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Esta tese apresenta o içcussion, um ambiente de aprendizagem 

cooperativa baseado na Web para apoiar a discussão de casos de cardiologia. O objetivo 

do ambiente é apoiar o processo de ensino/aprendizagem do estudante de Medicina na 

análise dos dados do paciente e na form~ilação do diagnóstico. 

pode ser considerada uma ferramenta que estimula a prática dentro do ambiente 

acadêmico, pois a apresentação de casos permite que os estudantes simulem o contato 

com o paciente e os passos da investigação diagnóstica. Para isto, o ambiente 

disponibiliza as informações do caso conforme o estudante vai solicitando e avançando 

na investigação, além de permitir o compartilkiamento destas informações com outros 

colegas e professores. O uso da Web possibilita o acesso remoto às informações uma 

vez que os profissionais podem acessá-las a partir de diferentes locais e a qualquer 

momento. 
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This thesis presents içcuççion, a web-based cooperative learning 

environment to support cardiology cases discussion. The environment goal is to teach 

medical students how to analyze patient's data and to formulate a diagnosis. 

iscussion stim~ilates the practice in Medical Schools beca~ise cases 

presentation allows students to simulate the contact with patients and the diagnostic 

investigation process. h order to provide that, the environment presents case 

infornlation according to student investigation progress besides allowing the share of 

information among other students and professors. The use of the Web allows uses to 

access the iiiformation from different remote locations at the same os different times. 



i INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ i 

........................................................................................................................................ 1.1 MOTIVAÇÃO 1 

............................................................................................................................................. 1 . 2  OBJETIVOS 4 

............................................................................................................................................ 1 . 3  CONTEÚDO 4 

2 EDUCAÇÃO BASEADA NA WEB ........................................................................................................ 6 

............................................................................................................. 2 . 1  AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 7 

...................................................... 2.1.1 Ambiente de qrerzdizagem tradicional versus participativo 8 

............................................................................................................. 2.2 APRENDIZAGEM COOPERATIVA 9 

2.3 ASPECTOS RELACIONADOS A APRENDIZAGEM COOPERATIVA APOIADA POR COMPUTADOR ............... 11 

........................................................................................................ 2.3.1 Teorias ele cprerzdizagenz 1 1  

................................................................................................................ 2.3.2 Apoio à coni~~nicaçiio 16 

..................................................................................................................... 2.3.3 Memória de grupo 17 

................................................................................................................ 2.3.4 Apoio à coorclerração 1 9  

.................................................................................................................. 2.3.5 Apoio & Percepçiio 2 0  

.................................................................................................................. 2.3.6 Apoio à Coopel-aç5o 21 

................................................................................................................... 2.3.7 Apoio & Navegnção 22 

........................................................................................................................................ 2.4 CONCLUSÃO 23 

3 AMBIENTES EDUCACIONAIS PARA A ÁREA MÉDICA ............................................................ 24 

.................................................................... 3.1 APRENDIZADO MÉDICO PASSIVO VERSUS COLABORATIVO 25 

3.2 APRENDIZADO MÉDICO APOIADO POR COMPUTADOR ........................................................................... 26 

.................................................................... 3.2.1 Qunliclnde ela infoniinçáo iizéclica disporzibilizada 28 

................................................................................. 3.2.2 Prdtica iizéclica apoiaclc~ por co~~zputaclor 3 0  

3.3 AMBIENTES DE APOIO AO APRENDIZADO MÉDICO COM ABORDAGEM DE CASOS ................................... 32 

3.3.1 Alizbientes conz abordagenz cle casos na dren nzéclica ............................................................... 33 

3.3.2 Am!ierltes conz abordagem de casos espec$cos pam Carcliologin .......................................... 39 

........................................................................................................................................ 3 . 4  C o ~ c ~ u s Ã o  41 

............................................................................................. 4 META-AMBENTE CAIRDIOEDUCAR 42 

..................................................................................................... 4 . 1  ARQUITETURA DO CARDIOEDUCAR 42 

4.1.1 Ambientes ele Aprendizageri1 ...................................................................................................... 43 

......................................................................................... 4.1.2 Ambientes ele Constmção ele C ~ ~ r s o s  53 

.......................................................................................................... 4.1.3 Bases ele Dados de Casos 53 

4.1.4 Sites, Fermmei~tc~s Externas, Software Ecl~~cacior~al e Q~laclro cle Avisos ................................ 55 

........................................................................................................................................ 4 . 2  C o ~ c ~ u s Ã o  55 



5 CARDIOCASEDISCUSSION: UM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA PARA 

DISCUSSÃO DE CASOS DE CARDIOLOGIA .................................................................................. 57 

5.1 0 AMBIENTE CARDIOCASEDISCUSSION ............................................................................................... 58 

5.1.1 PI-opostci ................................................................................................................................... 5 8  

5.1.2 Cal-acrerísticas ......................................................................................................................... 5 9  

5.1.3 Estmtzu-a ................................................................................................................................... 62 

5.2 C o ~ c ~ u s Ã o  ........................................................................................................................................ 76 - 
6 CONCLUSOES ....................................................................................................................................... 77 

6.1 CONTRIBUIÇ~ES .................................................................................................................................. 78 

6.2 TRABALHOS FUTUROS ......................................................................................................................... 79 
A 

7 REFERENCIAS RZBLIOGRAPICAS .................................................................................................. 80 
A 

APENDICE A .................................................................................................................................................. 88 

APÊNDICE B .................................................................................................................................................. 92 
A 

APENDICE C .................................................................................................................................................. 95 
A 

APENDICE D .................................................................................................................................................. 99 
A 

APENDICE E ................................................................................................................................................ 106 

vii 



............................................................... Figura 4.1 . Meta Ambierite CardioEducar (ROCHA et al., 2001) 43 

Figura 4.2 - CardioEducar: Home-Page ..................................................................................................... 4 3  

Figura 4.3 - Cardioi-ducar: Ambientes de Aprenclizageni ............................................................................ 44 

Fig~irc~ 4.4 - HiperClínica: Tela Inicial ............................................................................................................ 45 

Figura 4.5 - HiperClí~iica: Apreseritaçrío de unz Caso ..................................................................................... 45 

Figura 4.6 -Ambiente de Apoio ir Sessáo Cientfica: Tela Iriicial ................................................................... 46 

................................................. Figura 4.7 - Alnbierzte de Apoio ir Sessiío Cientllfica: Questões Provocativas 46 

..................................................................................................... Figura 4.8 . CardioCirurgia: Tela inicial 47 

Figura 4.9 - CardioCirurgia: Ambiente de Alitoria ....................................................................................... 47 

Figura 4.10 - CardioCirurgia: Ambiente de Planejamento Cirúrgico .......................................................... 48 

Figura 4.11 - CardioCirurgia: Ambiente de Aconyanhanzen to Cirzirgico ................................................... 48 

Figura 4.12 - CardioCirurgia: Ambiente Tutorinl ....................................................................................... 4 9  

Figura 4.13 - CardioMeeting: Tela iriicial .................................................................................................... 50 

Figura 4.14 - CardioMeeting: Ambiente de Autoria .................................................................................. 5 0  

Figura 4.15 - CardioMeeting: Ambiente de Discussrío ................................................................................. 51 

Figura 4.16 - CardioMeeting: Ambiente de Apoio ri Sessáo ......................................................................... 51 

Figwr~ 4.17 - CardioMeeting: Ambiente Tz~torial ......................................................................................... 52 

Figura 4.18 - CardisCaseDiscuss ign no meta-ambiente CardioEducar ............................................. 5 2  

Figura 5.1 - CardioCaseDiscussion: Tela inicial ...................................................................................... 62 

Figura 5.2 - Seleçrío rla fornza de ~ u o  ............................................................................................................... 64 

Figum 5.3 - Seleçrío da sub-krea de Cardiologia ............................................................................................ 64 

Figura 5.4 - Plano de Estudo ...................................................................................................................... 6 5  

Figura 5.5 - Lista de Ccrsos ........................................................................................................................ 6 5  

Figum 5.6 - Apreserztr~çáo do Caso ............................................................................................................... 6 6  

Figum 5.7 - Qiiestáo 1 . Dir~grióstico ........................................................................................................ 6 7  

Figura 5.8 -Alternativa iricoi-reta: j~istificativc~ ............................................................................................... 67 

Figura 5.9 - Alterriativn correta: jusiificativa .................................................................................................. 68 

Figura 5.10 - Iriser-çrío ria Disc~~ssrío ............................................................................................................... 68 

Figura 5.11 - Disc~rss60 do Cr~so .................................................................................................................. 6 9  

Figura 5.12 . CardioCaseDiscussion: Ambiente de Autoria ...................................................................... 70 

Figura 5.13 - Crrrlc~sti~o cle Area de Cardiologia .............................................................................................. 70 

Figura 5.14 - Cr~r1mti.o de Plano cle Est~rdo ..................................................................................................... 71 

Figura 5.15 - Dados da Aliamese - 1" ycwte .................................................................................................. 72 

Figura 5.16 - Dados da Anamnese - 2"pc~rie .................................................................................................. 73 

Figum 5.1 7 - Dciclos do Emme Físico .............................................................................................................. 73 

Figura 5.18 - Exames de Cr~~liologia ........................................................................................................... 7 4  

Figura 5.19 - Crrdr~stro de Questões de Avnliaçáo ........................................................................................ 7 4  

Figurn 5.20 - Alterc~çrío de Ccrso Cciclr~st~.crrlo .................................................................................................. 75 



Tabela 2.1 . Papéis na teoria PBL (PBL, 2001) ............................................................................................... 14 

Tabela 2.2 . Con~painçiio entre abordngem de ensino tmdicionnl e PBL ....................................................... 15 

Tabela 3.1 . Tipos de i~for-maçiio ordine (SKLAR, 2000) ................................................................................. 27 



A Educação vem se caracterizando pelo tradicionalismo, porém, nos últimos anos 

alg~imas in~idanças começaram a ser implementadas, notadamente as oferecidas pelo uso 

das tecnologias de Informática e Comunicação. 

O software educacional tem sido influenciado pelas teorias de aprendizagem, que 

determinam o nível de interatividade e o grau de participação e controle do aluno no 

processo de construção do conhecimento. As novas tecnologias apoiadas na Web (World 

Wide Web) possibilitam a implementação de diferentes modelos de aprendizagem. 

Segundo CAMPOS & CAMPOS (2001), atualmente o desenvolvimento de software 

educacional busca valorizar o novo conceito educacional que, em hipótese nenhuma, se 

restringe ao ensino, treinamento e instrução; e prioriza, à formação global do aluno que 

necessita aprender a aprender e a pensar, para melhor intervir, inovar e questionar. 

Entre as alternativas educacionais de apoio ao novo paradigma educacional, que 

privilegia a aprendizagem e não mais o ensino, numa sociedade onde a inforn~ação se 

dissemina de forma globalizada e em volume cada vez maior, destacamos a Educação a 

Distância (EAD) baseada na Web (CAMPOS, 2001). 

De acordo com CAMPOS (2001), o acesso à Internet pelos usuários a um baixo 

custo, a mahiridade da Web, o aparecimento de sofisticados browsers gráficos e o 

desenvolvimento de ferramentas mais amigáveis para publicar, criar e manter sites e 

garantir transações seguras de dados, têm contribuído para o aumento de usuários da 

Internet. 

Nos EUA, segundo a literahira pesq~iisada (SKLAR, 2000) o percentual de usuários 

da Internet nos últimos anos foi estimado em: 1995, 3%; 1996, 15%; 1997, 32%; 1998, 

60% e 1999, 80%. Entre os países em desenvolviinento, o Brasil, é o que vem apresentando 

o maior crescimento de usuários, em 2001 o número de interna~itas superou onze milhões, e 

isto tem se refletido profiindamente no setor ed~icacional (CAMPOS, 2001). Estas 

estatísticas mostram como o número de usiiários da Internet vem a~imentando de forma 

cada vez mais rápida ao longo dos anos. 



Com o gsande aumento de computadores conectados à Internet, tanto em casa 

quanto em instituições de ensino, é cada vez maior o niíinero de professores e alunos com 

acesso à Web. 

Com a rápida expansão da Internet novas aplicações estão sendo desenvolvidas e a 

educação tem se beneficiado não só com projetos de EAD mas, também, com a geração e 

utilização de informações disponíveis na Web. Aproveitando-se da necessidade de 

flexibilizar o ensino convencional e do grande desenvolvimento tecnológico, a EAD 

tornou-se uma importante alternativa quando se pensa em novas propostas educacionais 

(CAMPOS & CAMPOS, 2001). 

De acordo com ELSNER et nl. (2000), com a Web, três fatores importantes 

beneficiam o desenvolvimento de ferramentas compiitacionais de apoio ao ensino: 

facilidade de incorporar dados como imagens ao ambiente; interatividade das aplicações, 

que aumentam a comunicação; facilidade de acesso remoto às informações. Assim, a Web 

pode suportar uma grande variedade de atividades de aprendizado, especialmente as de 

aprendizado cooperativo. Estas características têm colaborado para o crescimento dos 

ambientes cooperativos de apoio ao ensino à distância. 

A EAD sempre tirou proveito do desenvolvimento das com~inicações. Enquanto que 

no passado, a cossespondência era usada para envio de material impresso, hoje, a tecnologia 

de comunicação desempenha o mesmo papel, através da ligação em rede dos equipamentos 

a nível domiciliar. Muitas tecnologias estão disponíveis e o elemento chave dessas 

tecnologias é a capacidade de aumentar a comunicação entre estudantes e professores. 

Obviamente, a Educação Presencia1 também pode se beneficiar desses novos recursos, 

porém de uma forma mais limitada que os sistemas à distância (VAZ & CAMPOS, 2001). 

Segundo CAMPOS (2001), entre os objetivos das aplicações da EAD podemos 

destacar: alcançar indivíduos isolados por baneiras de distância geogsáfica, trazer 

especialistas para a sala de a ~ d a  e interligar duas salas de aula de forma que os estudantes 

possam interagir uns com os outros. 

A Web trouxe interatividade para a escola/universidade, uma vez que seu uso vem 

alterando a forina de interagir das pessoas e proporcionado oportunidades de criações de 

comunidades virtuais, congsegadas por interesses comuns (CAMPOS, 2001). 

As comunidades virtuais de aprendizado, caractesizadas pela diminuição da 

interação física entre alunos e professores, tem exigido mudanças nas fiinções dos 

professores, que se tornam cada vez mais voltados à osientação do que ao repasse de 

conhecimentos e informações (CUNHA, 1999). Desta forma, os ambientes virtuais de 



aprendizagem vêm trazendo a oportunidade de se discutir e implantar a teoria consti-utivista 

no processo de ensinolaprendizagem. 

Na escola construtivista é reservado ao estudante o papel de sujeito no processo de 

aprendizagem. Ele constrói uma representação interna do conhecimento, uma interpretação 

pessoal da experiência. Esta representação está sempre aberta para mudanças e suas 

estruturas e associações formam a base para a incorporação de novas estruturas de 

conhecimento (VAZ & CAMPOS, 2001). 

Na abordagem construtivista, o professor atua investigando, pesq~iisando, 

orientando e criando ambientes que favoreçam a cooperação e o desenvolvimento dos 

alunos. Nesta abordagem o professor deve criar desafios (situações problemas) sem nunca 

oferecer a solução pronta aos alunos. Ele deve observar e analisar o comportamento dos 

alunos e tratá-los de acordo com suas características peculiares, respeitando a fase de 

evolução de cada um. Desta forma, o professor cria um cenário compatível com o estágio 

de desenvolvimento em que o aluno se encontra, para que o mesmo possa explorar o 

ambiente de forma predominantemente ativa. Nesta abordagem, o aluno não recebe a 

informação passivamente, ele deve experimentar o ambiente de forma racional enfrentando 

sihlações problemas que tragam a ele a necessidade de investigar, pensar, racionalizar a 

questão e construir uma resposta satisfatória (VAZ & CAMPOS, 2001). 

A formação de um cardiologista, assim como a de outros médicos especialistas, se 

dá através da assistência a pacientes, da participação em a~ilas, de pesquisas e de sessões 

onde estudantes, residentes e cardiologistas discutem casos de pacientes e temas atuais da 

especialidade (ROCHA et nl., 2001). Esta formação, caracterizada pela participação ativa 

do professor e do aluno, pode se beneficiar do uso das novas tecnologias apoiadas na Web e 

dos métodos de aprendizagem que favorecem a busca de informação e a cooperação, como 

a aprendizagem baseada em casos. 

O método de aprendizagem baseado em casos propõe uma abordagem mais 

participativa. O sucesso deste método é baseado na discussão com o professor e com outros 

alunos. O uso de computadores com acesso à Internet permite aos estudantes expressarem 

suas opiniões e idéias através da troca de experiências com outras pessoas. Estes fatos 

sugerem que a combinação do estilo de discussão proposto pelo método de aprendizagem 

baseada em casos aliado à troca de informações apoiada pela Web constituem uma forma 

promissora de aprendizagem na educação médica. 



Com o objetivo de apoiar essa forma de ensino-aprendizagem na formação de 

cardiologistas e possibilitar a educação continuada e à distância, este trabalho descreve o 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem cooperativa baseado na Web, 

CardioCaseDiscussion, ciijo objetivo é apoiar a discussão de casos médicos entre 

professores, médicos, residentes e estudantes de Cardiologia. 

Este ambiente faz parte do projeto Gardio ducar, um meta-ambiente educacional 

para Cardiologia, c~ljo objetivo é oferecer um ambiente integrado através do qual 

professores, cardiologistas, médicos residentes e estudantes tenham acesso a ambientes 

ed~icacionais virtuais. O meta-ambiente está sendo desenvolvido em parceria entre três 

universidades: Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (COPPEISistemas) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) e Unidade de Cardiologia e Cirurgia Cardiovasc~~larlF~indação Bahiana de 

Cardiologia (UCCVIFBC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). De ouhlbro de 1999 

a setembro de 2001, o projeto ducar foi financiado pelo CNPq através do 

Programa PROTEM-InfoEd~ic (Projetos Temáticos Multi-Instit~iicionais em Informática na 

Educação). 

iscussion é um ambiente ediicacional cooperativo baseado na Wel? 

voltado para a educação médica. Permite a apresentação e registro de casos, além de 

oferecer mecanismos de apoio ao processo de discussão dos mesmos. O aprendizado pode 

ser facilitado na medida em que o sistema cria um ambiente propício para o estudo de casos 

e para a cooperação entre cardiologistas, médicos residentes e eshldantes de Medicina. O 

uso da Web permite o acesso remoto às informações e maior flexibilidade aos profissionais 

possibilitando o acesso a partir de diferentes locais e à qualquer momento. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos e cinco apêndices. 

O segundo capítulo apresenta os aspectos relacionados à Aprendizagem Cooperativa 

Apoiada por Computador, destacando as teorias de aprendizagem e os mecanismos de 

apoio A comunicação e cooperação. 

