolver positivamente sua própria prática (Knowles, 

2011).  
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O instrumento CASP para estudos experimentais randomizados controlados é composto 

por 11 questões, subdividido em três seções. A seção A (questões 1 a 6) avalia a validade dos 

resultados dos estudos referentes à população e intervenção estudada, as características basais 

dos grupos intervenção e controle e o tratamento dado aos sujeitos de ambos os grupos. Nesta 

etapa, os estudos que apresentam algum ponto negativo são excluídos da análise mais 

detalhada.  

A seção B, referente às questões 7 e 8, avalia quais são os resultados dos estudos em 

relação ao desfecho primário. E a seção C, questões 9 a 11, é responsável pela avaliação da 

representatividade desses resultados em outro contexto.  

Dessa forma, os estudos selecionados foram submetidos a uma avaliação crítica em 

que apresentaram uma boa qualidade quanto aos aspectos metodológicos, aos desfechos e ao 

alcance dos objetivos propostos. Os setes estudos excluídos da pesquisa mediante avaliação 

do CASP não apresentaram um bom delineamento metodológico, principalmente quanto à 

randomização realizada nos grupos de pesquisa, e outros não esclareceram a estratégia de 

ensino utilizada para possibilitar o desenvolvimento do PC. 

A análise crítica dos artigos permite que as intervenções utilizadas para promover o 

PC sejam aplicadas em outras instituições de ensino, entretanto, deve-se levar em 

consideração a diferença existente entre os projetos pedagógicos que organizam os cursos de 

graduação em Enfermagem, assim como o local e a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento de cada intervenção pretendida. 

 

Caracterização dos artigos selecionados 

No Quadro 1 são apresentados os artigos que compõem a amostra final deste estudo. 

Durante a análise dos textos completos, foram perceptíveis a expressiva similaridade 

conceitual do PC e uma predominância dos estudos por escolha do tema abordado durante as 

intervenções no ensino da enfermagem clínica com ênfase no processo de enfermagem. 

Seis artigos foram incluídos nesta revisão sistemática (Tiwari, 2006; Hsu, 2004; 

Sullivan-Mann, 2009; Palese, 2008; Naber, 2014; Infante, 1989). Todos foram publicados no 

idioma inglês. Os estudos se realizaram na China (Tiwari, 2006), Taiwan (Hsu, 2004), 

Estados Unidos da América (Sullivan-Mann, 2009; Naber, 2014; Infante, 1989); e Itália 

(Palese, 2008). Dois desses estudos foram desenvolvidos em duas escolas diferentes 

concomitantemente (Palese, 2008; Naber, 2014). 
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Quadro1 – Autor/ano, objetivo e tema abordado pelo estudo - Natal, 2016 (n=6) 

Cód. Autor/Ano Objetivo Tema abordado 

A 

Tiwari, A; Lai, 

P; So, M; Yuen, 

K. (2006) 

Comparar os efeitos da aprendizagem 

baseada em problemas e palestras sobre o 

desenvolvimento do PC nos estudantes. 

Terapêutica de 

enfermagem. 

B 

Hsu, LL. (2004). Examinar os efeitos dos mapas conceituais 

na aprendizagem baseada em problemas 

com discussões de cenários clínicos nos 

resultados da aprendizagem de um curso de 

Enfermagem. 

Construção de plano 

de cuidados baseado 

no modelo de Roy. 

C 

Sullivan-Mann, 

J., Perron, C. A., 

Fellner, A. N. ( 

2009). 

Investigar o efeito do uso de simulação 

como estratégia de ensino sobre as 

habilidades de PC dos estudantes de 

enfermagem. 

Médico-cirúrgico, por 

meio dos cuidados de 

saúde. 

D 

Palese, A., 

Saiani, L., 

Brugnolli, A., 

Regattin, L. 

(2008). 

Estabelecer uma relação entre as estratégias 

tutoriais orientadas para aprimorar o PC e a 

precisão de raciocínio diagnóstico em duas 

faculdades de Enfermagem italianas com 

diferentes práticas educacionais. 

Hipótese diagnóstica 

mediante problemas 

de enfermagem. 

E 

Naber, J., Wyatt, 

TH. (2014). 

Testar a eficácia de uma nova intervenção 

de escrita reflexiva, com base no modelo de 

Paul (1993) de PC. 

Enfermagem clínica – 

saúde do adulto. 

F 

Infante, M. S., 

Forbes,E. J., 

Houldin, A. D., 

Naylor, M.D. 

(1989). 

Documentar resultados dos alunos obtidos 

pela utilização do modelo não tradicional de 

ensino de estudantes de enfermagem no 

laboratório clínico. 

Situações de interação 

enfermeiro-paciente 

em emergência. 

 

O ensino da enfermagem clínica envolve o estímulo e orientação constante dos 

estudantes em relação ao desenvolvimento do raciocínio clínico frente aos diversos problemas 

de enfermagem, assim como a capacidade de pensar criticamente.  

A aplicação constante do raciocínio clínico requer o uso de várias estratégias e 

formação contínua. No entanto, existem poucos estudos que relatem a melhoria do raciocínio 
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clínico e incluam estratégias reflexivas, que parecem mais apropriadas quando se considera os 

modelos de raciocínio clínico que abrangem questões psicossociais e estresse, a expressão de 

enfermeiros, valores e os dilemas éticos e morais que experimentam. Há, portanto, uma 

oportunidade de pesquisa no conhecimento sobre o assunto e a necessidade de testar 

estratégias e realizar novas pesquisas (Cerullo, 2010). 

Uma análise de conceito concluiu que o PC está além do processo de enfermagem e 

resolução de problemas, que requer tanto uma orientação filosófica para o pensamento quanto 

um processo cognitivo reconhecido pelo julgamento racional e pensamento reflexivo. Em 

termos de profissionalismo de enfermagem, o PC é uma base de conhecimentos poderosa, que 

permite aos enfermeiros analisarem as intervenções de enfermagem e os resultados potenciais 

e os efeitos das suas intervenções (Tajvidi,2014). 

Diante desse contexto é necessário investir na formação dos enfermeiros a partir dessa 

perspectiva. Alfaro-LeFreve (2014) propõe os benefícios do ensino do processo de 

enfermagem para o desenvolvimento do PC, uma vez que aquele proporciona uma forma 

organizada e sistemática de pensar no atendimento ao paciente. O processo de enfermagem 

promove um raciocínio seguro e eficaz, além de estimular o desenvolvimento do PC.  

 

Estratégias utilizadas para promoção do pensamento crítico  

O Quadro 2 detalha os experimentos realizados para alcançar os objetivos propostos em 

cada estudo. Há um predomínio da estratégia de ensino Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL), assim como uma predominância de estudos por sujeitos no início dos cursos de 

graduação em Enfermagem. Quanto ao número de participantes por braço do experimento, foi 

observada uma média de 43 estudantes por grupo, justificada nos estudos como amostra de 

conveniência. 

 

Quadro 2 – Sujeitos, intervenções, método e desfecho da amostra de estudos analisados - 

Natal, 2016 (n=6) 

 

Sujeitos Intervenções Método Desfecho 

Nº por 

braço 

GI/GC 

Período 

do curso 

Interven- 

ção 

Controle Duração Alocação 

sigilosa 

Diferença 

estatística 

para o PC 

A 40/39 1º ano PBL Palestra 6 meses Sim Positiva 

B 43/49 2º ano MC + PBL Ensino 4 meses Sim Positiva 
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tradicional  

C 25/25 2º ano 5 cenários 

de 

simulação 

3 cenários 

de 

simulação 

4 meses Sim 

 

Positiva 

D 41/41 

(Trento) 

39/29 

(Udine) 

 

1º ano Trento -

tutoria 

intensiva; 

Udine -

tutoria 

semanais 

Trento -

aulas de 

rotina; 

Udine -

tutoria 

rotina. 

6 meses Sim Positiva 

E 34/36 

 

1º ano 6 escritas 

reflexivas 

Sem 

escritas 

reflexivas 

2 meses Sim Sem 

diferença 

F 13/09 

 

1º ano Instrução da 

teoria com 

laboratório 

clínico 

Laboratório 

de rotina 

1 ano Sim Sem 

diferença  

Legenda: GI = Grupo Intervenção, GC = Grupo Controle, PBL = Problem Based Learning, 

MC = Mapas conceituais, PC = Pensamento crítico. 

 

Com as recentes mudanças na área da saúde, são exigidos maiores níveis de 

competência, para os enfermeiros responderem eficazmente a situações clínicas complexas. 

Para atender a essas necessidades internacionalmente identificadas, são necessárias estratégias 

de educação em enfermagem que apresentem maior eficácia (Shin, 2015). 

Uma revisão sistemática investigou estudos que utilizaram a PBL na promoção do PC 

e concluiu que se trata de uma estratégia utilizada no ensino superior em diferentes escolas, e 

reconhece o mérito dessa abordagem particular. Entretanto, não é uma abordagem que se 

adapte a todos, tanto do ponto de vista do estudante como do docente, o que justifica os 

diferentes resultados dos estudos incluídos, pela complexidade da PBL como uma estratégia 

educativa (Kong, 2014). 

O estudo A utilizou a PBL como abordagem de ensino no Grupo Intervenção e 

palestras para o Grupo Controle. Os pesquisadores utilizaram casos clínicos em papel com 

informações de pacientes reais em que os participantes deveriam gerar hipóteses, identificar; 
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priorizar e pesquisar os seus objetivos de aprendizagem, informar e aplicar novas informações 

adquiridas para o problema (Tiwari, 2006; Tajvidi, 2014). 

O estudo B também utilizou a abordagem de PBL, no entanto, associada à construção 

de Mapas Conceituais (MCs) dos casos clínicos discutidos pelos participantes do Grupo 

Intervenção. Nesse estudo, os sujeitos deveriam construir os MCs com os quatro conceitos do 

modelo de adaptação de Roy (fisiológica, autoconfiança, desempenho de papéis e 

interdependência) de acordo com o caso clínico mostrado por meio do filme “Hilary and 

Jackie” (Hsu, 2004). 

Acredita-se que a estratégia de ensino PBL seja uma abordagem de aprendizagem 

eficaz e que incentive os estudantes como aprendizes autônomos, assim como também apoie o 

desenvolvimento do PC, liderança, trabalho em equipe e algumas habilidades práticas (Kong, 

2014). Nessa revisão, os estudos A e B apresentaram um aumento no nível de PC do Grupo 

Intervenção quando comparado com o Grupo Controle. Entretanto, o estudo B não concluiu a 

PBL como uma intervenção que promova o PC, uma vez que está associada aos MCs e estes 

podem ser entendidos como uma variável de confusão. 

O mapeamento de conceitos fornece um modelo visual para os alunos e permite a 

percepção das interações e relações entre os aspectos biopsicossocial do paciente, sinais de 

doenças e sintomas, tratamento médico, medicamentos e o processo de enfermagem (Cook, 

2012). Dessa forma, compreende a importância da estratégia na formação dos enfermeiros e 

torna-se necessário que outros estudos com a abordagem metodológica em questão sejam 

desenvolvidos para avaliar os MCs como estratégia para mediar a promoção do PC. 

Ao utilizar a abordagem da PBL para a busca e interpretação de informação, o estudante 

pode pensar logicamente e de forma organizada sobre o encontro com o paciente. O PC sobre 

o que poderia ser a causa das queixas do paciente é reforçado por esse processo e facilita a 

aprendizagem. Os estudantes ganham confiança em sua capacidade de cuidar de pacientes e 

expandem a informação, o raciocínio lógico e a intuição fundada no conhecimento. Além 

disso, os estudantes desenvolverão uma base de conhecimento mais forte e o tempo junto ao 

preceptor será mais eficiente (Raterink, 2012). 

 O estudo C adotou os cenários de casos clínicos com simuladores de pacientes 

humanos como estratégia de ensino para mediar a promoção do PC. As estratégias de 

simulação têm sido utilizadas recentemente para reduzir a desconexão entre o ensino de 

enfermagem e o PC pelos enfermeiros à beira do leito (Shin, 2015). Um estudo desenvolvido 

na Coreia não identificou efeitos de PC em uma única exposição à simulação, portanto, 

concluiu que a maior quantidade de exposição ao material didático de simulação é necessária 
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para produzir ganhos significativos em PC entre estudantes de enfermagem. O mesmo estudo 

concluiu que os estudantes expostos a cinco cenários de simulação obtiveram um resultado 

mais significativo do que aqueles estudantes que só estiveram em contato com três cenários. 

Estratégias tutoriais orientadas também foram apresentadas no estudo D para aprimorar 

o PC e a precisão do raciocínio diagnóstico mediante dois casos clínicos simulados. O Grupo 

Intervenção teve acesso às estratégias tutoriais intensivas e uma sessão no laboratório de 

habilidades. Por se tratar de um estudo realizado em duas escolas diferentes, houve uma 

análise intra e interjulgamento dos resultados, em que os sujeitos do Grupo Intervenção 

demonstraram menor número de erros relacionados à precisão no diagnóstico e um nível mais 

acentuado no desenvolvimento do PC em comparação com o Grupo Controle. 

