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RESUMO 

 

Grincevicius TD. Software educacional: nematelmintos de aquisição passiva. 

 

Introdução: O ensino baseado na transmissão de conhecimentos, no qual o 

professor se enquadra como especialista no assunto e o estudante como um 

observador já não mais se adéqua às necessidades de formação de profissionais de 

saúde. Dessa forma, o professor deve estimular ao máximo a motivação dos alunos, 

despertando neles a busca pelo conhecimento, além do desenvolvimento de 

competências e habilidades. Nesse contexto, softwares educativos são muito 

utilizados como estratégias de aprendizagem. As interações entre o conhecimento 

científico, tecnologia e social representam um aspecto essencial no ensino das 

parasitoses humanas, se queremos evitar a transmissão de uma visão de ciência 

descontextualizada. Objetivo principal deste projeto foi desenvolver e avaliar um 

software educacional, a partir de imagens parasitológicas de helmintos, abordando 

de forma ilustrativa e interativa os nematelmintos de transmissão passiva, que 

poderá ser útil a professores, profissionais e alunos de graduação das diferentes 

profissões da saúde na compreensão e identificação dessas verminoses, 

aproximando-os também da prática profissional. Metodologia: O software foi 

construído a partir de um banco de imagens do próprio autor utilizando o multimídia 

Flash, que permite a elaboração de animações e simulações em linguagem 

vetorial, resultando em arquivos pequenos que podem ser disponibilizados através 

da Web ou em mídias ópticas e magnéticas. A avaliação do produto final foi feita por 

estudantes de medicina. Resultados: O software foi concluído e bem avaliado pelos 

estudantes do curso de medicina (n=97) da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP, cujos testes realizados pré-utilização e pós-utilização do 

material, mostrou consistente crescimento do conhecimento, seja por auto-avaliação 

ou por questões objetivas fechadas. Conclusão Discussão: Os resultados atuais 

nos permitem concluir que o software é de grande interesse educacional e poderá 

ser útil a estudantes, profissionais e docentes da área da saúde.  

 

Palavras-chave: parasitologia, nematelmintos, educação em saúde, software. 



 
 

ABSTRACT 

Grincevicius TD. Educational software: roundworms acquisition of passive.  

 

Introduction: The standard teaching method is based on the transmission of 

knowledge. Here, the teacher serves as subject matter expert and the student as an 

observer. However, this method no longer fits well with the current training needs of 

health professionals. A significant improvement can be realized when the teacher 

encourages maximum student motivation to awakening in them the quest for 

knowledge during the development of new skills and abilities. In this context, 

educational software should be included with the improved learning strategy.  

Interaction between science, technology and social knowledge are an essential 

aspect of preventing the transmission of human parasitic infections in school. Object:  

The main objective of this project is to evaluate and develop educational software 

utilizing Helminth parasitological images to interactively illustrate the passive 

transmission of roundworms. This can be useful to teachers, professionals and 

graduate students from various health disciplines to understand and identify these 

worms as well as for use by professionals in their practice. Methodology: The 

software was built using Multimedia Flash and a database of images. This enabled 

the creation of animations and simulations in vector language, resulting in smaller 

files that can be made available through the web or provided on other storage media.  

The final product was evaluated by medical students. Results: The software has 

been completed and has been favorably evaluated by students of medicine (n = 97) 

of the Faculty of Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP.  Their tests compared 

results before use of the software with results obtained after using the software.  A 

consistent growth of knowledge was demonstrated either by self-assessment or 

closed objective questions. Conclusion:  The results obtained allow us to conclude 

that the software is of great educational interest and should be useful to students, 

teachers and professionals in the health field. 

 

Keywords:  parasitology, roundworms, health education software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde tem sido pautada no 

uso de metodologias conservadoras (ou tradicionais), sob forte influência do 

mecanismo de inspiração cartesiana-newtoniana, fragmentado e reducionista.1   

Essa modalidade de ensino está centrada no professor, que, por meio do 

conhecimento, cria um fluxo de comunicação, comprometendo o pensamento crítico 

do aluno, que, na maioria das vezes, apenas assimila o que lhe é apresentado, sem 

muitos questionamentos.2 

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem, tem se restringido, muitas 

vezes, a reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de 

transmissor de conteúdos, ao passo que, ao discente, cabe a retenção e repetição 

dos mesmos – em uma atitude passiva e receptiva – tornando-se mero expectador, 

sem a necessária crítica e reflexão.3 

O desafio das escolas formadoras de profissionais da saúde é prepará-los 

com conhecimento, habilidades e atitudes para que atuem de forma qualificada 

sobre as necessidades em saúde do ser humano. O modo de ensinar tem evoluído 

através dos tempos, e toda transformação passa por inquietações, reflexões e 

mudanças de concepção. Ao frequentar o curso de graduação na área da saúde, o 

aluno tem na escola o estudo e na atividade prática o trabalho. Para que esse 

processo ocorra de forma interativa entre a autonomia docente e o potencial dos 

discentes na construção do seu conhecimento, tem havido mudanças no ensino 

presencial tradicional.4 

O ensino no Brasil e no mundo está passando por transformações e o modelo 

tradicional está sendo substituído por modelos educacionais inovadores, o que tem 

ocasionado mudanças no papel do docente. O ensino baseado na transmissão de 

conhecimentos, no qual o professor se enquadra como especialista no assunto e o 

estudante como um observador já não mais se adéqua às necessidades de 

formação de profissionais de saúde.5 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacional (DCN) para os cursos de 

medicina trazem no artigo 9° que os professores devem ser facilitadores, 

mediadores do processo ensino-aprendizagem.6 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – surge no 

cenário da educação superior definindo, entre suas finalidades, o estímulo ao 
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conhecimento dos problemas do mundo atual (nacional e regional) e a prestação de 

serviço especializado a população, estabelecendo com ela uma relação de 

reciprocidade.7 

Na pedagogia renovada, há a valorização do aluno como ser livre, ativo, 

curioso e social. Nesse processo, o professor atua facilitando o desenvolvimento 

livre e espontâneo do aluno, de quem parte o processo de busca pelo 

conhecimento.8–10 

A tendência é a substituição de metodologias de ensino com foco no 

professor, por metodologias centradas no estudante, visando uma aprendizagem 

mais significativa e um desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva dos 

profissionais de saúde.11  

Quando o ensino ocorre de maneira centrada no professor e na transmissão 

do conhecimento, o estudante torna-se mais propício a reproduzir o conhecimento 

obtido através de uma aprendizagem superficial.12  

Quando o ensino desenvolve-se centrado no aluno, a profundidade da 

aprendizagem, assim como a compreensão dos fenômenos estudados são 

maiores.13 

Ausubel, Novak e Hanesian14 pesquisam sobre como as pessoas aprendem. 

Em visão cognitivista de aprendizagem, os autores mostram a existência de duas 

maneiras, psicologicamente distintas, de se aprender, que são: Aprendizagem 

Mecânica e Aprendizagem significativa.  

Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe 

disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira 

substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais 

educativos. Em contraposição à aprendizagem significativa, em outro extremo de um 

contínuo, está a aprendizagem mecânica, na qual novas informações são 

memorizadas de maneira arbitrária, literal, não significativa. Esse tipo de 

aprendizagem, bastante estimulado na escola, serve para “passar” nas avaliações, 

mas tem pouca retenção, não requer compreensão e não dá conta de situações 

novas.15 

As metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo: 

a autonomia, algo explicito na invocação de Paulo Freire, a educação 

contemporânea deve pressupor um discente capaz de autogerenciar ou 

autogovernar seu processo de formação.16 
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As metodologias ativas trazem como características maiores, 1- servir para o 

fortalecimento da autonomia do estudante16 e 2- fomentar a indissociabilidade teoria-

prática,17 estribando-se conceitualmente, na aprendizagem significativa,18 

consistente referencial teórico para construção de um saudável processo de ensinar-

aprender. 

Dessa forma, o professor deve estimular ao máximo a motivação dos alunos, 

despertando neles a busca pelo conhecimento, além do desenvolvimento de 

competências e habilidades. Nesse contexto, softwares educativos são muito 

utilizados como estratégias de aprendizagem.8 

Segundo Fonseca19 e Ramos,20 a tecnologia pode atuar como facilitadora no 

processo de aprendizado, uma vez que revela inúmeras possibilidades com o uso de 

softwares educacionais em que são gerados modelos e apresentadas simulações 

que permitem ao aluno realizar os mais variados experimentos e explorações, 

desenvolvendo assim a sua flexibilidade cognitiva. 

De acordo com Jucá,21 “neste momento histórico, as novas tecnologias 

mostram que, quando utilizadas adequadamente, auxiliam no processo da 

construção do conhecimento, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 

estimulante e eficaz”. 

Tendo em vista que vem aumentando as dificuldades de criar e manter 

laboratórios experimentais com animais, estas ferramentas virtuais estão ganhando 

cada vez mais importância na educação nas profissões da saúde.22,23 

Além da ética, deve-se levar em conta a questão econômica e prática para 

adoção de métodos alternativos. O valor despendido com modelo biológico é alto, 

por requerer suporte técnico, equipamentos e espaço físico quando comparado as 

alternativas, que requerem investimento inicial, porem pouca manutenção.24 

Ainda dentro de conceitos similares, vários teóricos, como Paulo Freire, já 

demonstraram que a prática é o grande motivador do aprendizado na educação de 

adultos. Na área médica, por exemplo, foi observado que o aprendizado das 

ciências básicas é mais interessante e mais produtivo quando o discente se 

confronta com problemas médicos para resolver. Dessa forma, estratégias de ensino 

que exigem a participação ativa do estudante na busca de soluções para problemas 

reais, ou construídos com objetivos pedagógicos, tem corroborado para o 

ensinamento dos discentes em saúde.25 

A principal finalidade da elaboração de um software educacional, no ponto de 
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vista de Jucá21 e Kreutz,26 não é a de substituir o instrutor, mas sim ser um recurso 

auxiliar no ensino, permitindo o acesso a uma grande variedade de informações 

(através de imagens, vídeos e gráficos), e fazer com que o aluno seja capaz de 

ampliar seu conhecimento sobre determinado assunto autonomicamente. 

