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1 APRESENTAÇÃO 

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo principal de instruir os docentes sobre a Aprendizagem 

Baseada em Problema (ABP), sendo a prática desta metodologia adaptável a diferentes segmentos 

educacionais. 

Uma visão esclarecedora desse método inovador é muito válida, pois permite ao docente explorar 

pedagogicamente essa ferramenta, facilitando sua compreensão e prática além de auxiliar em sua 

aplicabilidade. 

Considerando que o estudante é um sujeito participativo e protagonista na construção do seu próprio 

conhecimento, realizou-se, nos meses de março a julho de 2018, no estágio supervisionado do nono 

período de um curso de fisioterapia, uma experiência seguindo a metodologia sugerida por Schmidt 

(1993). 

O intuito do experimento foi promover uma maior interação entre os estudantes e por meio da 

pesquisa incentivar a busca de informações, capacitando-os a desenvolver suas habilidades e 

competências acerca das situações que vivenciam em sua prática clínica profissional.  

Devemos encarar o ensino/aprendizagem como um desafio, dentre estes a atuação do estudante no 

processo educativo e a maior interação entre professor-aluno, sempre o conhecimento. 
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2 ABP 

O método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), em inglês Problem Based Learning (PBL), 

foi introduzido no ensino de ciências da saúde na Mc Master University, Canadá, em 1969 e em 

Maastricht, na Holanda, inicialmente implantada no curso de medicina e posteriormente em 

Harvard Medical School (EUA), apresentando como um modelo de educação centrada no aluno. 

Consiste em direcionar o aluno ao aprendizado, usando sua autonomia e a capacidade de construir 

pensamentos críticos e solucionar problemas (SMOLKA, GOMES, SIQUEIRA-BATISTA, 2017). 

Os princípios da aprendizagem ativa, possibilitam a atuação do estudante como centro do processo 

educativo, onde o mesmo tem participação ativa, percebendo sua evolução, fraqueza e avaliando o 

seu potencial. Essa estratégia didática pedagógica é centrada no estudante, que tem o problema 

como elemento integrador e motivador do conhecimento (DIAS, 2016). 

  

O ABP (Aprendizado baseado em Problemas) é um método de aprendizado 
centrado no aluno, tem o problema com elemento motivador do estudo e 
integrador do conhecimento. 
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2- CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA 

O método se baseia na resolução de um problema (caso) que deve apresentar as seguintes 

caraterísticas: 

Consiste em uma descrição neutra de um fenômeno 

É formulado em termos concretos 

É curto 

Não contém distratores 

Dirige o aprendizado a um número limitado de itens 

Facilita a formulação de hipóteses baseadas no conhecimento prévio 

Requer em torno de 16 horas de estudo 

 

 

 

 

  
O método da Aprendizagem Baseada em Problemas tem como propósito tornar o 
aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por 
meio de problemas propostos que o expõe a situações motivadoras e o prepara 
para o mundo do trabalho. 
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3- VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO MÉTODO ABP 

O método aponta, vantagens relevantes para o aprendizado, sendo assim aqui destacadas, segundo 

BORGES, 2014: 

Promove a interação entre os participantes; 

Desenvolve o raciocínio crítico e a solução de problemas; 

Estimula competências e habilidades como: a tomada de decisões, análise e argumentações; 

Desperta a busca pelo conhecimento; 

Desenvolve habilidades comunicativas; 

Possibilita o uso de materiais e recursos facilitando o aprendizado; 

Maior participação dos alunos em sala de aula; 

Maior interação professor- aluno e aluno- aluno. 

 

Como todo método, este também está sujeito a apresentar algumas limitações como: (BORGES, 

2014) 

Aceitação individual e em equipe dos participantes; 

Falta de experiência dos professores com elementos práticos da ABP; 

Tempo de atividade dos professores maior com os alunos; 

Maior investimento com recursos materiais e educacionais como: laboratórios, bibliotecas, 

informática, salas de estudo, sistema áudio- visuais; 
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Programa de capacitação dos professores e alunos que se identifiquem com o novo modelo 

pedagógico; 

Dificuldade de alguns alunos de não adaptar a um ambiente de aprendizagem autodirigida e 

colaborativa. 