O estudo E, assim como o D, também foi realizado em duas escolas diferentes. Os 

autores adotaram a referência do modelo de Paul para o desenvolvimento PC (Paul, 

1993). Dessa forma, utilizaram a escrita reflexiva como estratégia para alcançar o melhor 

desenvolvimento do PC nos estudantes de enfermagem. A escrita reflexiva foi entendida 

como uma redação sobre uma atividade que os alunos tinham experimentado, tais como 

leituras em classe, rotações de casos clínicos, ou atividades em grupo, que destaca o que os 

alunos aprenderam com a atividade. O estudo não apresentou uma diferença significativa para 

o desenvolvimento do PC, entretanto, os autores destacaram o curto tempo de experimento e 

sugeriram estudos futuros com a escrita reflexiva com tempo de seguimento maior (Naber, 

2014).  

O estudo F apresentou o uso do laboratório clínico no ensino de enfermagem como 

estratégia para promover o PC. Os autores realizaram a sincronização de experiências de 

laboratório clínico com instrução na teoria de enfermagem por meio da colaboração efetiva de 

docentes, estudantes e profissionais de enfermagem. Os sujeitos foram avaliados quanto ao 

desenvolvimento do PC de testes baseados em vídeos curtos que simulavam situações de 

interação enfermeiro-paciente. Assim como o estudo E, este não apresentou diferença 

significativa entre os grupos para avaliação do PC. Este resultado pode ser atribuído à 

pequena amostra, apenas nove estudantes no Grupo Controle e 13 estudantes no Grupo 

Intervenção (Infante, 1989). 

Dessa forma, observa-se que o planejamento antes da realização do estudo é 

fundamental para ter um bom desenvolvimento da pesquisa e um resultado que possa ter uma 

boa validade externa. Assim como em outros estudos, os estudos E e F apresentaram 

resultados que não podem ser generalizados para outras situações, uma vez que utilizaram 

pequenas amostras ou pouco tempo de seguimento (Choi, 2014). 
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A inteligência e o PC dos enfermeiros melhoram por meio da metacognição (Lunney, 

2011). Logo, a utilização de estratégias comprovadamente eficazes que proporcionam a 

reflexão acerca do pensamento permite aos estudantes aplicarem a teoria à prática a partir da 

análise da teoria da pesquisa. Além disso, eles aplicam a prática à teoria, na medida em que 

usam sua experiência para uma análise prática dos conhecimentos da pesquisa apresentada 

(Knowles, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

A estratégia mais utilizada para promoção do PC no curso de graduação em 

Enfermagem foi a PBL. Entretanto, houve uma amostra de apenas seis estudos com 

delineamento experimental randomizado. Portanto, se faz necessário desenvolver estudos com 

alto rigor metodológico que avaliem a utilização de outras estratégias de ensino na promoção 

do PC, assim como a utilização de apenas uma estratégia de forma que viabilize a associação 

verdadeira com o nível de PC mensurado.  

No geral, os estudos analisados apresentaram pouca ênfase na forma de seleção dos 

sujeitos e quais métodos foram utilizados para manter o rigor metodológico no decorrer da 

pesquisa, além de executarem os experimentos em curto intervalo de tempo. 

As instituições de ensino precisam preparar os futuros profissionais enfermeiros para 

trabalharem em ambientes complexos com rápidas alterações de contexto, envolvidos com 

conflitos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde e doença. Assim, 

considerar o ensino de enfermagem mediado por estratégias que estimulem o PC é um 

diferencial positivo nos currículos de graduação. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA MENSURAR O PENSAMENTO CRÍTICO 

DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

 

RESUMO 

Objetivo: Identificar os instrumentos utilizados para mensuração do pensamento crítico 

desenvolvido pelos estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem. Projeto: Revisão 

sistemática de literatura. Fonte de dados: Cinco bases de dados eletrônicas foram utilizadas 

sem filtros geográficos, de idioma e tempo de publicação. Método: Foram pesquisados 

estudos experimentais que consideraram pelo menos um instrumento de mensuração para 

promoção do pensamento crítico em estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem. A 

busca pelos estudos se deu em três fases, a saber: revisão por título, resumo e texto completo 

de acordo com critérios pré-determinados. Todos os estudos incluídos foram avaliados quanto 

à sua qualidade por meio de um instrumento de classificação para estudos experimentais. 

Resultados: Foram selecionados quatro estudos, que trataram de três instrumentos utilizados 

para mensurar o pensamento crítico. Conclusão: O instrumento California Critical thinking 

Disposition Inventory foi o mais utilizado pelos estudos analisados.  

Palavras-chave: Pensamento Crítico; Estudantes de enfermagem; Avaliação; Escala. 

 

Destaques: Avaliação de estudos experimentais randomizados que mensuraram o pensamento 

crítico. 

 

INTRODUÇÃO 

O pensamento crítico (PC) é parte do processo de julgamento de autorregulação 

proposital. Este processo fornece uma ponderação fundamentada à interpretação interativa, 

análise, inferência e avaliação. É considerado como a base de julgamento profissional e tem o 

potencial para melhorar a qualidade das sentenças e decisões na prática clínica (Lin, 2013; 

Kim et al., 2014). 

Um estudo de análise de conceito definiu o PC como um processo de raciocínio 

lógico, situacional, proposital, orientado para os resultados. Trata-se de uma capacidade 

adquirida e em evolução, que se desenvolve individualmente e que tem como pré-requisitos as 

atitudes de professores, as habilidades dos estudantes, um corpo sistemático de 

conhecimentos derivado de necessidades dos pacientes e algumas mudanças na disciplina, tais 
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como integrar o curso de filosofia no currículo de enfermagem, praticar enfermagem com 

base nas normas profissionais e códigos de ética (Tajvidi et al., 2014). 

Em países da Europa, Ásia e América do Norte a educação em enfermagem tem 

promovido cada vez mais o estímulo ao desenvolvimento do PC nos estudantes. Os 

professores consideram a necessidade de desenvolvimento de estratégias de ensino e métodos 

mais eficazes que melhorem as habilidades de PC dos estudantes (Kim et al., 2014).  

Facione (2011) apresenta claramente as habilidades de inferência, interpretação, 

avaliação, explicação, autorregulação e análise necessárias ao desenvolvimento e 

aprimoramento do PC. Habilidades fracas de PC são percebidas por meio de erros repetidos, 

más decisões, a inação quando esta é necessária, além de pressupostos inexatos (Facione, 

2011; CCTST, 2016).  

A crescente complexidade dos cuidados de saúde nos cenários da prática de 

enfermagem exige que os enfermeiros utilizem as diferentes dimensões do pensamento 

crítico, bem como as habilidades comportamentais e afetivas no processo diagnóstico em 

enfermagem. Pressuposto fundamental para o ensino, pesquisa e assistência com vistas a 

formar pensadores com habilidades necessárias para o exercício de uma profissão humanística 

(Crossetti et al., 2014). 

Assim, as habilidades e atributos de disposição para o PC são fundamentais para o 

ensino da enfermagem, uma vez que eles incorporam uma busca por conhecimento mais 

aplicável em um determinado contexto (Lin, 2013).  

Portanto, este estudo objetiva identificar os instrumentos utilizados para mensuração 

do PC desenvolvido pelos estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo do tipo Revisão Sistemática (RS) de literatura, sobre as 

ferramentas utilizadas para mensurar o PC durante o ensino realizado pelos cursos de 

graduação em Enfermagem.  

A RS se refere a um estudo de revisão associado a uma questão de pesquisa claramente 

formulada que usa métodos explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar 

criticamente estudos relevantes a partir de artigos publicados anteriormente e relacionados 

com a questão de pesquisa. A principal característica desse tipo de revisão é que usa um 

rigoroso conjunto de critérios pelos quais avalia a confiabilidade e validade das pesquisas 

publicadas anteriormente (Higgins e Greens, 2009; Ham-Baloyi e Jordan, 2016). 



49 
 

Para viabilizar o desenvolvimento desta pesquisa foi elaborado um protocolo de RS 

com intuito de mediar a busca ou amostragem e desenvolvimento da pesquisa e manter o rigor 

necessário. Foram etapas do protocolo a identificação do tema, o objetivo, a seleção da 

questão norteadora, seleção da amostra do estudo por meio da estratégia de busca nas bases de 

dados com utilização de descritores controlados, não controlados e sinonímias, a elaboração 

dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, a categorização dos resultados, a avaliação dos 

estudos incluídos na revisão e, por fim, a síntese do conhecimento (Higgins e Greens, 2009; 

Ham-Baloyi e Jordan, 2016). 

A questão de pesquisa foi definida no formato do acrômio PICO, em que “P” 

representa a população, no caso os estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem; “I” 

representa a intervenção, que serão os instrumentos de medida do PC; “C” representa 

controle; e “O” representa o desfecho, ou seja, mensuração do PC nos estudantes de 

Enfermagem. Dessa forma, a questão norteadora para o desenvolvimento deste estudo foi: 

Quais as ferramentas utilizadas para mensuração do PC desenvolvido pelos estudantes dos 

cursos de graduação em Enfermagem? 

Em relação aos critérios de elegibilidade, foram incluídos na pesquisa somente 

estudos do tipo experimental que utilizaram pelo menos um instrumento para mensuração do 

PC, realizados no contexto do ensino de graduação em Enfermagem, sem recorte temporal, 

geográfico ou idiomático. Foram excluídos da amostra aqueles estudos que abordaram o 

desenvolvimento do PC, entretanto não quantificaram a sua avaliação com associação a 

instrumento ou que não estavam disponíveis na íntegra nas bases selecionadas por meio do 

proxy, o servidor que intermedia requisições de recursos da instituição de ensino provenientes 

da pesquisa, assim como publicações tipo dissertações, teses, revisão de literatura, editoriais e 

notas ao editor e, ainda, os artigos duplicados, que só foram contabilizados uma vez. 

A seleção da amostra do estudo aconteceu por meio de um levantamento dos textos 

nas bases de dados eletrônicas National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(PUBMED/MEDLINE), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), SCOPUS e Science Direct, no período de janeiro a fevereiro de 2016, nos quais 

foram utilizados descritores indexados no MeSH e um vocabulário não indexado: “critical 

thinking” (1º). Os descritores indexados no MeSH ou as sinonímias: “students, nursing” (2º) 

ou “nursing students” (3º) (sinonímia);  “nursing education” (4º) ou “education, nursing” (5º) 

(sinonímia) ou “nursing educations” (6º (sinonímia); “evaluation studies as topic” (7º) ou 

“evaluation” (8º) (sinonímia) ou “evaluations” (9º) (sinonímias); “weights and measures” (9º) 

ou “measures” (10º) (sinonímias) ou “measure” (sinonímias) ou “scales” (sinonímias). 
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Com esses descritores foram realizados dois cruzamentos, a saber: Cruzamento 1: 

students, nursing OR nursing students AND evaluation studies as topic OR evaluation OR 

evaluations AND nursing education OR education nursing OR nursing educations AND 

critical thinking; e Cruzamento 2: Students, nursing OR nursing students AND evaluation 

studies as topic OR evaluation OR evaluations AND weights and measures OR measures OR 

measure OR scales AND nursing education OR education nursing OR nursing educations 

AND critical thinking. 

Os estudos foram selecionados e classificados de acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão pré-estabelecidos no protocolo de pesquisa elaborado para esta RS e analisados 

mediante uso do instrumento CASP – Randomised Controlled Trial Checklist para ensaios 

clínicos controlados e randomizados, desenvolvido pelo Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP). Dessa forma, após a seleção dos estudos e aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão com a leitura na íntegra de todos os textos selecionados, eles foram classificados 

quanto à sua validade (CASP, 2016). 

O Critical Appraisal Skills Programme (CASP) consiste em um programa de 

avaliação crítica projetado para ser usado durante a leitura e análise de pesquisas científicas 

que disponibiliza oito instrumentos para análise de estudos de revisões sistemáticas, ensaios 

clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, avaliações econômicas, 

estudos de diagnóstico, estudos qualitativos e regras de predição clínica. Como programa, 

objetiva capacitar os pesquisadores quanto às habilidades necessárias para tomar decisões 

(CASP, 2016). 

Na fase de análise e classificação foram extraídas e organizadas as informações dos 

textos[,] com sumarização e formação do banco de dados. Para sistematização da avaliação 

dos artigos selecionados, as informações foram extraídas a partir da Ficha clínica de extração 

dos dados, adaptada das “Diretrizes Metodológicas para elaboração de revisão sistemática e 

metanálise de ensaios clínicos randomizados” (Higgins e Greens, 2009). 

 

RESULTADOS 

Foram identificadas 60.197 referências mediante os dois cruzamentos propostos nas 

quatro bases de dados selecionadas. A Figura 1 abaixo apresenta um fluxograma com o 

processo de seleção dos estudos. Foram rejeitados 21 artigos mediante leitura completa do 

texto, pois seis se tratavam de estudos pilotos, nove foram estudos que não mensuraram o PC, 

três apresentaram o delineamento metodológico do tipo coorte e três utilizaram delineamento 

misto sem mensuração do PC.  

http://media.wix.com/ugd/dded87_40b9ff0bf53840478331915a8ed8b2fb.pdf
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção e avaliação das referências 

encontradas. Natal, 2016 

 

Após o processo de triagem e avaliação com o instrumento CASP, foram 

identificados quatro artigos que preencheram todos os critérios de inclusão e de qualidade, 

dois recuperados na CINAHL e dois, na SCOPUS. 