O grande desafio está na perspectiva de se desenvolver a autonomia 

individual em íntima coalizão com o coletivo. A educação deve ser capaz de 

desencadear uma visão do todo, de interdependência e de transdisciplinaridade.27 

A saúde apresenta-se como campo interdisciplinar com alta complexidade, 

pois requer conhecimentos e práticas de diferentes áreas: ambientais, clínicas, 

epidemiológicas, comportamentais, sociais e culturais.28,29 

As tecnologias de informação (TI) e comunicação podem facilitar o processo 

interdisciplinar, pois apresentam uma série de vantagens em relação aos métodos 

convencionais de aprendizagem e facilitam a troca imediata de informações, a 

visualização de subtarefas como parte de tarefas mais globais, a adaptação da 

informação aos estilos individuais de aprendizagem, o encorajamento a exploração 

maior e melhor organização das ideias, maior integração e interação e maior poder 

de distribuição e comunicação nos mais variados contextos.30 

As interações entre o conhecimento científico, tecnologia e social 

representam um aspecto essencial no ensino das parasitoses humanas, se 

queremos evitar a transmissão de uma visão de ciência descontextualizada, 

socialmente neutra e preparar cidadãos capazes de entender o mundo em que eles 

vivem e adotar atitudes responsáveis e bem fundamentadas em relação aos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos e suas possíveis consequências.31 

As enteroparasitoses são consideradas um problema de saúde pública no 

Brasil e, habitualmente, estão associadas ao baixo nível socioeconômico da 

população. Representam fator importante na etiologia das anemias carenciais e da 

desnutrição proteico-calórica, pois um estado nutricional adequado depende não só 

da ingestão dos alimentos, mas também de sua utilização biológica eficiente, que 

pode estar comprometida em casos de infestação por enteroparasitas.32,33 

Estima-se que há no mundo 400 milhões de pessoas infectadas por parasitos 

intestinais34 e conforme a Organização Pan-Americana de Saúde, as 

geohelmintiases são altamente frequentes na América Latina, com prevalência 

estimada de 30%, mas alcançando 50% nas comunidades vulneráveis e até 95% em 

algumas tribos indígenas. No Brasil, o índice pode variar de acordo com a população 
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estudada.35–37 

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, grande parte da população, 

devido as baixas condições socioeconômicas em que vive, fica exposta a diversas 

doenças debilitantes, como no caso das parasitoses intestinais, que acometem 

principalmente indivíduos das faixas etárias mais jovens da população.38,39 

As enteroparasitoses colaboram para o agravamento de quadros de 

desnutrição, diarréia, anemias, diminuição do desenvolvimento físico e do 

aproveitamento escolar das crianças. No entanto, embora muito se discuta sobre a 

importância das parasitoses intestinais, principalmente entre crianças em idade 

escolar, pouca atenção tem sido dada ao assunto nos programas de formação de 

educadores.40–42 

O predomínio da ascaridíase, giardíase e tricocefalíase é referido na maioria 

dos países do terceiro mundo, além disso, a presença de parasitas intestinais existe 

em quase um terço das crianças até 5 anos. Apesar desta conhecida alta 

prevalência na população pediátrica, as enteroparasitoses são subnotificadas pelos 

profissionais e pelos serviços de saúde, fatores esses que geram dados 

inconclusivos e influenciam negativamente na real epidemiologia de morbidade e 

mortalidade no país.43 

Os parasitos só são encontrados onde possam completar seus ciclos vitais, 

mais ou menos favorecidos por condições de ambiente, especialmente pela umidade 

e temperatura, para a embriogênese e sobrevivência das formas de transmissão, 

ovos, larvas e cistos. Temperaturas e umidade extremas podem ser prejudiciais para 

as formas parasitárias. Por isso, a maioria dos parasitos, especialmente os 

geohelmintos, é encontrada em clima tropical.44 

Ascaridíase, tricuríase e algumas helmintíases intestinais estão listadas entre 

as doenças negligenciadas ou doenças tropicais negligenciadas, embora algumas 

não sejam restritas às regiões tropical e subtropical. São concentradas nas 

populações mais pobres e muitas delas não apresentam altas taxas de mortalidade, 

embora apresentam altas taxas de morbidade. Estima-se que 20 a 30% da 

população das Américas esteja infectada por Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura 

e outros helmintos,45 confirmando que as geohelmintíases ainda representam 

relevante problema de saúde.46  

Diversos estudos vêm mostrando a melhoria das condições de morbidade na 

infância, entretanto, também tem sido verificada uma desigualdade no padrão de 
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distribuição das doenças. As enteroparasitoses não fogem a esta regra e, embora 

atinjam indivíduos de todas as idades, o grupo mais vulnerável é o de faixa etária 

mais baixa, por ter maior contato com solos poluídos em suas atividades de lazer, e 

menor noção de higiene. Consequentemente, as crianças são expostas a mais 

condicionantes para as infecções parasitárias.47–49 

As crianças em idade escolar são as mais atingidas e prejudicadas pelas 

doenças parasitárias, uma vez que seus hábitos de higiene são na maioria das 

vezes inadequados e sua imunidade ainda não está totalmente eficiente para a 

eliminação dos parasitos.36,50 

Dentro deste contexto, este trabalho visa apresentar um software educacional 

que poderá ser utilizado como ferramenta adicional às metodologias ativas de 

aprendizagem, como nas atividades prático-científicas tendo em foco o ensino da 

parasitologia com ênfase em nematelmintos de transmissão passiva. Neste sentido o 

ensino baseado na prática pode ser mais detalhado, é uma modalidade de 

metodologia ativa muito explorado em outras universidades. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

Desenvolver um software educacional, a partir de imagens parasitológicas de 

helmintos, abordando o assunto de forma ilustrativa e interativa os nematelmintos de 

transmissão passiva e, avaliar que poderá ser útil a professores, profissionais e 

alunos de graduação das diferentes profissões da saúde na compreensão e 

identificação dessas verminoses, aproximando-os também da prática profissional.  

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Elaborar um roteiro de tópicos para o ensino das principais parasitoses 

intestinais para estudantes da área da saúde. 

 Produzir um arquivo eletrônico de imagens digitais e vídeos de macro e 

microscopia das diferentes formas evolutivas de helmintos intestinais de 

importância médica com ênfase em Ascaris lumbricoides, Trichris trichiura e 

Enterobius vermicularis. 

 Avaliar a utilidade do software através da sua aplicação, individualmente, à 

discentes do 2° ano de Medicina na disciplina eletiva de doenças transmitidas 

por alimentos e voluntários do Curso de Medicina no módulo Infecção da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), utilizando um instrumento de percepção e 

avaliação da aprendizagem do conteúdo (pré e pós-teste). 

 Obter avaliação pela equipe de Tecnologia da Informação pela norma ISO/IEC 

9126-1 NBR 13596. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

A todos os dados obtidos no trabalho, foi garantida a confidencialidade. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

número do protocolo: 418, no dia 8 de outubro de 2013 (Anexo A). Este Comitê é 

regido por seu Regulamento Interno, pelo Regimento dos Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEP’s da PUC-SP) e pela Resolução do Conselho Nacional da Saúde 

(CNS) no 370, de 8 de março de 2007. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da avaliação do software 97 alunos do curso de Medicina, sendo 

todos do segundo ano. Para adequada avaliação da metodologia e ferramentas 

didáticas desenvolvidas no presente projeto, os voluntários utilizaram o software em 

ambiente controlado, ou seja, os voluntários ficaram em sala fechada com um 

computador disponível para cada um e foram submetidos à pré e pós-testes assim 

como responderam um instrumento de percepção. Foram convidados a fazer parte 

desta pesquisa os alunos do 2° ano de Medicina que optaram pela disciplina eletiva 

“Doenças Transmitidas por Alimentos” e também foram convidados a avaliar o uso 

do material didático produzido nesse projeto estudantes do segundo ano do curso de 

Medicina da PUC-SP no módulo “Infecção”, que assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A), onde foi garantido o anonimato, não 

influência em relação ao curso, sem benefícios ou indenizações, uma vez que não 

haverá qualquer exposição dos voluntários. 

 

3.3 Local da pesquisa 

 

O desenvolvimento do software e dos instrumentos de avaliação, uso e 

avaliação da estratégia de ensino foram realizados nas dependências da Faculdade 
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de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da PUC-SP (campus Sorocaba), utilizando 

a infraestrutura já disponível. 

 

3.4 Elaboração de roteiro (storyboard) 

 

Esta etapa foi essencial para definir a sequência do conteúdo e das telas de 

navegação do software. Foi elaborado um roteiro escrito, definindo os recursos 

audiovisuais necessários para ilustrar adequada e didaticamente cada tema. Neste 

storyboard estão presentes todas as informações gráficas e visuais, como 

posicionamento e tamanho de figuras, esquemas, vídeos, legendas e botões de 

ação. 

 

3.5 Registro fotográfico e obtenção dos vídeos  

 

Foram utilizadas imagens adquiridas das lâminas e sedimento fecal positivo 

do acervo de Parasitologia da FCMS. As imagens macroscópicas foram captadas 

com uma câmera digital Panasonix Lumix DMC-ZS20 de uso pessoal e as imagens 

microscópicas foram captadas através da câmera Nikon DS-Ril acoplada a um 

fotomicroscópio Nikon Eclipse 800 (FCMS/PUC-SP). 

 

3.6 Elaboração do arquivo eletrônico de imagens e vídeos digitais 

(processamento e armazenamento das imagens) 

 

Quando necessário, as imagens foram trabalhadas em um programa para 

processamento de imagens (Adobe PhotoShop) para que pudessem ilustrar de 

forma mais didática o aspecto abordado. Esse programa permitiu a manipulação e 

otimização da qualidade das imagens com o intuito de melhorar a apresentação. 

Essas imagens foram salvas com extensão JPEG (Joint Photographic Experts 

Group) gerando cada uma um arquivo de aproximadamente 800 kb. A imagem 

original (não modificada pelo programa de imagem) e a imagem modificada foram 

salvas em arquivos diferentes, permitindo a observação crítica das modificações 
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efetuadas. Todas as imagens foram organizadas em pastas individuais de cada 

caso, identificadas por um código e armazenadas em disco rígido e CD-ROM.  

 

3.7 Elaboração de esquemas e textos 

 

Baseado na definição do roteiro e planejamento iniciais, foram elaborados 

esquemas e textos necessários para o entendimento da evolução das doenças 

causadas pelos nematelmintos de aquisição passiva. Os esquemas foram 

desenvolvidos no autor de multimídia Flash. Todas as formas de ilustração foram 

sempre acompanhadas de textos explicativos ou legendas, elaborados com base 

nos casos clínicos fictícios e na literatura existente, priorizando o aprendizado 

autodirigido e autônomo. 

 

3.8 Desenvolvimento do software 

 

O software foi desenvolvido no autor de multimídia Flash. Este programa 

permite a elaboração de animações e simulações em linguagem vetorial, resultando 

em arquivos com pequenos tamanhos, que podem ser disponibilizados através da 

Web ou em mídias ópticas e magnéticas. O software agrupou as imagens, 

esquemas, textos e filmes subdivididos nos temas propostos. A presente dissertação 

faz parte de uma linha de pesquisa da Profa. Dra. Suzana Guimarães Moraes que 

desenvolveu em sua tese de doutorado um software para o ensino da Embriologia 

Humana e na PUC-SP orientou 3 projetos cujos produtos finais foram softwares 

educacionais, sendo eles um trabalho de conclusão de curso da discente da biologia 

Amanda Danta Borges intitulado “Uso de animações: uma proposta para 

aprendizagem significativa”, uma iniciação científica dos discentes da medicina 

Anderson Ryo Kuboniwa e Carla Rabello de Freitas intitulado “Guia Prático de 

Histologia Virtual” e uma tese de mestrado de Fábio Abdalla Segamarchi intitulada 

“Ecocardiografia como auxílio didático no estudo da morfofisiologia normal e alterada 

do coração”. Todos estes projetos utilizaram as mesmas ferramentas de elaboração 

e/ou avaliação do software. O software proposto no presente projeto foi elaborado 

em formato semelhante ao software de ecocardiografia supracitado e este pode ser 

acessado no seguinte link http://www.hainfotec.net.br/ecocardio. 
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3.9 Aplicação e avaliação do software 

 

Os alunos foram convidados pelo Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Enviroment), ambiente virtual de comunicação acadêmica da FCMS, a 

participar de forma voluntária da avaliação do uso do software. O programa foi 

instalado na rede de computadores do Laboratório de Informática. Os alunos foram 

instruídos oralmente pelo proponente da pesquisa a ler o termo de consentimento 

livre e esclarecido, onde foi garantido o sigilo durante o processo, e permaneceram 

com uma cópia assinada pelo autor do projeto e devolveram a segunda via do 

termo, e concordando em participar da avaliação do material, responderam o pré-

teste antes de iniciarem a navegação pelo software.  