OBS: Como qualquer método inovador, devemos ressaltar que as vantagens e limitações da ABP 

devem ser analisadas levando em consideração as bases curriculares de cada ensino. 

 

 
Fonte: O presente trabalho 
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3 CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO MÉTODO: 

O trabalho é em pequenos grupos e individual 

O professor é facilitador do processo de aprendizagem 

O aprendizado é baseado em problemas e orientado para a comunidade (reciclagem do lixo, novos 

materiais, indústria, cotidiano, consumo e etc.). 

A escola oferece oportunidades de aprendizado variadas que o aluno aproveita segundo seus 

interesses e objetivos 

   
O ensino/aprendizagem é 

independente, determinado, 

participativo 

O aluno pode orientar, guiar 

sua aprendizagem. 

A metodologia incentiva a 

cooperação, a interação e a 

socialização 

Fonte: O presente trabalho 
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4 ESTRUTURA DO MÉTODO: 

Quadro 1- O papel dos membros do grupo tutorial 

Coordenador Relator Membros do grupo Tutor  

Liderar o grupo em todo 

processo 

Registrar pontos 

relevantes 

apontados pelo 

grupo 

Acompanhar todas 

as etapas do 

processo 

Estimular a 

participação do grupo 

Encorajar a participação de 

todos 

Ajudar o grupo a 

ordenar seu 

raciocínio 

Participar das 

discussões 

Auxiliar o 

coordenador na 

dinâmica do grupo 

Manter a dinâmica do grupo Participar das 

discussões 

Ouvir e respeitar a 

opinião dos colegas 

Verificar a relevância 

dos pontos anotados 

Assegurar que o relator 

possa anotar adequadamente 

os pontos de vista do grupo 

Registrar as fontes 

de pesquisas 

utilizadas pelo 

grupo 

Fazer 

questionamentos 

Prevenir o desvio do 

foco da discussão  

  Procurar alcançar os 

objetivos de 

aprendizagem 

Assegurar que o 

grupo atinja os 

objetivos de 

aprendizagem 
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   Verificar 

entendimento do 

grupo sobre as 

questões discutidas. 

Fonte: Adaptado de Wood (2003); Bligh (1995). Organização: DIAS, R, F, N, C (2016) 

5 ELABORAÇÃO DO MÉTODO ABP 

A elaboração e o desenvolvimento do método neste trabalho seguem em sete passos, segundo 

Schmidt (1993), que será descrito a seguir: 

1. Esclarecer termos e conceitos desconhecidos 

2. Definir o problema 

3. Analisar o problema baseado em conhecimentos prévios 

4. Resumir as conclusões 

5. Formular metas de estudo 

6. Auto aprendizado 

7. Dividir conhecimentos com o grupo 
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Fonte: O presente trabalho 
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6 OS ENCONTROS 

Na presente aplicação foram realizados cinco encontros. A duração de cada foi pré-estabelecida em 

uma hora, ficando a cargo do professor estender se houvesse necessidade. 

Quadro 2- Encontros realizados 

    Professor-tutor                      Estudantes 

1° Encontro Explicação sobre o método. 

Divisão dos grupos.  

Assinatura do TCLE. 

 

2° Encontro Distribuição dos casos 

clínicos. 

Escolher um líder e um 

relator. 

Leitura dos casos. 

Identificação de termos 

técnicos. 

Identificação do problema. 

3° Encontro Atender as necessidades dos 

estudantes. 

Discussão em torno do 

problema e formular 

hipóteses. 

Definir os objetivos de 

aprendizagem individuais. 

4° Encontro Atender as necessidades dos 

estudantes. 

Estudo individual e em 

grupo para desenvolver os 
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objetivos. 

5° Encontro Avaliação da apresentação 

pelo professor. 

Apresentação oral de cada 

grupo. Debate entre os 

grupos. 