 

Caracterização dos Estudos 

A análise da distribuição das publicações que mediram o PC evidenciou um interesse 

crescente pelo assunto nos últimos anos, de 2006 a 2015. A maior parte dos estudos foi 

desenvolvida no continente asiático, de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Autor/ano, local de realização do estudo, tema abordado e objetivo dos estudos da 

amostra – Natal, 2016 (n = 4)(.) 

Cód. Autor/Ano Local Tema abordado Objetivo 

A Lin, Z-C. 2013. Hualin, 

Taiwan 

Habilidades de 

cateterismo 

Comparar o efeito de 

aprendizagem cooperativa 

baseado com o aprendizado 

http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0260691711003406
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individual ambos de base 

tecnológica no PC.  

B Tiwari, A., Lai, P., 

So, M., Yuen, K. 

2006. 

Hong 

Kong, 

China 

Terapêutica de 

enfermagem 

Comparar os efeitos da 

aprendizagem baseada em 

problemas com palestras no PC. 

C Shin, H., Ma, H., 

Park, J., Ji, E. S., 

Kim, D. H. 2015. 

Seul,  

Coreia 

Enfermagem 

pediátrica 

Avaliar o efeito de uma 

simulação em um estágio de 

enfermagem e o efeito de 

diferentes números de 

exposições de simulação no PC. 

D Atay, S., Karabacak, 

Ü. 2012. 

Turquia Plano de 

cuidados em 

enfermagem 

clínica 

Analisar os efeitos de planos de 

saúde preparados por meio de 

Mapas Conceituais no PC. 

 

Em relação às estratégias utilizadas nos estudos, foram empregadas a Aprendizagem 

Cooperativa (A), a Aprendizagem Baseada em Problemas (B), a Simulação de Alta Fidelidade 

em diferentes números de exposição (C) e os Mapas Conceituais (D). Todas essas estratégias 

apresentaram resultados positivos para o desenvolvimento do PC ou para a disposição para o 

mesmo, referente ao tipo de instrumento utilizado no estudo.  

Todos os estudos realizaram a aplicação de questionários sociodemográficos que 

antecederam os estudos e apontaram para grupos controle e intervenção com processos de 

randomização eficazes e sem fator de confusão que pudesse interagir com o efeito das 

intervenções para os sujeitos. 

O estudo C, diferente dos demais, foi realizado em três escolas distintas 

simultaneamente, quando tendo sido feitas as comparações quanto ao número de exposições. 

A escola 1 teve apenas uma exposição de simulação, a escola 2 realizou duas exposições e a 

escola 3, três vezes. 

 

Descrição dos instrumentos utilizados e mensuração do PC 

O Quadro 2 apresenta os instrumentos utilizados nos estudos selecionados para 

mensurar o PC, a caracterização dessas ferramentas de acordo com as dimensões e os itens, o 

resultado do PC mensurado e a avaliação CASP. 
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Dentre os instrumentos empregados nos estudos da amostra, o California Critical 

Thinking Disposition Inventory (CCTDI) foi o mais frequente para examinar a disposição de 

PC dos estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem. 

 

Quadro 2 – Instrumentos, Dimensões e itens, Mensuração do Pensamento Crítico e 

Avaliação CASP, Natal, 2016 (n = 4) 

Cód. Instrumento Dimensões e Itens PC mensurado Avaliação 

CASP 

A Long-term Indwelling 

Catheterization 

Knowledge Assessment 

(LTICKA) e Long-

Term Indwelling 

Catheterization Video 

Error Discovering 

(LTICVCD) – 

LTICKA + LTICVCD 

LTICKA – 15 itens  

LTICVCD – 25 itens 

Grupo Intervenção 

(288,17±18,870); 

Grupo Controle 

(252,40±22,440). 

Adequado 

B California Critical 

Thinking Disposition 

Inventory (CCTDI) 

7 dimensões (75 itens): busca 

da verdade, amplitude mental, 

disposição para analisar; 

disposição para sistematizar, 

autoconfiança no raciocínio, 

curiosidade, maturidade 

cognitiva. 

Grupo Intervenção 

(diferença 

significativamente 

maior, p=0,0048 para 

o CCTDI geral). 

Adequado 

C Yoon Critical Thinking 

Disposition (YCTD) 

7 dimensões (27 itens): 

objetividade, prudência, 

sistematicidade, ânsia 

intelectual/curiosidade, 

lealdade intelectual, ceticismo 

saudável e autoconfiança. 

Escola 1: (M=99,26);  

Escola 2: (M=100,14) 

 Escola 3: 

(M=100, 42) 

Adequado 

D California Critical 

Thinking Disposition 

Inventory (CCTDI) 

7 dimensões (75 itens): busca 

da verdade, amplitude mental, 

disposição para analisar; 

Grupo Intervenção 

(247±16,4);  

Grupo Controle 

Adequado 
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disposição para sistematizar, 

autoconfiança no raciocínio, 

curiosidade, maturidade 

cognitiva. 

(225±19,2) 

 

DISCUSSÃO 

Foram encontrados três instrumentos diferentes nos estudos que mensuraram as 

habilidades de PC em estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem. Alguns têm sido 

usados repetidamente em pesquisas e dispõem de validade clara e dados de confiabilidade. No 

entanto, muitos deles são pouco conhecidos e ainda apresentam aplicações limitadas e 

nenhuma informação sobre sua validade ou confiabilidade relatada (Pitt et al., 2015). 

O California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) foi o instrumento 

mais utilizado nos estudos selecionados. Ele faz uso da definição de consenso do Relatório 

Delphi para o PC como base teórica para mensurar a disposição do pensamento crítico e sua 

ênfase se encontra nas habilidades (Facione, 1990; Kong et al., 2014).  

Os estudos B e D mensuraram o PC dos estudantes por meio da aplicação do CCTDI. 

Trata-se de uma ferramenta de escala Likert de 75 itens, com sete subescalas, que envolve os 

itens de busca pela verdade, mente aberta, analiticidade, sistematicidade, autoconfiança, 

curiosidade e maturidade cognitiva.  

Esse instrumento é baseado em competências gerais de PC isoladas a partir do 

conhecimento. Está disponível em vários idiomas e já foi aplicado em diversos estudos. Por 

ser de fácil manuseio, geralmente é selecionado pelos pesquisadores, assim como por sua 

capacidade de permear todas as áreas de conhecimento (Paul, 2014). 

Com base nas respostas do entrevistado, cada item possui uma pontuação de 1 a 6. 

Ao ser analisado o resultado individual, uma pontuação total CCTDI de 280 ou menos indica 

grave deficiência geral na disposição de PC, uma pontuação CCTDI total entre 280 e 350 

indica atitude ambivalente, e uma pontuação total CCTDI geral acima de 350 é consistente 

com uma indicação sólida de força na disposição para o PC (Gupta, 2012). 

Mediante a utilização do CCTDI em pesquisas, acredita-se que a ABP seja uma 

abordagem de aprendizagem eficaz que incentiva os estudantes como aprendizes autônomos, 

assim como fornece apoio para o desenvolvimento do PC, liderança e trabalho em equipe 

(Kong et al., 2014).  

 O estudo D analisou a construção de planos de cuidados em saúde desenvolvidos 

por meio da elaboração de Mapas Conceituais (MCs), quando comparados aos planos 
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desenvolvidos em colunas. Dessa forma, o estudo recomenda o mapeamento de conceitos 

como estratégia a ser incluída nos currículos e registra a satisfação dos participantes ao 

construírem MC (Atay e Karabacak, 2012).  

Esses resultados convergem com outro estudo em que os estudantes alcançaram 

melhores resultados em seus testes ao construírem MCs, quando comparados com aqueles que 

receberam os métodos tradicionais de ensino (Jaafarpour et al., 2016). 

 Esta constatação sugere que os MCs podem aumentar o aprendizado profundo e 

reduzir a aprendizagem transitória. A eficácia dos MCs nos estudantes de enfermagem para 

aprendizagem no contexto dos cuidados de saúde mental mostrou que reforçam a capacidade 

de definir conceitos, padrões e aumentam a capacidade de planejamento e avaliação da 

assistência de enfermagem. Além disso, são capazes de melhorar vários aspectos do PC 

(Moattari et al., 2014). 

Outros instrumentos utilizados nos estudos selecionados foram o Long-term 

Indwelling Catheterization Knowledge Assessment (LTICKA) e o Long-Term Indwelling 

Catheterization Video Error Discovering (LTICVCD). Essas escalas, quando associadas 

(LTICKA + LTICVCD), foram capazes de mensurar o PC. 

O LTICKA + LTICVCD foram aplicados para mensurar a capacidade de pensar 

criticamente dos estudantes de enfermagem mediante a aplicação da estratégia de ensino de 

Aprendizagem Cooperativa de base tecnológica comparada com a aprendizagem individual. 

Entretanto, trata-se de uma escala não padronizada de mensuração e não há informação 

quanto à sua validade ou confiabilidade relatada. 

O sucesso da Aprendizagem Cooperativa é percebido pelo nível do conhecimento 

desenvolvido, reconhecido pela participação ativa e pelo diálogo entre os estudantes, ao invés 

de aceitação passiva da informação (Lin, 2013). 

O estudo C, apesar de realizado em três escolas diferentes, apresentou uniformidade 

dos sujeitos no início do estudo, assim como o controle na utilização do mesmo material 

didático. Os professores responsáveis foram submetidos a um treinamento prévio para 

realização da intervenção e destacou-se como principal achado o aumento na pontuação geral 

de PC após o uso da simulação com mensuração por meio do YCTD (Shin, et al., 2015a). 

O desenvolvimento do YCTD foi baseado no CCTDI para os estudantes de 

enfermagem coreanos. As suas subcategorias são semelhantes aos do CCTDI, conforme a 

definição da American Philosophical Association de disposição para PC. As sete 

subcategorias do YCTD incluem objetividade, prudência, sistematicidade, ânsia 



56 
 

intelectual/curiosidade, lealdade intelectual, ceticismo saudável e autoconfiança (Shin et al., 

2015b). 

É considerado um instrumento confiável no formato de autoavaliação. Em cada 

universidade os estudantes participantes foram inseridos no estudo e convidados a usar o 

YCTD para avaliar o seu PC antes e após um estágio em enfermagem pediátrica clínica que 

incluiu um currículo de simulação integrada (Yang, 2010; Shin et al., 2015, b). 

O uso da simulação proporciona aos estudantes experiências de aprendizagens 

interativas em um ambiente seguro e controlado. Além disso, a adoção da simulação como um 

método de ensino clínico se apresentou como uma experiência valiosa para o aprendizado de 

habilidades psicomotoras e desenvolvimento do PC (Aqel e Muayyad, 2014). 

A avaliação dos resultados encontrados neste estudo evidenciou a importância de 

mensuração do PC, e principalmente das habilidades para pensar criticamente. Mensurar o PC 

é parte essencial para identificação dos déficits de desenvolvimento de capacidades cognitivas 

dos estudantes, bem como para demonstrar a eficácia de distintas estratégias de ensino (Carter 

et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

O instrumento CCTDI foi o mais utilizado para mensurar o PC, possivelmente em 

razão de se tratar de um material disponível em vários idiomas e de fácil aplicação, com 

validade e confiabilidade já testadas, o que possibilita o seu uso e difusão em estudos por 

diversas partes do mundo. 

Recomenda-se a realização de mais pesquisas com delineamento do tipo 

experimental sobre o tema, uma vez que este tipo de estudo permite identificar o efeito exato 

de uma intervenção e é considerado o padrão ouro para produção de evidências. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 Analisar os níveis de Pensamento Crítico desenvolvidos em estudantes de graduação em 

Enfermagem mediante uma intervenção de ensino com uso de Mapas Conceituais. 

 

 

 2.2 Específicos 

 Analisar os níveis de Pensamento Crítico mensurados em estudantes de graduação em 

Enfermagem mediante uma intervenção de ensino com uso de Mapas Conceituais. 

 

 Comparar os níveis de Pensamento Crítico desenvolvidos em estudantes de graduação em 

Enfermagem mediante uma intervenção de ensino com uso de Mapas Conceituais em 

instituições de ensino de duas regiões brasileiras. 

 

 Medir individualmente cada habilidade ou atributo cognitivo que constitui o Pensamento 

Crítico desenvolvido em estudantes de graduação em Enfermagem mediante uma 

intervenção de ensino com uso de Mapas Conceituais. 

 

 Analisar o desenvolvimento de cada uma das habilidades ou atributos cognitivos que 

compõem o Pensamento Crítico de estudantes dos cursos de graduação em Enfermagem de 

duas instituições públicas de ensino superior de distintas regiões brasileiras. 
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3 HIPÓTESE  

 

 O ensino mediado pela construção de mapas conceituais promove maiores níveis de 

desenvolvimento do pensamento crítico geral e de suas habilidades ou atributos 

cognitivos em estudantes de cursos de graduação em Enfermagem.  
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4 MÉTODO 

 

Esta pesquisa versa sobre uma proposta de formação com vistas à aprendizagem e 

capacidade de desenvolvimento do PC em estudantes dos cursos de graduação em 

Enfermagem de duas instituições de ensino superior públicas de diferentes regiões brasileiras. 

Foi realizada à luz dos fundamentos teóricos de David Paul Ausubel, Peter A. Facione 

e Joseph Donald Novak quanto à capacidade de aprendizagem de conceitos e preposições e o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes dos cursos de graduação em 

Enfermagem das Universidades Federais do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, para 

aplicação nas práticas de Enfermagem referentes aos conteúdos específicos de Suporte 

Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC). 