No terceiro capíhdo são abordados aspectos relativos ao aprendizado médico 

apoiado por coinputador, ressaltando as características do aprendizado médico e o uso de 



tecnologias coinputacionais de apoio às atividades de aprendizagem. São apresentados, 

também, alguns ambientes ed~icacionais para a área médica apoiados na Web. 

O qt~arto capítulo apresenta o projeto Cardio ducar, o meta-ambiente educacional 

no qual o CardioCase iscussion está inserido. 

No quinto capítulo é descrito o ambiente iscussion, ressaltando os 

aspectos da aprendizagem cooperativa, os ambientes que o compõem e suas características 

e funcionalidades. 

Finalmente, no sexto capít~ilo são apresentadas as conclusões deste trabalho e 

sugestões para trabalhos fut~iros relacionados a este tema. 

O apêndice A apresenta o ciclo de vida seguido durante o desenvolvimento do 

sistema. O apêndice B contém a definição do projeto, enquanto o apêndice C descreve a 

especificação de requisitos. O apêndice D apresenta os diagramas gerados durante a 

modelagem do sistema e o apêndice E mostra o mapa de navegação do ambiente Web 

desenvolvido. 



A Web pode ser considerada fruto dos avanços na comunicação. Arinazenando a 

informaqão do mesmo modo que meios magnéticos (discos flexíveis, fitas magnéticas, etc.) 

oii óticos (CD-ROM, etc.), a Web tem a vantagem de disponibilizas um grande número de 

informações, para muitos usuários de forma livre e gratuita. Existem, ainda, vásios outros 

aspectos que a tornam mais interessante, CUNHA (1999) destaca alguns deles: 

+ Independência de formato: os dados podem ser encapsulados segundo padrões 

específicos e transmitidos via rede. Para a sua visualização, o cliente (browser) 

realiza a decodificação dos dados através de programas (ylug-ins, helpers ou nclcl- 

ons). Como a transmissão é padronizada por organizações independentes, não há 

dependência de um formato proprietário; 

Sistema dinâmico e incremental: é um meio de transmissão onde há uma 

atualização constante do conteúdo facilitada pela arquitetura cliente/servidor. Essa 

arq~titetura permite que a informação fiq~ie armazenada no servidor e seja acessada 

pelos usuários de modo que, logo após uma atualização, os clientes tenham acesso 

aos novos dados; 

+ Independência geográfica: a distância entre cliente e servidor não afeta o acesso 

aos dados. A única restrição é a ligação do cliente à Internet e a disponibilidade de 

um úrotvser; 

+ Independência temporal: o usuário não é obrigado a acessar os dados em horário 

determinado, ele realiza esta atividade de acordo com a sua necessidade e 

disponibilidade; 

+ Integração com o ambiente computacional: como os brotvsers encontrados no 

mercado têm a interface quase que independente da plataforma, é possível 

execução de diferentes aplicativos a partir dos úrowsers. 

+ Comnnicação: a utilização da Web como nova tecnologia em educação se deve em 

grande parte à comunicação proporcionada, que permite diversos graus de 

interação entre professores/estudantes e esh~dantes/estudantes. 



Com base na literatura, observa-se que é cada vez maior o número de instituições 

escolares, notadamente Universidades, que buscam na ed~icação baseada na Web recursos 

que garantam sua imersão no m~indo tecnológico, flexibilidade do ensino convencional e 

alternativa para novas propostas educacionais (CAMPOS, 2001). 

No Brasil, o tema Redes de Computadores na Educação vem sendo publicado em 

trabalhos científicos desde 1995, e EAD desde 1997. Como tema de pesquisa, os projetos 

em EAD têm abordado as formas de educação apoiadas na Web, ensino à distância, 

tecnologias de com~inicação, situações de interatividade via computador e via internet, 

formação de professores via internet, entre outros (CAMPOS, 2001). 

Com o objetivo de dar apoio à educação baseada na Web, diversos sistemas e 

ferramentas têm sido desenvolvidos para este fim. SANTOS (1999) classifica estes 

sistemas, com base nos termos mais empregados em trabalhos disponíveis, em: (a) sistemas 

integsados e distribuídos, (b) sistemas de gerenciamento de cursos, (c) sistemas de autoria 

de cursos, (d) salas de aula virh~ais, (e) cursos virtuais, (f) sites de eshldo, (g) portais 

educacionais, (h) vortais educacionais, (i) bibliotecas virtuais e Cj) universidades virtuais. 

As inúmeras pesq~iisas na área educacional apontam que os melhores ambientes 

pasa aprendizagem são aqueles que oferecem condições para que o estudante aprenda de 

acordo com suas características e disponibilidade. De acordo com VAZ & CAMPOS 

(2001), estes ambientes devem ser interativos, colaborativos e de imersão, onde o estudante 

possa encontrar um significado pessoal e relevância no contexto que será objeto do 

conhecimento. Uma outra questão importante, e cada vez mais aceita, é a existência de uma 

grande variedade de habilidades individuais, o que também deve ser levado em conta no 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem. 

Segundo CAMPOS et al. (1999), os sistemas de software educacionais tradicionais 

já não comportam mais os novos paradigmas e, nem mesmo, a maneira como estas 

tecnologias estão sendo utilizadas. O que se observa é a construção de modelos híbridos, 

onde se busca a adequação do uso do computador a um modelo de ensino mais 

participativo. 



iente de apren icional versus 

Segundo CAMPOS et nl. (1999), as principais características dos sistemas de 

software que abordam o modelo tradicional de aprendizagem, são: definem objetivos 

educacionais inensuráveis; definem estratégias de ensino; promovem a avaliação 

quantitativa; informam aos estudantes os objetivos; fornecem reforço para as respostas 

corretas. 

Entretanto, em um ambiente educacional participativo a ênfase é centrada no 

pensamento crítico, a avaliação é qualitativa, o processo educacional é centrado no 

estudante e a interação é feita com o mundo real. A Web proporciona a oportunidade de 

implantação de um modelo híbsido, agregando a flexibilidade do ensino mediado por 

computador com os aspectos colaborativos encontrados nas salas de aula. 

Um ambiente edticacional participativo, segundo CUNHA (1999), deve criar 

interações de grupo onde os estudantes possam trabalhar em equipe, ilustrar os problemas 

com situações reais, criar módulos de aprendizagem baseados em solução de problemas e 

desafios, propor problemas realistas, interessantes e relevantes onde seja permitido testar 

diversas soluções, estimiilar a colaboração, o diálogo e a negociação no trabalho em grupo 

como forma de estimular a construção do conhecimento. 

É interessante observar que um dos critérios que vem sendo usado na literatura 

especializada para classificar os tipos de software educacional é o gra~i de iniciativa 

permitido ao estudante ou o grau de direcionamento conferido a ele. Segundo SANTOS et 

nl. (1998), podemos avaliar o grau de interatividade permitido aos usuários em: alta 

interatividade, média interatividade e baixa interatividade. Os ambientes com alto gra~t de 

interatividade adotam formas abertas de navegação. Já aqueles com baixa interatividade 

restringem a liberdade de navegação. Ambientes com média interatividade podem assumir 

um enfoque híbrido de navegação: ora o usuário navega livremente na rede de nós ou links, 

ora navega em caininhos pré-definidos. 

Na busca por modelos de software com alto grau de interatividade, diversos 

recursos computacionais vêm sendo utilizados. De acordo com o trabalho realizado por 

DALGARDO (2001), podemos identificar algumas características de software que apoiain 

o aprendizado interativo. Entre elas destacamos: 

- Disponibilização de páginas com texto, gráficos e outras inídias; 

- Movimentação para novas páginas em resposta às ações do usuário; 



- Visualização de texto e dados numéricos gerados dentro de caixas de texto ou 

campos; 

- Detecção de operações específicas do mouse e teclado; 

- Posicionamento de texto, gsáficos e outras mídias pré-criados dentro da página. 

A aprendizagem cooperativa é uma técnica através da qual os estudantes se ajudam 

no processo de aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com o 

objetivo de construir conhecimento sobre um dado objeto (SANTORO et nl., 1999). 

A aplicação de técnicas de aprendizagem cooperativa na educação formal é 

importante não só para a obtenção de ganhos em relação ao próprio processo de ensino e 

aprendizagem, mas também na preparação dos indivíduos para situações futuras no 

ambiente de trabalho, onde cada vez mais as atividades exigem pessoas aptas ao trabalho 

em eqiiipe (SIZILIO & EDELWEISS, 200 1). 

KUMAR (1996) aponta quatro perspectivas teóricas para explicar os efeitos 

produzidos pela aprendizagem cooperativa: motivacionais, de coesão social, cognitivas de 

desenvolvimento e cognitivas de elaboração. 

As perspectivas motivacionais têm foco no objetivo sob o qual os estudantes 

trabalham, ou seja, é criada uma situação na q~ial os membros do grupo só conseguem 

atingir seus objetivos individuais se o grupo como um todo for bem sucedido. Desta forma, 

os membros do grupo devem se ajudar no sentido do esforço comum. 

As perspectivas de coesão social argumentam que os efeitos da aprendizagem 

cooperativa acontecem por conta da união do grupo, isto é, os estudantes ajudam uns aos 

outros porque se importam e desejam o sucesso. 

Segundo as perspectivas cognitivas, as interações entre os estiidantes irão por si só 

melhorar seu aprendizado, por razões relacionadas mais aos processos mentais do que às 

motivações. As perspectivas cognitivas dividem-se em perspectiva de desenvolvimento 

cognitivo e perspectiva de elaboração cognitiva. 

A perspectiva de desenvolvimento cognitivo assume que a interação entre 

aprendizes, em tarefas apropriadas, aumenta seu domínio em conceitos críticos. 

A perspectiva de elaboração cognitiva sustenta que a informação é retida na 

memória e está relacionada à informação presente anteriormente na mesma. O estudante 



que recebe a explicação aprende mais do que se estivesse esh~dando sozinho, e aquele que 

oferece a explicação aprende ainda mais. 

Segundo MENEZES et nl. (2000), os processos de aprendizagem não se 

materializam apenas na relação professorlest~idante, mas através de diversos agentes que 

constróem uma teia complexa de relações, onde ocossem m~ltiplas aprendizagens. Para os 

autores, uma com~midade virhial pode ampliar e melhor instrumentalizar as interações entre 

eshldantes, professores e todos aqueles que participam deste processo de apropriação de um 

conteiído. 

O apoio dado por computadores h aprendizagem cooperativa tem como objetivo 

dinamizar este processo através de sistemas que implementem um ambiente de cooperação 

e possuam papel ativo na análise e controle da aprendizagem (OSUNA & DIMITRIADIS, 

1999). As tecnologias que favorecem a colaboração permitem a construção de formas 

comuns de ver, agir e conhecer, ou seja, habilitam indivíduos para a atividade de prod~ição 

de conhecimento compartilhado elou de novas práticas com~initárias (COMEAUX & 

NIXON, 2000). 

O uso da tecnologia Web, como apoio computacional, vem agregar vantagens 

permitindo a criação de ambientes virtuais, nos quais várias pessoas podem interagir e 

acessar dados de forma remota, além de pesmitir o coinpartilhamento de informações e seu 

armazenamento em um lugar único com permissão de acesso a todos os envolvidos 

(OSUNA & DIMITRIADIS, 1999). 

Segundo CAMPOS & SANTOS (2001), o apoio computacional oferecido sustenta- 

se na forma de cooperação iitilizada (síncrona ou assíncrona), na ferrainenta empregada 

(fóruns, listas e editores cooperativos) e no tipo de tarefa cooperativa explorada (resol~ição 

de problemas, desenvolvimento de projeto, discussão de textos, aprendizagem de 

conceitos). Nesta vertente de educação mediada pela Internet, encontram-se também as 

com~inidades virhlais de aprendizagem, as comunidades apoiadas por chnts e os mundos 

virhiais. 

Segundo ELSNER et nl. (2000), várias questões de ordem educacional e tecnológica 

estão envolvidas na construção e impleinentação de ambientes de aprendizagem 

cooperativa apoiados por computadores. Por exemplo, a determinação do tipo de tecnologia 

de coin~inicação a ser empregada em um ambiente depende dos objetivos educacionais da 

teoria de aprendizagem adotada. Dessa forma, o conjunto de características de um ambiente 

irá determinas a sua aplicação e eficácia. 



Antes de desenvolver um ambiente educacional com características cooperativas é 

necessário avaliar alg~ins aspectos relacionados à Aprendizagem Cooperativa Apoiada por 

Computador ou Conzputer S~ipport Cooyemtive Lenrning (CSCL) (OLIVEIRA et nl., 

2000). A seguir discutiremos alguns aspectos que foram considerados no desenvolvimento 

deste trabalho, a saber: 

e Teorias de aprendizagem; 

Apoio à comiinicação; 

e Memória de grupo; 

e Apoio h coordenação; 

e Apoio à percepção; 

Modelo de cooperação. 

Um dos fatores mais importantes que regulam a colaboração é a teoria de 

aprendizagem na qual a interação cooperativa se baseará. As teorias de aprendizagem 

buscam conhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do 

reconhecimento do desenvolvimento cognitivo do homem, e tentam explicar a relação entre 

o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. Segiindo SANTOS (1999), a 

aprendizagem não sesia apenas inteligência e construção de conhecimento, mas 

basicamente identificação pessoal e relação através da interação com outras pessoas. 

Os ambientes CSCL devem prover ambos os enfoques e trazer à tona outros fatores 

pertinentes à interação h~imana através da tecnologia. Varias teorias sustentam a 

aprendizagem cooperativa e estas teorias tem em comum o fato de assumirem que 

indivíduos são agentes ativos na busca e construção do conhecimento, dentro de um 

contexto significativo. 

Entre as principais teorias e métodos que apóiam a aprendizagem cooperativa e 

sustentam a interação entre os indivíduos, podemos citar a teoria Construtivista e o método 

de Aprendizado Baseado em Problema. A seguir discutiremos cada um destes enfoques. 



2.3.1.1 Conçtrutiviçmo 

Construtivismo é um termo usado para representar uma coleção de teorias que têm 

em comum a idéia de que indivíduos constróem seu conhecimento trabalhando para 

resolver problemas, geralmente com a colaboração de outros. A aprendizagem é descrita 

como uma m~idança no significado construído pela experiência adquirida. De acordo com 

VAZ & CAMPOS (2001), a construção do conhecimento é um processo de "pensar sobre" 

e intespretar a experiência. 

Os principais representantes da teoria construtivista são, entre outros, o biólogo e 

psicólogo suíço Jean Piaget com a "Espitemologia Genética" e o psicólogo russo Lev S. 

Vygotsky com a "Teoria Sócio-Interacionista" (NEWBY, 1996). Segundo a teoria de 

Piaget, as pessoas aprendem através de experiências ativas e o aprendizado ocorre q~iando a 

exploração do aprendiz descobre uma inconsistência entre sua representação do 

conhecimento ah~a l  e sua experiência. Segundo a teoria de Vygotsky, o aprendizado ocosse 

dentro de um contexto social, com interação entre os estudantes e outros membros da 

comunidade de aprendizagem. 

É difícil reconhecer, com perfeição, as raízes desta filosofia, atualmente existem 

muitas variações do construtivismo apresentadas na literatura. Muitos consti-utivistas 

teóricos concordam que os trabalhos de Vygotsly e Piaget tiveram uma forte influência na 

formação da filosofia constsutivista. Consti~~tivistas teóricos que seguem a linha de Piaget 

colocam maior ênfase na construção individ~ial do conhecimento como resultado da 

interação com os ambientes físicos. Consti-utivistas teóricos que são influenciados por 

Vygostsky dizem que o conhecimento é construído em conjunto por parceiros ou 

especialistas e através da imersão em uma contexto social. Apesar da diferença de ponto de 

vista, ambos ressaltam a importância de um aprendizado ativo, no qiial os eshldantes 

podem criar respostas para os problemas. 

A teoria construtivista privilegia os meta-objetivos e as estratégias internas para a 

produção do conhecimento. Nos ambientes de aprendizagem construtivistas os estudantes 

possuem muito mais responsabilidade sobre o gerenciamento de suas tarefas, assumindo o 

papel de colaboradores ativos no processo de aprendizagem. Nestes ambientes são 

propostos problemas realistas, interessantes e relevantes, além de ser permitido, aos 

estudantes, testarem diversas soluções. A colaboração, o diálogo e a negociação são 

também estimulados no trabalho em grupo. 



Em seu trabalho, CHOU (2001) define quatro atributos construtivistas relevantes 

para o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem: contexto, construção, colaboração 

e discussão. 

- Contexto: as sihlações de aprendizado oferecidas aos estudantes devem ser o 

mais realistas possíveis. O aprendizado em sala de aula deve manter uma relação 

com o cotidiano dos esh~dantes. 

- Construção: relaciona-se ao conhecimento que é construído sob o processo 

ativo de articulação e reflexão dentro de um contexto. Os esh~dantes devem 

aprender a raciocinar sobre problemas. 

- Colaboração: ajuda o estudante a desenvolver, testar e avaliar suas idéias com 

seus companheiros. Os estudantes são expostos a m~ltiplas perspectivas no caso 

da solução de problemas e chegam a uma conclusão própria. Esta é uma parte 

importante do processo de aprendizagem. 

- Discussão: é usada por membros de um g i q o  com o propósito de planejamento, 

colaboração e entendimento. É especialmente importante para educação à 

distância dado que a maior parte da com~inicação é feita através de trocas orzlirze. 

Assim sendo, o papel do professor passa a ser de orientados ou facilitador, aquele 

que planeja sihlações de aprendizagem, CAMPOS et nl. (1999). 

Podemos, assim, resumir as características dos ambientes educacionais que 

privilegiam o modelo construtivista da seguinte forma: 

definem os inacros objetivos e os contextos para incentivar a participação do 

aluno e a construção do conhecimento; 

a avaliação é predominantemente qualitativa; 

consideram a não linearidade, a escolha de caminhos navegacionais por parte do 

estudante e a liberdade na busca da informação; 

e propõem problemas realistas, interessantes e relevantes para os alunos e 

permitem, aos estudantes, testarem diversas soluções; 

estimulam a colaboração, o diálogo e a negociação no trabalho em grupo. 

2.3.1.2 Aprendizado Baseado em Problema 

De acordo com o método do Aprendizado Baseado em Problema ou Problern Bnsed 

Lenrnirzg (PBL), t~ido começa com a introdução de um problema não estruturado no qual 

todo o aprendizado se concentra. O professor assume o papel de orientados cognitivo e 



inetacognitivo, ao invés de detentor e disseminados do conhecimento. Os estudantes 

assumem o papel de solucionadores ativos de problemas e responsáveis pelas tomadas de 

decisão e formação do conhecimento, ao invés de serem apenas ouvintes passivos (PBL, 

2001). A vantagem deste método consiste na sua capacidade de estim~ilar a investigação e o 

pensamento crítico do aluno. 

O método PBL propõe uma mudança de papéis no processo de aprendizagem. A 

Tabela 2.1 apresenta os papéis do professor, do aluno e do problema de acordo com esta 

abordagem. 