Fonte: A pesquisa 

  



13 
 

 

7 CASOS CLÍNICOS 

A seguir estão apresentados os casos clínicos elaborados e apresentados no estágio supervisionado 

no curso de Graduação em Fisioterapia. Esses casos foram utilizados para desenvolver o método 

ABP: 

7.1 Caso Clínico 1: 

Paciente J, M, O, 9 anos, sexo feminino, encontra-se em tratamento fisioterapêutico com 

diagnóstico nosológico de Encefalopatia crônica, classificada topograficamente em hemiplegia à 

direita do tipo espástica. Segundo relatos da mãe, sua filha é uma criança amável, carinhosa, alegre 

e parcialmente independente. Frequenta o ensino fundamental regularmente e adora as atividades 

recreacionais. Ultimamente a criança vem apresentando algumas dificuldades dentro da sala de 

aula, durante as atividades que recrutam movimentos finos da mão, como por exemplo o escrever e 

o desenhar, o que está contribuindo para um declínio em seu desempenho escolar. Durante as 

atividades físicas não consegue acompanhar seus colegas nos esportes que necessitam de agilidade 

e coordenação motora, ficando limitada e também constrangida. Aos exames físicos a criança 

apresenta um padrão flexor em membros superiores (MMSS), uma discreta escoliose convexa à 

esquerda, discrepância em membros inferiores (MMII), marcha claudicante e instável e pé 

equinovaro.  

Esse problema (caso) teve como objetivo deflagrar as dificuldades neuropsicomotoras no período 

do desenvolvimento infantil e reconhecer os mecanismos biomecânicos que contribuem nesse 

processo. 
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Pergunta: Discuta sobre a conduta terapêutica apropriada para essa criança, baseando-se nos 

achados clínicos apresentados 

7.1.1 Resposta correta:  

Na Encefalopatia Crônica espástica a criança pode adquirir com o avançar da idade uma postura 

típica flexora em membros superiores, que é considerada uma característica dessa patologia, 

associado também a distúrbios motores, alterações na coluna levando a deformidades posturais do 

tipo escoliose e deformidades nos pés. (HEBERT ET AL, 2017). A criança referida no caso acima, 

apresenta dificuldades que recrutam movimentos finos da mão, por exemplo o escrever, o desenhar, 

portanto, torna-se necessário trabalhar a pinça fina para que ela realize melhor suas atividades 

diárias. A fisioterapia tem como objetivo inibir atividade reflexa anormal para normalizar o tônus 

muscular e facilitar o movimento normal, melhorando força muscular, flexibilidade, amplitude de 

movimento (ADM), capacidade motoras básicas e mobilidade funcional. 

Conduta: treino funcional, com rasgaduras de papel, apertar bolinhas, pegar bolinhas de gude e 

colocar dentro de copos, brincar com massinhas de modelar, desenhar e colorir, abrir e fechar 

garrafas e abotoar blusas. (HEBERT ET AL, 2017). A espasticidade é um aumento do tônus 

muscular que pode limitar alguns movimentos funcionais e a marcha. Para a diminuição da 

espasticidade exercícios de alongamento passivo são os mais indicados, sendo realizados durante 

um minuto ou em três séries de 20 segundos. Para melhorar a padrão da marcha e a instabilidade, 

postural, faremos o treino de marcha em linha reta, em circuitos e em terrenos irregulares, o treino 

de subir e descer degraus. Exercícios para reforço muscular tanto em membros superiores, 
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quanto membros inferiores. Para melhora da correção do pé equinovaro podemos solicitar o uso de 

órtese modelo AFO articulada (HEBERT ET AL, 2017).  

7.2 Caso Clínico 2: 

Paciente M, F, R, 55 anos, caucasiana, casada, multípara, apresentando diagnóstico nosológico de 

carcinoma mamário unilateral à esquerda. Foi submetida a mastectomia radical e linfadenectomia 

axilar com remoção de 13 linfonodos, realizando posteriormente quatro sessões de quimioterapia. 