Esse conteúdo foi selecionado por se tratar de um assunto comum nos cursos de 

graduação em Enfermagem e por seguir um rigor científico e metodológico sugerido pela 

American Heart Association (AHA), divulgado em suas diretrizes atualizadas periodicamente, 

que serve como referência para os profissionais de saúde por todo o mundo. 

O conhecimento sobre o SAVC consiste em um requisito obrigatório aos enfermeiros 

com atuação em diversas áreas, principalmente em cuidados críticos. Este tópico de ensino foi 

selecionado com a intenção de promover um aprimoramento dos conhecimentos específicos e 

aumentar as chances de sobrevivência de pacientes que sofrem parada cardiorrespiratória 

(WILLIANS, 2011; ADÃO; SANTOS, 2012). 

As diretrizes da AHA de 2015 trouxeram mudanças significativas para os algoritmos e 

recomendações específicas para o SAVC. Assim, a educação consiste num componente 

importante de uma transição para a implementação dessas mudanças.   

 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de avaliação com abordagem quantitativa, do tipo experimental, 

com delineamento antes/depois, randomizado e duplo-cego. 

A pesquisa experimental difere da não experimental em um aspecto importante, 

quando o pesquisador que usa o delineamento experimental é um agente ativo, mais do que 

um observador passivo. Para se qualificar como um experimento, o delineamento necessita 

possuir ao menos três propriedades, que são a manipulação, o controle e a randomização 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2006). 

 Pela manipulação o pesquisador controla a variável independente e depois observa o 

seu efeito sobre a variável dependente. Essa manipulação é possível por meio de um 
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tratamento experimental (ou intervenção) a alguns sujeitos, enquanto que suspende a 

administração nos outros (POLIT; BECK; HUNGLER, 2006). 

Neste estudo, a variável independente principal é a estratégia de ensino utilizada, que 

consiste nos Mapas Conceituais (MCs), e a variável dependente é o nível do PC desenvolvido 

pelos estudantes. 

A composição dos grupos controle e experimento foi realizada com alocação dos 

sujeitos de forma aleatória, com o cuidado de pareamento entre os dois grupos por seriação de 

formação dos participantes, sexo, idade e ocupação. Após a intervenção, os pesquisadores não 

tiveram acesso ao produto dos dois grupos, que foram os mapas conceituais elaborados, de 

forma que a análise obedeceu ao critério da randomização para avaliação dos resultados.  

A Figura 1 ilustra o delineamento utilizado na condução do estudo, de forma que os 

grupos controle e experimento foram testados antes e após a intervenção proposta. 

 

 

Figura 1: Delineamento de condução do estudo 

 

4.2 Local e ambiente 

O estudo foi realizado intencionalmente com estudantes dos cursos de graduação em 

Enfermagem de duas regiões brasileiras distintas, um na Região Nordeste e outro na Região 

Sul. O propósito da escolha foi possibilitar uma análise do processo de aprendizagem em 

instituições semelhantes, porém, localizadas em estados com características bem 

diversificadas, desde aspectos econômicos, sociais, de desenvolvimento, que podem tocar os 

aspectos relacionados às características da formação e, consequentemente, os níveis de PC 

desenvolvidos durante a formação inicial de enfermeiros.  
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Foi realizado junto ao Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da 

Saúde da UFRN, do campus Central de Natal/RN,]e à Escola de Enfermagem da UFRGS em 

seu campus em Porto Alegre/RS.  

A sede da UFRN está situada em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

localizada na Região Nordeste do Brasil, que apresenta uma população estimada de 

3.474.998, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,684 (IBGE, 2013). É 

uma instituição com 58 anos de existência, que atualmente oferece 84 cursos de graduação 

presenciais, nove cursos de graduação a distância e 128 cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu. Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 37.000 estudantes entre cursos de 

graduação e pós-graduação, 3.146 servidores técnico-administrativos e dois mil docentes 

efetivos, além dos professores substitutos e visitantes (UFRN, 2016). 

O Departamento de Enfermagem (DENFER), responsável pelo desenvolvimento do 

curso de graduação em Enfermagem da UFRN, visa à formação do bacharéis em Enfermagem 

de forma crítica, reflexiva, que possa torná-los capazes de compreender e intervir no processo 

de produção dos serviços de saúde e atender às necessidades sociais relativas à sua área de 

atuação, através de uma ação transformadora. O curso, com mais de 500 alunos, é 

desenvolvido nos turnos matutino e vespertino, na modalidade de bacharelado (UFRN, 2016). 

A UFRGS tem sua sede em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, 

localizada na Região Sul do país, e apresenta uma população estimada de 11.286.500 e um 

IDH de 0,746 (IBGE, 2013). É uma instituição centenária que oferece 93 cursos de graduação 

presenciais, um curso de graduação a distância e 217 cursos de pós-graduação entre 

especializações, mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico e doutorado. Sua 

comunidade acadêmica é formada por mais de 64.000 estudantes, entre cursos de graduação e 

pós-graduação, 2.727 servidores técnico-administrativos e 2.746 docentes efetivos, além dos 

professores substitutos, visitantes e os funcionários terceirizados (UFRGS, 2017). 

A Escola de Enfermagem (EEN) da UFRGS foi criada em 1950 com o curso de 

bacharelado em Enfermagem em seu campus central em Porto Alegre. Atualmente oferece 

também o curso de Bacharelado em Análise de Políticas e Sistemas de Saúde (UFRGS, 2017). 

A EEN/UFRGS é composta pelos Departamentos de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

Enfermagem Materno-Infantil e de Assistência e Orientação Profissional, e tem como missão 

proporcionar condições e investir na formação de profissionais críticos e competentes, aptos a 

atender as necessidades de saúde da população e acompanhar os avanços das ciências e a 

evolução do ensino (UFRGS, 2012). 
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A EEN/UFRGS fez parte deste estudo por contar com professores pesquisadores com 

experiência e domínio sobre a temática, tanto relacionada aos MCs quanto em relação ao PC 

na formação em Enfermagem, com publicação científica sobre o objeto em estudo, além de 

disponibilizar todos os recursos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. 

Em ambas as instituições, foi possível desenvolver todas as atividades teóricas e 

práticas com os mesmos recursos materiais e humanos. Foram utilizados os espaços físicos 

disponíveis como ambientes de coleta de dados, tais como salas de aulas teóricas, laboratórios 

de informática, laboratórios de habilidades práticas em Enfermagem e de Enfermagem Clínica 

para o SAVC, com disposição de manequins, equipamentos e insumos para todas as 

atividades práticas executadas. 

 

4.3 Período da Intervenção 

A intervenção com arrolamento dos sujeitos aconteceu durante o segundo semestre 

letivo de 2015 e o primeiro de 2016. Nesse período, foi realizada a intervenção de ensino 

proposta, que consistiu de um curso de extensão com duração de 60 horas, oferecido em três 

repetições escalonadas tanto para o Grupo Controle quanto para o de experimento, executadas 

simultaneamente, em dias alternados. 

As repetições escalonadas ocorreram em momentos sequenciais, quando foram 

ofertadas duas turmas para o curso do campus de Natal da UFRN e uma para o curso do 

campus de Porto Alegre da UFRGS. 

Vale esclarecer que as diretrizes da AHA foram atualizadas em outubro de 2015, 

quando a primeira etapa da coleta de dados já havia sido realizada, entretanto, foi ofertado aos 

participantes um material pedagógico adicional com as alterações realizadas. Para as demais 

etapas da coleta de dados, o curso foi devidamente atualizado de acordo com as orientações 

da AHA 2015. 

 

4.4 População e amostra 

Os cursos de graduação em Enfermagem da UFRN e da UFRGS apresentam 

estruturas curriculares semelhantes, com componentes curriculares que tratam da temática 

eleita para execução da intervenção de ensino proposta (UFRN, 2008; UFRGS, 2012). 

Dessa forma, constituíram a população do estudo os estudantes dos cursos de 

graduação em Enfermagem, da modalidade bacharelado, ofertados pelas escolas estudadas. 

Foram considerados elegíveis para o estudo aqueles estudantes matriculados a partir dos 
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períodos dos cursos que já tivessem ofertado o componente curricular sobre o tema, que 

foram estudantes a partir do sexto período em ambas as escolas. 

Assim, os dois cursos apresentaram juntos cerca de 200 estudantes que atenderam ao 

primeiro critério de inclusão para composição da amostra. 

O processo de obtenção da amostra foi não probabilístico, por conveniência, com 

participação voluntária e por conglomerados, de acordo com o período em que os estudantes 

se encontravam matriculados no momento de composição dos sujeitos participantes, e com 

aqueles que apresentaram interesse em participar da pesquisa. 

Dessa forma, a amostra final foi composta por 77 estudantes, entre o sexto e nono 

períodos dos cursos de graduação em Enfermagem. Para cada estudante foi atribuído um 

número de identificação para que os escores pré e pós-testes fossem analisados 

posteriormente de forma a compará-los, bem como forma de manutenção do anonimato dos 

participantes. 

Estudos anteriores sugerem esse número amostral como suficiente, pois, após a 

realização de uma análise de poder, estimou-se que uma amostra mínima de 65 participantes 

renderia pelo menos poder de 0,80 para 95% de confiança (CARTER; CREEDY; 

SIDEBOTHAM, 2016; CRESWELL, 2011).  

Portanto, este estudo foi realizado com estudantes das duas universidades, quando 38 

compuseram o Grupo Controle (GC) e 39, o Grupo Experimento (GE). 

 

4.5 Intervenção e experimento 

Consistiu em um curso de extensão realizado nos locais eleitos para realização do 

estudo, cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da 

instituição proponente da pesquisa. Todos os participantes que concluíram o curso com 

frequência mínima de 75% da carga horária foram certificados como participantes de um 

curso de extensão universitária pela UFRN. 

Durante a etapa de planejamento do curso, foi considerado o perfil de competência 

esperado do pesquisador responsável por ministrar o curso. Este realizou treinamentos 

teóricos práticos com profissionais da área, professores com expertise na temática e 

aprofundamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Dessa forma, foram selecionadas as competências clínicas teóricas e práticas a serem 

desenvolvidas durante o curso para os conteúdos de Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia (SAVC), embasadas em evidências científicas que nortearam as diretrizes da 

http://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S155730871630021X#bb0025
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AHA com o objetivo de aprimorar os conhecimentos dos estudantes e suscitar 

questionamentos que simularam contextos diferentes encontrados na realidade prática. 

O curso foi desenvolvido na modalidade presencial, com carga horária total de 60 

horas, por um período de 30 dias, em encontros com duração de 4 horas cada, num total de 

nove encontros presenciais, acrescido de atividades semipresenciais. 

 Os conteúdos abordados no curso incluíram arritmias cardíacas; desfibrilação; 

técnicas intravenosas de administração de medicamentos; farmacologia cardiovascular; 

síndromes coronárias; Acidente Vascular Encefálico (AVE); aspectos éticos aplicados ao 

SAV; técnicas de ventilação com e sem equipamentos; ressuscitação cardiorrespiratória; 

desobstrução das vias aéreas em adultos; e execução dos algoritmos do SAVC.  

Os conteúdos relacionados foram articulados em aulas teóricas e práticas em salas de 

aula, nos laboratórios de habilidades práticas e no laboratório de informática do Departamento 

de Enfermagem da UFRN e da Escola de Enfermagem da UFRGS. O curso foi ministrado 

para o GC e o GE com os  mesmos objetivos, conteúdos programáticos e carga horária.  

Para o GC foi utilizado o método tradicional de ensino com uso de estudos de casos 

clínicos para discussão e resolução, e para o GE o método de ensino tomou por base os 

pressupostos da TAS aplicados por meio do uso de MCs associados aos mesmos casos 

clínicos utilizados nas atividades com o GC. Portanto, a construção dos MCs consistiu no 

experimento de ensino a ser avaliado para o desenvolvimento do PC dos participantes. 

A escolha pelos MCs como intervenção a ser experimentada para desenvolvimento 

do PC se deu em razão dos resultados encontrados por um estudo de revisão sistemática que o 

apontou como uma das principais estratégias utilizadas para essa finalidade, conforme consta 

na seção revisão de literatura. 
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Figura 2: Delineamento para condução do experimento 

 

4.6 Instrumentos de coleta de dados  

A necessidade de desenvolver o PC em formação é clara como desafio para a 

formação de profissionais críticos e participantes na construção do conhecimento. Entretanto, 

avaliar seu desenvolvimento e mensurá-lo consiste num grande desafio para a ciência. Este 

estudo buscou mensurar o PC desenvolvido por meio do método tradicional de ensino 

comparado com a proposta da abordagem de ensino pautada na TAS aliada à elaboração de 

MCs para desenvolvimento do PC.  

Para essa mensuração, vários instrumentos têm sido desenvolvidos para medir as 

habilidades de pensamento crítico (NIU, 2013). Para fins deste estudo, foi adotado o 

California Critical Thinking Skills Test (CCTST), desenvolvido por Peter A. Facione com o 

apoio de uma divisão da California Academic Press denominada Insight Assessment, que o 

comercializa (FACIONE, 2010). Tal escolha se deu em razão do resultado encontrado em 

estudo de revisão sistemática previamente realizado, constante na seção revisão de literatura. 