Tabela 2.1 - Papéis no método PBL (PBL, 200 1) 

- Faz pergunta para verificar o - Participa ativamente 

entendimento - Envolve-se 

- Monitora o aprendizado - Constrói o conhecimento 

- Desafia o pensamento dos 

estudantes 

- Mantém os estudantes 

envolvidos 

- Monitora e ajusta os níveis de 

desafio 

- Gerencia a dinâmica do grupo 

- Mantém o andamento do 

processo 

- Não estruturado 

- E apresentado em 

forma de uma situação 

na qual a causa 

problema está ainda 

para ser definida 

- Incita o desejo humano 

de resolver 

Podemos resumir os princípios da pedagogia PBL, da seguinte forma: 

- Um problema não-estruturado é apresentado logo no início e serve como centro 

de organização e contexto para o aprendizado. 

- O problema no qual o aprendizado se concentra é não-estruturado, ou seja, 

freqiientemente in~ida com a introdução de uma nova informação, não é resolvido 

facilmente ou de forma pré-form~ilada, não resulta sempre em uma resposta 

esperada. 

- Os estudantes assuinem o papel de solucionadores de problemas enquanto os 

professores assuinem o papel de hltores e facilitadores da aprendizagem. 



- No processo de ensino e aprendizagem, a informação é compartilhada mas o 

conhecimento é uma constr~~ção pessoal do estudante. 

- O grupo não é necessariamente inter-disciplinar mas é sempre integsativo. 

A Tabela 2.2 faz uma comparação da abordagem de aprendizagem baseada em 

problemas com abordagem de ensino tradicional (PBL, 2001). 

Tabela 2.2 - Comparação entre abordagem de ensino tradicional e PBL 

Qual o papel do estudante? 

Qual é o foco cognitivo? 

3ual é o foco metacognitivo? 

3ual é papel do estudante 
Aentro do problema? 

2ual é o papel do problema? 

2omo a informação é 
~ferecida? 

Especialista: 
- Direciona o pensamento 
- Detém o conhecimento 
- Avalia os estudantes 

Receptor: 
- Inerte, inativo e sem 

interação com o meio 

Estudantes replicam o 
conhecimento adquirido e o 
aplicam em situações de teste. 

- O estudante é um aprendiz 
passivo 

Aprende coisas que estão além 
de sua experiência pessoal, ou 
seja, estão " Ia  

- Bem estruturado 
- Apresentado como um 

desafio a ser aprendido 

Organizada e apresentada pelo 
professor. 

Grientador: 
- Apresenta uma situação 

problemática 
- Modela e instrui 
- Envolve-se no processo 

como co-investigador 
- Avalia o aprendizado 
Participante: 
- Luta ativamente contra a 

complexidade da situação 
- Investiga e resolve 

problemas inseridos no 
contexto 

Estudantes sintetizam e 
constróem o conhecimento 
para encontrar a solução para 
os problemas de forma 
parecida com as situações 
reais. 
- O professor modela e 

orienta conforme 
necessário 

- O estudante desenvolve 
estratégias para possibilitar 
seu próprio aprendizado 

Encontra-se imerso na situação 
e aprende com os eventos que 
ocorrem com ele, ou seja, 
"aaui" 
- Não-estruturado 
- Apresentado como uma 

situação dentro da qual 
obrigatoriamente ainda está 
para ser resolvido 

Pouco é apresentado pelo 
professor sem os estudantes 
identificarem a necessidade. A 
maior parte é coletada e 
analisada pelos estudantes. .- 



Os principais benefícios promovidos pelo PBL são (PBL, 2001): 

ativação: os eshidantes se envolvem mais no aprendizado primeiro por 

estarem acostumados a reagir em situações de conflito e segundo por se sentirem 

capacitados para influenciar no resultado da investigação. 

- Relevância e contexto: oferece aos estudantes uma resposta óbvia para as 

perguntas: 'Porque nós precisamos aprender esta informação?' e 'O que eu estou 

fazendo na escola que se relaciona com alguma coisa do mundo real?' 

- Pensamento altamente organizado: o cenário do problema não-estruturado 

provoca o pensamento crítico e criativo fazendo com que o estudante pense: 

"Qual é a resposta correta que o professor espera que eu responda?" 

- Aprender como aprender: promove a metacognição e o aprendizado controlado 

estim~ilando os eshldantes a formularem suas próprias estratégias para definição 

do problema, aquisição da informação, análise dos dados, construção de 

hipóteses e teste. Permite, ainda, que os estudantes comparem estas estratégias e 

as compartilhem com as estratégias de outros estudantes e instrutores. 

- Autenticidade: envolve os estudantes em dois aspectos, primeiro no aprendizado 

de informações de forma similar àquelas nas quais eles estai-ão envolvidos no 

mundo real e, segundo, na avaliação do aprendizado de forma a demonstrar 

entendimento e não mera aquisição. 

2.3.2 Apoio à comunicação 

A com~inicação é outro aspecto envolvido na aprendizagem colaborativa apoiada 

por computador e que precisa ser avaliado. A com~inicação entre os participantes é 

fundamental para que exista cooperação entre eles. A interação entre os indivíduos se dá 

através de técnicas elou canais de comunicação que permitem aos usuásios trocar 

informações. Esses canais de comunicação compreendem, por exemplo, mecanismos de 

troca de mensagens, chats e fórum de discussão. 

Além da comunicação direta, é possível estabelecer um canal de coin~inicação 

indireto através da ineinória de grupo, onde a construção progressiva e o coinpartilhainento 

do conhecimento comum podem ser considerados como interfaces de comunicação ein 

potencial. Outra forma de com~micação indireta são os mecanismos de percepção, uma vez 

que a contexhialização de um participante dentro do trabalho do grupo também estabelece 

uma ligação deste com os demais membros (ARAUJO et al., 1997). 



A com~inicação entre os membros de um g r ~ ~ p o  pode acontecer de d~ias formas: 

síncrona e assíncrona. Na forma síncrona, a comunicação ocome no mesmo momento ao 

passo que na forma assíncrona a com~inicação ocorre em momentos diferentes. 

Dentre as fei~ainentas de coin~micação síncronas mais utilizadas, destacam-se: chnt 

e vídeo-conferência. Entre as ferramentas de comunicação assíncronas destacam-se: e-mnil, 

fórum de discussão, lista de discussão e quadro de avisos. 

As tecnologias baseadas na Web permitem diversas formas de com~inicação. 

Segundo CUNHA (1999), as tecnologias computacionais que permitem alta interatividade, 

colaboraram para o aparecimento de sistemas assíncronos de Educação à Distância 

Mediada por Computador contrapondo-se aos síncronos, baseados em a~ilas presenciais. 

Um dos motivos é que nas interações assíncronas, o usiiário não tem obrigação de acessar 

as informações disponibilizadas na rede em um horário pré-determinado. Para o a~ltor as 

formas de comunicação baseadas na Web possuem vantagens sobre a comunicação face-a- 

face, são elas: 

+ Comunicação de um para um: os participantes de uma aula na Web podem 

conversar entre si, de forma privada, através de e-nznil (forma assíncrona) ou de 

chnts (forma síncrona). A utilização do e-mnil permite a troca de documentos 

complexos, já os chnts limitam esses arquivos. 

+ Comunicação de um para muitos: são as apresentações on-line ou anúncios, que 

podem ser colocados em quadros de aviso na Web, listas de discussão ou até 

mesmo em sessões de chnt com a presença de todos. 

Comunicação de muitos para muitos: esse tipo de com~inicação é facilitada por 

diversos recursos como, chnts, listas de discussão e conferências de á~ldio e vídeo. 

Segnndo SPALTER et nl. (2000), o uso de tecnologias síncronas ou assíncronas ou 

da combinação delas irá determinar o grau de interação entre indivíd~ios permitido dentro 

do ambiente de aprendizagem. 

O registro dos produtos gerados ao longo de uma atividade em grupo é fundamental 

para o suporte cooperativo. A forma de captura do conhecimento se concentra na maioria 

das vezes na preservação das informações. O conheciinento informal, ou seja, o registro das 

idéias, os fatos, as q~iestões levantadas, os pontos de vista, as conversas, as discussões e as 

decisões devem ser preservados (SANTOR0,200 1 ). 



O suporte à memória de grupo compreende mecanismos que identificam claramente 

o histórico e as razões por detrás de cada decisão, processo, procedimento, padronização e 

estratégia do grupo de trabalho. Isto significa dizer que é preciso preservar o contexto das 

interações realizadas pelo gsupo ao longo do processo (ARAUJO et nl., 1997). 

Guardar a memória de nina atividade pode ser muito útil para mostrar para outros 

grupos como o processo de cooperação ocosseu. Em ambientes educacionais, estas q~iestões 

também devem ser enfatizadas, pois a coilstrução do conhecimento ocone a partir das 

experiências realizadas. Então, se um grupo consegue resgatar elementos do processo de 

resolução de problemas e estratégias de ação, pode fazer análises, inferências e com isso, 

aplicar novas soluções, melhorando a qualidade de seu aprendizado (SANTORO, 2001). 

A memória de grupo, portanto, é o registro de todo o processo de interação do 

gsupo, incluindo a com~inicação realizada e os passos desencadeados. Ela compreende os 

aspectos descritos a seguir. 

2.3.3.1 Representação da Informação 

As tarefas cooperativas possuem uma dinâmica que envolve protocolos, pois para 

melhor interagirem, as pessoas precisam de uma linguagem comum de representação dos 

objetos e assuntos desenvolvidos no ambiente. 

Os fluxos cooperativos levam os aprendizes de uma perspectiva individiial 

(levantamento de idéias, exploração) para uma perspectiva coletiva (argumentação, análise, 

comparação, decisão). Em um ambiente de aprendizagem, é importante a disponibilização 

de uma linguagem comum para estruturação dos objetos de esh~do. Esta linguagem deve 

conter símbolos gráficos que identifiqiiem o tipo de informação ou mensagem que se deseja 

transmitir, criando um protocolo de comunicação nas interações. Além disso, devem existir 

elementos que estabeleçam associações entre objetos e permitam a formação de 

relacionamentos entre as inforinações (SANTORO, 2001). 

2.3.3.2 Formalizaqão de Conceitos 

Algumas propostas de fessamentas cooperativas ressaltam a questão do registro do 

conhecimento através da formalização de conceitos. O sistema deve fornecer meios para 

que o facilitados ou coorclenador possa incluir lirzks de referências a conceitos básicos e 

avançados sobre o conte~do de uma determinada tarefa. Além disso, o sistema deve 

fornecer meios para que os próprios alunos possam incluir seus links à medida que o 

conhecimento for sendo construído (SANTORO, 2001). 



Mais do que meros dicionários de dados, as ferramentas cooperativas, que registram 

o conhecimento através da formalização de conceitos, aiixiliam a coleta e organização dos 

mesmos. Além disso, reconhecem a necessidade de suporte às discussões como mecanismo 

para promover o refinamento destes conceitos (ARAUJO et nl., 1997). 

poio à coordenagão 

Trabalhar cooperativamente exige um gerenciamento e acompanhamento constante 

das atividades realizadas pelo gsupo e daq~lelas realizadas individ~ialmente por cada 

participante. Algumas questões precisam ser apoiadas durante o processo de interação do 

gsupo. Entre estas questões podemos citar: especificar como a interação se dará, definir 

regras e Limites, estipular responsabilidades e controlar e acompanhar a execução das 

tarefas. 

Segundo ARAUJO et nl. (1997), é preciso prover apoio para a execução das tarefas 

do grupo e das tarefas individuais através de mecanismos de definição, visualização e 

acompanhamento do encaminhamento do processo. 

Aspectos como a com~inicação e a percepção podem ser importantes para o 

acompanhamento de tarefas. Estes aspectos contribuem para que as questões de 

coordenação sejam resolvidas e decisões sejam tomadas. Desta forma, os membros da 

equipe estarão envolvidos com o próprio acompanhamento do trabalho, tornando a 

coordenação mais eficiente. 

Segundo SANTORO (2001), em ambientes de aprendizagem cooperativa, que têm 

como característica um objetivo ediicacional, a coordenação pode ser traduzida em apoio à 

definição das formas de trabalho, permitindo que todos tenham acesso ao conhecimento 

compartilhado e possam desenvolver habilidades cooperativas. 

A coordenação tem como objetivo direcionar o trabalho dos estudantes e ajudá-los a 

percorrer os caininhos necessários para a aprendizagem. Outro aspecto importante da 

coordenação, é o de manter a vida do grupo convidando os membros à participação, 

marcando os eventos do processo e definindo um ritmo aos trabalhos e aos encontros. 

2.3.4.1 De finiqão de Papéis 

Em uma interação, situações de conflito e negociação são comuns, e cada 

participante tem sua visão sobre o problema e sobre as soluções. Em educação, a definição 

de papéis é importante para contemplar as diferentes atividades de um membro no grupo, 

além de permitir a exploração das características individuais de cada um. 



De acordo com FERRARIS & MARTEL (2000), é necessário definir diferentes 

papéis para os iisuários, pois eles podem ser responsáveis por tarefas distintas dentro do 

processo de aprendizagem. 

Além da possibilidade de definir diferentes papéis para os membros de um grupo de 

trabalho, é necessásio que o ambiente implemente interfaces apropriadas para cada papel do 

usuário e forneça elementos de percepção necessários às tarefas. Nas interfaces com o 

usuário, devem estar presentes os mecanismos de percepção e de coordenação de cada 

papel. 

2.3.5 Apoio a 

A falta de contexto dentro de um gr~ipo pode causar problemas capazes de afetar a 

qualidade do trabalho. Segundo PINHEIRO et nl. (2001), quando os membros não têm 

conhecimento sobre o que está sendo desenvolvido pelos outros, o trabalho resultante pode 

não apresentar coesão e não representar as idéias do grupo como um todo. 

Os mecanismos de percepção são essenciais para o apoio ao grupo pois possibilitam 

que os participantes da interação mantenham-se ah~alizados sobre os acontecimentos, 

contribuindo para que suas atividades sejam realizadas de forma mais consciente e mais 

eficaz. Através do uso de mecanismos de percepção, um membro do grupo tem a noção do 

contexto onde está inserido o seu trabalho e o trabalho dos outros membros. 

De acordo com GEROSA et nl. (2001a) e (2001b), a percepção é uma 

contexhlalização sobre as atividade e sobre o grupo como um todo. Envolve saber quem é o 

grupo, quem são seus membros, onde estão, o que estão fazendo, qual seu objetivo, além do 

conhecimento sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo e o que está se passando no 

presente momento das atividades do grupo. 

De acordo com SANTORO (2001), os mecanismos de percepção são técnicas 

utilizadas por um sistema para permitir que este "estado mental" seja atingido, ou seja, 

formas de capturar e apresentar informações relevantes sobre o processo de cooperação. 

Entre os benefícios do uso de mecanismos de percepção em ambientes cooperativos, 

podemos citar: 

e Apoio 2 coordenação 

Um coordenador necessita de informações específicas, fornecidas através de 

mecanismos de percepção. 



e Apoio à comunicação 

Mecanismos de percepção podem ajudar na identificação da disponibilidade de 

participantes para que ocossa a comiinicação. 

De acordo com ARAUJO et al. (1997), no que diz respeito ao apoio à cooperação, é 

preciso prover recursos para que todos os membros: 

tenham a noção de suas atividades dentro do contexto do gmpo; 

e consigam perceber o andamento das atividades que estão sendo realizadas pelos 

outros membros; e, 

o compreendam como os resnltados gerados pelas atividades alheias podem ser 

conjugados aos seus para chegarem mais rapidamente ao resultado final. 

A noção de presença de outros participantes é o tipo mais comum de informação 

oferecido para os membros do grupo. Este tipo de percepção está relacionado aos 

mecanismos de notificação dos membros que estão ativos a cada momento. 

Uma outra forma de percepção diz respeito à posição dos participantes dentro do 

trabalho ou atividade que está sendo realizada. Essa informação provê ao gr~ipo o seu 

contexto de trabalho, mostrando quem realiza o que, a cada momento. 

Os ambientes de aprendizagem cooperativa devem prover meios de disponibilizar 

informações que a~~xiliem os participantes a terem consciência do que estão 

compartilhando, como e com quem. 

Um problema identificado por GARCIA (1999) e GEROSA et nl. (2001a) é a 

sobrecarga de informações, gerada pelos mecanismos de percepção. A sobrecarga de 

informação pode dificultar a organização dos membros ao invés de facilitar, além de 

ocasionar desentendimento e falta de comunicação. É necessário balancear a necessidade de 

fornecer informações para possibilitar a coordenação e a necessidade de evitx que os 

recursos destinados à atenção sobre o trabalho sejam sobrecai~egados. 

Para que exista cooperação deve existir um objetivo comum a ser alcançado pelos 

membros do grupo. As responsabilidades para se atingir o objetivo devem estar distribuídas 

pelos membros. 

Dentro de um ambiente cooperativo, o fluxo de interação é importante para garantir a 

execução de uma atividade. Os participantes não devem se preocupar apenas com a 



execução de suas tarefas, mas sim com o objetivo comum e comnpartilhado. É através das 

interações que os participantes buscam atingir, de f o m a  coletiva, seu objetivo (SANTORO, 

2001). 

A cooperação pode ser vista como um meio onde o objetivo do trabalho é o 

aprendizado utilizando técnicas cooperativas para isto. A escolha da forma de cooperação 

depende da escolha do grupo e do tipo de tarefa a ser realizada. 

Segundo TAVARES e f  nl. (2000), o suporte à cooperação é um dos problemas que 

vêem sendo atacados com o surgimento de novas tecnologias. A colaboração e a 

cooperação entre pessoas geograficamente dispersas, hoje considerada uma característica 

essencial nos ambientes de aprendizagem cooperativos, vem sendo facilitada com apoio de 

novas tecnologias, tais como as redes de computadores, a exemplo da Internet. 

O apoio computacional a ambientes de aprendizagem pode ser usado para 

implementar diferentes tipos de tarefas a serem realizadas na cooperação. Estas tarefas 

determinarão o modelo de cooperação do ambiente. KUMAR (1996) identifica três tipos de 

tarefas: tarefas cooperativas de aprendizagem de conceito, tarefas cooperativas para solução 

de problemas e tarefas cooperativas de desenvolvimento de projetos. Além destas tarefas, 

um ambiente pode implementar fóruns de discussões, onde as tarefas estão relacionadas ao 

comportamento dos participantes. 

De acordo com PORTUGAL et nl. (1999), outro tipo de tarefa mais geral é a 

construção do conheciinento coletivo, que pode ser um objetivo do ambiente ou uma 

conseqüência da interação dos indivíduos dentro dele. 