Durante o tratamento a paciente apresentou os seguintes efeitos colaterais: alopecia, náuseas e 

vômitos, erupção cutânea e fadiga. Faz uso de medicação diariamente, tais como: Tamoxifeno, 

propanolol, sinvastatina, fluoxetina e clonazepan. Encontra-se bastante emotiva, chorosa e 

desiludida com a vida, com vergonha de sair de casa ficando restrita ao seu ambiente domiciliar. Foi 

encaminhada para tratamento fisioterapêutico com quadro álgico em ombro esquerdo durante os 

movimentos de flexão e abdução, dor à palpação no local da incisão cirúrgica e presença de 

linfedema em membro superior esquerdo (MSE), ombros protrusos que limitam suas atividades 

diárias como o pentear cabelo, vestir blusa e afazeres da casa. 

Esse problema (caso) teve como objetivo deflagrar as desordens vasomotoras, mecânicas e 

posturais que influenciam no processo de reabilitação. 

Pergunta: No seu ponto de vista, quais seriam as condutas terapêuticas indicadas para reduzir o 

linfedema e ganho de Amplitude de movimento (ADM)? 

7.2.1 Resposta correta:  

Para a redução do linfedema em MSE cabe-se usar o método Foldi de drenagem linfática manual, 

uma técnica de massagem com manobras lentas, rítmicas e suaves que envolvem a superfície da 
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pele e seguem os caminhos anatômicos linfático do corpo, drenando o excesso de líquido no 

interstício, o tempo de execução dura em torno de 30 a 34 minutos (NUNES, 2018). Para de ganho 

de ADM a mobilização articular Maitland graus III e IV tem a finalidade de tratar a rigidez 

articular respeitando a regra do côncavo-convexo para a sua realização, na qual nesse caso o 

deslizamento da cabeça do úmero deve ser sentido caudal para ganho de abdução (SILVA, 2017). O 

membro deve estar em posição de ajuste frouxo e as manobras devem ser realizadas duas séries de 

10 a 15 repetições. O alongamento passivo e ativo assistido em MSE para restaurar a amplitude de 

movimento articular e prevenir contraturas (SOUZA & SUOZA, 2014). No alongamento passivo o 

movimento é realizado pelo fisioterapeuta, já no ativo-assistido o paciente realiza o movimento com 

o auxílio do fisioterapeuta para completar o movimento (KISNER, 2016). 

7.3 Caso Clínico 3: 

Paciente, P. H.S, 41 anos, sedentário e com obesidade grau I, procurou uma clínica de fisioterapia 

para avaliação e tratamento de lesão do menisco medial direito. Diz ter começado a sentir as dores 

há mais ou menos umas quatro semanas, atribui essa condição ao fato de ter começado a praticar 

corridas e futebol por estar insatisfeito com suas condições físicas. Começou a realizar corrida todos 

os dias e jogar futebol duas vezes por semana. A dor é aguda e localizada, constante e descrita como 

uma fincada, que piora com movimentos de flexo- extensão dos joelhos, o que é bem notável 

durante o sentar e levantar e o subir e descer escadas. Além disso, relata sentir crepitações nos 

joelhos, que as vezes parece que vai travar. Sente fraqueza nos MMII e dor ao deambular longas 

distâncias. O raio-X mostrou redução do espaço articular com presença de osteófitos, já a 

ressonância magnética apresentou ruptura parcial não fragmentada e cisto de Backer. Atualmente o 
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paciente deambula com auxílio de muletas, relata queixa de dor grau 7 na escala visual numérica 

(EVN), edema articular no joelho direito com temperatura local aumentada e limitação de flexão e 

extensão de joelho dificultando suas atividades de vida diária (AVD’s). 

Esse problema (caso) teve como objetivo deflagrar as alterações cinético funcionais desencadeadas 

pela patologia e recursos que podem favorecer o processo de reabilitação. 

Pergunta: Descreva quais são os testes que deveriam ser feitos nesse paciente  que podem contribuir 

com a hipótese diagnóstica e que recursos eletrotermoterápicos poderiam ser utilizados nesse 

processo. 