O CCTST é o principal teste de habilidades de pensamento utilizado hoje no mundo. 

Tem sido usado nos EUA e em traduções autorizadas em todo o mundo com populações de 
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estudantes de pós-graduação, populações adultas de nível executivo e estudantes de graduação 

em todas as áreas do conhecimento (FACIONE, 2010, FACIONE, 1990b, CCTST, 2016).  

O CCTST não é de domínio público e para ter acesso é necessária a aquisição das 

licenças, vendidas individualmente para uso dos pesquisadores na avaliação do PC.  

Mesmo com todos os custos, o teste consistiu de suma importância para a avaliação do 

PC em estudantes, uma vez que foi validado e traduzido para diversos idiomas, inclusive o 

português, e utilizado em vários países em diversas áreas de formação profissional (CCTST, 

2016). 

Para viabilizar a coleta de dados, os estudantes responderam ao teste CCTST no início 

e final do curso de extensão realizado, de forma a caracterizar o pré e pós-teste, bem como 

preencheram o questionário de caracterização sociodemográfica no início do curso 

(APÊNDICE A). Por se tratar de um estudo experimental com delineamento antes/depois, foi 

utilizado um total de 154 testes CCTST. 

De acordo com Manual do CCTST (2016), o PC Geral é classificado como Superior, 

Forte, Moderado, Fraco ou Não Manifestado. O PC Geral Superior com pontuação entre 24 e 

34 acertos indica habilidade superior à vasta maioria dos testados. Competências no nível 

superior são consistentes com o potencial para uma aprendizagem mais avançada e liderança. 

O PC Geral forte (19-23) é consistente com o potencial para o sucesso acadêmico e 

desenvolvimento de carreira. Já o PC Geral Moderado (13-18) indica a capacidade de desafios 

relacionados a habilidades quando envolvido na resolução de problemas e tomada de decisão 

reflexiva associada com a aprendizagem. Um PC Geral Fraco (8-12) é um resultado preditivo 

de dificuldades com demandas educacionais e relacionadas ao emprego para a resolução 

reflexiva de problemas e tomada de decisão reflexiva. O PC Geral Não Manifestado (0-7) 

consiste em insuficiência do avaliado, com evidente fadiga cognitiva ou possíveis problemas 

de leitura ou compreensão da linguagem (CCTST, 2016). 

 

 4.7 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em dois momentos. O primeiro ocorreu antes de 

iniciar a intervenção, no primeiro dia do curso de extensão, e o segundo, em seu último dia. 

Para viabilização da coleta, foram necessários quatro pesquisadores; o primeiro destes 

realizou a coordenação das ações.  

O segundo foi o pesquisador responsável por ministrar a intervenção/curso de 

extensão; o terceiro foi o responsável por coletar os instrumentos aplicados, o pré e pós-teste, 

com a responsabilidade de manter o anonimato dos sujeitos da pesquisa; e o quarto foi o 
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responsável pela compilação dos dados para análise a partir dos códigos de identificação dos 

sujeitos, que estavam sob domínio exclusivo do segundo membro da equipe.  

Foram necessários também monitores para viabilizar todo o processo e manter a 

organização e fidedignidade do desenho metodológico do estudo, sem ferir nenhum preceito 

ético ou moral. Dessa forma, o primeiro pesquisador não teve acesso aos instrumentos e não 

foi capaz de identificar os sujeitos de pesquisa e os grupos a que pertenciam. 

Todos os procedimentos foram realizados da mesma forma nas duas escolas 

participantes do estudo, de modo que não houve nenhuma diferença na execução da coleta de 

dados, que contou com o mesmo número de membros da equipe de pesquisa em cada 

momento. 

 

4.8 Análise dos dados 

Foi utilizada a estatística descritiva inferencial para análise dos dados e teste da 

hipótese sugerida. Os dados socioeconômicos e os resultados das pontuações para PC foram 

compilados em uma planilha no Programa estatístico SPSS
®
 versão 20.0, codificados para as 

respectivas análises e expostos em forma de tabelas e gráficos. 

Para as variáveis numéricas, foram apresentadas medidas de tendência central e de 

dispersão. Utilizou-se também o teste t de Student para comparação das médias entre as 

variáveis, com intervalo de confiança de 95%.  

Todos os instrumentos do CCTST utilizados por este estudo foram enviados aos 

Estados Unidos da América para o Insight Assessment, responsável pela análise descritiva 

referente à pontuação geral do PC e suas respectivas habilidades parciais. O Insight 

Assessment estabelece, ao comercializar o teste, que toda a sua análise seja exclusivamente 

realizada por sua equipe, que oportuniza um pacote cujo conteúdo é formado por um manual 

de treinamento para sua utilização, com descrição das características constitutivas do teste e 

quais os atributos a serem avaliados. Este estabelece condições ideais a serem providenciadas 

para que os resultados sejam fidedignos ao encontrado, bem como oferecem a forma impressa 

ou eletrônica para escolha de uma destas opções para uso. Para este estudo, o teste impresso 

foi o adotado. 

Essa empresa estabelece ainda um funcionário devidamente treinado, responsável 

por todo o contato para dúvidas, recebimento dos testes e envio dos resultados, com tempo 

disponível inclusive por telefone para assessoramento. Os testes adquiridos, bem como o 

período para sua devida análise possuem validade de um ano, a partir de sua aquisição. Uma 

condição estabelecida entre a empresa e o pesquisador responsável por meio de contrato 
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firmado é o de não publicizar o teste, que somente mediante licença pode ser adquirido para 

fins extremamente específicos. A qualquer tempo, dúvidas de avaliadores ou parecerista sobre 

os resultados podem ser enviadas diretamente ao Insight Assessment, que são respondidas. Tal 

razão justifica o fato de o teste não estar anexado a este relatório. 

 Dessa forma, o pesquisador responsável pela análise também não obteve acesso a 

dados que permitissem identificar os sujeitos participantes, bem como a qual grupo de 

pesquisa pertenciam. 

 

4.9 Aspectos éticos 

O Protocolo de Pesquisa deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com a Resolução 

nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, a qual trata da 

pesquisa com seres humanos, e foi aprovado em seus aspectos éticos e metodológicos, sob o 

Parecer número 752.501 e CAAE número 33917214.9.0000.5537(ANEXO A). 

Foram solicitadas e recebidas autorizações das instituições onde a pesquisa foi 

realizada, com parecer de aprovação pela Comissão de Graduação da Escola de Enfermagem 

(COMGRAD/EENF) da UFRGS (ANEXO B) e pelo Departamento de Enfermagem da 

UFRN (ANEXO C). 

Com base na Resolução nº. 466/12 para recrutamento dos sujeitos, foi utilizado um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B), aplicado pelos 

pesquisadores responsáveis e seus colaboradores. O TCLE foi obtido após explicação sobre as 

características do estudo, bem como seus objetivos, finalidades, e com plena aceitação por 

parte dos estudantes, que tiveram sua identidade preservada. O termo foi assinado por todos 

em duas vias de igual teor; uma via foi entregue ao participante e a outra arquivada em local 

destinado a esta finalidade, sob responsabilidade da equipe de pesquisa. 

Foram previamente estabelecidos como critérios para o cancelamento ou suspensão da 

pesquisa a condição de haver recusa pela maior parte dos participantes pretendidos para o 

estudo e/ou recusa em assinar o TCLE. Foram de igual forma obedecidos os princípios 

fundamentais da Bioética inerentes à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

 

4.10 Financiamento 

 A realização deste estudo contou com financiamento pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do edital Universal CNPq 

2015-2017, Processo 445232/2014-5, bem como com recursos da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio de bolsa de estudos de 

inclusão social, além de recursos da UFRN e CNPq para fins de bolsas de iniciação científica 

de membros participantes da equipe executora do projeto. 

 O estudo teve à sua disposição para execução de todas as fases previstas a 

infraestrutura, os materiais de consumo e recursos humanos da Escola de Enfermagem da 

UFRGS e do Departamento de Enfermagem e da Escola de Saúde da UFRN. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção está estruturada em cinco tópicos e apresentada de acordo com os 

resultados obtidos a partir da intervenção de ensino realizada nos cursos de graduação em 

Enfermagem de duas instituições de ensino superiores públicas localizadas nas Regiões 

Nordeste e Sul do Brasil. 

 

5.1 Caracterização sociodemográfica dos estudantes de graduação em Enfermagem  

 

Os dados demográficos foram analisados com a intenção de tratar as características 

basais para comparação direta. Participaram do estudo 77 estudantes dos cursos de graduação 

em Enfermagem; destes, 38 foram alocados ao GC e 39, ao GE.  

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram a adequada randomização que 

antecedeu a realização do curso da intervenção, onde os dados sociodemográficos 

demonstram que os grupos eram semelhantes. Observa-se que ambos foram constituídos por 

mulheres majoritariamente, com média de idade superior a 23 anos. 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica dos estudantes de Enfermagem dos dois cursos 

participantes do estudo. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=77) 

Categoria Grupo Controle (n=38) Grupo Experimento (n=39) 

n    (%) n    (%) 

Sexo   

   Masculino 06 (15,78) 02 (5,12) 

   Feminino 32 (84,22)  37 (94,88) 

Idade* 23,57 (±2,40) 23,05 (±4,4) 

Período do Curso*   6,81 (±1,03) 6,97 (±1,02) 

Ensino Médio   

   Público 18 (47,36) 15 (38,46) 

   Privado 20 (52,64) 24 (61,54) 

Vínculo Empregatício   

   Sim 04 (10,52) 04 (10,25) 

   Não 34 (89,48) 35 (89,75) 

Estado Civil   

   Casado  02 (5,26) 01 (2,56) 

   Solteiro 34 (89,48) 38 (97,44) 

29 
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   União Estável 02 (05,26) 0 (0) 
*Variável expressa em média e desvio padrão. 

 

Quanto à análise sociodemográfica dos estudantes por instituição de ensino, assim 

como a análise geral, apresentou que os participantes do estudo das duas instituições eram em 

sua maioria do sexo feminino, com idades médias similares (UFRGS=20,71 e 

UFRN=22,12). A diferença mais expressiva entre os estudantes das instituições se referiu à 

natureza da escola de formação do Ensino Médio, quando a UFRGS teve a maioria dos 

participantes provenientes de escolas públicas e a UFRN, de escolas privadas. Assim, 

percebe-se que os estudantes do nível médio das escolas da Região Sul do país têm acesso ao 

ensino superior público federal, o que não aconteceu com a maior parte dos sujeitos da Região 

Nordeste. Entretanto, foi possível realizar uma randomização adequada entre os grupos, uma 

vez que se percebeu uma uniformidade de características para os dois grupos. 

 

Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica dos estudantes de Enfermagem dos cursos da 

UFRGS e da UFRN participantes do estudo. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=77) 

Categorias UFRGS (n=21) UFRN (n=56) 

 GC
* 

GE
** 

Total GC GE Total 

Sexo       

  Masculino 02 00 02 (9,52) 04 02 06 (10,72) 

  Feminino 10 09  19 (90,48) 22 28 50 (89,28) 

Idade* 23,75 

(3,01) 

26,00 

(7,95) 

20,71 

(6,95) 

22,07 

(2,26) 

22,16  

(2,11) 

22,12 

(2,13) 

Período do 

Curso
***

 

7,25 

(0,47) 

7,00 

(0,5) 

7,14 

(1,01) 

6,61 

(0,32) 

6,96 

(0,21) 

6,80 

(1,01) 

Ensino Médio       

Público 08 05 12 (57,15) 10 10 20 (35,71) 

Privado 04 04 08 (42,85) 16 20 36 (64,29) 

Vínculo 

empregatício 

      

Sim 02 03 05 (23,80) 02 01 03 (5,35) 

Não 10 06 16 (76,20) 24 29 53 (94,65) 

Estado Civil       
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Casado 00 00  00 (00) 02 01 03 (5,36) 

Solteiro 11 09 20 (95,24) 23 29 52 (92,86) 

União Estável 01 00 01 (4,76) 01 00 01(1,78) 

*
GC: Grupo Controle, 

**
 GE: Grupo Experimento, 

***
 Variável expressa em média e desvio padrão. 

 

5.2 Mensuração do Pensamento Crítico geral em estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem  

 

Para mensuração do PC foi utilizado o CCTST, aplicado aos estudantes de graduação 

em Enfermagem antes do início do curso de extensão e após o encerramento do mesmo. Os 

resultados do teste são computados pela empresa Insight Assessment, que o comercializa. 

Foram obtidas as pontuações médias globais de PC para o GC no pré-teste de 15 (DP = 3,5) e 

para o GE de 14,1 (DP = 3,7), e no pós-teste para o GC de 14,6 (DP = 3,9) e para o GE de 

14,1 (DP = 3,4), conforme apresentado na Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Média Geral do Pensamento Crítico nos grupos controle e experimento. Natal/RN, 

Brasil, 2017 (n=77) 

 Grupo Controle 

 (n=38) 

Teste-t
 

Grupo Experimento 

(n=39) 

Teste-t 

 Pré-teste
* 

Pós-teste t
 

p Pré-teste Pós-teste t p 

PC geral
** 

15,0(3,5)
 

14,6(3,9) 0,804 0,426 14,1(3,7) 14,1(3,4) 0,058 0,954 

*
 Média e desvio padrão 

**
 Pensamento Crítico geral 

 

Os resultados enviados pelo Insight Assessment permitem também a análise das 

habilidades para estabelecimento do PC geral. Ele pode ser categorizado como Não 

Manifestado, Fraco, Moderado, Forte ou Superior, de acordo com a pontuação geral de PC 

alcançada pelo estudante.  