 

3.9.1 Avaliação do ganho cognitivo após utilização do software 

 

Para avaliar a aplicabilidade do software e o ganho cognitivo dos voluntários 

após a utilização do mesmo, os usuários foram convidados a responder, antes de 

manusearem o software, um pré-teste (Apêndice B) composto por 10 questões 

objetivas fechadas explorando os temas presentes no material didático. Não houve 

limite de tempo para a navegação ou para responderem os instrumentos de 

avaliação.  

Após tomarem contato com todo o material, os alunos responderam ao pós-

teste (Apêndice C), idêntico ao pré-teste com relação aos conceitos e tema, para 

avaliar se houve modificação no grau de compreensão do tema apresentado. A 

elaboração do pré-teste e pós-teste foi uma das etapas da presente dissertação. 

 

3.9.2 Avaliação do software 

 

3.9.2.1 Avaliação do uso do software pelos voluntários 

 

Para avaliar o uso do software e complementar a avaliação de seu conteúdo 

os usuários responderam, ao término do uso, um instrumento de percepção 

caracterizado por um documento impresso para levantamento de coleta dos dados. 
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Os voluntários foram orientados a não deixar de se posicionar sobre nenhuma das 

asserções (Apêndice D). O instrumento de percepção foi constituído de página de 

rosto, onde foram dadas as instruções para o respondente e corpo, no qual foram 

pulverizadas aleatoriamente as várias asserções (dentro de cada dimensão avaliada 

– Tabela 1) sobre o uso do software e do seu conteúdo. Os usuários concorda 

plenamente, concordar, ser indiferente, discordar ou discordar plenamente, conforme 

escala de Likert.51  Neste questionário ainda houve um campo aberto onde o usuário 

pode relatar os aspectos positivos e negativos do software utilizado, assim como 

comentários, críticas e sugestões que julgarem importante.51–54 Este questionário foi 

validado por Moraes e Pereira, 2010.55,56 
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Tabela 1- Numeração das respectivas asserções, por dimensão,contidas        

no instrumento de percepção.                                                                                                                                                                      

 

DIMENSÃO ASSERÇÕES 

Eficiência da metodologia para o 

ensino da parasitologia 

 

1. O conteúdo do software ajuda a entender a morfologia e 

fisiopatologia dos Nelmatelmintos de Aquisição Passiva. 

9. A metodologia desperta meu interesse para o aprendizado. 

12. É importante a iniciativa de avaliar uma metodologia de 

ensino. 

13. A metodologia de ensino estimula o raciocínio. 

17. O software acrescenta pouco àquilo já visto em sala de 

aula 

18. A metodologia torna um assunto complexo como a 

Parasitologia mais interessante. 

Disponibilidade do software 

 (recursos didáticos) 

2. O software deve estar à disposição dos alunos, para a 

utilização extra-classe.  

5. A melhor maneira de colocar o software à disposição do 

aluno é um CD-Rom 

15. A melhor maneira de colocar o software à disposição do 

aluno é a Internet. 

Qualidade do software 

 (recursos didáticos) 

 

3. A quantidade do conteúdo abordado é excessiva.  

6. O software é de fácil utilização.  

10. Deve ser produzido material semelhante adaptado para 

outras áreas ou disciplinas.  

11. O material como um todo é de boa qualidade. 

Importância da metodologia na 

formação profissional  

 

4. Os conteúdos abordados no software não são relevantes à 

formação do profissional da saúde. 

7.  Esta metodologia de ensino permite interação entre várias 

disciplinas ou áreas. 

8. Esta metodologia não integra teoria e prática. 

14. Esta metodologia de ensino não aproxima a área básica 

da área clínica. 

16. Esta metodologia está de acordo com os objetivos da 

Reforma Curricular. 

Fonte: Moraes e Pereira. 
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 3.9.2.2 Avaliação da qualidade do software pela equipe de tecnologia da 

informação. 

 

A avaliação técnica do software foi realizada pela equipe de TI do presente 

projeto de acordo com a norma NBR 13596, que determina as características de 

qualidade do software. Esta norma foi traduzida pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) a partir da norma ISO/IEC 9126, que é constantemente 

revisada pela International Organization for Standardization (ISO). A qualidade em 

uso pode ser medida através da operação do Produto Final em condição de uso 

normal ou simulada, verificando-se a existência e nível das Características (vide 

tabela 2) e Subcaracterísticas (vide tabela 3) definidos na Norma ISO/IEC 9126 

[NBR13596].57 

 

Tabela 2- Características da Qualidade de Software segundo a ISO/IEC 

9126-1 NBR 13596 

DIMENSÃO SIGNIFICADO PERGUNTA CHAVE 

Funcionalidade 

Evidencia o conjunto de funções que atendem ás 

necessidades explícitas e implícitas para a finalidade 

a que se destina o produto. 

Satisfaz às 

necessidades? 

Confiabilidade 

Evidencia a capacidade do produto de manter seu 

desempenho ao longo do tempo e em condições 

estabelecidas. 

É imune a 

falhas? 

Usabilidade 

 

Evidencia a facilidade para a utilização do produto. É fácil de 

usar? 

Eficiência 

 

Evidencia o relacionamento entre o nível de 

desempenho do produto e a quantidade de recursos 

utilizados, sob condições estabelecidas. 

É rápido e 

“enxuto”? 

Manutenibilidade 

Evidencia o esforço necessário para realizar 

modificações no produto. 

É fácil de 

modificar? 

Portabilidade 
Evidencia a capacidade do produto de ser transferido 

de um ambiente para outro. 

   É fácil usar em outro 

ambiente? 

Fonte: Norma ISO/IEC 9126 [NBR13596]. 
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Tabela 3 - Subcaracterísticas da Qualidade de Software segundo a 

ISO/IEC 9126-1NBR 13596 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 

 

PERGUNTA CHAVE PARA A 

SUBCARACTERÍSTICA 

Funcionalidade 

Adequação Propõe-se a fazer o que é apropriado? 

Acurácia 
Faz o que foi proposto de  

for correta? 

Interoperabilidade 
Interage com os sistemas 
especificados? 

Conformidade 
Está de acordo com as 
normas, leis, etc? 

Segurança de Acesso 
Evita acesso não autorizado 
aos dados? 

Confiabilidade 

Maturidade Com que frequência apresentam falhas? 

Tolerância as falhas Ocorrendo falhas como ele 
reage? 

recuperabilidade É capaz de recuperar dados 
em caso de falha? 

Usabilidade 
 

Inteligibilidade É fácil entender o conceito e a 
aplicação? 

Apreensibilidade É fácil aprender a usar? 

Operacionalidade É fácil de operar e 
controlar? 

Eficiência 
 

Tempo Qual é o tempo de resposta e a 
velocidade de execução? 

Recurso Quanto recurso usa? 
Durante quanto tempo? 

Manutenibilidade 

Analisabilidade É fácil de encontrar uma falha, quando 
ocorre? 

Modificabilidade É fácil modificar, adaptar? 

Estabilidade Há grande risco quando se 
faz alterações? 

Testabilidade É fácil testar quando se faz 
alterações? 

Portabilidade 

Adaptabilidade É fácil adaptar para outros ambientes? 

Capacidade para ser instalado É fácil instalar em outros 
ambientes? 

Conformidade Esta de acordo com 
padrões de portabilidade? 

Capacidade para substituir É fácil usar para substituir 
outro? 

Fonte: Norma ISO/IEC 9126 [NBR13596]. 
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3.10 Análise dos dados 

 

3.10.1 Pré e pós-testes 

 

A correção das questões do pré-teste e do pós-teste foi executada por um 

especialista da área não associado ao projeto, utilizando um roteiro de correção. As 

notas atribuídas foram de zero a dez e os resultados da correção foram comparados 

pelo Teste do Sinal (“Sign-Test”). Para os cálculos foi usado o programa de 

computador Stata 5.0 (http://www.stata.com). 

 

3.10.2 Instrumento de percepção 

 

Para análise dos dados do instrumento de percepção, de acordo com Moraes  

e Pereira,55,56 foram definidas quais asserções foram positivas para o presente 

trabalho (por exemplo, “A metodologia de ensino estimula o raciocínio”) ou negativa 

(por exemplo, “Os conteúdos abordados no software não são relevantes à formação 

do profissional da saúde”). Foi associado a elas uma escala atitudinal de 

concordância plena à discordância plena, com termos intermediários, inclinado a 

concordar e inclinado a discordar, uma escala numérica de intervalo constante, que, 

neste caso será de 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do fato da asserção ser 

positiva ou negativa ao resultado esperado no projeto, visou possibilitar a aplicação 

de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficiente de correlação linear (r).  

 

Tabela 4 - Pontuação por nível de satisfação 

Nível de Satisfação Escala de Pontuação 

 Asserções Positivas Asserções Negativas 

CP - concordo 

plenamente 
5 1 

C – concordar 4 2 

I – indiferente 3 3 

D - inclinado a discordar 2 4 

DP - discordo plenamente 1 5 

     Fonte: Moraes e Pereira. 
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Validação das Asserções: 

 

A análise de validade das asserções55,56 foi realizada através do cálculo do 

coeficiente de correlação (r) para cada asserção, que foi obtido através da fórmula a 

seguir:  

 

  

Onde: x = pontuação na asserção, por respondente. 

 y = total de pontos no instrumento, por respondente. 

          N = número de respondentes (tamanho da amostra).  

É importante ressaltar que o valor de corte recomendado para o cálculo da 

correlação linear envolvendo a pontuação na asserção e o total de pontos no 

instrumento, por respondente, é de r  0,30.51 Baseando-se na tabela 5, foram 

aceitas correlações positivas no intervalo de moderada à alta correlação, tendo em 

vista que a medição de percepções não necessita do rigor estatístico de se ter 

perfeita correlação entre as variáveis envolvidas. 

 

Tabela 5 - Valores da medida de correlação e respectiva interpretação 

 

r Correlação 

0,0 até 0,30 Baixa  

0,30 até 0,70 Moderada 

0,70 até 1,00 Alta 

                                Fonte: Likert. 

r = 

xy   

(x)(y)   

N  

x2   
(x)2 

N  

y2   
(y)2 

N  
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Médias das Asserções: 

 

Foram calculadas a média e desvio padrão das asserções, somando-se as 

pontuações obtidas em cada asserção validada e dividindo pelo total dos 

respondentes.  