2.3.7 Apoio a Nave 

Um ambiente ed~icacional para ensino a distância, apoiado na Web, deve permitir a 

construção do conhecimento, para que o aluno aprenda a pensar, refletir, analisar e 

questionar, através de atividades e recursos que permitam a livre busca de inforinações, 

utilizando inecanisinos cujo controle seja do usuário, que é quem deverá tomar a iniciativa 

e escolher cada passo. Para que a livre navegação pela Web seja permitida, incentivada, e 

que o conteúdo do site educacional seja adequado, é necessário elaborar uin plano de 

navegação que garanta boa navegabilidade e busca das informações, além de fornecer 

extensão do contetido através da navegação em nós locais ou outros sim relacionados para 

aprof~~ndainento do conhecimento (CAMPOS, 200 1). 



O uso de tecnologias coinputacionais que viabilizam o trabalho cooperativo 

possibilita novas práticas pedagógicas. Através destas tecnologias é possível a criação de 

ambientes virtuais de aprendizagem cooperativa, onde o aluno utiliza a interação com os 

colegas e professores como meio de obter o aprendizado. 

Entre os benefícios que se pretende alcançar com o uso de ambientes virtuais de 

apoio à aprendizagem cooperativa destacam-se o aumento da motivação por parte dos 

estudantes, despertando o interesse e a curiosidade pelo aprendizado, a melhoria da 

q~~alidade de ensino, além do apoio à educação à distância. 

A seguir, veremos como os ambientes de aprendizagem cooperativa podem ser 

utilizados para dar apoio ao ensino médico e como o ambiente CardioCase 

propõe a apoiar tal atividade. 



A prática no curso de Medicina é importante para a capacitação do futuro 

profissional. Segando DEV (1999), médicos são aprendizes ind~itivos e observam os 

problemas de uma forma holística, na q~ial uma nova experiência é integrada ao 

conhecimento já adq~iirido. O conhecimento construído é um conhecimento hplíci to e não 

é facilmente ou diretamente explicado. É como um contexto no q~ial a nova experiência é 

incorporada. 

A prática da Medicina tem como objetivo final resolver problemas relacionados à 

saiíde dos pacientes e à melhoria da q~~alidade de vida dos indivíd~ios. O conhecimento 

médico formado durante o curso de Medicina compreende não só a assimilação da teoria 

mas também o desenvolvimento da habilidade de lidar com pacientes. Esta habilidade se 

desenvolve com o contato com pacientes. 

O esh~do em sala de a~ila ensina a teoria: o entendimento de como o corpo humano 

se comporta, quando e porque ele não fiinciona cossetamente e de que forma isto 

usualmente se manifesta. A prática da clínica médica permite a aplicação dos conceitos 

aprendidos no mundo real. Através da clínica médica, o eshidante convive com a realidade 

onde os conceitos estão, geralmente, dispersos de forma desordenada e ambíg~ia. A 

aprendizagem é realizada através da investigação e discussão dos casos. O papel do 

professor no processo de ensino-aprendizagem é ajudar os estiidantes a identificar as 

informações relevantes dentro do contexto, e ajudá-los na construção do conhecimento. E é 

através deste tipo de situação e da orientação de médicos experientes que o perfil médico é 

desenvolvido (SEILA, 2000). 

Durante o curso de Medicina o contato com pacientes ocorre através de aulas 

práticas onde os estudantes acompanham os professores e outros médicos. Esta experiência 

é reforçada durante a residência médica onde o estudante tem um maior contato com 

pacientes. Dessa forma, a experiência dos estudantes e residentes de Medicina está 

relacionada às chances de contato com os pacientes que eles terão durante sua formação. O 

que ocosre é que, nem sempre, os esh~dantes terão oporhmidade de conhecer pacientes 

portadores de determinadas doenças, algumas patologias não são muito freqiientes e 



determinados pacientes são atendidos ou encontram-se internados em ~inidades nas q~iais 

nem todos os estudantes tem acesso. 

Por motivos como estes, é necessário que profissionais de Medicina troquem 

informações sobre casos ocorridos e discutam sobre eles. Essa prática ocorre não só d~irante 

a formação do médico, mas durante toda a sua carreira. 

-1 assivo veusus cola 

O aprendizado do f~ituro médico m~iitas vezes é passivo, onde o professor exerce o 

papel de detentor do conhecimento e o estudante exerce o papel de observador e ouvinte. 

No entanto, está havendo uma m~idança do modelo de aprendizagem centrado no professor 

em direção ao modelo de aprendizagem centrado em quem aprende. 

Em uma revisão das teorias de aprendizagem para adultos (SKLAR, 2000), foram 

observadas algumas tendências para a educação de profissionais da área de saúde. A 

primeira delas é formar eshldantes direcionados para o seu próprio aprendizado. A segunda 

tem o aprendizado sit~iado num contexto real como mais significativo. 

Nos últimos anos, a aprendizagem baseada em problemas tem se toinado um 

método de ensino largamente utilizado na educação médica de pr6-clínica. Neste método, 

os estudantes assumem o papel de solucionadores de problemas enquanto os professores 

assumem o de tutores e facilitadores da aprendizagem. A informação é compartilhada e a 

construção do conhecimento é realizada individualmente pelos estudantes. O sucesso deste 

método está na sua capacidade de estimular a investigação e o pensamento crítico do 

esh~dante, além de proporcionar o auto aprendizado com a orientação do professor 

(ELSNER et al., 2000). 

Segundo DEV (1999), o principal propósito da educação médica é ensinar como 

resolver problemas (diagnóstico) e como lidar com o problema (tratamento). Q~iando 

introduzimos tecnologia no processo de aprendizagem, podemos obter uma série de 

vantagens. Uma delas é o uso de uma variedade de recursos visuais tornando o aprendizado 

mais eficiente e mais envolvente. A visualização de imagens no computador é uma 

vantagem das tecnologias disponíveis que aliada às tecnologias de comunicação vêm 

beneficiando o ensino médico ao ampliar as possibilidades de acesso e manipulação de 

informações. 



O crescente surgimento de ferramentas computacionais de apoio ao aprendizado na 

educação médica tem sido motivado pela facilidade de incorporar dados multimídia, como 

imagens de exames (ecocardiograma, toinografias, entre outros), sons, vídeos, entre outros 

recursos. 

Recentes desenvolvimentos em redes cooperativas e tecnologias de com~inicação têm 

possibilitado o trabalho colaborativo na Medicina permitindo que participantes, 

geograficamente dispersos, trabalhem de forma remota. Um dos objetivos mais promissores 

é o uso destas tecnologias para estender as capacidades intelectuais humanas na tomada de 

decisão médica. Seg~lndo AIWY et nl. (1998), as capacidades interativas e distsibuídas do 

ambiente são cruciais para a ed~icação médica. 

O uso da Web como plataforma de apoio para ambientes de aprendizagem 

colaborativa tem como vantagens as facilidades de com~inicação dos usnários e o acesso 

remoto às informações. A facilidade de trocar informações entre profissionais de várias 

universidades e instituições de ensino, possibilita a discussão de casos entre estudantes, 

professores e residentes com diferentes bagagens de conhecimento. 

Além disso, o apoio dado por computadores à aprendizagem tem se mostrado um 

meio eficiente de apoio à educação médica à distância uma vez que implementa um 

ambiente de cooperação no qual os profissionais e estudantes podem interagir para alcançar 

um objetivo comum, a aprendizagem. 

Um fato, que ocorre muitas vezes no processo de colaboração presencial, é que 

alguns est~idaiites, mais aptos e acosh~mados a falar, geralmente, dominam a discussão 

fazendo com que outros estudantes mais tímidos se retraíam e com isso não colaborem para 

o processo de aprendizagem. Assim sendo, parece que com as tecnologias computacionais 

colaborativas, os estudantes se sentem mais a vontade para se expressar através de 

mecaiiismos onde a discussão pode ser controlada. 

As tecnologias colaborativas permitem que indivíduos utilizem seu potencial para 

realizar a atividade de produção de conhecimento. Com o dese~wolvimento dos ambientes 

computacionais de apoio ao trabalho cooperativo na Web, a educação médica à distância 

tem o apoio necessário para a divulgação e disseminação do conhecimento médico, entre 

profissionais da área de saGde, com o objetivo de capacitá-los e mantê-los sempre 

ahmlizados no campo de trabalho. 



Além disso, o uso do computador, como forma de apoio ao aprendizado médico, 

permite que a informação seja oferecida através de diferentes formas. SKLAR (2000) 

classifica os tipos de informação orzlirze em sete categorias: texto puro, texto com gsáficos, 

palestras com slides e áiidio, palestras com slicles, á~idio e vídeo, guias ou tutosiais, 

perg~inta-resposta e recursos interativos. As definições destes tipos de informação são 

mostradas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Tipos de informação orzlirze (SKLAR, 2000) 

Texto com 

gráficos 

slides e áudio 

Palestra com 

slides, áudio e 

Guias ou 

tutoriais 

Interativos 

........ .- .. ............ ............. 

blefiniqao 

.... - -.----...---..-....-.---.-..... - .. - - . - . - ................ -- 

A iniormac-;?o e muiio pareciua com um jornal ou cáp (o. 

Frequentemente, a informação é composta de muitas páginas e os 

estudantes acham conveniente imprimir a informação e lê-la de forma off- 

line. O texto puro pode também incorporar algumas tabelas. Um número 

crescente de sites estão utilizando o formato .pdf para disponibilizar este 

tipo de informação. 

Este tipo de informação contém além do texto puro, gráficos, desenhos e 

imagens. É muito comum, sites que disponibilizam este tipo de 

informação, exibirem uma imagem reduzida do gráfico e para vê-lo em 

tamanho normal, o usuário deve clicar na imagem reduzida. 

Este tipo de informação tenta simular uma palestra presencial. Pode-se 

ver os slides do palestrante e ouvir suas palavras. Algumas vezes, 

também pode-se ver imagens do palestrante. Frequentemente, é 

possível parar a palestra e retroceder para escutar ou rever os slides 

novamente. 

Semelhante a palestra com slides e áudio, porém neste tipo de 

informação pode-se ver o vídeo do palestrante, ou outros vídeos 

relacionados ao contexto da palestra. 

A principal característica deste tipo de informação é a descrição e 

explicação na forma de um guia ou de um consenso sobre o assunto. 

Estas instruções são usualmente baseadas em texto ou baseadas em 

texto com gráficos. 

A informação é apresentada na forma de perguntas (usualmente de 

múltipla escolha) acompanhadas de um comentário sobre a resposta 

correta e uma justificativa para as alternativas incorretas. 

As informações são exibidas e em seguida é feita uma pergunta. De 

acordo com a resposta, um comentário e algumas informações adicionais 

são exibidos antes de avançar para o próximo conjunto de informações. 



As formas de disponibilização da informação nos ambientes de apoio ao 

aprendizado médico tendem a evoluir no sentido de tornar o ambiente mais interativo 

através do uso de m'dias que privilegiem a interatividade. 

Dessa forma, com o crescimento de ambientes computacionais de apoio ao 

aprendizado médico baseados na Web, uma questão que precisa ser considerada na 

elaboração deste tipo de ambiente é a qualidade da informação médica disponibilizada para 

o ensino à distância. A produção e utilização de ambientes educacionais de qualidade e 

adequados à prática pedagógica são fimdamentais. 

a informação mé 

Diversos grupos (BERRY, 1998), (SKLAR, 2000) e (ROCHA et nl., 2001) têm 

proposto guias para direcionamento da informação médica disponibilizada na Internet. 

Entre estes trabalhos destaca-se o da Fundação Americana para Gerenciamento da 

Informação Médica na Internet, Health on the Net Foundation (HON), que estabeleceu um 

Código de Conduta que inclui os princípios: autoridade, complementaridade, 

confidencialidade, atribuição, justificabilidade, transparência da fonte, transparência de 

patrocínio e honestidade em propaganda e política editorial. Estes princípios estão 

descritos, de forma resumida, a seguir: 

Qualq~ler conselho médico sobre satíde oferecido em um determinado site, 

será considerado medicamente correto e advindo de profissionais qualificados a 

menos que um aviso claro informe o contrário. 

A informação disponibilizada em um determinado site é destinada a apoiar, e 

não a substituir, o relacionamento existente entre o paciente e seu médico. 

Os dados referentes a pacientes e visitantes do site, incluindo identidade, são 

confidenciais e devem ser respeitados pelo site. Os responsáveis pelo site são 

responsabilizados pelo cumprimento dos requisitos legais da privacidade da 

informação médica que é seguido no país ou localidade onde o site se encontra. 

Onde for conveniente, a informação contida no site deverá ser apoiada por 

referências claras da fonte de dados e, sempre que possível, devem haver links para 



estes dados. A data da última modificação de uma página deve ser claramente 

exibida. 

ustificabilidade 

Qualquer informação relacionada aos benefícios ou desempenho de um 

tratamento específico, produto comercial ou serviço deve ser evidenciada de forma 

apropriada como descrito no quasto princípio. 

6. Transparência da fonte 

Os responsáveis pelo desenvolvimento do site devem procurar prover a 

informação da forma mais clara possível e um endereço de contato para visitantes 

que procuram por informações ou suporte adicionais. O vvebmnster, responsável 

pela manutenção do site, deve exibir seu e-mail de forma clara por todo o site. 

'7. Transparência do patrocina 

O apoio ao site deve ser identificado de forma clara, incluindo a identidade 

das organizações comerciais e não-comerciais que contribuíram com recursos 

financeiros, serviços, materiais ou conteúdos. 

onestidade em propaganda e política editorial 

Se a propaganda é uma fonte de recursos financeiros, isto deve estar claro. 

Uma breve descrição da política de propaganda adotada pelos responsáveis pelo site 

também deve estar disponível. Qualquer propaganda e outro mateiial promocional 

deve ser apresentado de forma que facilite a diferenciação entre estes e o material 

original criado pela institiiição que mantém o site. 

A qualidade das informações disponibilizadas nos ambientes de aprendizagem são 

relevantes pois o conhecimento médico irá se formar a partir delas. É com base no 

conhecimento adquirido que os f ~ i t ~ ~ r o s  inédicos irão oferecer assistência médica para os 

indivíduos. Um dos objetivos da educação médica é treinar est~idantes para oferecerem 

assistência médica para a população em geral. Alguns estudantes irão se dedicar à pesquisa, 

seguir carreiras administrativas, ou ingressar em áreas especializadas com pouco contato 

com pacientes. No entanto, a prática médica será imprescindível para a maioria deles, tanto 

para os que vão segiiir a área clínica, como cirúrgica. Entenda-se por prática médica, a 

capacidade de colher e analisar dados da história do paciente; formular uma suspeita 

diagnóstica; solicitar e interpretar exames complementares; elaborar um plano tesapêutico. 



Para desempenhar esta tarefa, além de um extenso conhecimento, o médico precisa de 

experiências práticas que não podem ser ensinadas em sala de aula (SEILA, 2000). 

oiada por computa 

A formulação diagnóstica é uma prática que precisa ser desenvolvida pelo estudante 

através de situações onde sua experiência possa ser testada e aprimorada. A investigação 

diagnóstica segue uma seqiiência de passos, cuja ordem permite o encadeamento das idéias, 

de forma que as suspeitas vão sendo formuladas de maneira lógica. A seqiiência de passos 

normalmente segue o fluxo descrito a seguir. 

Quando o paciente apresenta uma queixa, os médicos primeiramente o entrevistam. 

Nesta entrevista, os médicos colhem dados referentes a queixa principal, construindo a 

história da moléstia atual; informações sobre a saúde geral do paciente (intei-rogatório 

sistemático, antecedentes médicos e familiares, estilo de vida); entre outras. Em seguida, 

realizam o exame físico completo. O passo seguinte é a análise elou solicitação de exames 

complementares (laboratoriais, de imagem, ...). Assim, os médicos avaliam o estado do 

paciente tornando-se aptos a form~ilarldeterrninar um diagnóstico e elaborar um plano 

terapêutica. 

MATSUMOTO et nl. (2001) consideram as informações para a formulação 

diagnóstica como estáticas e dinâmicas. Informações estáticas são aquelas que não variam, 

por exemplo, sexo e raça. Inforinações dinâmicas são aquelas que variam de acordo com o 

tempo ou outras causas, como por exemplo, temperatura do corpo, ausculta e dados de 

exames. Dessa forma, o a ~ ~ t o r  classifica as informações dos pacientes ein quatro categorias: 

nformações de ordem zero: são informações pessoais como sexo, idade, 

profissão, história da doença, antecedentes familiares, estilo de vida 

(tabagismo, alcoolismo, hábitos alimentares, entre outros); 

Informações de primeira ordem: este tipo de informação pode ser obtida. 

diretamente do paciente ou através de equipamentos simples, por exemplo, 

queixa principal, pulso, ausculta, pressão arterial, teinperahira, entre outras; 

nformações de segunda or em: estas informações são chamadas de dados 

clínicos de laboratório. Por exemplo, exame de sangue, urina, fezes e 

biópsia; 

em: este tipo de inforinação pode ser obtida 

através de outras tecnologias capazes de reproduzir informações do paciente 

como, eletrocardiograma, ecocardiograma e imagens de raio-x. 



Embora a aprendizagem do processo de investigação diagnóstica seja realizada 

através do contato com pacientes, os professores podem simular esta sihiação através da 

apresentação de casos de pacientes reais. Pode-se, portanto, ter ambientes de aprendizagem 

apoiados por computador que apresentem os casos e sim~ilem os passos da investigação. 

Um ambiente de casos, com todos os dados do paciente, incliiindo os exames realizados, e 

que possibilite a disponibilização das informações conforme a solicitação do estudante e 

seu avanço na investigação, pode ser considerado uma excelente ferramenta de apoio ao 

aprendizado médico. Este tipo de ambiente apresenta vantagens em relação à prática 

tradicional, que são: 

P Oferecer um conjunto de casos clínicos que, não necessariamente, são 

encontradas todos os dias em hospitais ou ambulatórios; 

P Possibilitar que o estudante refaça os passos da investigação, quantas vezes 

desejar; 

> Permitir o compartilhamento da investigação com colegas ou professores que 

não poderiam estar no momento do encontro com o paciente; 

P Possibilitar a investigação do caso independentemente de horário e localização 

do estudante em relação ao hospital ou ambulatório. 

Podemos verificar que tanto na residência médica como durante o curso de 

Medicina, o uso de fessamentas computacionais de apoio ao aprendizado com abordagem 

de casos exerce um papel importante. Aumentam as possibilidades do estudante de 

observar determinadas sit~iações, raciocinar sobre elas, formular um diagnóstico, tomar 

decisões e, mais importante ainda, experimentar diferentes soluções, o que não poderia ser 

feito na forma tradicional de aprendizagem, pois comprometeria a vida dos pacientes. 

Dessa forma, tais ambientes podem ser considerados como fessamentas de grande 

potencial no desenvolvimento da experiência médica. Vale a pena enfatizar que em 

momento algum estes ambientes devem substihiir as formas tradicionais de ensino, mas sim 

devem ser usados para complementar estas atividades. 

A seguir, serão apresentados alguns exemplos de ambientes de apoio ao aprendizado 

médico que possibilitam a prática da investigação diagnóstica através do estudo de casos de 

pacientes. 