É válido ressaltar a classificação prevista pelo Manual do CCTST (2016) de acordo 

com a pontuação de acertos para o teste, com 34 questões, em que o PC Geral é classificado 

como Superior (24- 34), Forte (19-23), Moderado (13-18), Fraco (8-12) e Não Manifestado 

(0-7) (CCTST, 2016).   

As Figuras 1 e 2 apresentam a pontuação geral do PC para o GE e GC, 

respectivamente. De acordo com as Figuras 1 e 2, a maioria dos estudantes do GE iniciou o 

estudo com o nível Moderado de PC, e se mantiveram nessa classificação. 
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Figura 1 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Experimento antes e após o 

curso de extensão 

 

 
Figura 2 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Controle antes e após o curso 

de extensão 

 

Os resultados deste estudo apresentaram uma média de PC no pré e pós-teste 

classificada como Moderada nos dois grupos, sem grandes alterações nos valores gerais. 

Assim, não foi encontrado aumento no desenvolvimento do PC geral dos estudantes após a 

intervenção proposta.  

Entretanto, o principal achado se remete ao fato de que no GE existia um estudante 

que apresentou o PC geral como Não Manifestado, e após a intervenção isso não se repetiu e 

o valor melhorou minimamente para fraco. Também houve uma concentração aumentada no 

PC geral Moderado e Forte após a intervenção. Ao analisar os mesmos dados no GC, é 

possível notar que o estudante com PC geral Não Manifestado se manteve da mesma forma 

após o curso, o que evidencia a importância da intervenção na promoção do PC. Neste mesmo 

grupo também houve um decréscimo do número de resultados na classificação Forte, com 

maior concentração na Moderada. 
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Em relação às habilidades de PC, foram observadas melhorias nas médias da 

Avaliação, Indução e Dedução. Entretanto, ao realizar o teste de comparação de médias para 

amostras pareadas (Teste t de Student), houve significância estatística apenas para a 

habilidade de Avaliação. Portanto, os estudantes do GE tiveram um desempenho melhor 

quanto à habilidade Avaliação após a intervenção com MC.  

Para análise destes resultados, é importante realçar a especificidade do conteúdo do 

curso ofertado e a experiência da prática clínica como condicionantes para o desenvolvimento 

das habilidades mencionadas. Essas habilidades são consideradas como um alvo de alto nível 

na educação e requerem um longo período de tempo para se desenvolver. Uma pesquisa 

desenvolvida com estudantes de Enfermagem na Turquia evidenciou que a disposição para o 

PC dos estudantes é baixa tanto no início quanto no final do ano letivo. Os autores 

consideram este resultado como esperado, uma vez que o estudo foi conduzido com 

estudantes do primeiro ano e a aquisição de PC exige muito tempo (KAYA; SENYUVA; 

BODUR, 2017).  

Assim como neste estudo, uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Ohio, nos 

Estados Unidos da América, com duração de quatro semanas, também utilizou como 

intervenção a construção dos MCs a partir de quatro conceitos neonatais e não obteve 

resultados significativos para os escores no CCTST. Eles consideraram que os resultados, 

embora não significativos estatisticamente, estavam associados a um ganho de conhecimento 

com potenciais vantagens de fornecer uma abordagem de aprendizagem ativa mediante a 

utilização do material (BIXLER et al., 2015). 

Divergente do resultado encontrado neste estudo, uma revisão sistemática com 12 

intervenções diferentes avaliou quatro estudos que mediram o efeito da intervenção por meio 

de MC em relação ao PC e encontrou um aumento na pontuação do PC após o ensino 

mediado por MC. Os estudantes que receberam a intervenção obtiveram pontuações de PC 

superiores e pontuações estatisticamente significativas nos critérios de avaliação do plano de 

MC (CARTER; CREEDY; SIDEBOTHAM, 2016). 

Possivelmente uma intervenção prévia com foco no desenvolvimento das habilidades 

de PC individualmente ou uma intervenção que ocorra por um período maior de tempo 

possam apresentar um maior impacto nas habilidades gerais de PC. Estudos demonstraram 

melhorias significativas nos escores do CCTST após a criação de oito MCs de planos de 

cuidados durante um semestre com 16 semanas de aulas. Um estudo mais aprofundado do 

efeito necessário dos MCs possivelmente oferecerá esclarecimentos adicionais sobre o tempo 

mínimo necessário para efetuar a mudança. Uma intervenção mais duradoura pode tirar 
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proveito da repetição e aprendizagem espaçada para desenvolver essas habilidades cognitivas 

complexas (BIXLER et al., 2015; HUANG, 2012). 

Embora não tenha sido constatada uma mudança significativa nos escores totais do 

CCTST, este estudo corresponde a um ponto de partida importante para entender melhor o 

desenvolvimento do PC e suas habilidades em estudantes dos cursos de graduação em 

Enfermagem no Brasil. O estudo envolveu uma intervenção relativamente curta e os 

resultados permitem formular questões expressivas sobre a duração ideal das atividades de 

ensino previstas nos currículos com o objetivo de ensinar conteúdos e ao mesmo tempo 

aprimorar as habilidades de PC.  

Os estudantes percebem o processo de construção dos MCs como fácil de aprender e 

aplicar. Reconhecem que o início é demorado, mas que a prática deste recurso facilita o 

processo de construção. Os professores precisam selecionar cuidadosamente os tópicos para o 

mapeamento de conceitos e destinar um tempo adequado para essa atividade, a fim de 

aumentar o aprendizado percebido e real (BIXLER et al., 2015). 

Nesse contexto, um estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido com estudantes de 

Enfermagem em Taiwan, avaliou a percepção dos estudantes de se tornarem pensadores 

críticos, mediados por estratégias de ensino incentivadoras para estimular aprendizes ativos e 

eventualmente alcançar a autoconfiança (LIN et al., 2015). 

Isso decorre principalmente em razão de os MCs promoverem a interiorização de 

conceitos e compreensão das relações entre eles. Assim, integrações gráficas de conceitos-

chave orientam a resolução de problemas de casos, ou seja, os MCs possibilitam aos 

estudantes modificar seus estilos de aprendizagem para se tornarem pensadores críticos e 

aprendizes ativos, além de perceberem maior autoconfiança no aprendizado alcançado 

(HUANG, 2012; LIN et al., 2015). 

Nessa perspectiva, desenvolver um alto nível de habilidades de pensamento como um 

dos principais desafios da educação de Enfermagem na atualidade requer abordagens 

pedagógicas apropriadas (KADDOURA et al., 2016). 

 

5.3 Mensuração do Pensamento Crítico geral em estudantes do curso de graduação em 

Enfermagem de duas instituições públicas de ensino superior do Brasil 

 

Quanto à análise específica da UFRN e da UFRGS, a Tabela 4 apresenta as médias de 

PC Geral para as duas escolas a partir das pontuações obtidas com o CCTST e as 

comparações das médias obtidas por meio do Teste t de Student para amostras emparelhadas. 
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Estatisticamente os escores dos estudantes para a intervenção com MCs não apresentaram 

diferença significativa (p – valor = 0,05) para os estudantes do GE em nenhuma das duas 

escolas. 

 

Tabela 4 – Média de pontuação do Pensamento Crítico geral dos estudantes de Enfermagem 

dos cursos da UFRGS e da UFRN. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=77) 

Grupos 
UFRGS (n=21) UFRN (n=56) 

GC (n=12) GE (n=09) GC (n=26) GE (n=30) 

PC Geral Pré-Teste 14,8 (3,0)* 15,1 (4,5)* 15 (3,6)* 13,7 (3,4)* 

PC Geral Pós-Teste 13,9 (3,3)* 14,5 (4,6)* 14,8 (4,1)* 14 (2,9)* 

Teste t 1,143(0,277)** 0,588(0,573)** 0,285(0,778)** 0,395(0,696)** 

*
Variável apresentada pela média e desvio padrão; 

**
Resultado do Teste t para o p-valor de 0,05. 

 

 As figuras a seguir apresentam gráficos com a categorização das médias de PC geral 

dos estudantes do GC e GE das escolas A e B, respectivamente. Vale ressaltar que, apesar de 

todos os gráficos apontarem para resultados discretos em termos de aumento do 

desenvolvimento do PC geral, a análise detalhada aponta ganhos relevantes para o uso da 

intervenção realizada, quando os níveis apresentaram modificações para melhorias. 

   

 

Figura 3 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Controle (GC) da UFRGS  

antes e após o curso de extensão 
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Figura 4 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Experimento (GE) da UFRGS  

antes e após o curso de extensão 

 

 

 

Figura 5 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Controle (GC) da UFRN 

antes e após o curso de extensão 

 

 
Figura 6 – Pensamento Crítico geral dos estudantes do Grupo Experimento (GE) da UFRN 

antes e após o curso de extensão 

 

Estatisticamente não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

Controle e Experimento em uma mesma escola, bem como na comparação entre os estudantes 

das duas instituições analisadas. A diferença entre as escolas baseou-se somente no fato de 
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não existir estudante com PC geral Não Manifestado na escola A, tanto para o Grupo Controle 

quanto para o Experimento. 

A escola A apresentou resultado praticamente semelhante em relação ao desempenho 

de seus estudantes do Grupo Controle antes e após o curso de extensão, o que também foi 

encontrado dentre os estudantes do Grupo Experimento. 

Já a escola B apresentou estudante com PC Não manifestado tanto no GC quanto no 

GE. Após o curso de extensão, em ambos os grupos o resultado Não manifestado foi 

melhorado e desapareceu, da mesma forma que houve aumento na classificação Moderada, 

principalmente dos estudantes do Grupo Experimento, o que evidencia a importância dos 

MCs para promoção do desenvolvimento do PC. 

Nesse contexto, é válido destacar que o uso da estratégia de MCs pode servir como um 

guia para ajudar os estudantes a organizar e integrar informações, avaliar o conhecimento 

existente, obter insights sobre conhecimentos novos e prévios, além de relacionar os conceitos 

básicos para apresentações clínicas dos pacientes. O PC é um dos aspectos que deve ser 

considerado como foco em práticas educativas futuras que envolverão a construção de MCs, 

pois os materiais elaborados pelos estudantes ainda deixam a desejar em termos de 

aprofundamento e reflexão temática, que possivelmente por meio do desenvolvimento do PC 

possam aumentar sua capacidade (COGO et al., 2009; CARVALHO et al., 2016).  

O desempenho dos estudantes no processo de aprendizagem pode ser influenciado 

pela forma como os MCs são implementados, desde sua inserção no processo até a avaliação 

do mesmo. Há muitos desafios nessa implementação, tais como horas de ensino limitadas, 

escassez de docentes e conhecimento sobre essa estratégia de ensino. 

 Estudos anteriores apontam que a melhoria cognitiva de habilidades de PC não 

aconteceria em um semestre de ensino, mas durante um período de tempo mais longo, e que 

os resultados podem estar relacionados ao procedimento de mapeamento de conceitos. Ao 

construir MCs, os estudantes precisam ter conclusões lógicas de conhecimento concreto ou 

premissas conhecidas por meio de um processo de inferência, como identificar os conceitos 

principais, determinar as relações entre conceitos e fazer proposições com ligações antes de 

chegar às conclusões (LEE et al., 2013; KAYA; SENYUVA; BODUR, 2017).  

 Uma intervenção de ensino com uso da estratégia dos MCs aplicada a estudantes de 

enfermagem do primeiro ano apontou pontuações superiores para o Grupo Experimento, que 

teve oito oportunidades de construção dos MCs. O estudo concluiu que a estratégia contribuiu 

de forma eficaz para o processo de aprendizagem do estudante e houve uma melhoria gradual 

na complexidade dos mapas à medida que foram construídos, bem como melhor utilização 
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dos conhecimentos teóricos na concepção de intervenções de enfermagem (JAAFARPOUR; 

AAZAMI; MOZAFARI, 2016). 

Estudos também versaram sobre o uso e o potencial da estratégia de MCs como uma 

abordagem interativa centrada na avaliação, planejamento e desenvolvimento no ensino de 

enfermagem. Compreendem ainda que os estudantes dos cursos de graduação são adultos e 

têm a capacidade de construir habilidades de PC e devem ser incentivados a desenvolver uma 

mente disciplinada que envolva traços do PC. Nesse contexto, promover a capacidade de 

pensar criticamente deve envolver planejamento e implementação de estratégias ao longo do 

currículo dos cursos de Enfermagem (BURREL, 2014; HAGELL et al., 2016). 

Acredita-se que, para os estudantes atingirem um nível de abstração que evidencie o 

PC, é necessário um processo mais duradouro e que os instigue a atingirem tais patamares de 

construção do conhecimento. A proposta construtivista que orienta a realização das atividades 

de elaboração do MC promove a facilitação da aprendizagem e não o ensino conteudista 

(COGO et al., 2009; LEE et al., 2013). 

Essas descobertas implicam que o nível acadêmico, o conteúdo dos cursos teóricos e 

práticos e a experiência de trabalho clínico adquiridos contribuem para o desenvolvimento de 

habilidades de PC (GHOLAMI et al., 2016).  