7.3.1 Resposta correta:  

Teste deMcMurray, o terapeuta posiciona o paciente em decúbito dorsal com o joelho a 90° e 

efetua uma flexão máxima do joelho e realiza uma rotação externa da perna segurando o retropé do 

paciente para exercer uma força axial, enquanto exerce um estresse em varo para comprimir o 

menisco medial. A seguir o joelho é passivamente estendido. O teste é positivo quando o paciente 

se queixa de dor localizada na interlinha articular medial e o examinador sente um estalido no local 

(ANTUNES, et al, 2017). O Teste de Apley, decúbito ventral com o joelho a ser testado em flexão 

de 90º, o terapeuta aplica uma compressão axial junto ao pé do paciente e ao mesmo tempo exerce 

rotação lateral para testar o menisco medial e rotação medial para testar o menisco lateral. Essas 

rotações deverão ser executadas em diferentes angulações buscando verificar algum estalido ou dor 

durante os movimentos. A seguir o terapeuta deverá efetuar a contraprova da positividade fazem-se 

quando se repete a manobra aplicando uma força de distração e caso a dor desapareça é confirmado 

o sinal positivo para lesão meniscal (GOBBO, 2011). 
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Recursos eletrotermoterápicos: Eletroestimulação transcutânea do nervo (Tens) para analgesia, 

ultrassom (1 MHZ) e laser (KITCHEN, 2003). 

7.4 Caso Clínico4: 

Uma mulher de 62 anos, casada, encontra-se em tratamento fisioterapêutico por apresentar 

diagnóstico nosológico de pneumonia pneumocócica após uma gripe que persistiu por 10 dias. A 

paciente apresenta dispneia, tosse produtiva com muco purulento de cor amarelada, fadiga e dor 

torácica, porém responsiva aos comandos verbais. Ausculta pulmonar com presença de roncos e 

crepitações em lobo no hemitórax direito. Foram identificadas incapacidades nos domínios de 

estrutura e função, atividade e participação, conforme a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. No domínio estrutura e função, foi evidenciada fraqueza 

muscular respiratória e nos membros inferiores. No domínio atividade, foi constatada dificuldade de 

caminhar longas distâncias e de subir e descer escadas. No domínio participação, foi evidenciada 

dificuldade em exercer atividades diárias, como vestir roupa e tomar banho e restrita a atividades 

sociais.  

Esse problema (caso) teve como objetivo deflagrar as alterações respiratórias e utilizar de meios 

para minimizar o agravo da doença nesse processo. 

Pergunta: Na prática clínica quais manobras respiratórias são indicadas nesse processo e quais 

exercícios seriam indicados para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório? 

7.4.1 Resposta correta:  

As manobras respiratórias mais indicadas seriam a tapotagem para higiene brônquica, vibração e 

vibro compressão, huffing, exercícios diafragmáticos, exercícios de inspiração máxima 
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sustentada (OLIVA et al, 2015). Para melhorar o condicionamento pode ser indicado a caminhada 

diariamente, bicicleta ergométrica e o treino funcional (SILVA; SOUZA; CREPALDI-ALVES, 

2015). 
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8 AVALIAÇÃO 

A avaliação foi realizada de duas formas:  

1- Individualmente: Colocando em questão a seguinte pergunta: Como o método ABP contribuiu 

para o seu aprendizado? 

2- Trabalho em grupo: O professor analisou e pontuou o trabalho seguindo alguns critérios: 

a) Interesse 

b) Participação 

c) Qualidade: Escrita 

d) Apresentação 

Em todo o processo de ensino cabe ao professor avaliar de alguma forma o estudante, a fim de, 

obter um feedback que possa descrever as dificuldades e facilidades, levando em consideração o seu 

potencial no decorrer do trabalho. Não apenas atribuir uma nota, mas sim, apresentar uma 

devolutiva de todo o processo percorrido ao longo do desenvolvimento do estudo.  
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