Foi realizada uma pesquisa sobre ambientes educacionais de apoio ao ensino 

médico baseados na Web e que utilizam a abordagem de casos. Os ambientes analisados 

diferem uns dos outros em relação à teoria de aprendizagem iitilizada, aos recursos 

m~iltimnídia oferecidos, a forma com que a informação é disponibilizada e fatores que 

infi~~enciam o grau de interatividade do ambiente. O objetivo desta análise foi identificas as 

principais características desses ambientes, ressaltando os ambientes mais participativos ou 

com potencial uso para uma aprendizagem construtivista e colaborativa. 

As seguintes características foram levadas em consideração para seleção e análise 

dos ambientes de apoio ao aprendizado médico com abordagem de casos na Web: 

- nível de inforinação sobre o caso; 

- estr~~turação das informações; 

- disponibilização de imagens; 

- recursos utilizados (q~iestionários, discussão, simulação); 

- navegabilidade do ambiente; 

- acesso às informações, e, 

- nível de interatividade permitido ao usuário. 

Avaliou-se, também, características que identificassem o propósito ou as 

potencialidades de uso dos sites para a educação continuada e à distância. Essa avaliação se 

baseou na identificação da presença de f~incionalidades e serviços que permitissem o 

aprendizado individualizado sem a necessidade da presença do professor, a tutoria na 

resolução dos problemas e os recursos de coin~inicação entre esh~dantelprofessor e 

eshldantelesh~dante. 

De acordo com a análise realizada, podemos perceber que esses ambientes tendem a 

apresentar as informações de forma muito tradicional, priorizando os ambientes 

comportamentalistas de aprendizagem, as informações muitas vezes não representam casos 

reais, a navegabilidade tem baixo nível de interação e não permitem o acesso de forma 

individualizada elou em grupo para que o ambiente seja usado para a educação à distância 

destes profissionais. Além disso, no Brasil, o número de ambientes educacionais de apoio 

ao ensino médico com abordagem de casos não é tão expressivo quanto em outros países. 

A seguir, serão apresentados os ambientes selecionados e seus principais recursos de 

forma a atender às características mencionadas. Para a apresentação dos ambientes vamos 



dividí-10s em dois gsupos: gerais (para diversas especialidades médicas) e específicos para 

Cardiologia, por ser esta a área onde realizamos o nosso trabalho. 

ienteç com aborda em de casos na área mé 

3.3.1.1 C. O. W. - Case Of the Week 

C.O.W. (COW, 2001) é um ambiente destinado à área de Patologia e 

desenvolvido pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos. 

Este ambiente apresenta um caso por semana, que é representado por uma 

imagem de inicroscópio, podendo vir acompanhada de uma breve descsição textual. 

O caso fica disponível pelo período de uma semana. Qualquer pessoa que acessar o 

ambiente é considerado um participante, não havendo restrição de acesso. A 

interação do participante com o ambiente se dá através da submissão de um l a ~ ~ d o  

para o caso. Ao final da semana, os laudos submetidos são analisados pelos médicos 

responsáveis pelo ambiente e o participante que acertar o diagnóstico, ou aquele que 

chegar mais próximo do mesmo, ganha um prêmio concedido pela organização 

responsável. O diagnóstico correto e o nome do(s) acertador(es) são divulgados na 

semana seguinte e o caso é armazenado para consulta. 

Entre suas principais características podemos citar o fato de que os casos não 

contêm nenhuma informação sobre os pacientes e os casos apresentados oferecem 

alto grau de dificuldade para identificação de seu diagnóstico uma vez que é 

mostrada apenas uma lâmina do tecido lesado, podendo levar, 2s vezes, a várias 

interpretações. 

Este ambiente oferece apoio à educação 2 distância e utiliza o tipo de 

informação texto com imagens. Não permite a interação entre esh~dantes para a 

form~~lação do diagnóstico. 

3.3.1.2 CPSC - Clinical Problem Solving Cases 

CPSC (ACP-ASIM, 2001) é um ambiente que faz parte do programa de 

educação médica continuada do ACP - ASIM (Arizerican College of Plzysicinrzs - 

Ar~zericarz Society of Irzterrznl Medicirze). O CPSC é indicado para instituições de 

ensino médico ou hospitais que queiram adotar ou melhorar seu programa de 

educação médica continuada. 



Entre suas principais caractesísticas podemos citar: 

Possui um conjunto fixo de 48 casos que são divididos em sub- 

especialidades da Medicina Interna; 

o Possui dois módulos principais: 

- Módulo de Teste: onde os profissionais testam seu conhecimento 

respondendo a diversas questões; 

- Módulo de Revisão: um tutoria1 para a~ixiliar os profissionais a 

atualizarem seu conhecimento. 

o Permite a seleção dos casos de interesse dos estudantes; 

e Permite a monitoração da participação dos usuários, através da 

verificação dos erros e acertos nas questões; 

Este ambiente é restrito, para ter acesso é preciso ser um usuário autorizado. 

Oferece dois recursos para disponibilização da informação: texto com imagens e 

pergunta-resposta. Não oferece mecanismos de interação entre os participantes e o 

aprendizado é individual. 

3.3.1.3 Global Dermatology Grand Roundç 

O Global Dernzntology Grnncl Ro~incls (GLOBALDERMA, 2001) faz parte 

do programa 'Interízet Dermntology Society '. Qualquer profissional que acesse o site 

é convidado a enviar um caso interessante com informações relevantes da doença e 

algumas figuras ilustrativas. Não há restrição de acesso. É exibido um caso por mês 

juntan~ente com a identificação de quem o submeteu. 

Para cada caso são mostradas as figuras das lesões cutâneas do paciente elou 

lâminas de exame patológico do tecido lesado do paciente, queixa principal do 

paciente, história da doença ahml e exames laboratoriais. 

Ao final da apresentação das informações, o usuário é incentivado a enviar o 

seu diagnóstico. Os diagnósticos recebidos são disponibilizados no ambiente para 

consulta, cada diagnóstico é acompanhado da data e hora de envio e e-í~znil de quem 

o enviou. 

Este ambiente possibilita a educação continuada e à distância, além de 

incentivar o pensamento crítico dos participantes. Não permite, porém, a intesação 

entre os usuários e se utiliza apenas do tipo de informação texto com imagens. 



3.3.1.4 Virtual Derma tology 

Virhial Dernzntology é um ambiente que consiste de uma lista de casos de 

dermatologia identificados através de um número seqiiencial e um título que 

descreve brevemente o caso (VIRTUALDERMA, 2001). 

Para cada caso são disponibilizadas as seguintes informações: nome de quem 

o submeteti, história da doença, história familiar, medicação e alergias, história 

pessoal, social e sexual, exame cutâneo com imagem da lesão e resumo dos achados, 

resultados de exames laboratoriais, de raio-x e de patologia. 

Uma de suas características mais interessantes é o fato de disponibilizar uma 

lista de exames laboratoriais, uma lista de tipos de radiografia e uma lista de exames 

de patologia. O estudante pode clicar nos exames que deseja ver o resultado e ao 

clicar em um deles, são exibidos: o resultado, o preço do exame e um comentário 

sobre sua necessidade para se chegar ao diagnóstico do caso. Este recurso faz com 

que o estudante, além de aprender a form~ilar o diagnóstico de um caso, aprenda 

também que tipos de exame ele deve solicitar para o paciente. 

Após as informações serem mostradas, uma lista de opções de diagnóstico é 

disponibilizada. Ao escolher uma delas, é apresentada uma justificativa sobre sua 

correh~de. Caso o diagnóstico seja diferente do escolhido, as outras opções de 

diagnóstico são disponibilizadas para que o usuário possa rever sua resposta. 

Este ambiente apoia a ed~icação continuada e à distância porém não 

incentiva a discussão. Utiliza os recursos texto com imagens e pergunta-resposta 

para promover a investigação do seu conteúdo. 

3.3.1.5 Medica1 Rounds 

Medical Roziads (MEDROUNDS, 2001) foi desenvolvido na Universidade 

do Colorado, Estados Unidos e agrega um conjunto de casos de diversas 

especialidades. O ambiente convida os usuários a submeterem casos através de uma 

interface Web que permite ao usuário entrar com as informações do caso, editando- 

as. 

O ambiente possui uma lista de casos cadastrados e cada caso possui as 

seguintes informações: história familiar, história social, medicações, alergias e 

revisão dos sistemas orgânicos (ex: digestivo, respiratório, cardíaco, motor), exame 



físico, exames laboratoriais e exames complementares (raio-x, eletrocardiograma, 

resultado de biópsia, entre outros). 

Muitos dos casos permitem ao usuário participar de discussões moderadas 

pelo médico que o submeteu. O usuário pode ver os comentários, perguntas ou 

respostas dos outros participantes da discussão, além de adicionar os seus. Além 

disto, o ambiente possibilita a existência de um ou mais grupos de discussão 

associados a cada caso. 

Este ambiente apoia a educação continuada h distância e permite a discussão 

entre os participantes. Utiliza texto e imagens para representar a informação. 

3.3.1.6 Clinical Case Studies of Pediatrics 

Cliizicnl Case Stuclies of Pedintrics (PEDIATRICS, 2001) é um ambiente 

específico para área de Pediatria e foi desenvolvido na Universidade de Virginia, 

Estados Unidos. Em sua página inicial exibe uma lista de casos classificados em 

curtos e longos. 

Os casos curtos apresentam a descrição do paciente, os achados clínicos e 

alguns resultados de exames laboratoriais. Após as informações, existe um link para o 

provável diagnóstico, que ao ser clicado leva a outra tela onde está descrito o 

diagnóstico. 

Os casos longos, também, apresentam a descrição do paciente, o histórico da 

doença ahial, os achados clínicos e alguns resultados de exames laboratoriais. A 

diferença é que ao longo do texto existem links para exames como radiografia, vídeos 

do paciente, etc. Logo abaixo destas informações, existe um link que leva a outra tela 

com inforn~ações gerais sobre a doença relacionada ao caso. Além disso, o usuário 

pode navegar por outras telas que apresentam as seguintes informações: sintomas 

clínicos, etiologia, diagnóstico, diagnóstico e terapia, referências bibliográficas. 

O ambiente permite, ainda, que o usuário responda a um questionário de 

avaliação com várias questões. Para cada questão existem algumas alternativas de 

resposta. Caso o usuário acerte a resposta correta, o questionário avança e é exibida a 

próxima questão. Caso contrário, é exibida uma literatura médica sobre o caso, antes 

que o usuário escolha outra alternativa. Isto acontece até que ele responda i 

alternativa correta. 



Este ambiente apoia a ed~icação continuada, seguindo o modelo tradicional 

de ensino e utiliza o recurso pergunta-resposta para promover a investigação, porém 

não permite a interação entre os usuários. 

3.3.1.7 Interactive Pacien t 

Internctive Pncient (INTPACIENT, 2001) é um ambiente que utiliza 

técnicas de inteligência artificial para proporcionar a interação entre o usuário e o 

sistema. Foi desenvolvido na Universidade de Marshall, Estados Unidos. 

Sua principal característica é o fato dele simular um paciente real. Desta 

forma, o ambiente apresenta o caso, apresentando o próprio paciente o que consiste 

de uma foto acompanhada da descrição do paciente e de sua queixa psincipal. O 

ambiente oferece os seguintes recursos: 

Entrevista com o paciente 

É possível form~ilar diversas perguntas para o paciente que as responde. 

As respostas do paciente são exibidas na tela & medida que as perguntas 

vão sendo feitas; 

Palpação do paciente 

O ambiente exibe duas fotos do paciente, uma frontal e outra dorsal. O 

~isuásio escolhe o lugar onde quer apalpar clicando com o mouse na 

região correspondente da figura. Um texto com os achados clínicos 

encontrados é exibido juntamente com um comentário dizendo se aquela 

região está relacionada ou não com a doença; 

Visualização de resultados de exames 

Existe uma lista de exames complementases (raio-x, eletrocardiograma, 

exames laboratoriais, tomografias, entre outros) disponíveis. O usuário 

pode solicitar um exame e o resultado é mostrado na tela; 

Diagnóstico e Tratamento 

Há uma lista de opções de diagnósticos e itens de tratamento disponíveis. 

O usuário pode escolher um diagnóstico e um ou mais tratamentos. Além 

disso, o usuário pode inserir um texto com comentários e sugestões 

referentes hs opções escolhidas. Em seguida, o diagnóstico, o tratamento 

e os comentários do usuário são submetidos aos responsáveis pelo 

ambiente e o usuário recebe uma resposta por e-mail. 



Este ambiente utiliza técnicas de sim~ilação para apoiar a educação à 

distância e destaca-se por proporcionar interatividade com o ambiente. Oferece apoio 

para o alito-aprendizado, porém não apoia a interação entre os usuários. 

3.3.1.8 UNIFESP Virtual 

A Universidade Virtual da Universidade Federal de São Pa~ilo/Escola 

Paulista de Medicina (UNIFESP, 2002) é um ambiente de ensino e auto- 

aprendizado que oferece várias formas de ensino à distância, entre elas: cursos 

orzliae, material de apoio ao aprendizado, discussão de casos clínicos e informações 

ao paciente e à comunidade. A discussão de casos clínicos acontece dentro de dois 

ambientes internos que serão descritos a seguir. 

P Diagnóstico orzlirze: Abdome e Urologia 

Este ambiente (ABDOMEURU, 2002) disponibiliza, on-line, os casos 

clínicos apresentados nas reuniões semanais do Grupo de Abdome do DDI e da 

disciplina de Urologia da UNIFESP. O ambiente oferece uma lista de casos 

identificados pelo diagnóstico. Os casos apresentam comentários sobre o 

diagnóstico, imagens que o ilustram e referências bibliográficas. O conteúdo das 

informações apresentadas varia de um caso para outro. Alguns casos apresentam 

informações sobre a história clínica do paciente e resultados de alguns exames 

realizados por ele. 

)a Estudo de Caso Clínico 

Este ambiente (CSCLINICO, 2002) oferece casos de diversas especialidades 

e permite duas formas de seleção: escolha pelo diagnóstico e escolha pelo número 

do caso. Os casos cadastrados possuem as informações: identificação do paciente, 

queixa principal, história da doença atual, investigação dos aparelhos (respiratório, 

cardiovascular, gastrointestinal, genito-urinário e neurológico), antecedentes 

médicos, antecedentes familiares, hábitos de vida, exame físico, exames realizados 

(raio-x, tomografia, eletrocasdiograma, entre outros). Além disso, o caso possui 

informações como: conduta terapêutica, evolução do caso e diagnóstico. 



Estes dois ambientes proporcionam uma aprendizagem tradicional e utilizam 

textos e gráficos para representar a informação. O aprendizado é passivo, não 

permitindo nenhuma forma de interação com o ambiente e nem entre os estudantes. 

.2 Ambientes com abordagem de casos específicos para Cardiolo 

3.3.2.1 Cardiax 

CARDIAX (2001) é um ambiente que possui um conjunto fixo de 20 casos 

na área de Cardiologia básica. Foi desenvolvido pelo Centro de Recursos de 

Aprendizagem da Universidade de Medicina de Michigan, Estados Unidos. 

O ambiente integra texto, imagens digitais, á~tdio e vídeos para ensinar 

princípios fiindamentais de diagnósticos cardíacos. O ambiente provê a informação 

em diferentes formatos, tais como: raio-x, eletrocardiograma, sons do coração, ultra- 

sonografia e vídeos de pacientes. 

Seus usuários podem ser estudantes, residentes de Medicina, médicos e 

enfermeiros. Cada caso possui um questionário. As perguntas são ilustradas com 

fotos e sons cardíacos associados. Para cada pergunta existem quatro alternativas de 

resposta. Ao clicar em uma delas, um texto justifica se a resposta está correta ou não. 

As outras alternativas continuam disponíveis para que o iisuário possa escolher outra 

resposta até que ele acerte a alternativa correta. 

Este ambiente apoia a educação à distância utilizando os recursos pergunta- 

resposta, textos, imagens, som e vídeo para representar a informação. O aprendizado 

é ativo, onde o eshldante tem a oportunidade de explorar o ambiente para adquirir a 

inforinação. Porém, este ambiente não permite a interação entre os participantes. 

3.3.2.2 KASUSONLINE 

KASUS ONLINE (ELSNER et nl., 2000) é um ambiente de casos de 

Cardiologia que tem como propósito implementar o aprendizado baseado em 

problema no formato de aplicações Web. O projeto faz paste de pesq~iisas da 

Universidade Federal de Berlin, Universidade Northwestern e Universidade de 

Leipzig na Alemanha. 

O ambiente possui três inódulos para trabalhar as inforinações dos casos: 



Apresentação das informações dos casos; 

Biblioteca de publicações de casos específicos e clownloacl de sons 

cardíacos e pulmonares; 

Compartilhamento de casos, discussão com o responsável pelo caso e 

troca de informações entre os participantes. 

Os dados dos casos a serem inseridos no ambiente, podem ser capturados e 

transportados para o ambiente utilizando-se os dispositivos: PalmPilot V, Stethos 

StethoscopeG9 ou uma câinera digital. 

Este ambiente apoia a educação continuada e à distância, e baseia-se na 

abordagem da aprendizagem colaborativa, permitindo que os participantes interajam 

para chegar ao diagnóstico. Utiliza vários tipos de recursos e mídias para 

representação e troca de informações entre os participantes. 

3.3.23 Beyond Hearf Sounds 

Beyond Henrt So~mcls (CRILEY et nl., 2000) é um ambiente de ensino- 

aprendizagem interativo c~rjo objetivo é treinar os estudantes a reconhecer os 

diversos tipos de som cardíaco. Foi coletado o som cardíaco de 100 pacientes 

internados coin doenças cardíacas clássicas. O ambiente disponibiliza estes casos de 

forma interativa possibilitando que os est~idantes testem e melhorem sua capacidade 

de identificação do diagnóstico através dos sons cardíacos. 

Sua principal característica é proporcionar o aprendizado de doenças 

cardíacas através dos sons do coração evitando que exames desnecessários sejam 

solicitados. Além disso, o ambiente procurou resumir um conjunto de sons que 

representam um espectro variado de doenças cardíacas miniinizando o problema da 

falta de pacientes disponíveis com tais doenças sempre que necessário. 

Este ambiente apoia a educação continuada e 2 distância utilizando o tipo de 

informação texto coin imagens e sons. Proporciona ao estudante um aprendizado 

ativo, onde a construção do conhecimento é realizada através da exploração do 

ambiente. Não permite a interação entre os usuários, privilegiando o aprendizado 

individual. 



As iniciativas de desenvolvimento de ambientes de apoio ao aprendizado médico, 

com abordagem de casos, têm prociirado agsegar novos conceitos de aprendizagem e 

diferentes recursos tecnológicos. Como podemos observar através dos exemplos, ainda são 

muitos os ambientes de aprendizagem baseados na abordagem do ensino tradicional, onde a 

informação é apresentada ao esh~dante que exerce o papel de espectador. São poucas as 

iniciativas onde o estudante tem a oportunidade de exercer um papel ativo no processo de 

aprendizagem, construindo o seu próprio conhecimento. Menos expressivas, ainda, são as 

iniciativas que permitem ao estudante interagir com outros colegas e professores para a 

constriição do conhecimento de forma colaborativa. 