 

Construção e interpretação gráfica 

O gráfico das asserções foi elaborado com as médias atitudinais das 

asserções distribuídas por intervalos. Como as pontuações das asserções, neste 

caso, podem assumir intervalos de 1 a 5, o gráfico foi dividido em 3 áreas, que foram 

denominadas de zonas. Os aspectos negativos foram ilustrados pelas pontuações 

mais baixas, então, quanto menor a pontuação, mais crítica é a situação, desta 

forma tem-se; intervalo das médias:55 

1,00 - 1,66: zona de perigo (área vermelha) 

1,67 - 3,33: zona de alerta (área amarela) 

3,34 - 5,00: zona de conforto (área verde) 

 

3.10.3 Análise dos dados qualitativos 

 

Estes dados foram obtidos pelas informações ou opiniões descritas no campo 

aberto do instrumento de percepção e as mesmas foram usados para complementar 

e/ou ilustrar os dados quantitativos.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Definição dos temas abordados no software educacional 

 

Considerando que as enteroparasitoses representam um sério problema de 

saúde pública de cunho mundial58, foram selecionados três parasitas dentre vários 

mais relatados em pesquisas, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e Enterobius 

vermicularis.59–61 Estes parasitas causam desnutrição, anemia, diarreia, obstrução 

intestinal e má absorção.62 

 

4.2 Elaboração de roteiro e storyboard 

 

A partir de um roteiro escrito foram definidas as três espécies:  Ascaris 

lumbricoides, Enterobius vermicularis e Trichuris trichiura e os respectivos recursos 

áudio visuais a serem abordados no software. Na Etapa seguinte, para cada espécie 

foi elaborado o storyboard (figura 1 e 2), contendo as informações gráficas e visuais 

dos sete tópicos: agente causal, ciclo de vida, epidemiologia, aspectos clínicos, 

diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia, para contextualizar as imagens e 

estimular a curiosidade do usuário sobre o material ilustrado, assim como promover 

o raciocínio clínico. Esse storyboard foi importante tanto para definição dos 

elementos gráficos e mídia quanto para a navegação entre as telas, possibilitando o 

uso do software de forma autodirigida. Além disso, o storyboard também é 

importante para determinar a sequência e quantidade de textos adequadas 

contribuindo para o uso autodirigido do software e sua didática. 
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Figura 1 - Storyboard para o tema de Enterobiose. 

 
           Fonte: O autor 

 

Figura 2 - Storyboard para o tema de Trichuris trichiura. 

 
              Fonte: O autor 
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4.3 Registro fotográfico e obtenção dos vídeos 

 

4.3.1 Imagens microscópicas 

 

Selecionadas as lâminas do acervo de Parasitologia da PUC-Sorocaba das 

três espécies que melhor demonstrassem as estruturas morfológicas dos parasitas, 

foram feitas 16 imagens microscópicas (figura 3). Também foram selecionadas 3 

fotomicrografias, sendo 2 de lâmina histológica de livro didático (figura 4) e 1 da 

internet, as fontes originais de fotos de outras autorias está divulgada logo abaixo de 

cada imagem na tela do software. 

 

Figura 3 - Fotomicrografia, de própria autoria, verme adulto fêmea de 

Enterobius vermicularis (2X). 

 

 
            Fonte: O autor 
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Figura 4 - Fotomicrografia de lâmina histológica de um corte transversal 

de Trichuris trichiura associada com o tecido cecal. 

 
         Fonte: O autor 

4.3.2 Imagens macroscópicas  

 

No total de 14 imagens macroscópicas expostas, 4 foram captadas com uma 

câmera digital de uso pessoal, evidenciando exemplares de vermes adultos (figura 

5). Das outras 10 fotos adquiridas, 6 foram da internet e 4 de livros didáticos. 

Da internet, foram utilizados 3 imagens de RX (figura 6), 2 fotos de 

sintomatologia (figura 7), 2 vídeos (figura 8)63 e 3 esquemas de ciclo biológico do site 

do Centers for Disease Control and prevention CDC (figura 9). Foram selecionados 

ainda 2 esquemas didáticos adaptado dos livros Parasitologia Contemporânea64 e 

Bases da Parasitologia Médica65. De todo material visual usado na elaboração do 

software 53% foram de própria autoria (tabela 6). 
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Tabela 6 - Material visual usado na montagem do software. 

 Foto 

Macroscópica 

Foto 

Microscópica 

Rx Video Total 

Autoria 

Própria 

4 17 0 0 21 

Autoria 

Não 

própria 

10 3 3 2 18 

Total 14 20 3 2 39 

Fonte: O autor 

 

Figura 5 - Vermes adultos de Ascaris lumbricoides, sendo macho o 

superior e o inferior a fêmea. 

 
             Fonte: O autor 
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Figura 6 - Imagem de RX demonstrando bolo de Ascaris lumbricoides no 

intestino delgado e grosso, causando obstrução intestinal. 

 
Fonte: isradiology.org/tropical_deseases/tmcr/chapter10/imaging2.htm 

Figura 7 - Obstrução intestinal e distensão abdominal por Ascaris 

lumbricoides. 

 
Fonte: semiounivali.files.wordpress.com/2011/04/c3a1scaris.jpg 
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Figura 8 - Vídeo mostra colonoscopia onde toda mucosa intestinal está 

revestida com vermes adultos de Trichuris trichiura em 

movimento. 

   
Fonte: Khuroo et al. 

 

Figura 9 - Representação adaptada do ciclo biológico do Ascaris 

lumbricoides (CDC). 

 
                             Fonte: CDC. 
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4.4 Elaboração do arquivo eletrônico de imagens e vídeos digitais 

(processamento e armazenamento das imagens) 

 

Todo material visual foi organizado em três pastas do Windows Explorer das 

respectivas espécies de parasitas (figura 10 e 11) facilitando a utilização do 

conteúdo reunido para a montagem do software. Algumas imagens foram editadas, 

aumentando o seu potencial didático (figura 12 original e13 modificada). 

 

Figura 10 - Ilustração das pastas contendo as imagens e textos dos 

parasitas, constituindo o arquivo eletrônico. 

 
                                 Fonte: O autor 

Figura 11 - Pasta com o conteúdo utilizado do parasita Ascaris 

lumbricoides. 

 

 
 Fonte: O autor 
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Figura 12 - Foto de ovo de Trichuris trichiura antes de ser tratada pelo 

Adobe photoshop. 

 
     Fonte: O autor 

Figura 13 - Fotomicrografia de um ovo de Trichuris trichiura (400x). 

 
                     Fonte: O autor 
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4.5 Elaboração de esquemas e textos 

 

De acordo com a literatura da área, optou-se por utilizar a mesma sequência 

de tópicos para cada espécie. Baseado na definição do roteiro e planejamento 

iniciais, foram elaborados esquemas (figura 14) e textos. O auxílio para a elaboração 

dos textos foi baseado nos livros: Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias, 

Bases da parasitologia médica, Doenças infecciosas e parasitarias e Parasitologia: 

uma abordagem clínica, os quais foram necessários para o entendimento da 

evolução das doenças causadas pelos nematelmintos de aquisição passiva.Também 

contamos muito com a colaboração da especialista co-orientadora deste trabalho. 

Os esquemas foram desenvolvidos no autor de multimídia Flash. Todas as formas 

de ilustração foram sempre acompanhadas de textos explicativos ou legendas, 

elaborados com base nos casos clínicos fictícios e na literatura existente, priorizando 

o aprendizado autodirigido e autônomo. 

 

Figura 14 - Rascunho do mapa conceitual. 

 
                                                 Fonte: O autor 
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4.6 Desenvolvimento do software 

 

O software pode ser acessado no endereço eletrônico 

www.hainfotec.net.br/parasitologia. No total foram definidas 133 telas (frames) 

divididas em 5 temas. Cada tema contendo uma quantidade de telas necessárias 

para alocar seu conteúdo didático, sendo 6 telas de introdução, 34 de Ascaris 

lumbricoides, 20 de Enterobius vermicularis e 23 de Trichuris trichiura, com conteúdo 

cognitivo e recursos audiovisuais ilustrando cada parágrafo, incluindo imagens 

estáticas e dinâmicas, tabelas e esquemas. Para o quizz foram feitas 50 telas. O 

software inicia-se com uma tela de apresentação com o título “Nematelmintos de 

Aquisição Passiva” (figura 15), seguida pela apresentação dos autores e Instituição 

onde o projeto foi desenvolvido (figura 16).  

 

 

Figura 15 - Tela inicial do software. 

 
                             Fonte: O autor 
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Figura 16 - Tela de apresentação dos autores. 

 
                    Fonte: O autor 

O usuário observa então uma tela explicando os botões de navegação (figura 

17) sendo encaminhado  para  tela principal com título e uma pequena explanação 

sobre as fotos expostas (figura 18).  

 

Figura 17- Explicação sobre os botões de navegação. 

 
             Fonte: O autor 
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Figura 18 - Tela ilustrando  conteúdo  abordado. 

 
Fonte: O autor 

 

 

Continuando a navegação o usuário vai para o menu principal, onde está  

ilustrado o conteúdo que será abordado e poderá acessar o material sobre as 3 

espécies de parasitas e também ter acesso  ao quizz. (figura 19). 

 

Figura 19 - Apresentação dos tópicos abordados. 

 
               Fonte: O autor 
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Ao acessar o botão da seta o usuário iniciará a navegação através de uma 

tela da posição sistemática dos nematelmintos (figura 20) e logo após suas 

características principais para entender os conceitos básicos ou aperfeiçoar seus 

conhecimentos sobre os nematelmintos (figura 21). 

 

Figura 20 - Posição sistemática dos principais nematelmintos parasitos  

do homem 

 
                   Fonte: O autor 

Figura 21 - Tela com as principais características dos nematelmintos em 

geral. 

 
                    Fonte: O autor 
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Já ao clicar em uma das espécies, como no “Enterobius vermicularis” o 

usuário verá uma tela inicial com 7 abas de direcionamento para outros subtemas 

(agente causal, ciclo de vida, epidemiologia, aspectos clínicos, diagnóstico 

laboratorial, tratamento e profilaxia) e foto macroscópica da patologia com breve 

texto explicativo (figura 22).  

 

Figura 22 - Tela demonstrando  abas clicáveis referente aos tópicos 

abordados. 

 
                    Fonte: O autor 

 

Seguindo pelas abas ou pelas setas, o usuário terá acesso a um conteúdo 

explicativo do subtema. Por exemplo: no subtema ciclo de vida, o usuário terá a sua 

disposição um esquema didático sobre a transmissão do parasita com a 

possibilidade de visualizar uma foto real das etapas de desenvolvimento do ovo até 

verme adulto a partir de um clique no desenho correspondente (figura 23). Na 

própria tela existe uma indicação para o usuário clicar no desenho do ovo e quando 

passar o mouse sobre os números que correspondem as etapas do ciclo biológico, 

aparecerá um texto explicativo na parte inferior da tela. 
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Figura 23 - Tela com ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. 