Embora este estudo não tenha apresentado evidências estatísticas em ambas as escolas, 

o uso do MC já foi reafirmado como estratégia de ensino facilitadora do processo de 

aprendizagem e contribuinte para o desenvolvimento do PC. Portanto, sugere-se que outros 

estudos similares sejam realizados, preferencialmente com delineamento longitudinal, para 

fins de promover uma análise mais aprofundada e duradoura do processo de formação do PC 

em estudantes de Enfermagem com tempo de duração da abordagem mais duradouro, assim 

como outras estratégias de ensino e temáticas diferentes. 

 

5.4 Habilidades que compõem o Pensamento Crítico mensuradas em estudantes de 

graduação em Enfermagem no Brasil 

 

 A Tabela 5 apresenta as médias das habilidades ou atributos cognitivos que compõem 

o PC geral, que são a Análise, Inferência, Avaliação, Indução e Dedução, referentes à 

pontuação do CCTST para os pré e pós-testes de ambos os grupos, além da comparação 

emparelhada dos resultados do Teste t. 
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Os resultados do Teste t para amostras emparelhadas apontou que a pontuação da 

habilidade Avaliação aumentou significativamente (p-valor de 0,022, para um nível de 

significância de 95%) no pós-teste para o Grupo Experimento. 

 

Tabela 5 – Habilidades ou atributos cognitivos que compõem o Pensamento Crítico de 

estudantes dos grupos Controle e Experimento com elaboração de Mapas 

Conceituais. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=77) 

Habilidades 

 do PC 

GC (n=38)  Teste t GE (n=39) Teste t 

Pré- 

teste* 

Pós-

teste* 

t p Pré-

teste* 

Pós-

teste* 

t p 

Análise 4,6 (1,3) 4,4 (1,3) 0,758 0,453 4,4 (1,4) 4,1 (1,3) 1,465 0,151 

Inferência 4,8 (1,8) 4,8 (2,1) 0,263 0,794 4,6 (1,9) 4,5 (1,7) 1,452 0,155 

Avaliação 5,6 (1,9) 5,3 (2,1) 0,076 0,940 5,0 (2,0) 5,6 (1,7) 2,380 0,022 

Indução 6,3 (2,1) 5,7 (2,0) 1,982 0,055 5,7 (2,0) 5,8 (2,0) 0,381 0,706 

Dedução 6,9 (2,0) 7,3 (2,2) 1,181 0,245 6,9 (2,2) 7,0 (2,2) 0,000 1,000 

*Variável apresentada pela média e desvio padrão; **Resultado do Teste t para o p-valor de 0,05. 

 

 Embora as demais habilidades de PC não tenham apresentado diferença estatística 

após o emparelhamento pelo Teste t, houve um aumento nas médias das habilidades Indução e 

Dedução consideráveis para o GE. De forma geral, as habilidades de Indução e Dedução 

aumentaram para os dois grupos na comparação antes e após o curso, e o aumento da 

habilidade de Avaliação ocorreu apenas para os estudantes do GE. O GC apresentou 

decréscimo nas habilidades de Análise e Avaliação e foi mantido o mesmo valor para a 

Inferência. O GE apresentou redução dos valores de Análise e Inferência. 

 Apesar de os resultados estatísticos apresentarem apenas diferença entre as médias dos 

grupos, isso não significa que o uso da estratégia de ensino baseada na construção dos MCs 

não tenha contribuído para o desenvolvimento dessas habilidades. 

 Com base nos resultados apresentados, a estratégia de ensino MC, utilizada durante o 

curso de extensão com a temática de SAVC, contribuiu para o desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento das habilidades de Avaliação, Indução e Dedução. 

Dessa forma, ao considerar a temática selecionada para o curso de extensão que serviu 

de base para controlar todo o estudo, é sugerida pela American Heart Association (2015) a 
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utilização de modalidades de ensino alternativas para Suporte Básico e Avançado de Vida. Os 

desfechos obtidos pelos estudantes são considerados mais importantes do que o formato do 

curso. A aquisição e a retenção de conhecimento e habilidades e, em última análise, o 

desempenho clínico e a evolução do paciente devem orientar o aprendizado de ressuscitação. 

A recomendação é a de que a educação e o treinamento sejam universalmente disponíveis 

(AHA, 2015).  

Dessa forma, é compreensível a evolução dos estudantes nas habilidades mencionadas, 

uma vez que para a temática Suporte Avançado de Vida (SAV) é estimulada a todo momento 

a identificação dos sinais e sintomas, avaliação e tomada de decisão, conforme as condutas 

previstas. 

A Figura 7 apresenta a inter-relação entre a estratégia de ensino MC, sua contribuição 

para o processo de aprendizagem e para o desenvolvimento das habilidades de PC nos 

estudantes de curso de graduação em Enfermagem. 

 

 

Figura 7 – Mapa conceitual referente ao processo de aprendizagem do estudante de cursos de 

graduação em Enfermagem e o desenvolvimento das habilidades do Pensamento Crítico 

 

Os MCs aumentam a capacidade dos estudantes de se concentrarem nas informações 

mais importantes e proporcionam a elaboração de um plano de cuidados com base em 

evidências mais eficazes (KADDOURA et al., 2016). Os MCs contribuíram para o 

desenvolvimento da Avaliação neste estudo, considerada uma habilidade de raciocínio que 
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permite avaliar a credibilidade das fontes de informações e as reivindicações que eles fazem. 

Muito usada para determinar a força ou a fraqueza de argumentos. Ao aplicar essa habilidade, 

pode-se julgar a qualidade das análises, interpretações, explicações, inferências, opções, 

crenças, ideias, propostas e decisões (CCTST, 2016).  

O mapeamento de conceito também permite que os estudantes desenvolvam a 

habilidade de análise ao possibilitar que sejam compreendidos os erros no seu processo de 

entendimento dos conceitos e, em seguida, aumentarem os motivos para corrigir tais erros 

(ZADEH et al., 2015). A análise permite que os estudantes identifiquem os pressupostos, 

razões, reivindicações e examinem como eles interagem na formação de argumentos e como 

interagem entre si (CCTST, 2016). 

Para as habilidades de dedução e indução, dois estudos experimentais concluíram que 

os MCs melhoram a capacidade de tomada de decisão e coesão na competência de julgamento 

clínico, além de auxiliar no desenvolvimento de ideias que priorizam planos de cuidados para 

situações clínicas (AZIZI-FINI; HAJIBAGHERI; ADIB-HAJBAGHERY, 2015; 

KADDOURA et al., 2016). Essas habilidades são compreendidas pelo próprio instrumento de 

avaliação como a tomada de decisão em contextos definidos com precisão (raciocínio 

dedutivo), em que as regras, condições de funcionamento, crenças fundamentais, princípios, 

procedimentos e terminologia determinam o resultado e a tomada de decisão em contextos de 

incerteza ou a partir de inferências sobre o que se pensa ser verdade com base em analogias, 

estudos de casos, experiências anteriores, respectivamente (CCTST, 2016). 

Os resultados de um estudo desenvolvido com estudantes na Suécia, tanto para 

avaliação quanto para desenvolvimento da aprendizagem, apontam que a utilização dos MCs 

é capaz de fornecer informações ricas, de caráter multidimensional acerca do conteúdo, 

informar a interpretação de dados complexos e revelar a estrutura e ordem, que podem ser 

usadas com mais planejamento, desenvolvimento e tomada de decisão (HAGELL et al., 

2016). Dessa forma, é capaz também de estimular o desenvolvimento da habilidade de 

Inferência, que permite tirar conclusões a partir de razões e provas, recomendações ou 

decisões (CCTST, 2016). 

Nesse contexto, é válido ressaltar que, em um estudo anterior, realizado no Brasil com 

estudantes do curso de graduação em Enfermagem de uma universidade pública, a construção 

dos MCs como estratégia de ensino demonstrou ser importante como sinalizador de melhorias 

no processo de ensino-aprendizagem (COGO et al., 2009). Assim como a utilização da 

estratégia MC contribuiu para integrar conceitos difíceis, realizar relações e auxiliar os 
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estudantes a pensarem criticamente sobre como cada conceito está inter-relacionado 

(VADLAPATLA; KAUR; ZHAO, 2014; ZADEH et al., 2015).  

No entanto, a natureza de cada curso, domínio e características do instrutor e a seleção 

método de ensino podem afetar o desenvolvimento das habilidades de PC. É, portanto, 

lançada a proposta aos docentes dos cursos de graduação em Enfermagem para também 

aceitarem este desafio de utilizarem novas estratégias e tecnologias educacionais, com o 

intuito de serem agentes multiplicadores e incentivadores ao estimularem diariamente o 

processo de ensino-aprendizagem do estudante. 

 

5.5 Análise das habilidades de Pensamento Crítico mensuradas em estudantes de 

graduação em Enfermagem de duas instituições públicas de ensino superior no Brasil 

 

A Tabela 6 abaixo apresenta os resultados das análises de cada habilidade ou atributo 

cognitivo do PC e as comparações das variáveis de resultados para as duas escolas por meio 

do Teste t para amostras emparelhadas.  

 

Tabela 6 – Análise das habilidades de Pensamento Crítico de estudantes de Enfermagem de 

duas escolas de distintas regiões brasileiras antes e após curso de extensão com 

intervenção por meio de Mapas Conceituais. Natal/RN, Brasil, 2017 (n=77) 

Habilidades do PC 
UFRGS (n=21) UFRN (n=56) 

GC (n=12) GE (n=09) GC (n=26) GE (n=30) 

Análise Pré-teste 5,0 (1,4) 4,3 (1,2) 4,38 (1,1) 4,3 (1,1) 

              Pós-teste 4,75 (1,4) 3,8 (1,3) 4,1 (1,1) 4,1 (1,9) 

Teste t (p-valor)* 0,422 (0,681) 0,839 (0,426) 0,622 (0,539) 1,186 (0,245) 

Avaliação Pré-teste 4,5 (1,8) 5,5 (2,6) 5,6 (1,9) 4,8 (1,8) 

                  Pós-teste 4,7 (1,4) 5,8 (2,2) 5,6 (2,2) 5,4 (1,5) 

Teste t (p) 0,540 (0,600) 0,894 (0,397) 0,166 (0,870) 2,192 (0,037) 

Inferência Pré-teste 4,5 (1,7) 5,2 (2,2) 4,9 (1,8) 4,4 (1,8) 

                   Pós-teste 4,4 (1,5) 3,8 (1,3) 5,1 (2,1) 4,3 (1,7) 

Teste t (p) 0,123 (0,905) 2,309 (0,05) 0,485 (0,632) 0,491 (0,627) 

Indução Pré-teste 6,3 (1,3) 6,5 (2,5) 6,3 (2,3) 5,4 (1,8) 

               Pós-teste 5,6 (1,6) 6,6 (1,9) 5,7 (2,1) 5,5 (1,9) 

Teste t (p) 2,345 (0,139) 1,070 (0,734) 1,341 (0,192) 0,313 (0,756) 
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Dedução Pré-teste 6,4 (1,9) 7,1 (2,3) 7,1 (2,0) 6,8 (2,2) 

                Pós-teste 6,6 (1,8) 6,6 (2,6) 7,6 (2,2) 7,0 (2,1) 

Teste t (p) 0,414 (0,687) 0,627 (0,548) 1,148 (0,262) 0,360 (0,722) 

* Teste t de Student para amostras emparelhadas, para o nível de significância de 95%. 

 

Os resultados da análise demonstraram que, na UFRGS, a habilidade de Avaliação 

apresentou aumento ao comparar o pré e pós-teste tanto no GC quanto no GE; e na Indução 

apenas o GE apresentou discreto aumento. 

Já, na UFRN, ao verificar os valores antes e pós-teste para o GC e GE, a habilidade de 

Avaliação apresentou aumento para o GE com significância estatística (p=0,037), a Inferência 

com discreto aumento para o GC, na Indução apenas o GE aumentou, e na habilidade de 

dedução os dois grupos apresentaram aumento nos resultados pós-teste, porém, sem 

significância estatística. 

Ao considerar as habilidades de PC como elementos estruturais e essenciais para o 

desenvolvimento do PC, este estudo apresentou a estratégia de ensino baseada na construção 

de mapas conceituais como eficaz.  

Em um estudo de revisão sistemática de literatura foi encontrado que as intervenções 

educacionais comuns utilizadas para promover o PC foram a Problem Based Learning (PBL), 

o uso da simulação e o mapeamento de conceitos. Isto não surpreende, uma vez que os 

princípios construtivistas são subjacentes a estas metodologias de ensino e os MCs estimulam 

a participação ativa na construção do conhecimento (CARTER; CREEDY; SIDEBOTHAM, 

2016). 

Embora a construção de novos conhecimentos normalmente envolva atividades de 

pesquisa e o uso de inteligência e do raciocínio, a natureza cooperativa e interativa da 

aprendizagem baseada em problemas promove o pensamento crítico dos estudantes em 

relação a problemas clínicos (CARTER; CREEDY; SIDEBOTHAM, 2016). 

Um estudo com estudantes de graduação em Enfermagem da Austrália avaliou 

variáveis preditoras para desenvolvimento das habilidades de PC, quando a seriação de estudo 

foi positivamente relacionada com a maioria dos domínios. Os estudantes que estavam no 

terceiro e último ano foram os mais susceptíveis para níveis mais elevados de PC e 

pontuações mais elevadas para as habilidades de inferência, avaliação, indução e dedução 

(HUNTER, 2014). 