Na área de Cardiologia observamos iniciativas que proporcionam um aprendizado 

ativo através da exploração dos casos disponibilizados nos ambientes, porém, podemos 

perceber que as iniciativas de desenvolvimento de ambientes de aprendizagem colaborativa 

ainda não são muito expressivas. 



Para apoiar as diferentes modalidades de ensino-aprendizagem na formação de 

cardiologistas e possibilitar a ed~icação à distância está sendo desenvolvido o rneta- 

ducar, cujo objetivo é oferecer um ambiente integrado através do qual 

professores, cardiologistas, médicos e estudantes tenham acesso a ambientes educacionais 

virtuais, feil-amentas da área médica e informações relevantes sobre esta especialidade. 

O enfoque principal do projeto é a construção de ambientes de aprendizagem para 

cardiologia baseados na Web divididos em dois grandes grupos: (i)  ambientes de 

aprendizagem para apoiar as diferentes sessões (ou reuniões) realizadas na Unidade de 

Cardiologia e Ciriirgia Cardiovasc~ilarlF~~ndação B ahiana de Cardiologia (UCCVIFBC) da 

Universidade Federal da Bahia, com finalidade de ensino, e (ii) ambiente de preparação de 

cursos, visando o ensino 2 distância. Além desses ambientes, ucar provê outros 

recursos no que se refere a softwares educacionais, banco de dados, links para outros sites e 

informações de interesse para Cardiologia (ROCHA et nl., 2001). 

O meta-ambiente ucar é composto por ambientes de aprendizagem, 

ambientes de preparação de cursos, bases de dados de casos, lista de sites da Web, quadro 

de avisos e softwares educacionais. A Fig~ira 4.1 mostra a arq~iitetura do meta-ambiente 

ducar e os principais ambientes que o compõem. 



BASES DE DADOS 

I I FERR.\hIENi"\S I I SOmX'ARE 
SITFS \TER EITEHN.\S EDUCACIDN:\I. I I QUADRO DE AVISOS I 

Figura 4.1 - Meta Ambiente ducar (ROCHA et nl., 2001) 

Esses ambientes são disponibilizados numa interface comum do meta-ambiente 

ducar (Figura 4.2). A seguir descreveremos cada um dos ambientes. 

Figura 4.2 - GardEo ucar: Home-Page 

Os Ambientes de Aprendizagem têm como objetivo o apoio às sessões de ensino 

realizadas na UCCV/FBC: 

e Sessões Clínicas: onde cirurgiões e casdiologistas discutem com internos e 

residentes casos de pacientes internados visando determinar a conduta mais 



adequada (cirurgia, intervenção no laboratório de hemodinâmica ou tratamento 

clínico). 

a Sessões de Planejamento Cirúrgico: onde cirurgiões e estudantes fazem o 

planejamento das cirurgias a serem realizadas no que se refere à escolha de 

procedimentos. 

a Sessões de Acompanhamento Cirúrgico: onde cirurgiões e estudantes fazem uma 

análise das cirurgias realizadas, do seu resultado e do acompanhamento dos 

pacientes na UTI e na Unidade de Internainento. 

a Sessões Científicas: onde cardiologistas, residentes e estudantes de Medicina 

discutem temas da at~ialidade em Cardiologia. 

a Reuniões para Discussão de Artigos: onde professores e estudantes discutem 

artigos em Cardiologia. 

Com o objetivo de apoiar estas sessões, ucar possui os seguintes ambientes 

Iínica, um ambiente de apoio à Sessão Clínica; Ambiente de Apoio à 

Sessão Científi ia, um ambiente de apoio às Sessões de Planejamento e 

Acompanhamento Cirúrgic , um ambiente de apoio à Discussão de 

Artigos Científicos; e seDiscussion, um ambiente de apoio à Discussão 

Cooperativa de Casos de Cardiologia, o qual constitui o objeto deste trabalho. A seguir, 

cada uin destes ambientes serão descritos com mais detalhes. 

Figura 4.3 - Car : Ambientes de Aprendizagem 



Este ambiente tem como objetivo apoiar a realização das sessões clínicas onde 

médicos e esh~dantes discutem a conduta com relação aos pacientes internados. Ele serve 

de a~ixílio para a coordenação da sessão clínica desde sua preparação até sua realização 

(GAMA, 1996). 

O ambiente possibilita o registro e apresentação dos casos, bem como a inclusão das 

discussões e conclusões da sessão. Além disso, o ambiente aiixilia os estudantes na sua 

preparação individual pasa a sessão, possibilitando-os acessar as informações de cada caso 

antes de serem discutidos (Figuras 4.4 e 4.5). 

Figura 4.4 - HipesClínica: Tela Inicial 

Figura 4.5 - HiperClínica: Apresentação de um Caso 
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4.1.1.2 Ambiente para Apoio a Sessão Científica 

Este ambiente, baseado no HiperClínica, tem como objetivo apoiar a discussão de 

temas atuais em Cardiologia. O ambiente oferece apoio 2 realização de reuniões específicas 

permitindo, também, a preparação destas re~iniões pelos participantes através de um 

mecanismo de discussão que pesmite aos participantes discutir questões previamente 

estabelecidas e disponibilizadas na rede intranet da instituição através do próprio ambiente 

(Figuras 4.6 e 4.7). 
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Figura 4.6 - Ambiente de Apoio à Sessão Científica: Tela Inicial 
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Figura 4.7 - Ambiente de Apoio à Sessão Científica: Questões Provocativas 



ia (MONTONI et al., 2000) tem como objetivo apoiar as 

sessões de Planejamento e de Acompanhamento Cirúrgico. 

irurgia é composto de quatro ambientes: Ambiente de Autoria, Ambiente de 

Apoio à Sessão de Planejamento Cirúrgico, Ambiente de Apoio à Sessão de 

Acompanhamento Cirúrgico e Ambiente T~itorial. A Figura 4.8 mostra a tela inicial deste 

ambiente. 

Figura 4.8 - Cardio 

O Ambiente de Autorio apoia a preparação das duas sessões oferecendo recursos 

para o cadastramento de casos de pacientes (Figura 4.9). 

*, ,. 2 1  

ia: Ambiente de Autoria 



O Ambiente de Apoio Lt Sessiio de Planejaí?tento Cirúrgico oferece apoio 

tecnológico para a apresentação e discussão de casos cirúrgicos de pacientes durante esta 

sessão (Figura 4.10). 
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ia: Ambiente de Planejamento Cirúrgico 

O Ambiente de Apoio Lt Sessiio de Acompanhamento Cirúrgico apoia a 

apresentação dos resultados de cirurgias o que inclui imagens dos momentos mais 

significativos, dados do paciente durante a ciiurgia e no pós-operatório. As facilidades 

oferecidas por este ambiente perinitein rever imagens da cirurgia que são extremamente 

importantes para o ensino de técnicas cirúrgicas e para o acompanhamento pós-operatório 

das cirurgias cardiovasc~ilares (Figura 4.1 1). 
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O Ambiente Tutoria1 é um ambiente hiperm'dia, organizado em páginas html, que 

aborda tópicos importantes da área de cirurgia cardiovascular (Figura 4.12). 

revascularizaçãn do miocárdio 
coniiste em levar sangue rico em 
Oxigênio a uma área cujo suprimento 
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perfusão da reversão da hepanniza 
sistêmica com protamina , hemostasia cirúrgic 
fechamento da incisão. 

ia: Ambiente Tutoria1 

Este ambiente tem como objetivo apoiar as sessões para disc~issão de artigos 

(OLIVEIRA et nl., 2001a). Ele foi organizado de forma a apoiar desde o momento em que 

o professor define que artigo será discutido, passando por uma semana de apoio à discussão 

assíncrona entre os al~inos até a reunião presencial. Através do ambiente toda a discussão é 

registrada e os estudantes de grupos posteriores podem se beneficiar de discussões já 

realizadas. 

ioMeeting é composto de q~mtro ambientes principais: Ambiente de Autoria, 

Ambiente de Discussão, Ambiente de Apoio à Sessão e Ambiente Tutorial. A Figura 4..13 

mostra a tela inicial deste ambiente. 



I 
Figura 4.13 - CardioMeeting: Tela inicial 

O Ambiente de Azctorin envolve as atividades de planejamento da sessão de 

discussão (Figura 4.14). 

Figura 4.14 - Gar : Ambiente de Autoria 

O Ambiente de Discussão rnonitora uma discussão assíncrona entre os participantes 

da sessão no período entre o planejamento da sessão e a reunião presencia1 (Figura 4.15). 



ceIO"1,i...rna i 

Li" J i  
Cs,:deioqlo. +> , Lu i i to ,  ! . C i i f o  8 . C  il-rl- 

-* d *  .ri=qi-.L>y!.,3< bi".<l.ii-. <i. Ç..‘>lo.l.. ,O<.! , SLt l lL%ir :<<c.  

D l i t o ~ ~ u & 3 L & ~ % ' O h r ~ i i , d ~ , G i < l o i J o i  > e R I I < . o . l . ~ i d ' . P L ~  &d< 
i a  l n f > n d . . n . ) i d o l c < r i ~ - ~  

,. , 
<JUeStão 

- Qual ù conl.0bui(5o entre ilec p-ra n5 lrit.~lisrios camiacosl . 

Resposta: 

Ele. oontribuem paira o diagnósrim pruoilimmr em pecinse com d 
parolopia congênita.. .I 

Figura 4.15 - CardioMeeting: Ambiente de Discussão 

O Ambiente de Apoio ci Sessão apoia a reunião presencia1 onde alunos e professores 

anaham os aspectos discutidos durante a etapa de discussão para preparação da reunião 

(Figura 4.16). 
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Figura 4.16 - CardioMeeiling: Ambiente de Apoio à Sessão 

O Ambiente Tutoria1 apoia a formação de estudantes de Medicina com um tutoria1 

sobre como se deve ler um artigo médico (Figura 4.17). 



Figura 4.17 - CardioMeetin : Ambiente Tutoria1 

4.1.1.5 CardioCaseDiscussion 

Este ambiente tem como objetivo apoiar a discussão de casos de Cardiologia e 

constih~i o objeto deste trabalho. Portanto, ele será descrito com mais detalhes no capítulo 

5. A Figura 4.18 destaca este ambiente no contexto do meta-ambiente 

RASES DE DADOS 

EXTERNAS 

Figura 4.18 - Car iscussion no meta-ambiente Car 



ienteç de Conçtru~ão 

Estão sendo desenvolvidos dois ambientes de prepxação de cursos, um para 

desenvolvimento de tutores inteligentes e outro para desenvolvimento de tutores 

hipermídia: Fabricar e CardioNet. 

abricar tem dois objetivos: (i) a criação de um modelo de tutor inteligente, 

apropriado para apoiar uma discussão em grupo envolvendo professores, médicos, alunos e 

residentes de Cardiologia, e, (ii) a construção de um sistema colaborativo que permite a 

interação entre os membros do grupo. Com isso, o ambiente espera prover os estudantes 

com um método de trabalho para a formulação de diagnóstico de doenças coronarianas, 

oferecendo um conjunto de ferramentas síncronas e assíncronas para cooperação e 

comunicação e um suporte inteligente para gerenciar as sessões de trabalho, guiando os 

eshldantes, aconselhando-os e comparando o conhecimento em constr~ição com uma 

soliição armazenada em uma base de dados especialista. 

ardioNet foi concebido para a criação e aplicação de cursos à distância apoiados 

pela Internet. Embora existam ambientes análogos, tais ambientes não atendem 2 

especificidade da ediicação médica. O ambiente projetado tem como objetivo oferecer a 

professores de cardiologia uma infra-estrutura computacional e pedagógica para o 

desenvolvimento de material didático de forma fácil, através de tenzplntes, voltados para o 

domínio do ensino de cardiologia. Está sendo desenvolvido como uma tese de mestrado na 

COPPEIUFRJ. 

Diferentes bases de dados foram constiuídas na UCCVIFBC com o objetivo de 

registrar informações específicas dos pacientes atendidos para servir de apoio à assistência 

e a pesquisas. Essas bases de dados estão sendo integradas ao Cardio 

informações são oferecidas através da disponibilização de diversos tipos de consultas. 

Essas consultas, definidas por Cardiologistas da UCCVIEBC, geralmente consideram 

a incidência de determinada evidência (hipertensão, obesidade, stress, dislipidemia, entre 

outros) diferenciadas em grupo do sexo masc~ilinolfeminino e com uma patologia 

específica. Dessa forma, essas bases de dados são uma fonte de exemplos reais de pacientes 

com patologias importantes na área de cardiologia para a~ixiliar os estudantes em seu 

aprendizado. 



As bases de dados de casos integradas ao ambiente Gardio ducar serão descritas a 

seguis. 

4.1.3.1 Base de dados de Evenfos Coronarianos Agudos 

Essa base de dados contém casos de pacientes com infarto agudo de miocárdio e 

angina instável. Através desse banco de dados, os usuários podem realizas pesquisas sobre 

a incidência de pacientes com estas patologias e, além disso, podem realizar pesquisas 

sobre as evidências mais comuns como, tabagismo, hipertensão e str-ess, associadas aos 

pacientes acometidos por essas patologias. 

4.1.3.2 EPICOR 

Esta base de dados contribui para o projeto ducar uma vez que as doenças 

cardiovasculases, em particular a Cardiopatia Isquêmica, além de serem responsáveis por 

um grande ntimero de óbitos, contribuem para uma elevada taxa de incapacitação por 

insuficiência cardíaca. Outro aspecto importante diz respeito ao fato de poucas doenças 

terem incosporado tantos conceitos novos nos 6ltiinos 30 anos como a Cardiopatia 

Isquêmica. Esta base de dados permite a realização de pesquisas sobre a qualidade da 

assistência médica dispensada a pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas, bem como 

sobre a incoiporação de novas técnicas e práticas médicas. 

4.1.3.3 Miocardiopa fias 

Esta base de dados contêm os dados gerados pela avaliação e seguimento de cada 

paciente examinados no ambulatório de Miocardiopatia e Insuficiência Casdíaca da 

UCCVIFBC desde 1996. A importância desta base para o Cardio ucar é decorrente da 

alta prevalência da Miocardiopatia Chagásica, no Brasil e na América Latina, constituindo 

uma fonte de pesquisa para um melhor entendimento do desenvolvimento da insuficiência 

cardíaca. 

4.1.3.4 ACID 

Esta base de dados contém informações de pacientes portadores de doença arterial 

coronariana e dislipidernia. E sua importância se deve ao fato de que, com base nas 

informações disponíveis neste banco de dados, projetos de pesquisa na área médica vêm 

sendo realizados nas seguintes áreas: avaliação da distribuição da gordura abdominal em 

pacientes coronariopatas através da ultra-sonografia, fatores de risco para doen~a  

aterosclerótica em adolescentes de acordo com a história familias de doença arterial 



coronariana e avaliação dos fatores de risco para doença aterosclerótica em pacientes 

diabéticos. 

4.1.3.5 HiperCardio 

Esta base de dados contém informação de pacientes hipertensos além de informações 

sobre os aspectos econômicos e sociais destes pacientes. Sua importância é caracterizada 

pelo fato da hipertensão ser uma doença m~iito comum entre a população e suas 

conseqiiências clínicas levarem a outras doenças cardiovasculares. Além disso, esta base de 

dados oferece apoio a vários projetos de pesq~iisa como, o estudo dos aspectos 

ecocardiogsáficos da hipertrofia ventricular esquerda, as respostas pressóricas à terapêutica 

farinacológica e os preditores clínicos para as lesões cerebrovasculares de pacientes que 

sofrem acidentes vasculares cerebrais. 

Estes recursos têm como objetivo disponibilizar diferentes tipos de informação e 

ferramentas de interesse para área de cardiologia. Os sites mantêm alunos e professores 

ahmlizados com as novidades da comunidade científica e do mercado. As ferramentas 

externas e softwares educacionais são aplicativos de interesse para cardiologistas e 

estudantes e o quadro de avisos contém notícias de interesse para a especialidade como, por 

exemplo, congressos e eventos. 

Tanto um site como um software educacional, para ser integrado ao meta-ambiente 

ducar, passa por um processo de avaliação a partir de critérios previamente 

selecionados. Estes critérios foram definidos a partir da literahlra sobre qualidade de 

produtos disponíveis na WEB e trabalhos anteriores realizados na COPPE/UFRJ 

(OLIVEIRA et al., 2001 b). 

Os recursos disponibilizados pelo ucar oferecem aplicabilidade nas áreas 

de ensino, pesq~lisa e capacitação profissional médica. No ensino, os ambientes 

desenvolvidos pelo Car ucar, enriq~iecem as sessões com recursos tecnológicos, 

favorecem a participação ativa e contínua dos estudantes em diversas sessões e discussões 

(casos clínicos e de artigos), permitem o arquivamento das mesmas, criando um acervo 



permanente de consulta e aprendizado. Na pesquisa, as bases de dados fornecem subsídios 

para o registro contín~io de informações a cerca de casos clínicos de patologias 

extremamente prevalentes, além de proporcionarem meios para monitorizar a introdução de 

novas tecnologias e práticas clínicas, gerando produção científica de qualidade. 

Com o objetivo de agsegar outras f~mcionalidades ao meta-ambiente 

foi desenvolvido iscussion, um ambiente de aprendizagem cooperativa, que 

tem como propósito viabilizar a disc~issão de casos de pacientes entre professores e 

estudantes de Cardiologia. Este ambiente possibilita uma discussão virt~ial e estruturada, 

promovendo uma maior interação entre os profissionais da área, uma vez que eles podem 

intesagir de forma assíncrona não ficando limitados apenas à sala de a~ila. 



Capítulo 5 

CardioCaseDiscussion: um ambiente de aprendizagem 

cooperativa para discussão de casos de Cardiologia 

A educação médica é uma combinação de aquisição sistemática de conhecimento, 

através de a~llas, livros e revistas, associada ao treinamento prático, com ênfase no contato 

com pacientes. O fato de algumas doenças não serem frequentes; do treinamento prático 

consumir muito tempo; de alguns pacientes apresentarem resistência em serem 

entrevistados/examinados por alunos de gsaduação; são alguns dos problemas que 

dificultam a exposição dos eshidantes de Medicina a um número de casos expressivos não 

só em q~iantidade mas, também em diversidade. Dessa forma, um ambiente com 

abordagem de casos e baseado na tecnologia da Web torna-se um suplemento significativo 

para os cursos de Medicina. Além disso, segundo MARTENS et nl. (2001), os ambiente 

ediicacionais baseados na Web proporcionam maior flexibilidade e adaptabilidade para os 

usiiários, tornando os ambientes eficientes também para a aiito-aprendizagem. 

A formação de um cardiologista, assim como a de outros médicos especialistas, 

ocoi-re através da assistência a pacientes, da participação em a~ilas, de pesq~iisas e de 

sessões onde estudantes, residentes e cardiologistas discutem casos de pacientes. 