 
                    Fonte: O autor 

 

Para as 3 espécies, na aba aspectos clínicos, foi oferecido também um mapa 

conceitual partindo da ação patogênica do parasita com indicação de clique para 

visualizar as ações nos órgãos acometidos pelo agente causal (figura 24). 

 

Figura 24 - Mapa conceitual da ação patogênica da tricuríase. 

 
                    Fonte: O autor 
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Acreditando no potencial do aluno e no seu empoderamento com relação à 

busca de resposta dentro e fora do software, além do que foi apresentado no projeto 

inicial foi construído posteriormente um quizz, ou seja, 10 perguntas sobre o tema 

com 4 alternativas de escolha para cada uma (figura 25). 

 

Figura 25 - Exemplo de questão fechada inserida no quizz. 

 
Fonte: O autor 

 

Durante desenvolvimento do software houve a preocupação no aspecto visual 

e na interatividade. O cuidado com o aspecto visual foi em relação a tamanho de 

tela, cores, colocação de botões, padronização da disposição das imagens, entre 

outros fatores que poderiam influenciar na aceitação do mesmo e a facilidade do 

entendimento. Já na interatividade, foi desenvolvido botões que permitem ao usuário 

avançar ou retroceder por todo o programa, e um terceiro botão, que permite 

retornar a uma tela com os tópicos, onde estes poderão ser acessados diretamente. 

Durante a navegação, existem algumas palavras em destaque (negrito ou itálico), 

que ao passar o mouse sobre as mesmas, aparecerá seu significado, tendo o 

usuário uma ferramenta para termos desconhecidos. 

A funcionalidade e acessibilidade foram outros aspectos analisados durante a 

criação visual da tela, já que uma simples mudança na posição de botões pode 

facilitar ou dificultar a navegação, principalmente quando se tratar de um usuário 

inexperiente em ambientes interativos. Desta observação torna-se clara a 

importância da padronização de elementos gráficos, ou seja, inicialmente a criação 
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de ícones que facilitem a associação de cada botão com sua respectiva função e em 

seguida a definição de sua localização dentro da tela. Desta forma o usuário 

habitua-se mais rapidamente ao novo ambiente proposto. Espera-se que o material 

didático criado seja autoaplicável, motivacional e venha a auxiliar professores, 

alunos de graduação e até mesmo técnicos de laboratório no entendimento, estudo 

e orientação dessas parasitoses. 

 

4.7 Aplicação e avaliação do software 

 

Durante a aplicação e avaliação do software (Figuras 26 e 27) os 

respondentes foram orientados oralmente pelo proponente da pesquisa a respeito 

das explicações necessárias e ainda através das informações contidas na folha de 

rosto do instrumento. Foram dadas as seguintes orientações: 

 Os respondentes teriam o tempo livre para responder o instrumento; 

 Os respondentes não deveriam deixar de se posicionar em relação a nenhuma 

asserção; 

 Os respondentes teriam total liberdade para esclarecer dúvidas durante o 

preenchimento do instrumento; 

 A participação no projeto, respondendo o instrumento, seria voluntária e os 

respondentes não precisariam se identificar, garantindo um sigilo durante o 

processo, de forma que o respondente não ficasse receoso em dar sua opinião. 
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Figura 26 - Alunos usando o software. 

 

            Fonte: O autor 

 

Figura 27 - Alunos em telas diferentes do software em um mesmo 

momento do uso, mostra versatilidade do método. 

 

                Fonte: O autor 
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4.8 Análise dos resultados 

 

4.8.1 Avaliação cognitiva 

 

De uma forma geral o software foi muito bem avaliado pelos alunos que o 

testaram. Muitos fizeram elogios à metodologia de ensino e os resultados da 

avaliação do software foi bastante favorável e os resultados comparativos do pré-

teste e pós- teste mostraram progressos em todas as questões abordadas. 

Os dados pré e pós teste foram testados quanto a normalidade pelo teste 

Shapiro-Wilk, sendo que os dados pós teste não apresentaram distribuição normal, 

portanto houve necessidade de usar um teste não paramétrico. Sendo assim, foi 

utilizado o “Teste do Sinal”, unilateral , com alpha=0,05 que não assume simetria das 

diferenças entre as amostras.66 

O resultado desta análise estatística mostrou que as diferenças  entre pré e 

pós teste foram altamente significativas, para n= 97 p<0,0001. Dos 97 voluntários, 6 

acertaram o mesmo número de questões no pré e no pós teste, sendo estes 

desconsiderados pelo “Teste do Sinal”. Apenas 3 voluntários acertaram maior 

número de questões no pré teste em relação ao pós teste. Observamos que para 88 

voluntários o uso do software contribuiu para aumento do conhecimento sobre o 

assunto abordado pois acertaram maior número de questões no pós teste. 

 

4.8.2 Avaliação do software 

 

4.8.2.1 Análise dos dados quantitativos (asserções e dimensões) 

 

Validação das Asserções: 

 

Após a análise das asserções contidas no instrumento de percepção, com o 

cálculo do coeficiente de correlação linear (r), foram validadas 16 das 18 asserções 

inicialmente propostas (tabela 7). Apenas as asserções validadas foram usadas na 
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análise subsequente. As duas asserções que apresentaram o r menor que 0,30 

(asserção 5 e 15) e consequentemente não foram validadas, abordavam a forma de 

disponibilizar o software aos alunos. 

 

Tabela 7 - Validação das asserções.                                           

ASSERÇÕES MÉDIAS r 

1. O conteúdo do software ajuda a entender a morfologia e fisiopatologia dos 
Nematelmintos de Aquisição Passiva. 4,7 0,39 

 
2. O software deve estar à disposição dos alunos, para a utilização extra-classe. 4,87 0,47 
 
3. A quantidade do conteúdo abordado é excessiva. 4,16 0,42 
 
4. Os conteúdos abordados no software não são relevantes à formação do 
profissional da saúde. 4,68 0,41 

 
5. A melhor maneira de colocar o software à disposição do aluno é um CD-Rom.* 3,56 -0,07 
 
6. O software é de fácil utilização. 4,57 0,58 

 
7.  Esta metodologia de ensino permite interação entre várias disciplinas ou áreas. 

 
3,99 

 
0,56 

 
8. Esta metodologia não integra teoria e prática. 3,86 0,57 

9. A metodologia desperta meu interesse para o aprendizado. 4,28 0,55 
 
10. Deve ser produzido material semelhante adaptado para outras áreas ou 
disciplinas. 4,56 0,60 
 
11. O material como um todo é de boa qualidade. 4,55 0,69 

 
12. É importante a iniciativa de avaliar uma metodologia de ensino. 4,57 0,51 
 
13. A metodologia de ensino estimula o raciocínio. 4,04 0,63 

 
14. Esta metodologia de ensino não aproxima a área básica da área clínica. 4,13 0,57 

 
15. A melhor maneira de colocar o software à disposição do aluno é a Internet.* 4,65 0,24 

 
16. Esta metodologia está de acordo com os objetivos da Reforma Curricular. 3,81 0,59 

17. O software acrescenta pouco àquilo já visto em sala de aula. 4,11 0,76 

18. A metodologia torna um assunto complexo como a Parasitologia mais 
interessante. 4,23 0,46 

*Asserções canceladas. Fonte: O autor. 
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Médias das Asserções e interpretação gráfica: 

 

Caso a média da asserção apresente um valor entre 1,00 e 1,66 interpreta-se 

esta como sendo uma atitude extremamente negativa frente à asserção, e então 

alguma iniciativa deve ser tomada a respeito do conteúdo avaliado. Se estiver entre 

1,67 e 3,33 é considerado um valor preocupante, e deve ser visto como um alerta 

para asserção afetada e alguma solução também deve ser buscada. Já entre 3,34 e 

5,00 interpreta-se como uma atitude positiva com relação à asserção e neste caso, 

nenhuma medida urgente precisa ser tomada. 

A figura 28 também apresenta as médias e desvio padrão das asserções 

validadas. É possível observar que das asserções validadas nenhuma obteve média  

na zona de alerta, ou seja, todas as médias foram superiores a 3,34. É possível 

observar que todas as asserções validadas se localizam na área de conforto. Apesar 

disso, algumas asserções apresentaram menores médias em relação as demais, 

como por exemplo a asserção que afirmava que a quantidade de conteúdo do 

software era excessiva. Tal observação pode ser decorrente do fato dos alunos 

terem utilizado todo o software em um único momento. Para minimizar esta situação, 

sugerimos que o software esteja disponível aos usuários em várias oportunidades ou 

ainda seja utilizado como ferramenta didática em sustentações aplicadas.  

Outra asserção com média inferior às demais foi aquela que afirma que o 

software não integra teoria e prática.  Um acréscimo de outros temas e aplicações 

clínicas ao software, conforme sugestões relatadas em campo aberto do instrumento 

de percepção, poderia melhorar a avaliação desta asserção. 

Vale ressaltar ainda as asserções que foram melhor pontuadas foram: “O 

software deve estar à disposição dos alunos, para a utilização extra-classe”, “O 

software é de fácil utilização”, “O conteúdo do software ajuda a entender a 

morfologia e fisiopatologia dos nematelmintos de aquisição passiva”, o que demostra 

o interesse dos discentes em ter acesso a este tipo de material didático em outros 

momentos e ambientes de aprendizagem, assim como o desenvolvimento de 

metodologias semelhantes para outras áreas ou especialidades médicas.  



53 
 

Figura 28- Perfil atitudinal dos respondentes por asserção. 

 

                                                      Fonte: O autor. 
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Já a análise das dimensões também revelou que todas se localizam na área 

de conforto (figura 29), ressaltando a qualidade e eficiência do material didático e da 

metodologia empregada para o entendimento das repercussões das parasitoses 

através dos textos, esquemas, imagens estáticas e vídeos. 

 

Figura 29 - Perfil atitudinal dos respondentes por dimensão 

 

     Fonte: O autor. 

 

No campo aberto foram observados vários comentários que enalteceram a 

metodologia empregada, ressaltando a validade da pesquisa, assim como sugestões 

de aprimoramento e/ou complementação do software, sendo algumas transcritas 

abaixo: 

 

“Muito bom trabalho. Apenas deixar mais claro o programa como um todo, indicando o que ele possui 

e o que se pode explorar nele”. 

“Excelente método de ensino”. 

“O software é uma excelente ferramenta para a aula pois é um método em que podemos ver imagens 

e vídeos, bem como ter o próprio ritmo de aprendizagem... já nas aulas, esse tempo não existe”.  
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“Talvez seria interessante detalhar um pouco mais o mecanismo fisiopatológico, bem como a ação 

dos fármacos. Também métodos de diagnóstico, seja na parte de exame físico ou por exames 

complementares”. 

“Parabéns pelo trabalho, o software foi muito bem elaborado, destacando exatamente os pontos 

importantes e necessários para nosso conhecimento neste assunto. Tem grande interação entre 

aspectos teóricos e visuais, facilitando a compreensão da matéria dada”.  