No Brasil, os cursos de graduação em Enfermagem têm seus currículos estruturados 

em um período de conclusão entre 4 a 5 anos de duração. Os estudantes que compuseram a 
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amostra do estudo, para as duas instituições pesquisadas, estavam matriculados em cursos 

com estruturas curriculares similares e com 4,5 anos de duração, ou seja, os cursos eram 

oferecidos em um período de 5 anos. A partir das características obtidas, percebeu-se que os 

estudantes da instituição A estavam matriculados na sétima série ou quarto ano do curso em 

sua maioria, enquanto que a maioria dos estudantes da instituição B estavam no sexto período 

do curso, que equivale ao terceiro ano. Talvez essa variável aponte para a diferença obtida 

para as habilidades de Inferência e Indução na instituição A, em ambos os grupos. 

Outro estudo, realizado no Irã com estudantes de graduação em Enfermagem, mediu a 

pontuação de PC e suas habilidades entre os calouros e os estudantes de último ano, não tendo 

sido encontrada associação significativa entre os dados demográficos e o PC, e os resultados 

obtidos para as pontuações de PC foram considerados de nível baixo (AZIZI-FINI; 

HAJIBAGHERI; ADIB-HAJBAGHERY, 2015). 

É importante destacar que as habilidades de PC são frequentemente avaliadas em 

pesquisas de Enfermagem após uma intervenção de ensino, com sucesso relativo e 

limitado. Entretanto, sabe-se que o PC é desenvolvido ao longo do tempo, portanto a duração 

da intervenção é uma importante consideração educacional e de pesquisa (CARTER; 

CREEDY; SIDEBOTHAM, 2016). 

Dessa forma, é válido ressaltar que o PC pode ser aprendido e aperfeiçoado durante a 

formação profissional e a variedade de estudos encontrados demonstra a grande preocupação 

da Enfermagem com o tema. Essas pesquisas sinalizam que há um longo caminho a ser 

percorrido no que tange a um consenso sobre o PC, às estratégias de ensino e à formação dos 

instrutores para mediar esse conhecimento. 

Tal constatação evidencia a necessidade de rediscutir o tema por meio das entidades 

de classe, como a Associação Brasileira de Enfermagem e os Conselhos Federal e Regionais 

de Enfermagem, assim como com as Instituições de Ensino Superior públicas e privadas 

(ALVES; DESSUNTI; OLIVEIRA, 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

A pontuação geral do Pensamento Crítico encontrada por esta pesquisa não apresentou 

diferença estatisticamente significativa para o Grupo Experimento no pós-teste, como 

constatado ao testar a hipótese adotada para o estudo. Dessa forma, ao considerar a análise 

estatística para avaliação do PC geral, a hipótese adotada não foi confirmada. Entretanto, para 

a avaliação parcial das habilidades de PC, houve um aumento expressivo, principalmente para 

as habilidades de Avaliação, Indução e Inferência, que vai ao encontro da confirmação da 

hipótese para melhoria do desenvolvimento do PC. 

A comparação dos níveis de Pensamento Crítico mensurados durante a formação do 

enfermeiro mediante uma intervenção de ensino com uso de mapas conceituais evidenciou 

que, apesar de o valor geral do PC não ter sofrido grandes aumentos, ao avaliar a classificação 

do mesmo para os grupos experimento e controle, valores como Não Manifestado 

desapareceram após o curso proposto, bem como alguns dos resultados Fraco e Moderado 

também evoluíram para o Forte. Provavelmente em razão de a intervenção proposta não ter 

sido realizada por um período maior de tempo, não foi possível avaliar se seria possível 

atingir a classificação Superior para o PC. 

Ao analisar os níveis de PC conclui-se que, embora não tenham sido encontradas 

diferenças estatísticas, a UFRGS, na Região Sul, não apresentou nenhum estudante com nível 

de PC Não manifestado, diferente da UFRN, na Região Nordeste, com um estudante com 

nível de PC classificado como Não manifestado. A intervenção MC foi considerada 

importante no processo de promoção do PC nos estudantes dos cursos de graduação em 

Enfermagem, uma vez que, após o curso de extensão, em ambos os grupos, o resultado Não 

manifestado foi melhorado e desapareceu, da mesma forma que houve aumento na 

classificação Moderada, principalmente dos estudantes do Grupo Experimento. 

De todo modo, os cursos de graduação em Enfermagem do Brasil têm, na maior parte 

dos casos, em torno de 5 anos para o desenvolvimento do PC e foi surpreendente a melhoria 

citada de alguns níveis de PC após um período de tempo tão pequeno, comparado a toda a 

formação que o enfermeiro recebe. 

Nesse contexto, deve ser considerada a natureza do curso oferecido, que, ao analisar 

todas as habilidades ou atributos cognitivos que constituem o PC, permite verificar que a 

formação de todas as habilidades requer métodos diferentes, uma vez que não se pode sempre 

aprender a analisar, avaliar, inferir, induzir e deduzir senão por abordagens pedagógicas 

mistas e o mais completas possível. 
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Ao utilizar o CCTST foi possível mensurar e analisar individualmente cada habilidade 

ou atributo cognitivo que constitui o Pensamento Crítico. Após o curso houve um aumento 

significativo para as habilidades de Avaliação, Indução e Inferência. Diante dessa análise, a 

intervenção proposta foi extremamente significativa ao melhorar o desempenho de estudantes 

no desenvolvimento dessas habilidades, com destaque para as três últimas, que apresentaram 

maiores resultados pela proposta realizada. 

Este estudo deve ser compreendido como um ponto de partida para pesquisas futuras e 

de grande relevância para o conhecimento da Enfermagem brasileira, uma vez que a 

utilização da estratégia de ensino MC no curso de SAVC foi considerada importante para o 

desenvolvimento das habilidades de PC de acordo com o CCTST e facilitadora no processo 

de aprendizagem. 

Há que se repensar a estrutura curricular dos cursos de graduação em Enfermagem, o 

foco das ações de ensino, o comprometimento e os recursos utilizados pelos docentes com o 

processo de formação em Enfermagem. 

Recomenda-se que os gestores educacionais e os docentes, responsáveis pelos 

programas e cursos de Enfermagem, avaliem seus currículos para integrar estratégias de 

ensino de MCs em cursos especializados para desenvolver habilidades de PC em seus 

estudantes. Os docentes devem ainda estar atentos às necessidades dos estudantes e ao 

conteúdo que deve ser ofertado, e dessa forma proporem alternativas adequadas para alcançar 

o nível de formação desejado e necessário pela população que precisa dos cuidados desse 

profissional enfermeiro, que deverá ser crítico, reflexivo, dotado de conhecimento teórico e 

prático para resolução de seus problemas de saúde reais e potenciais. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

―O desenvolvimento do pensamento crítico na formação de enfermeiros mediante uma 

intervenção de ensino‖ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DA PESQUISA  

―O desenvolvimento do pensamento crítico na formação de enfermeiros mediante uma 

intervenção de ensino‖ 

 

Data da coleta: ___ / ___ / _______ 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Nº: _____________                                  Data de nascimento: ____/____/_________  

CPF: _______________________________________________________________ 

1. Local de Nascimento:___________________________________(Cidade/Estado) 

2. Local em que reside:______________________________________(Cidade/Estado) 

3. Idade:____________________ (em anos) 

4. Sexo: a. (    ) Masculino  b. (    ) Feminino 

5. Raça (Como se vê):________________________________________________ 

6. Renda familiar: (Soma de todos os salários brutos, sem deduções, das pessoas do grupo 

familiar que trabalham, inclusive do estudantes):_______________(em reais) 

7. Quantas pessoas dependem dessa renda? (Somente os que moram na sua casa, inclusive o 

estudante)________________pessoas. 

8. Estado civil: a. (    ) Solteiro  b. (    ) Casado  c. (    )Viúvo  d. (    ) União Estável. 

9. Se casado ou em união estável, quanto tempo de convívio com parceiro(a)? ________(em 

anos) 

10. Tipo de residência: a. (    ) Própria  b. (    ) Alugada  c. (    ) Cedida    d. (    ) Outra. 

Especificar:_______________________________________________. 

11. Caracterização da moradia: a. (    ) Casa urbana  b. (    ) Casa Rural  c. (    ) Apartamento  

d. (    ) Outra. Especificar: ______________________________. 
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12. Possui alguma ocupação além do curso de graduação? a.  (    ) Não  b. (    ) Sim. 

Especificar:_____________________________________________________. 

13. Possui algum Curso de nível Técnico/Tecnológico/Graduação finalizado ou em 

andamento? a. (     ) Sim  b. (      ) Não. Especificar:__________________________. 

14. Semestre em que se encontra no curso de graduação em Enfermagem: 

 a. (    ) 5º período  b. (    ) 6º período   c. (     )7º período   d. (     )8º período   e. (    ) 9º 

período      f. (    ) 10
o
 período 
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APÊNDICE B: FICHA DE INSCRIÇÃO 

―O desenvolvimento do pensamento crítico na formação de enfermeiros mediante uma 

intervenção de ensino‖ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

Projeto de doutorado - ―O desenvolvimento do pensamento crítico na formação de 

enfermeiros mediante uma intervenção de ensino‖ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 

Estudante Nº:________                                           

1. Nome: _________________________________________________________________.  

2. Data de Nascimento: ____ / ____ / ________          CPF: ____________________.                                      

3. Sexo: (    ) Feminino     (    ) Masculino. 

4. Email: __________________________________________________________________. 

5. Período atual no curso de graduação: 

(    ) 6º período;     (    ) 7º período;     (    ) 8º período;     (    ) 9º período. 

6. Qual o período de ingresso no curso de enfermagem? 

(    ) 2013.1    (    ) 2012.2  (    ) 2012.1   (    ) 2011.2   (    ) 2011.1    (    ) 2010.2   (    ) 2010.1 

7. Possui algum curso técnico na área da saúde?    (    ) Sim     (    ) Não 

Se Sim, Qual?  

(    ) Curso técnico de enfermagem;                                       (    ) Curso técnico de radiologia; 

(    ) Curso técnico para balconista de farmácia;                (    ) Curso técnico de nutrição; 

(    ) Curso técnico em laboratório de análises clínicas;      (    ) Outro. 

8. Já participou de algum curso sobre a temática?      (    ) Sim     (    ) Não 

Se Sim, Qual? _____________Carga horária?____________Quando (ano)?____________ 

9. Possui outra graduação, completa ou incompleta?    (    ) Não   (    ) Sim      

Se sim, especificar? ________________________________________________________. 

10. Instituição de conclusão do ensino médio: 

(    ) Escola pública       (    ) Escola privada. 

10. Possui alguma outra ocupação além do curso de graduação? 

(    ) Não   (    ) Sim     Se sim, especificar? ______________________________________. 
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APÊNDICE C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “O desenvolvimento do 

pensamento crítico na formação de enfermeiros mediante uma intervenção de ensino”, 

realizada pelo Departamento de Enfermagem da UFRN e coordenada pelo Professor Dr. 

Marcos Antonio Ferreira Júnior. Sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. Esta pesquisa objetiva de forma geral comparar os níveis de 

pensamento crítico desenvolvidos durante a formação clínica do enfermeiro mediante uma 

intervenção de ensino com uso de mapas conceituais. 

Sua participação na pesquisa trará, com certeza, dados importantes para o estudo da 

aprendizagem no ensino da enfermagem, pois, a partir dos resultados, serão disponibilizados 

indicadores do processo de implantação de uma proposta pedagógica inovadora de ensino em 

Enfermagem e que poderá ser reproduzida em outras escolas. 

  Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

a coleta de informações para o desenvolvimento da pesquisa, que se dará, primeiramente pelo 

preenchimento do questionário socioeconômico. Após o curso de extensão que receberá, será 

necessária a resolução de um teste para desenvolvimento de pensamento crítico, o “California 

Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTST)”, e não constará em nenhum documento a 

sua identificação.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, relacionados apenas com o 

sigilo das informações colhidas. Para tanto, não serão solicitados dados como nome, endereço 

ou qualquer outra forma de identificação sua, e serão utilizados códigos para identificação dos 

sujeitos estudados, a fim de prevenir todas as possibilidades de extravios ou publicação dos 

dados, de forma que você não seja, em nenhuma hipótese, identificado(a).  
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Todas as informações obtidas serão sigilosas, os dados serão guardados em local 

seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido(a), caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste termo e, toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente com ao Professor Doutor Marcos Antonio Ferreira 

Júnior, no endereço: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de 

Enfermagem, na Avenida Salgado Filho, S/N., Campus Universitário Lagoa Nova, ou pelo 

telefone (084) 99441-8320. 

 Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da UFRN (CEP/UFRN) no seguinte endereço: Praça do Campus 

Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal: 1666, CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. 

Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa “Intervenção de ensino na formação de 

enfermeiros: o desenvolvimento do pensamento crítico”, bem como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da mesma. 

Natal/RN, ____ / ____/ ________. 

Participante da pesquisa: 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome do participante: 

___________________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Marcos Antonio Ferreira Júnior 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal: 

1666, CEP: 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home Endereço eletrônico: 

www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

 

http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO COM APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      



105 
 

 



106 
 



107 
 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA PELA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
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ANEXO C 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA PELO DEPARTAMENTO 

DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
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