A disc~issão se insere no contexto de aprendizado, tendo como objetivo desenvolver 

nos estudantes a capacidade de analisar casos de diferentes patologias cardíacas, form~~lar  

um diagnóstico e elaborar um plano terapêutica para cada paciente. O estudo dos casos 

envolve a manipulação de informações que podem estar representadas em diferentes 

formatos como textos da anamnese e do exame físico do paciente, dados de exames 

laboratoriais e imagens de exames complementares (eletrocardiograma, ecocardiograma, 

raio-x, cateterismo, entre outros). 

Além disso, a discussão de casos oferece a oportunidade de conhecer melhor as 

técnicas de diagnóstico utilizadas e de amad~irecer, na prática, os conceitos teóricos 

aprendidos ao longo do curso de Medicina. Unindo-se as informações colhidas no 

acompanhamento de pacientes, 2s informações providas pela literahlra e 2s experiências 

relatadas pelo especialistas ao longo do debate, os eshidantes e residentes conseguem 

elaborar um raciocínio clínico para conduzir melhor cada caso. A disc~issão complementa, 

assim, o processo de aprendizado sobre a tomada de decisões médicas. 



No cenário que trabalhamos para levantamento de requisitos e validação da proposta, 

foram considerados casos reais de pacientes atendidos na UCCVIFBC. Dessa forma, o 

ambiente CardioCaçe iscuççion proporciona aos estudantes e residentes a oportunidade 

de aprofiindar e sediinentar os seus conhecimentos, a partir da revisão dos pontos críticos 

na literatura médica e da pesquisa das possíveis soluções/cond~ita para cada caso. 

CardioCaseDiscusçion é um ambiente de apoio 2 aprendizagem médica cooperativa 

cujo objetivo é apoiar a discussão de casos na área de Cardiologia. É um dos ambientes de 

aprendizagem do meta-ambiente ucar. Está integrado ao mesmo, possuindo uma 

chamada para o meta-ambiente, e podendo ser chamado a partir deste. 

içcuççion utiliza a tecnologia Web como forma de apoio à discussão, 

pois o uso da Web possibilita o acesso remoto às informações, uma vez que os profissionais 

podem acessá-las a partir de diferentes locais e a qualquer momento. 

A combinação da discussão, proposta pelo método de aprendizagem baseado em 

problemas, aliada à troca de informações apoiada por computador constitui uma forma 

importante de aprendizagem na educação médica. Car içcuçsion tem como 

objetivo apoiar esta forma de aprendizado. 

O ambiente apoia a discussão estruturada como parte do processo cooperativo de 

resolução de problemas, no qual os esh~dantes constróem o conhecimento dentro do 

contexto de aprendizagem. 

aseDiscuççion pode, também, ser considerada uma ferramenta que 

estim~~la a prática dentro do ambiente acadêmico, pois a apresentação de casos clínicos, da 

forma como foi iinplementada no ambiente, permite que os estudantes simulem o contato 

com o paciente e os passos da investigação diagnóstica. O ambiente além de oferecer os 

dados de identificação, histórico do paciente, exame físico, imagens e laudos de exames 

realizados, possibilita a disponibilização das informações conforme a solicitação e o avanço 

do estudante na investigação. 

Além disso, o ambiente oferece algumas vantagens apoiando e ampliando a prática 

tradicional: 



> Possui um conjunto de casos clínicos, incluindo aqueles c~ijas patologias não são 

facilmente encontradas; 

P Possibilita que o estudante refaça os passos da investigação, qiiantas vezes 

desejar; 

P Permite o compartilhamento da investigação coin colegas ou professores; 

> Possibilita a investigação independentemente de horário e das dependências 

físicas do hospital ou ambulatório. 

Para definição do ambiente Car iscussion foram considerados a revisão 

bibliográfica sobre as teorias e os métodos de aprendizagem, os conceitos da aprendizagem 

cooperativa, as propostas de outros ambientes com abordagem de casos na área médica, 

além da prática e do modelo educacional adotado na UCCV/FBC pelos profissionais que 

colaboraram no especificação e na definição do conteúdo desta proposta. 

A seguir, serão apresentadas as características e os recursos do 

iscussion que o tornam um ambiente de aprendizagein cooperativa de apoio 

ao aprendizado médico através da Web: 

e Teoria e método de aprendizagem; 

Tipo de comunicação; 

e Estrut~ra da Disc~issão; 

o Memória de gr~ipo e percepção; 

e Visões do ambiente; 

a Interface coin o usuário; 

a Usu6rios do sistema e restrições de acesso; 

Estrut~ira de navegação. 

5.1.2.1 Teoria de aprendizagem 

Para dar apoio ao aprendizado colaborativo, o ambiente se baseia na teoria 

construtivista (NEWBY, 1996) e no método de aprendizagem baseada em problemas (PBL, 

2001). Com base na teoria construtivista, o ambiente possibilita a construção individual do 

conhecimento através da imersão no contexto de casos de Cardiologia e através da 

iilteração com o grupo para a troca de experiências na tentativa de determinar o diagnóstico 

do caso. Com base no método de aprendizagem baseada em problemas, o ambiente propõe 



problemas reais (casos de pacientes), interessantes e relevantes para os quais é permitido, 

ao aluno, propor diversas soluções. 

Apesas do ambiente privilegiar o modelo construtivista de aprendizagem e 

privilegiar um modelo participativo onde o aluno constrói seu conhecimento e interage com 

colegas e professores, foi proposto um módulo de a~~to-avaliação onde predomina a 

avaliação somativa e tradicional. Esta abordagem se fez necessária para atender aos 

requisitos de testagem de conteúdo, hoje adotados na prática da formação acadêmica dos 

estiidantes de Medicina. 

5.1.2.2 Comunicação 

A interação dos usuários no ambiente ocoi-re de forma assíncrona e distribuída e as 

fei~amentas de comunicação utilizadas para permitir esta interação são: fórum de discussão 

e e-nznil. 

5.1.2.3 Estruturada Discussão 

O ambiente implementa uma estruhxa de discussão baseada em mensagens tipadas 

na qual o estudante e o professor podem participar da discussão de quatro formas: 

(i) fazendo uma pergunta; 

(ii) respondendo à pergunta de outro participante; 

(iii) fazendo um comentário; 

(iv) discordando de um comentário de outro participante. 

Este modelo visa estruh~rar a com~inicação, além de facilitar a dinâmica da 

discussão, orientando todos os participantes sobre a forma de expressar suas idéias e 

opiniões. Ao inserir uma mensagem, o participante seleciona o seu tipo (pergunta, resposta, 

comentário ou discordância) e o ambiente anexa à mensagem um ícone de identificação 

para que as mensagens sejam exibidas na discussão. 

5.1.2.4 Memória de grupo e percepção 

A memória de grupo é apoiada pelo registro da participação dos eshidantes e 

professores na discussão de um caso, além disso as discussões finalizadas são arquivadas e 

ficam disponíveis para consulta. 



A percepção da presença e da ação dos eshidantes e professores, no ambiente, pode 

ser vista através das mensagens da discussão que possuem identificação do autor, data e 

identificação do tipo de mensagem de acordo com o modelo de argumentação definido. 

Além disso, as mensagens são exibidas de forma indentada na discussão facilitando a 

identificação das contribuições de cada participante. 

5.1.2.5 Visões do ambiente 

iscussion considera e impleinenta duas visões distintas: 

s Visão do professor - acessa todos os ambientes: Ambiente de Discussão, 

Sala de A~ila e T~itoriais, sendo o único que tem acesso ao Ambiente de 

A~itoria para geração dos casos 

e Visão do est~idante - acessa os ambientes: Ambiente de Discussão, Sala de 

Aula e T~itoriais 

5.1.2.6 Interface com o usuário 

A interface do ambiente segue o padrão utilizado nos diversos ambientes que fazem 

parte do Cardio ucar (Apêndice C). 

5.1.2.7 Usuários do sistema e resMções de acesso 

Os iisuários do sistema são médicos cardiologistas, médicos residentes, cirurgiões e 

estudantes de Medicina. 

Para utilizar o ambiente os usuários necessitam de uma senha. As senhas permitem 

o acesso a diferentes partes do sistema de acordo com o papel do usuário (professor ou 

est~idante). O ambiente Car iscussion permite que qualquer médico autorizado 

navegue tanto pelo módulo de apresentação de casos como, também, pelo módulo de 

inserção de casos, ao passo que os estudantes, residentes e médicos não autorizados só 

podem navegar no módulo de apresentação de casos. 

5.1.2.8 Estrutura de navegação 

A estruhlra de navegação do ambiente está representada na rede de nós que constitui 

o Apêndice E deste trabalho. 



iscussion está dividido em quatro ambientes: Ambiente de Autoria, 

Ambiente de Discussão, Sala de Aula e Tutoriais. A Figura 5.1 mostra a tela inicial. 

iscussion: Tela inicial 

5.1.3.1 Ambiente de Discussão 

O Ambiente de Discussão é onde os casos são estudados e discutidos. As formas de 

utilização do ambiente levam em consideração a orientação do professor no momento do 

estudo e o trabalho cooperativo. Apesar de ser um ambiente que apóia a aprendizagem 

cooperativa e a educação 2 distância, há momentos em que apoia a aprendizagem em grupo 

e há momentos que apóia a aprendizagem individual. Dessa forma, foram consideradas 

quatro formas de utilização: 

o com o apoio do professor: onde o professor interage com os 

est~idantes monitorando a discussão sobre o diagnóstico do caso; 

ividual com o apoio do rofessor: onde o estudante tem a oportunidade de 

estudar sozinho e discutir com o professor tanto o diagnóstico como algumas 

questões referentes ao caso; 

o sem o apoio rofessor: onde os esh~dantes têm a possibilidade de 

discutir, entre si, o diagnóstico e questões referentes ao caso, sem a tutoria do 

professor; 



ual sem o apoio do rofessor: onde o estudante tem a oporhmidade de 

usar o ambiente para o auto aprendizado, ensiquecendo seus conhecimentos sobre 

casos na área de Cardiologia. 

Os casos cadastrados são casos de pacientes reais e são classificados por sub-áreas de 

Cardiologia. Para cada sub-área existe um plano de estudo associado. O plano de estudo é 

um conjunto de itens da literat~ira médica com bibliografias e links para sites da Internet. 

Seu objetivo é oferecer diretsizes para que os estudantes possam encontrar informações 

atualizadas sobre os temas abordados nos casos cadastrados, de forma que eles se sintam 

mais capacitados para o estudo e a discussão dos casos. 

Os casos apresentam informações sobre o paciente (queixa principal, história da 

moléstia atual, interrogatório sistemático, antecedentes médicos pessoais e familiares, 

hábitos de vida e os exames realizados). As informações dos exames compreendem valores, 

imagens elou laudos. Com base no laudo, o estudante tem a oporhmidade de aprender a 

intespretar alguns exames. Além disso, o ambiente informa os exames que não contribuem 

para a identificação do diagnóstico, possibilitando que os eshldantes aprendam quais os 

exames devem ser solicitados para cada caso, evitando, assim, a solicitação desnecessária 

dos exames. 

O ambiente permite ao estudante, depois de estudar o caso, avaliar seus 

conhecimentos. A avaliação permite ao estudante verificar seu aprendizado, pois, para cada 

alternativa de resposta, o ambiente exibe um comentário sobre a corretude da alternativa. 

Caso o estudante escolha uma alternativa incometa, as outras alternativas são 

disponibilizadas para que ele tente novamente. Já no caso da alternativa correta, o sistema 

exibe indicações de quais dados ou exames contribuíram para que o resultado fosse aquele. 

Neste ambiente de est~ido, os est~idantes podem interagir entre si ou com o professor 

para discutir o diagnóstico e outras questões relativas ao caso. Os estudantes podem, 

também, rever as informações do mesmo, conduzindo o estudo de acordo com suas 

necessidades ou preferências. Os recursos de aprendizado disponibilizados pelo ambiente 

a~lxiliam o estudante, pois siinulain a forma como a investigação diagnóstica é efetivamente 

realizada. 

Embora o objetivo central deste ambiente seja o aprendizado dos estudantes de 

Medicina, os inédicos também têm acesso aos casos e participam dos grupos virtuais de 

estudo, respondendo i s  diívidas dos estudantes. Eles podem, também, utilizar o ambiente 

para interagir com outros médicos na discussão de um caso. 



Dessa forma, o Ambiente de Discussão oferece as seguintes funcionalidades: 

k Selecionar forma de uso 

Antes de iniciar o uso do ambiente, o usuário deve escolher a forma de uso de seu interesse, 

de acordo com as opções: em grupo com ou sem o apoio do professor e individual com ou 

sem o apoio do professor (Figura 5.2). 

I Foi-rna de Uso do Sistema 

Figura 5.2 - Seleção da forma de uso 

P Selecionar sub-área de Cardiologia 

Após escolher a forma de uso do ambiente, o usuário deve escolher uma das sub-áreas de 

Cardiologia, nas quais os casos estão divididos, para que ele tenha acesso à lista de casos 

referentes àq~iela sub-área de seu interesse (Figura 5.3). 

Figura 5.3 - Seleção da sub-área de Cardiologia 
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Para cada sub-área da Cardiologia há um plano de estudo cadastrado. O plano de est~ido é 

um guia composto de um conjunto de ítens da literatura médica que o usuário deve estudar 

para melhor entender os casos relacionados àquela sub-área. O plano de estudo é exibido, 

a~itomaticamente, após a seleção da sub-área (Figura 5.4). Ele pode ser visualizado a 

qualq~ier momento diirante o estudo ou a discussão dos casos através do menu interno do 

ambiente. 

Figura 5.4 - Plano de Estudo 

P Selecionar um caso 

Após a visualização do plano de estudo, uma lista de casos, relacionados 2 sub-área 

selecionada, é disponibilizada para que o usiiário escolha aquele que deseja estudar (Figura 

Figura 5.5 - Lista de Casos 
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Vale lembrar que os casos são identificados por uin número seqiiencial e pelas iniciais, 

sexo e idade do paciente. A identificaqão por doença é evitada no sentido de não 

comprometer a investigação diagnóstica. 

P Estudar um caso 

Após escolher o caso, os estudantes podem visualizar todas as informações que o compõe: 

anamnese (identificação do paciente, q ~ ~ e i x a  principal, história da moléstia atual, 

intessogatósio sistemático, antecedentes médicos pessoais e familiares e hábitos de vida), 

exame físico e exames coinplementares realizadas pelo paciente (Figura 5.6). 

Anamnese 

I d e i i i i l i c a ~ h  

Iniciais: RPS Idade: 52 Sexo: Mesculino Haca: branco 

Itatnrali4ailc: Cachoeira Proçctli.nçia: Maragujipe 

Grau (Ia I,atrii@o: 1'Grau completa Prons?4a'Ociipação: Comerciante 

Queixa Prif ir ipal 

Dor preco~dial de forte intensidade ao repouso. 

Hislóri.$ <ia t,i.fol&iia 
Paciente hipertenso de longa data. em tratamento inegular e dir l ipidhico. prsviamente aasintom8tico. quando em Março de 
99 apiesrnlou dor piecordial de foite inlansidade ao repouso. com diagnóstico de IAM. Nesta época. realizou CATE em outra 
instilui@o. tendo sido obseriado CX subociuída em treço médio CD e DA normais e X%Ci infero-basal Vem evoluindo com 
dai piecordial aos esíaiços habituas em uso de piopranolol 80mgldia. adalat Zn mgMia. monocardil 40 mgldia e PAS 
ZOmgIdia. Esoluiu com piora progressiva da dor, com dor aos minimos esfoqos e em irpousa. Nega dispnéia e edema de 
membros inreiiorei. Submelebse a CATE em 19m7D3W com indicação cirúigm 

Itrterrngotóriu Sir,falr~iitico 

Não canlnbuitório 

Figura 5.6 -Apresentação do Caso 

O estudante pode responder o conjunto de q~iestões sobre um caso, clicando na opção 

correspondente do menu interno do ambiente. A primeira questão é sobre o diagnóstico e as 

demais ficam a critério do médico responsável pelo caso (Figura 5.7). As questões são 

exibidas uma de cada vez e cada Lima possui cinco alternativas de respostas. 



Figura 5.7 - Questão 1 - Diagnóstico 

O eshldante escolhe uma resposta e o ambiente setorna uma justificativa independente da 

alternativa escolhida estar correta ou não. No caso de uma alternativa incorreta, as outras 

alternativas são disponibilizadas novamente para o estudante (Figura 5.8). No caso da 

alternativa correta, os dados ou exames que contribuíram para o resultado são indicados na 

forma de figura ou comentário (Figura 5.9). 

Tente olitm resposta! 
b. Emboiia nulrnonzr 

c. Dissecacão da õnna 
d. anoina initável 
e .  Infario awdn do mincárdm 

Figura 5.8 - Alternativa incorreta: justificativa 



Correto! 

Figura 5.9 - Alternativa corseta: justificativa 

> Discutir um caso 

Esta funcionalidade só não é oferecida para a forma de uso individual sem a orientação do 

professor, onde o estudante utiliza o ambiente para o auto-aprendizado. Através desta 

funcionalidade, os usuários podem participar da discussão utilizando o modelo de 

argumentação definido, que permite ao estudante: (i) inserir opinião ou comentário, (ii) 

fazer pergunta, (iii) responder pergunta ou (iv) discordar da opinião ou comentário de outro 

participante (Figura 5.10). As inserções na discussão são realizadas através de mensagens 

de texto. Todas as inserções são mostradas em uma janela que é visualizada por todos os 

participantes da discussão (Figura 5.11). O papel do professor é monitorar a discussão, 

responder as dúvidas dos estudantes e propor desafios, orientando o fluxo de aprendizado. 

Figura 5.10 - Inserção na Discussão 
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Figura 5.1 1 - Discussão do Caso 

P Encerrar discussão 

Através desta funcionalidade, o professor pode encerrar a discussão quando decidir que é o 

momento de parar. No caso da discussão entre um grupo de estudantes sem a osientação do 

professor, os estudantes decidem o momento de parar e um deles encessa a discussão. 

> Visualiaar casos relacionados 

Sempre que desejar o eshidante pode acessar a lista de casos relacionados à sub-área de 

Cardiologia, através do menu interno do ambiente. 

> Enviar e-mai 

A q~ialquer momento os estudantes podem enviar um e-mail para os professores 

cadastrados no ambiente. Esta fiincionalidade, também, pode ser acessada através do menu 

interno do ambiente. 

> Visualizar arquivo de discussões 

Quando a discussão de um caso é finalizada ela é armazenada para posteriores consultas. 

Os eshidantes podem visualizar o arquivo destas discussões e enriquecer seu conhecimento 

com o conteúdo das mesmas, o que permite mais uma forma de aprendizado. 