“O software foi importante e interessante. Grande valia para a sedimentação do conteúdo”.  

“De um modo geral, o software está muito bem elaborado, contudo faz-se necessário a correção de 

algumas imprecisões no texto. Poderia conter mais ilustrações, mas o que já estão presentes são 

muito bons”.  

“Informações claras, diretas, boas imagens e vídeos. Fácil utilizar”.  

“Fácil utilização, didático, o modo em que os temas são distribuídos facilita o aprendizado”.  

“Gostaria que ele estivesse disponibilizado para acessá-lo em casa”.  

“Muito interessante o software, torna uma matéria como parasitologia que é extensa, muito mais 

atraente e didática”.  

“Acredito que o software contém informações importantes e relacionadas a clínica das parasitologias, 

sendo eficiente e agrupando conhecimentos de forma objetiva e interativa”.  

“Gostei! O software poderia ser disponibilizado aos alunos on line, via Moodle”. 

“Gostaria de sugerir que fossem acrescentadas informações fisiopatológicas e as respostas do 

organismo frente a presença de cada um desses parasitas”. 

“Gostei bastante do software utilizado, realmente tornou a matéria mais interessante e didática pela 

divisão em partes (ciclo, epidemiologia, tratamento, profilaxia). 

 

A análise do conteúdo descrito no campo aberto permitiu identificar possíveis 

melhorias que poderão ser implementadas futuramente no software, tendo em vista 

que a linguagem vetorial proporciona constante atualização do material. Esta etapa 

também valorizou a opinião dos usuários. 
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4.8.3 Avaliação da qualidade do software pela equipe de ti 

 

A equipe técnica de TI avaliou a qualidade do software segundo características e subcaracterísticas da ISO/IEC 9126-1 e 

NBR 13596. Todas as avaliações foram favoráveis de acordo com as tabelas 8 e 9. 

Tabela 8 - Resultado da avaliação das características da qualidade do software,  pela equipe de Tecnologia da 

Informação. 

DIMENSÃO SIGNIFICADO PERGUNTA CHAVE 
AVALIAÇÃO  
DA EQUIPE 

Funcionalidade 

Evidencia o conjunto de funções que 
atendem ás necessidades explícitas e 
implícitas para a finalidade a que se 
destina o produto. 

Satisfaz às  
necessidades? 

SIM, o software atende as necessidades a que 

foi proposto. 

Confiabilidade 
Evidencia a capacidade do produto de 
manter seu desempenho ao longo do 
tempo e em condições estabelecidas. 

É imune a 
falhas? 

NÃO o sistema não é imune a falhas pois pode 
ocorrer falta de atualização do software flash 

player e falta de plugin codec para execução do 
vídeo, no caso foi utilizado o codec do VLC 2.1.5 

Usabilidade 
 

Evidencia a facilidade para a utilização do 
produto. 

É fácil de 
usar? 

SIM é fácil de usar pois é interativo com o 
usuário. 

Eficiência 
 

Evidencia o relacionamento entre o nível 
de desempenho do produto e a quantidade 
de recursos utilizados, sob condições 
estabelecidas. 

É rápido e 
“enxuto”? 

SIM é rápido e enxuto pois o tempo de respota 
dele é de 128 milisegundos. 

Manutenibilidade 
Evidencia o esforço necessário para 
realizar modificações no produto. 

É fácil de 
modificar? 

SIM é fácil de modificar desde que o profissional 
á realizar esta tarefa tenho conhecimentos da 

programação em flash. 

Portabilidade 
Evidencia a capacidade do produto de ser 
transferido de um ambiente para outro. 

É fácil de 
usar em outro 

ambiente? 

SIM o sistema é de fácil portabilidade pois 
roda em qualquer plataforma exceto mobile, 
desde que atenda os requisitos básicos para 
execução do sistema, que são software flash 
player e plugin codec estejam atualizados. 

Fonte: O autor. 
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Tabela 9 - Subcaracterísticas da qualidade do software avaliada pela equipe de  Tecnologia da Informação 

                                                                                                                                                                                (continua) 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 
PERGUNTA CHAVE 

SUBCARACTERÍSTICAS 

AVALIAÇÃO 
DA 

EQUIPE 

Funcionalidade 

Adequação 
Propõe-se a fazer o que é 

apropriado? 
SIM o sistema é adequado ao que foi proposto. 

Acurácia 
Faz o que foi proposto de 

forma correta? 
SIM atende as necessidades propostas. 

Interoperabilidade 
Interage com os sistemas 

especificados? 
NÃO o sistema não interage com outros sistemas e sim 

somente com o usuário 

Conformidade 
Está de acordo com as 

normas, leis, etc? 
SIM o sistema atende as normas e leis vigente no país. 

Segurança de Acesso 
Evita acesso não autorizado 

aos dados? 
NÃO por se tratar de um software educativo, não há 

necessidade de controle de acesso. 

Confiabilidade 

Maturidade 
Com que frequência 
apresentam falhas? 

RARAS as possíveis falhas são raras devido a atualização 
dos requisitos. 

Tolerância as falhas 
Ocorrendo falhas como ele 

reage? 
TRAVA quando ocorre uma falha ele reage com travamento 

do sistema. 

recuperabilidade 
É capaz de recuperar dados 

em caso de falha? 
SIM após ocorrer o travamento é possivel reiniciar o sistema 

mantendo os dados. 

Usabilidade 

Inteligibilidade 
É fácil entender o conceito e 

a aplicação? 
SIM é fácil entender o conceito e a aplicação. 

Apreensibilidade É fácil aprender a usar? 
SIM é fácil aprender a usar pois o mesmo é interativo com o 

usuário. 

Operacionalidade É fácil de operar e controlar? 
SIM é simples operar o sistema pois o mesmo é interativo 

com o usuário bastando ter noções básicas de informática e 
internet. 
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Tabela 10 - Subcaracterísticas da qualidade do software avaliada pela equipe de  Tecnologia da 

Informação                                                                                                                                     (continuação) 

 

CARACTERÍSTICAS SUBCARACTERÍSTICAS 
 

PERGUNTA CHAVE 
SUBCARACTERÍSTICAS 

AVALIAÇÃO 
DA 

EQUIPE 

Eficiência 

 

Tempo 
Qual é o tempo de resposta e 
a velocidade de execução? 

128 MILISEG ok 

Recurso 
Quanto recurso usa? Durante 
quanto tempo? 

29MB 

8% 

Manutenibilidade 

Analisabilidade 
É fácil de encontrar uma 
falha, quando ocorre? 

SIM quando ocorre uma falha nota-se rapidamente pois o 
mesmo apresentará o travamento do sistema. 

Modificabilidade É fácil modificar, adaptar? 
SIM o sistema é de fácil modificação desde que o 
profissional a realizar esta tarefa tenha conhecimento da 
programação em flash. 

Estabilidade 
Há grande risco quando se 
faz alterações? 

NÃO não verifica-se grandes riscos quando o software é 

atualizado 

Testabilidade 
É fácil testar quando se faz 
alterações? 

SIM as alterações são fáceis de serem visualizadas após 
a confirmação da mesma. 

Portabilidade 

Adaptabilidade 
É fácil adaptar para outros 
ambientes? 

SIM é fácil a adaptação em outros ambientes desde que 
se atenda os requisitos básicos para execução do 
sistema que são flash player e plugin codec para 
execução do vídeo. 

Capacidade para ser 
instalado 

É fácil instalar em outros 
ambientes? 

SIM pode ser instalado em outros ambientes 
operacionais desde que o mesmo atenda os requisitos 
básicos para a execução; 

Conformidade 
Esta de acordo com padrões 
de portabilidade? 

SIM atende os padrões de portabilidade. 

Capacidade para substituir 
É fácil usar para substituir 
outro? 

Não. É complexo o processo de substituição de um 
software por outro. 

 

Fonte: O autor.



59 
 

5 DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento do computador pessoal e o processo de informatização 

tiveram como uma das consequências uma verdadeira revolução no armazenamento 

de grande quantidade de dados em espaços cada vez menores ou mesmo virtuais e, 

quando feito de maneira adequada, tornou a realização de processos operacionais 

mais ágeis e eficientes.21,67 Uma segunda mudança ainda maior ocorreu quando o 

computador uniu-se aos meios de comunicação utilizando a rede mundial 

comunicação (Web) e teve como uma das consequências o aumento na velocidade 

de transmissão e aquisição de novos conhecimentos (matéria-prima da educação) e 

uma forma mais dinâmica e eficiente de trabalhar as informações.21,67 

Neste novo cenário, a educação convencional começou a ser questionada e 

pressionada no sentido de mudar as formas de transmitir e criar conhecimentos.15    

As formas tradicionais de ensino não conseguem mais acompanhar a quantidade de 

novas informações que surgem diariamente. Neste ponto as novas tecnologias da 

educação podem ajudar, não só facilitando o acesso de novos conhecimentos, mas 

também com ferramentas que possam auxiliar no processo ensino-aprendizagem, 

tornando-o mais eficiente e atraente.21 É importante salientar que de nenhuma 

maneira é descartada a figura do professor, mas sim aumentar o seu grau de 

responsabilidade, necessitando se adequar com novas tecnologias e estar em 

constante atualização.67 

Uma destas novas tecnologias são os softwares, que podem ser adaptados 

para a prática educacional (exemplo: banco de dados ou editores de texto) ou 

desenvolvidos com este objetivo específico.67 Esta ferramenta já vem sendo utilizada 

em várias áreas do processo ensino-aprendizagem e em várias áreas da saúde. Em 

vários países, a formação médica vem sendo discutida com vistas a adotar um 

currículo adequado a realidade dos sistemas de saúde. No Brasil, as diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em Medicina vêm acompanhando o 

contexto mundial de transformação de referenciais da educação e das políticas de 

saúde. Essas mudanças buscam uma nova orientação que possa contribuir para a 

formação do profissional que a sociedade contemporânea exige.6  

Existem trabalhos na área de Histologia, utilizando programas de computador 

para melhorar as habilidades dos alunos de medicina no acompanhamento da 
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embriologia básica e embriologia dos sistemas, com bons resultados, sendo utilizada 

para demonstrar por exemplo gametogênese e fecundação com resultados bastante 

favoráveis e boa aceitação pelos alunos.68 

O software desenvolvido nesta pesquisa permite a interação dos alunos e o 

programa, com autonomia, que tem como principal benefício o respeito ao ritmo de 

aprendizado de cada usuário. Além disso, permite a comparação de imagens 

estáticas e dinâmicas, relacionando-as com situações frequentemente encontradas 

na prática clínica. 

Alguns estudiosos relatam que os professores se revelam entusiastas das 

novas tecnologias e acreditam que o microscópio ótico pode ser substituído por 

recursos interativos, sem prejuízo na aprendizagem.69 

Importante salientar a dificuldade de demonstrar detalhes da morfologia de 

ovos e vermes adultos e suas repercussões clínicas de outra maneira, inclusive as 

imagens em movimento para a demonstração da mucosa intestinal revestida pelos 

vermes, particularmente, com potencial para alcançar um grande número de 

usuários interessados, lembrando que existe um número cada vez maior de alunos, 

contrastando com as limitações físicas das instituições de ensino (laboratórios 

experimentais).  

A estratégia de utilizar imagens de casos comuns na prática clínica como 

elementos motivadores foi francamente favorável na avaliação dos alunos.  As 

avaliações de auto percepção ao instrumento de ensino-aprendizagem, bem como 

os relatos informais e abertos dos alunos que o testaram, foram muito apreciativos. 

Já discutimos em parte estes achados por ocasião da apresentação dos resultados 

destas avaliações (até por necessidade de sua apresentação), mas vale a pena 

ressaltar e complementar a discussão de alguns aspectos. Embora todas as 

assertivas estivessem dentro da janela de uma avaliação positiva, pareceu-nos que 

o conteúdo do material didático tenha sido realmente excessivo, particularmente em 

se tratando de uma única ocasião de manuseio. Como achamos interessante que 

todo o conteúdo esteja presente, cabe-nos recomendar que o material seja 

trabalhado em mais de um momento para que o aprendiz possa aproveitá-lo em toda 

a sua potencialidade.  Não nos surpreendeu também que o item "o software 

acrescenta pouco àquilo já visto em sala de aula" tenha tido uma avaliação inferior 

aos demais, pois, como já ressaltamos, este é um material complementar ao estudo-

aprendizagem e não dispensa os momentos didáticos "tradicionais".  
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Com relação às avaliações somativas formais, ficou claro que a manipulação 

do software promoveu um acréscimo evidente de conhecimento (e significante) para 

os alunos do segundo ano do curso de medicina. A utilização do software também 

permitiu a introdução de alguns termos e conceitos desconhecidos e que foram 

amplamente entendidos pelos alunos. Entre estes, ressalta-se o papel importante do 

software na introdução de alguns conceitos novos como por exemplo: "volvo", 

“salpingite” e “ação espoliativa”. Praticamente nenhum aluno conhecia estes 

conceitos. Poucos tinham estes conceitos e a boa parte os adquiriu com a 

manipulação do material educativo. 

Entretanto, o real valor desta ferramenta educacional só poderá ser avaliado 

após sua ampla utilização por alunos e profissionais das diferentes áreas da saúde 

nas quais o conhecimento aqui veiculado possa ser útil.  

Caso seu valor se confirme, vemos com grande interesse, a possibilidade de 

utilizar metodologia semelhante em um leque de outras condições fisiológicas e 

patológicas, tanto na área da parasitologia como de outras áreas da saúde. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Uma análise dos resultados colhidos, permite-nos afirmar que o software é de 

interesse dos alunos, sua utilização melhora o nível de conhecimento dos usuários 

que pode ser verificado tanto por auto avaliação quanto por questões objetivas. 

Esta nova metodologia ativa de ensino pode ser expandida para novos temas 

dentro da parasitologia, como por exemplo na doença de Chagas, e para outras 

áreas dentro das ciências médicas e da saúde. 

Através dos resultados observados e das declarações dos alunos que usaram 

o software, concluímos que o “Software educacional: Nematelmintos de Aquisição 

Passiva” constitui-se de uma importante ferramenta para auxílio no processo ensino-

aprendizado. 

Isso se deve, ao fato de disponibilizar textos atualizados com imagens e 

vídeos, permitir a interatividade através dos "QUIZZ", ser de fácil acesso (acessado 

de qualquer computador ligado a Internet e a qualquer horário) e sem custo (o 

acesso ao software que é inteiramente gratuito). 
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APÊNDICE A- Termo De Consentimento Livre E Esclarecido 

 

Título do Estudo: Software Educacional: Nematelmintos de Aquisição Passiva. 

Como estudante da área da saúde, você está sendo convidado a participar 

deste estudo, onde estará em avaliação o uso de um software gerado a partir de 

imagens parasitológicas, esquemas afins e texto de suporte que tem por objetivo 

servir como apoio educacional ao aprendizado da morfologia, desenvolvimento e 

fisiopatologia dos nematelmintos de aquisição passiva, ou seja, aqueles adquiridos 

pela ingestão de ovos dos respectivos enteroparasitas presentes em água, 

alimentos e mãos sujas. 

Para isso você irá responder um pequeno questionário para coletar seus 

dados pessoais que serão mantidos em sigilo, não havendo necessidade de 

identificar-se pelo nome. A seguir, será aplicado um pré-teste para avaliar os 

conhecimentos prévios sobre o assunto. Depois você poderá assistir à exposição do 

software interativo, quantas vezes achar necessário para entender e consolidar a 

mensagem do programa. Ao final você responderá a um pós-teste e um instrumento 

de percepção, no qual poderá fazer as sugestões que considerar apropriadas. Sua 

identidade nunca será revelada de forma pública.  

Você não terá qualquer despesa por participar do estudo. Além disso, você 

tem o direito de recusar-se a participar ou interromper sua participação no estudo a 

qualquer momento, sem que isso tenha qualquer influência ou prejuízo ao seu 

desempenho acadêmico na PUC/SP. Ao final do estudo os pesquisadores se 

comprometem a lhe comunicar os resultados. A pesquisadora responsável pelo 

estudo é Tatiana Damasceno Grincevicius, que pode atendê-lo no telefone (celular) 

15-98134-448.  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde da PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite outros esclarecimentos ou 

tenha algo a comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212-9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, 

uma das quais ficará em minha posse. 
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Nome (letra de forma):___________________________________________ Data: 

__/___/____ 

Assinatura: 

__________________________________________________________________ 

 

Pesquisador:__________________________________________________ Data: 

__/___/____  

Assinatura: 

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – PRÉ TESTE APLICADO NOS ALUNOS. 

 

Pré teste Gabarito 

 

1) Analise os casos abaixo: 

 

I. Paciente feminina, 3 anos, com quadro de prurido anal mais intenso á noite e 

vulvovaginite refratária á higiene. Relata insônia, queda do rendimento escolar e 

enurese noturna eventual. 

II. Paciente masculino, 5 anos, com quadros de broncoespasmo de repetição. Os 

exames evidenciam eosinofilia importante e infiltrado pulmonar em regiões 

diferentes a cada radiografia. Relata dor abdominal, náuseas, vômitos e 

eliminação de vermes pela boca. 

III. Paciente masculino, 6 anos, com prolapso retal pela diminuição do tônus 

muscular associada aos quadros desintéricos e edema de mucosa intestinal. 

Identifique o provável agente etiológico para cada caso, baseado nos sinais, 

sintomas e demais informações citadas: 

a) I. Ascaris lumbricoides; II. Giardia lamblia; III. Trichuris trichiura. 

b) I. Trichuris trichiura; II. Ascaris lumbricoides;  III. Strongyloides stercoralis. 

c) I. Necator americanus; II. Enterobius vermicularis; III. Taenia solium. 

d) I. Enterobius vermicularis; II. . Ascaris lumbricoides; III. Trichuris trichiura. 

 

2. Alguns nematelmintos, como, por exemplo, os Ascaris lumbricoides, 

apresentam ciclo pulmonar. Tosse, dispnéia e eosinofilia são sintomas associados a 

essa parasitose. Em casos assim, além dos exames coproscópicos, é indicada 

também a dosagem: 

 

a) De IgE e eosinófilos devido à resposta Th2 e pesquisa de larvas na secreção 

brônquica. 

b) De IgA e infiltrado celular composto por macrófagos devido à resposta Th2 e 

pesquisa de larvas na secreção. 

c) De IgM e eosinófilos, devido a resposta Th1 e pesquisa de larvas na secreção 

brônquica 
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d) De IgG e eosinófilos de vido à resposta Th1 e pesquisa de larvas na secreção 

brônquica. 

 

3) Assinale alternativa onde a correlação nematelminto– forma infectiva – habitat 

está correta: 

a) Ascaris lumbricoides – ovo embrionado – intestino grosso. 

b) Schistosoma mansoni – cercária – intestino grosso. 

c) Trichuris trichiura – larva rabditóide – intestino delgado.  

d) Enterobius vermicularis – ovo embrionado – intestino grosso. 

 

4) “Seus ovos são encontrados em pequena quantidade no exame parasitológico 

das fezes, pois a postura dos ovos pelas fêmeas do parasito não é feita no 

intestino, e sim na região perianal do indivíduo infectado. Na região perianal, os 

ovos liberados, podem causar prurido”. As características acima correspondem a 

qual nematelminto: 

a) Ascaris lumbricoides 

b) Necator americanus 

c) Enterobius vermicularis 

d) Trichuris trichiura 

 

5) A migração de larvas de nematóides pelo organismo desencadeia habitualmente 

eosinofilia muito elevada. Esta migração pode afetar, sobretudo, ao pulmão, 

constituindo a síndrome de Loeffler, originado por larvas dos parasitas que o 

homem é o hospedeiro principal. De qual parasitose estamos falando? 

a) Ascaris lumbricoides 

b) Taenia solium 

c) Trichuris trichiura 

d) Enterobius vermicularis 

 

6) O habitat normal do Trichuris trichiura é: 

 

a) Ceco 

b) Ductos biliares e duodeno 

c) Jejuno – íleo 
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d) Pulmão 

 

7) Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A profilaxia da tricuríase pode ser feita por medidas de saneamento básico 

visando a não contaminação do solo com os ovos do parasita. 

b) Os ovos de Trichuris trichiura já estão embrionados quando são expulsos com as 

fezes do hospedeiro. 

c) A lavagem adequada das mãos após a defecação é importante porque os ovos 

podem ficar retidos na unha possibilitando a ingestão dos ovos dos próprios 

parasitas e com isso um aumento da carga parasitária. 

d) Os ovos do Trichuris trichiura são diferenciados pela morfologia e também pelo 

fato de serem mais pesados que os ovos de Enterobius vermicularis. 

 

8) Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no 

Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga 

para seu tratamento. 

a. Tricuríase – Mebendazol, atua sobre captação da glicose e síntese de tubulina 

causa morte lenta do verme. 

b) b)Estrongiloidíase - Piperazina, bloqueador neuromuscular despolarizante causa 

paralisia espástica do verme. 

c) Enterobiose - Mebendazol, Atua na captação da glicose causa morte lenta do 

verme. 

d) Ascaridíase - Pamoato de Pirantel,bloqueador neuromuscular causa paralisia 

estática do verme. 

 

9) A fêmea pode eliminar ovos férteis ou inférteis. No exame de fezes, a técnica de 

sedimentação espontânea (Hoffman) é indicada e os ovos apresentam-se na 

forma oval ou esférica. Estas informações se referem à parasitose: 

a) Enterobiose. 

b) Tricuríase 

c) Ascaridíase. 

d) Estrongiloidíase.   
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10) Por que a transmissão da enterobiose não está diretamente relacionada as más 

condições sanitárias? 

a) Devido aos ovos serem eliminados já embrionados, este nematelminto não 

necessita de hospedeiro intermediário, nem os ovos necessitam do solo para se 

tornarem infectantes. 

b) Devido aos ovos serem eliminados não embrionados, este nematelminto 

necessita de hospedeiro intermediário, e os ovos necessitam da fase de 

maturação no solo para se tornarem infectantes. 

c) Devido aos ovos serem eliminados não embrionados e necessitarem de até 15 

dias no solo para tornarem-se infectantes. 

d) Devido aos ovos serem eliminados já embrionados, este nematelminto necessita 

de hospedeiro intermediário para facilitar a dispersão dos ovos pelo meio hídrico. 
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APÊNDICE C – PÓS TESTE APLICADO NOS ALUNOS. 