5.1.3.2 Ambiente de Autoria 

Este ambiente permite que os dados dos casos sejam cadastrados. Além do cadastro 

dos casos, o Ambiente de Autoria permite outros cadastros: cadastro de áreas de 

cardiologia, cadastro de plano de eshido, cadastro de questões para avaliação do aluno e 

cadastro de usuários do sistema (Figura 5.12). 



Figura 5.12 - Cardio içcussion: Ambiente de Autoria 

Todos os dados são inseridos através da interface Web, e o ambiente se encarrega de 

transferir os dados para as tabelas do banco de dados da aplicação. Apenas usuários 

autorizados têm acesso a este ambiente. 

O Ambiente de Autoria provê, portanto, as seguintes f~mcionalidades: 

P Cadastrar área de cardiologia 

As áreas de cardiologia, nas quais os casos estão divididos, podem ser inseridas no 

ambiente ou alteradas, de modo a possibilitar a classificação dos casos que serão inseridos 

na base (Figura 5.13). 

Areas de Cardiologia 

Figura 5.13 - Cadastro de Área de Cardiologia 



Através desta funcionalidade, os ítens de um plano de eshldo podem ser cadastrados ou 

alterados, de forma a manter o plano de eshldo sempre atualizado (Figura 5.14). 

I Plano de Estudo 

Figura 5.14 - Cadastro de Plano de Estudo 

P Cadastrar um caso novo 

Esta funcionalidade permite que um caso seja inserido no ambiente. Através dela as 

seguintes informações podem ser inseridas: 

(a) Anamnese 

cação do paciente: são informações sobre o paciente e suas condições sócio- 

econômicas (Figura 5.15): iniciais do nome (o nome completo não pode ser usado por 

uma questão de ética médica), data de nascimento, sexo, raça, estado civil, nah~ralidade, 

procedência, grau de instrução, ocupação e religião. 

al: é o principal motivo para o paciente ter procurado assistência 

médica (Figura 5.15). 

éstia Atual: história da doença atual, ou seja, consiste em um relato 

claro e cronológico dos problemas que motivaram a vinda do paciente. Inclui como se 

iniciou o problema, a circunstância em que ele apareceu, suas manifestações e 

q~iaisquer tratamentos prévios (Figura 5.15). 

nterrogatório Sistemático: são informações extraídas do paciente sobre o 

f~mcionamento de seus sistemas: respiratório, circulatório, gastrointestinal, genito- 



~irinário, neurológico, entre outros. O cadastro destas informações não é obrigatório, a 

não ser que sejam contributórias (Fig~ira 5.15). 

Registro I t i i p e ~ : ~  1 7  

Figura 5.15 - Dados da Anamnese - 1" parte 

icos: é um conjunto pré-definido de doenças que o paciente tem ou 

já teve, e que são relevantes para casos na área de Cardiologia (Figura 5.16). São elas: 

HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), Dislipidemia, AVC (Acidente Vascular 

Cerebral), História Familiar de DA (Doença Arterial), Insuficiência Vascular Periférica, 

Laqueadura, DM (Diabetes Mellih~s), Obesidade, Passado de Transf~isão, DAC 

(Doença Arterial Coronariana), Passado de Angioplastia, Passado de Revascularização 

e outras patologias/doenças. 

itos de vida: são informações referentes ao hábitos do paciente como, tabagismo, 

etilismo, sedentarismo e uso de drogas endovenosas (Fig~ira 5.16). 

São informações resultantes da observação de sinais ou dos achados clínicos do 

paciente através da inspeção, palpação e atisculta (Figura 5.17). São elas: PR (pulso 

radial), PA (pressão arterial), temperattira, grau de coloração das mucosas, peso, altura, 

IMC (índice de assa coi-pórea), estado nutricional, pele (presença de icterícia, xantomas 

e xantelasmas), - pescoço (estase de jugulares), aparelho cardiovascular, aparelho 

respiratório, abdome e extremidades (presença de edemas, varizes e cianose). 



Figura 5.16 - Dados da Anainnese - 2" parte 

Teinperamx 1 "  L 

%lucora';: r coradas r derroradíia 

peso: I x g  I :  L%IC -[;-h 

Figura 5.17 - Dados do Exame Físico 

(c) Exames 

Neste tópico são inseridos todos os exames realizados pelo paciente com seus 

respectivos dados, imagens e laudos. O exames podem ser (Figura 5.18): radiografia, 

eletrocardiograma, ecocardiograma, holter, MAPA (Mapeamento Ambulatorial da 

Pressão Arterial), cateterismo, teste ergométrico, ergoespirometsia, exames 

laboratoriais, cintilografia, tilt teste, tomografia coinputadorizada, estudo 

eletrofisiológico, e outros. 



Figura 5.18 - Exames de Cardiologia 

> Cadastrar avaliação do estudante 

A avaliação consiste de um conjunto de questões de múltipla escolha relativa a um caso. 

Dessa forma, cada caso possiii dez questões e cada questão possui cinco alternativas de 

resposta, sendo que cada alternativa possui um comentário (Figura 5.19). As questões 

podem ser cadastradas, alteradas ou excluídas, de forma que o professor possa utilizar este 

recurso de acordo com sua prática pedagógica, promovendo a investigação e 

experimentação do aluno. 

C I 
Jiirlif 

D:] 

Figura 5.19 - Cadastro de Questões de Avaliação 



P Alterar caso cadastra 

Esta fiincionalidade permite que um caso, já cadastrado no ambiente, seja localizado e suas 

informações sejam visualizadas para que elas possam ser alteradas (Figura 5.20). 

Qitciaa Principal 

Precordialgia aos grandes esforpos e de cuccs duraqko. 

I Hmtinz $1. U d l i c a  Ai11a1 

Paílenee refere que vinha bem, querido ha cerca de i anos passou a cursar - 

Figura 5.20 - Alteração de Caso Cadastrado 

astrar usuários do sistema 

É através desta ftmcionalidade que os usuários são cadastrados no ambiente. Ela só é 

acessível aos usuários com permissão de administradores do ambiente. 

5.1.3.3 Sala de Aula 

Este ambiente pode ser usado, por professores, em discussões presenciais como um 

ambiente integrado para a apresentação de casos. Para isto, é necessário o uso de 

eqtlipamentos, como data-show ou projetor, para a exibição das telas do ambiente, de forma 

que todos os participantes da reunião possam visualizar as informações do caso. A 

discussão tanto do diagnóstico como de outras questões relativas ao caso, é realizada de 

forma presencial, entre estudantes e professor, cabendo a este último a responsabilidade 

pela condução e monitoramento da disc~issão. 

A funcionalidade deste módulo é similar à do Ambiente de Discussão no que se 

refere à apresentação dos casos. O ambiente permite o acesso e navegação por todas as 

informações que compõe o caso: anamnese, exame físico e investigação diagnóstica 

(exames realizadas pelo paciente, com seus respectivos dados, imagens e laudos). 



5.1.3.4 Tutoriais 

Este ambiente tem como objetivo oferecer ao estudante inforinações detalhadas sobre 

as doenças cardíacas: epideiniologia, fisiopatologia, avaliação diagnóstica e tratamento. 

Este ambiente pode ser utilizado pelos estudantes sempre que quiserem obter estas 

inforinações ou tirar dGvidas sobre elas. Este ambiente pode ser ~itilizado, também, com o 

objetivo de ah~alização para os médicos e residentes de Medicina. 

Os tutoriais serão iinpleinentados utilizando-se recursos multim'dia e hipertexto para 

oferecer a informação de forma mais atraente e intuitiva para os usuários. Maiores detalhes 

deste ambiente não serão descritos neste trabalho pois ele será implementado como trabalho 

futuro . 

iscussion é um ambiente de aprendizagem cooperativa desenvolvido 

para suportar disc~issão em grupo através de um mecanismo de troca assíncrona de 

mensagens de texto. O ambiente possui informações de casos reais, que são apresentadas 

aos estudantes de forma a permitir uma simulação da prática da clínica médica. Dessa 

iscussian oferece aos esh~dantes algumas vantagens em relação k 

pratica tradicional. O ambiente permite que o esh~dante pratiq~ie a investigação diagnóstica 

do caso de acordo com o seu próprio ritmo de aprendizado, repetindo-a quantas vezes for 

necessário. Outra vantagem que o ambiente oferece é a disponibilização de casos de 

patologias nem sempre comuns ou freqiientes. 



Neste trabalho foi apresentado o ambiente CardioCase iscussion cujo objetivo é 

apoiar discussões de casos de Cardiologia. O ambiente possibilita aos estudantes 

interagirem com maior facilidade e freqiiência com professores e outros profissionais para a 

discussão do diagnóstico dos casos. Através das disc~issões, os esh~dantes podem avaliar as 

opiniões de seus colegas e propor soluções. O ambiente oferece mecanismos de preparação 

e apresentação de casos clínicos, além de perrnitii- o estudo dos casos de forma mais 

estruturada aproveitando-se os recursos hiperm'dia, como o uso de imagens de exames e 

navegação pelo conteúdo através de Iziyerlinks. 

Esta tese se caracteriza pela multi-disciplinaridade integsando principalmente as 

áreas de pesquisa de Informática na Educação, Educação Médica e Ambientes 

Cooperativos de Aprendizagem. Desta forma, a validação da proposta vem sendo feita 

através de publicações em congsesso e eventos das três Areas (MOREIRA et nl., 2001, 

MOREIRA et nl., 200224 MOREIl2A et nl., 2002b, MORESRA et nl., 2002c, MORETRA et 

nl., 2002d, MOREIRA et nl., 2002e) 

iscussion atua como uma ferramenta no processo de ensino- 

aprendizagem dos eshidantes de Medicina na disciplina de Cardiologia, apoiando também a 

ed~icação médica à distância e a educação médica continuada. 

A proposta está integrada ao ambiente Cardio ducar e deverá ser usada na 

UCCVIFBCKJFBA pelos cardiologistas, residentes e alunos de Medicina. Estará também 

disponível na Internet para ensino à distância. 

Os conhecimentos e recursos disponibilizados pelo Car 

oferecem aplicabilidade nas áreas de ensino, pesquisa e capacitação profissional médica. 

No ensino, o ambiente, enriquece a disciissão de casos com reciirsos tecnológicos, 

favorecendo a participação ativa e contínua dos estudantes e criando um acervo permanente 

de consulta e aprendizado. Na pesquisa, o ambiente fornece a criação de um acervo médico 

de consulta, uma vez que todos os casos clínicos/cirúrgicos são arquivados. Eni termos de 

capacitação, tanto os estudantes, residentes, pós-gracluandos, quanto os professores, são 

beneficiados. 



O uso da Web permite aos estudantes interagirein com outros colegas e professores 

de forma remota, alimentando as chances de coin~inicação e de trabalho em grupo entre 

eles. O aprendizado colaborativo envolvendo o uso do computador para mediar o processo 

de comunicação, oferece recursos que permitem ao estiidante explorar idéias conceituais, 

manipular a informação e construir sua própria representação do conhecimento. 

Utilizando uma abordagem baseada em casos, o ambiente provê mecanismos para 

compartilhamento de informações multimídia e para o estudo individ~ial e em grupo, 

atuando como um novo meio de com~inicação e cooperação entre est~idantes e professores. 

Como contribuição, o ambiente CardioCaçe içcusçion possibilita a discussão de 

casos de forma virhial aumentando as chances de comunicação e de trabalho em gr~ipo 

entre est~idantes de Medicina, residentes e professores. 

iscussion pode, também, ser considerada uma ferramenta que sim~ila 

a prática da investigação diagnóstica dentro do ambiente acadêmico, uma vez que permite o 

esh~do e a discussão de casos reais e muitas vezes minirniza a falta de contato com 

pacientes acometidos por patologias não m~iito freqiientes. 

O ambiente permite, de forma integrada, a aprendizagem de vários tópicos em 

Cardiologia como, a formulação do diagnóstico, a inteipretação de diversos exames 

cardiológicos e a decisão de que exames devem ser solicitados de acordo com cada caso. 

Além da utilização em grupo do ambiente para a construção do conhecimento de 

forma colaborativa, o ambiente permite o alito-aprendizado oferecendo feedbnck para as 

ações do usuário e fornecendo informações atualizadas sobre os tópicos abordados nos 

casos. 

Dessa forma, o ambiente peimite mtiltiplas possibilidades de ensino para os 

professores, seja através da orientação dos estudantes durante as discussões, seja através da 

preparação de casos de acordo com sua prática pedagógica, seja através do uso do ambiente 

para apoiar as atividade extra-classe dos eshidantes ou para apoiar as aulas presenciais 

através da apresentação estruhmda dos casos. 

Além disso, as discussões passam a ser registradas e os casos podem ser revistos a 

q~ialquer momento pelos estudantes a~imentando as chances de aprendizagem. 



Como trabalhos f ~ ~ t ~ i r o s ,  planeja-se o desenvolvimento dos tutoriais para auxiliar os 

esh~dantes com informações detalhadas sobre os exames realizados em cardiologia e os 

fatores de risco para doenças cardiológica. Além disso, planeja-se também a validação do 

içcussion com LISO amplo pelos eshidantes de Medicina, residentes 

e professores da UCCVIFBC para validação das f~mcionalidades impleinentadas e para 

avaliação das formas de uso do ambiente. 

Como trabalhos fiih~ros relacionados, seria interessante a construção de algumas 

fei-ramentas que expandissem as capacidades do ambiente Gar 

forma a oferecer mais recursos para aprendizagem médica. Entre estes recursos podemos 

citar: 

s Oferecer dados sobre o custo de cada exame solicitado ao paciente para que o 

estudante possa avalias o custo da investigação diagnóstica e decidir sobre a 

necessidade de solicitar tais exames. 

e Oferecer imagens de exames com regiões de interesse marcadas, como por 

exemplo, regiões lesadas ou parte da curva de um gsáfico que caracterize a 

anormalidade, e solicitar o laudo aos estudantes para ensiná-los a interpretar o 

resultado de alguns exames de Cardiologia. Além disso, seria interessante 

também, solicitar que o estudante marque as áreas ou regiões relevantes de 

alguns exames cardiológicos com o mesmo objetivo. 

Uso de métricas e ferramentas para avaliar o grau de aprendizado do est~idante 

utilizando o ambiente de aprendizagem. Nesta proposta deverá ser privilegiada a 

avaliação qualitativa da aprendizagem e a geração de relatórios que permitam 

avaliar o grau de participação e interação do eshidante. 
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iscuççion consiste no desenvolvimento de um ambiente 
computacional para a WEB para apoiar a discussão de casos de Cardiologia. A idéia do 
projeto é dar suporte a discussão oferecendo aos participantes um ambiente virtual onde 
eles possam interagir a partir de lugares distintos e em diferentes momentos. 

Este documento descreve o ciclo de vida seguido durante o desenvolvimento do 
ambiente. 

O desenvolvimento do içcuçsion segue o ciclo de vida 
incremental. A escolha do ciclo de vida incremental se justifica pelo fato do sistema ser 
composto por mód~ilos bem definidos que foram desenvolvidos em cada incremento do 
sistema. Os incrementos são: 

1" - Ambiente de Discussão 

2" - Ambiente de Autoria 

3" - Sala de Aula 

4" - Tutoriais 

A figura 1 mostra o conjunto de atividades de desenvolvimento. 
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Esse documento apresenta os objetivos do sistema 
assim como seu pré-escopo. 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um ambiente 
computacional baseado na Web que dê apoio à discussão de casos de Cardiologia entre 
médicos e estudantes na Unidade de Cardiologia e Cii-urgia Cardiovascular na Fundação 
Bahiana de Cardiologia (UCCVIFBC). 

O objetivo do desenvolvimento do sistema é prover um ambiente que auxilie a 
discussão de casos de Cardiologia direcionando os estudantes, enfocando os pontos 
principais a serem considerados e, principalmente, provendo uma ferramenta que 
facilite a comunicação e troca de conhecimentos entre os especialistas e os estudantes 
de medicina. 

O sistema será constituído de quatro ambientes: 

e Ambiente de Autoria - onde os professores inserem os dados dos casos 
incluindo questões provocativas para avaliação dos estudantes. 

e Ambiente de Discussão - onde os casos são apresentados e os estudantes e 
professores podem interagir para fazer perguntas, comentar as respostas e 
trocar idéias no sentido de encontrar o diagnóstico para o caso. 

e Sala de Aula - tem o objetivo de apresentar um caso que já foi discutido com 
o objetivo de finalizar a conclusão do diagnóstico em sala de aula com a 
presença do professor. 

e Tutoriais - onde serão detalhados as principais doenças e exames realizados 
em Cardiologia. 

Os quatro ambientes devem estas integrados n 
devem ser acessados através da tela inicial scussion, por sua 
vez, deve ser integrado ao meta-ambiente de seus ambientes 
de aprendizagem. 
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Esse documento descreve os requisitos do i scussion assim como 

o modelo conceitual do mesmo. 

bjetivos do Produto 

iscussion tem como objetivo apoias a discussão de casos de 

Cardiologia oferecendo um ambiente para realização de reuniões virtuais onde a 

comunicação pode acontecer de forma assíncrona. 

2.2 Características dos Usuários 

Os usuários do sistema são médicos cardiologistas, médicos residentes e 

estudantes de Medicina. Os usuários podem desenlpenhar os seguintes papéis: professor 

responsável pelo caso e participante (médicos cardiologistas, residentes e estudantes de 

medicina). 

A seguir serão descritos os requisitos que serão atendidos pelo sistema. 

equisitos Funcionais 

Lista de Eventos 

1. O professor responsável cadastra área de cardiologia 

2. O professor responsável cadastra caso 

3. O professor responsável cadastra plano de estudo 

4. O professor responsável cadastra questão e respostas para a questão 

5.  O adniiiiistrador do sistema cadastra usuário 

6. O participante loga no sistema 

7 ,  O participante escolhe forma de uso 

8. O participante seleciona tema do caso 

9. O participante seleciona caso 

10. O participante consulta o plano de estudo 



1 1. O participante responde questões do caso 

12. O participante discute com outros participantes 

13. O professor responsável encerra a discussão 

O sistema segue o mesmo padrão de interface dos outros ambientes de 

aprendizagem do projeto Cardio ducar no que se refere ii interface com o usuário elou 

outros sistemas, como descrito a seguir. 

3.2.1 Iizterface com o usuário 

O sistema adota os seguintes padrões em relação a cor, formas de navegação e 

estmtura dos frames: 

Background: cor branca 

e Texto: cor azul marinho 

e Botões de navegação: retangulares, cor púipura, com texto indicativo 

Página principal: links para os módiilos do sistema com ilustração 

Frame superior horizontal: presente em todas as páginas, contém o logotipo 

do sistema 

a Fsame infesior horizontal: presente em todas as páginas, contém links p u a  os 

outros mód~ilos do sistema 

e Frame lateral esq~ierdo: presente nas páginas que necessitam de menu, 

contém os botões de navegação 

3.2.2 Irzterface com outros sistemas 

iscussion deve estar integrado com o ducar devendo 

possuis uma chamada para esse sistema e ser chamado a partir do mesmo. 
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Este documento apresenta os diagramas que compõem a modelagem do sistema. 
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