 

Pós teste Gabarito 

 

1) Identifique o agente etiológico relacionado à cada uma das afirmativas: 

I. O sintoma mais frequente da parasitose por ele causada é o prurido anal 

decorrente da ação irritativa mediada pelos ovos do parasito. 

II. Em crianças pequenas com altas cargas parasitárias pode ocorrer prolapso retal 

pela diminuição do tônus muscular associada aos quadros desintéricos e edema 

da mucosa intestinal. 

III. É um nematelminto disseminado em locais onde as condições sanitárias são 

precárias e em grande número causam obstrução intestinal pela formação de 

novelos do parasito, levando à isquemia e necrose da parede intestinal. 

Os enteroparasitos correspondentes as afirmativas são: 

a) I. Enterobius vermicularis, II.Taenia solim, III.Ascaris lumbricoides. 

b) I. Giardia lamblia, II.Enterobius vermicularis, III.Taenia saginata. 

c) I.Enterobius vermicularis, II.Trichuris trichiura, III.Ascaris lumbricoides. 

d) I. Enterobius vermicularis, II.Taenia solim, III.Trichuris trichiura. 

 

2) Assinale a alternativa incorreta com relação ao Ascaris lumbricoides: 

a) Além do coproparasitológico, também é indicado para seu diagnóstico a dosagem 

de IgG e eosinófilos devido a resposta Th1 e pesquisa de larvas na secreção 

brônquica. 

b) Por suas dimensões avantajadas, prejudica o hospedeiro tanto por espoliação 

como, por ação mecânica. 

c) Não possue hospedeiro intermediário e suas larvas ascendem pela árvore 

brônquica. 

d) Pode desencadear resposta imune com eosinofilia elevada. 

 

3) Assinale alternativa onde a correlação nematelminto– forma infectiva – habitat 

está correta: 

a) Ascaris lumbricoides – ovo embrionado – intestino grosso. 

b) Schistosoma mansoni – cercária – intestino grosso. 

c) Trichuris trichiura – ovo embrionado – intestino grosso.  



76 
 

d) Enterobius vermicularis – larva rabditóide – intestino grosso. 

 

4) Uma menina de 5 anos que tem infecção urinária recorrente, prurido anal noturno 

e insônia realizou protoparasitológico de fezes com resultado negativo por três 

vezes consecutivas. Assinale a alternativa correta com relação ao caso citado: 

a) Está descartada a presença de parasitas intestinais. 

b) Provavelmente a bactéria responsável pela infecção urinária é a responsável 

pelos ouros sintomas apresentados pela menina. 

c) A sintomatologia é sugestiva de infecção por Ascaris lumbricoides. 

d) Deve ser realizado o exame de swab anal já que a sintomaltologia é compatível 

com a infecção pelo Enterobius vermicularis. 

 

5) Uma criança, depois de passar férias em uma fazenda, foi levada a um posto de 

saúde com quadro sugestivo de pneumonia. Os resultados dos exames 

descartaram pneumonia por vírus ou bactéria. A doença regrediu sem 

necessidade de tratamento. Algumas semanas depois, um exame de fezes de 

rotina detectou parasitismo por vermes. A mãe foi informada que um dos vermes 

poderia ter causado a pneumonia. Qual poderia ter sido o verme responsável? 

Justifique. 

a) O verme responsável foi o Enterobius vermicularis pois realiza o ciclo pulmonar 

(ciclo de Loeffler), após a eclosão dos ovos no intestino do homem, as formas 

larvais passam por via sanguínea pelo fígado, coração e pulmão, onde podem 

provocar um quadro clínico de pneumonia. 

b)  O verme responsável foi o Trichuris trichiura pois realiza o ciclo de Loeffler, as 

formas larvais passam do intestino delgado para o intestino grosso onde aderem 

a mucosa. 

c) O verme responsável foi o E. vermicularis  pois realiza o ciclo de Loeffler, as 

formas larvais passam do intestino delgado para o intestino grosso e se alojam no 

reto. 

d) O verme responsável foi o Ascaris lumbricoides pois realiza o ciclo pulmonar 

(ciclo de Loeffler), após a eclosão dos ovos no intestino do homem, as formas 

larvais passam por via sanguínea pelo fígado, coração e alcançam pulmão, onde 

podem provocar um quadro clínico de pneumonia. 

6) O habitat normal do Enterobius vermicularis é: 
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a) Jejuno – íleo 

b) Ductos biliares e duodeno 

c) Ceco 

d) Pulmão 

 

7) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Os ovos de Enterobius vermicularis e do Trichuris trichiura necessitam de 3-4 

semanas para tornarem-se infectantes. 

b) A enterobiose demanda de medidas profiláticas de cunho específico como o uso 

de macacões de dormir para crianças e troca diária de roupas de cama. 

c) Torna-se fundamental o aconselhamento pediátrico, subsequênte ao diagnóstico 

da enterobiose em função da facilidade com que os ovos podem se espalhar na 

cama, no chão ou contaminar as mãos das próprias crianças e comunicantes. 

d) As manifestações intestinais encontradas nos indivíduos com enterobiose são 

decorrentes da associação do parasita ao epitélio intestinal. 

 

8) Acerca das parasitoses intestinais, que ainda representam grande prevalência no 

Brasil, assinale a opção que apresenta a correta relação entre a doença e a droga 

para seu tratamento. 

a) Ascaridíase – Mebendazol,atua sobre os canais de cloro causa morte rápida do 

verme. 

b) Enterobiose – Pamoato de Pirantel,bloqueador neuromuscular causa paralisia 

estática do verme. 

c) Tricuríase – Piperazina, bloqueador neuromuscular dspolarizante causa paralisia 

espástica do verme. 

d) Teníase – Mebendazol, Atua na captação da glicose causa morte lenta do 

verme. 

 

9) Considere que um médico seja responsável pela revisão dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) de setor de Parasitologia de seu laboratório. 

Observando as diversas técnicas usadas para a triagem de enteroparasitas e o 

perfil epidemiológico da população que usufrui os serviços do laboratório, ele 

chegou aos seguintes dados: 

- Alta prevalência de Ascaris lumbricoides 
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- Alta prevalência de Trichuris trichiura 

- Baixa prevalência de Enterobius vermiculares 

Levando em conta a característica das formas imaturas desses helmintos 

observadas nas fezes, por qual método o médico deve optar para aumentar a 

sensibilidade dos exames parasitológicos fecais em seu laboratório? 

 

a) a)A técnica de Faust, que se baseia na flutuação em sulfato de zinco de formas 

imaturas leves de alguns parasitos. 

b) b)técnica de Hoffman, também conhecida como técnica de Lutz, que se baseia no 

processo de sedimentação de ovos pesados. 

c) c)Exame direto que é feito a fresco e indicado para a pesquisa de formas imaturas 

em fezes diarréicas ou desintéricas de forma rápida e fácil. 

d) d) Coloração de amostras de fezes por hematoxilina férrica que é utilizada para 

detalhar a       morfologia de trofozoítos e cistos de protozoários intestinais 

 

10) Por que a transmissão da Tricuríase está diretamente relacionada as más 

condições sanitárias? 

a) a)Devido aos ovos serem eliminados já embrionados, este nematelminto não 

necessita de hospedeiro intermediário, nem os ovos necessitam do solo para se 

tornarem infectantes. 

b) b)Devido aos ovos serem eliminados não embrionados, este nematelminto 

necessita de hospedeiro intermediário, e os ovos necessitam da fase de 

maturação no solo para se tornarem infectantes. 

c) c)Devido aos ovos serem eliminados não embrionados e necessitarem de até 15 

dias no solo para tornarem-se infectantes. 

d) d)Devido aos ovos serem eliminados já embrionados, este nematelminto 

necessita de hospedeiro intermediário para facilitar a dispersão dos ovos pelo 

meio hídrico. 
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APÊNDICE D – GABARITO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 

 

Instrumento de Avaliação do software: 

“SOFTWARE EDUCACIONAL: NEMATELMINTOS DE AQUISIÇÃO PASSIVA” 

 

 

 

 Instruções: 

 Sua participação é muito importante para o aprimoramento deste projeto, porém: 

 - É voluntária. 

 - Você não será identificado. 

 - Use o tempo que achar necessário. 

 - Sinta-se à vontade para esclarecer eventuais dúvidas. 

 - E o mais importante: não deixe de se posicionar perante nenhuma questão! 

         

 Obrigado! 

     

Legenda:      

CP: Concordo Plenamente     

C: Concordo     

I: Indiferente       

D: Discordo       

DP: Discordo Plenamente       

       

    CP C I D DP 

1. O conteúdo do software ajuda a entender a morfologia e fisiopatologia 

dos Nematelmintos de Aquisição Passiva. 

     

     

         

5 4 2 1 3 
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2. O software deve estar à disposição dos alunos, para a utilização extra-

classe. 

     

         

3. A quantidade do conteúdo abordado é excessiva.      

         

4. Os conteúdos abordados no software não são relevantes à formação do 

profissional da saúde. 

     

     

         

5. A melhor maneira de colocar o software à disposição do aluno é um 

CD-Rom 

     

     

         

6. O software é de fácil utilização.      

         

7.  Esta metodologia de ensino permite interação entre várias disciplinas 

ou áreas. 

     

     

         

8. Esta metodologia não integra teoria e prática.      

         

9. A metodologia desperta meu interesse para o aprendizado.      

         

10. Deve ser produzido material semelhante adaptado para outras áreas 

ou disciplinas. 

     

     

11. O material como um todo é de boa qualidade.      

         

12. É importante a iniciativa de avaliar uma metodologia de ensino.      

      

    CP C I D DP 

13. A metodologia de ensino estimula o raciocínio. 

 

     

     

14. Esta metodologia de ensino não aproxima a área básica da área 

clínica. 

     

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 

1 2 4 5 3 



81 
 

         

15. A melhor maneira de colocar o software à disposição do aluno é a 

Internet. 

 

 

   

         

16. Esta metodologia está de acordo com os objetivos da Reforma 

Curricular. 

     

         

17. O software acrescenta pouco àquilo já visto em sala de aula.      

         

18. A metodologia torna um assunto complexo como a Parasitologia mais 

interessante. 

     

     

Por favor, verifique se você assinalou todas as afirmações!  Como já dissemos, suas respostas serão 

mantidas em sigilo. Coloque no espaço a seguir e no verso desta folha, se necessário, os aspectos 

positivos e negativos do software utilizado, assim como comentários, críticas e sugestões que julgar 

importante: 

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

5 4 2 1 3 

1 2 4 5 3 
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ANEXO A -  APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA FCMS-PUC/SP . 

 


