
 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

 

Wendel Tadeu da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de um Atlas Virtual de Parasitologia e aplicação no Curso Técnico de 

Patologia Clínica 

 

 

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO NAS PROFISSÕES DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA 

2015  



 

 

Wendel Tadeu da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de um Atlas Virtual de Parasitologia e aplicação no Curso Técnico de 

Patologia Clínica 

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO NAS PROFISSÕES DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

Trabalho Final apresentado à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência parcial 
para a obtenção do título de MESTRE 
PROFISSIONAL em Educação nas 
Profissões de Saúde, sob a orientação do 
ProfªDrª Mércia Tancredo Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA 

2015  



 

  

Elaborado pela Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Júnior. 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – PUC-SP 

 

  

Silva, Wendel Tadeu da 

S538             Elaboração de um atlas virtual de parasitologia e aplicação no 

curso técnico patologia clínica / Wendel Tadeu da Silva. -- 

Sorocaba, SP : [s.n.], 2015. 

       

Orientador : Mércia Tancredo Toledo. 

Trabalho Final (Mestrado Profissional) -- Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde. 

 

1. Instrução por Computador. 2. Software. 3.  Parasitologia. I. 

Toledo, Mércia Tancredo. II. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. III. Título. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico esse exemplar a todos de minha família, em especial à minha mãe Rosalina 
Rosa da Silva, meu pai Manoel da Silva (In memorian),a meu querido irmão Abel, 
minha esposa Juliane Ferreira da Silva e meu querido filho Diego Ferreira da Silva 
  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade de 

Ensino 

Em especial 

Aos diretores do Colégio Apolo Sorocaba, Sandra, Nathália e Anderson e 

também aos alunos do Curso Técnico de Patologia Clínica. 

A minha Orientadora Dra. Mércia Tancredo Toledo pela atenção, paciência e 

pelos encontros e desencontros, as colaboradoras Profa. Dra. Suzana Guimarães 

Moraes e Dra. Carolina Guilherme Prestes Beyrodt de Amorim Dra.Responsável 

pelo Departamento de Parasitologia da PUC Sorocaba. 

À Dra. Sara de Jesus Oliveira e Dra Raquel de Mendonça Coelho da 

Universidade de Sorocaba (Uniso) pelo incentivo nesse desafio difícil. 

Agradeço a todos os colegas de trabalho do Departamento de Parasitologia 

do Instituto Adolfo Lutz Sorocaba, a Dra. Aparecida Helena de Sousa Gomes, a 

Sueli, A Isabel e a Erika, profissionais que fazem parte dessa família, da qual muito 

me orgulha pertencer. 

Fico imensamente grato ao colega da biblioteca da P.U.C. Sorocaba, por ter 

me ajudado no momento de desespero, em especial Pedro, Camila e Cristina. 

Não poderia esquecer também Da secretaria Pós Graduação Acadêmica toda 

a atenção e preocupação da Heloisa. 

A todos os professores de Mestrado, meus sinceros agradecimentos. 

A todas as colegas de curso, por compartilhar momentos inesquecíveis. 

 E a todos que depositaram a confiança em mim e me ajudaram a conquistar 

mais uma parte de minha historia Meus sinceros votos de gratidão. 

 

Desejo que Deus ilumine a todos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com 

ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser 

insignificante.”  

(Charles Chaplin) 

 



 

 

RESUMO 

 

Silva WT. Elaboração de um atlas virtual de parasitologia e aplicação no curso 
técnico de patologia clínica. 
 
Introdução: A tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento do aprendizado, já que 
revela inúmeros recursos a partir do uso de softwares educacionais. Objetivo: O 
presente projeto tem como objetivo elaborar um software educativo que facilite no 
ensino básico de Parasitologia Humana, visando a um estudo auto dirigido e de fácil 
acesso ao aluno. Metodologia: As fotos para a elaboração do mesmo foram 
selecionadas a partir de acervo pessoal. O software foi desenvolvido em Flash® e o 
editor de código escolhido foi o Autorun®. A qualidade do software foi avaliada por 
59 alunos voluntários do Curso Técnico de Patologia Clínica pertencente ao Colégio 
Apollo de Sorocaba S.P. Todos os alunos para participar da pesquisa assinaram o 
Termo de Consentimento de Livre e Esclarecimento. Os participantes foram 
inicialmente submetidos a um questionário pré-teste (sem o uso do software), 
composto por 10 questões alternativas sobre o conteúdo essencial no estudo de 
parasitologia. Resultados: Os alunos receberam a hipermídia em DVD, foram 
orientados quanto ao manuseio e acesso ao software e após 30 dias foi aplicado um 
questionário pós-teste a todos os participantes, constituído de questões relacionadas 
a assuntos de parasitologia clínica contemplados no software. Além da aplicação 
dos questionários pré e pós-teste foi solicitado aos alunos que respondessem 
questionário qualitativo em relação ao manuseio e qualidade do software. O software 
foi elaborado com 78 telas descritivas de apresentação de enteroparasitas 
patogênicos principais de rotina laboratorial. Os parasitas foram distribuídos em 
grupos de Helmintos e Protozoários. O software foi avaliado pelos estudantes do 
Curso de Análises Clínicas (n= 59) do Colégio Apollo Sorocaba, local onde aplicou 
se um questionário pré-teste (sem o software) sobre conhecimentos básicos da área 
de parasitologia formados por 10 questões alternativas. Logo em seguida distribui se 
o software e após 30 dias aplicou se na sala de informática do Colégio um 
questionário pós-teste de conhecimento avançado da área, formado por 10 testes 
alternativos. Os resultados dos testes demonstraram melhora no conhecimento dos 
alunos, caracterizando a importância do uso do software como facilitador do 
conhecimento didático na área. Com análise realizada sobre os dados coletados, 
conclui-se que o software atingiu os objetivos de aprendizagem proposto e 
apresentou interesse pelos alunos, de melhorar o conhecimento pelo uso da mídia. 
Discussão e Conclusão: Através dos questionários foi constatado que o 
conhecimento da parasitologia melhorou quando comparados ao pré-teste e pós- 
teste. Esse software, segundo os avaliados, é indispensável para o aprendizado de 
Parasitologia Clínica. 
 
Palavras-chave: software educacional, parasitologia humana, ferramenta 
educacional. 

  



ABSTRACT 

 

Silva WT. Preparation of a virtual atlas of parasitology and application in the technical 
course of clinical pathology. 
 
Introduction: Technology can assist in the development of learning, as revealed 
numerous features from the use of educational software. Objective: This project 
aims to develop educational software that facilitates basic education of Human 
Parasitology, aiming at a self-directed study and easily accessible to the student. 
Methodology: The photos for the drafting of the report were selected from the 
personal collection. The software was developed in Flash® and the chosen code 
editor was the Autorun®. The quality of the software was evaluated by 59 student 
volunteers of Clinical Pathology Technician Course belonging to Apollo College of 
Sorocaba - SP. All students to participate signed the Free Informed Consent and 
Enlightenment. Participants were subjected to a pre-test questionnaire (without the 
use of software), composed of 10 alternative questions about the essence of the 
parasitology study. Results: The students received hypermedia DVD, were 
instructed about the handling and access to software and after 30 days a 
questionnaire was administered post-test to all participants, made up of issues 
related to clinical parasitology issues included in the software. In addition to the 
application of pre and post-test questionnaires were asked students to answer 
qualitative questionnaire in relation to the handling and quality of software. The 
software is designed with 78 screens descriptive presentation of major pathogenic 
intestinal parasites laboratory routine. The parasites were distributed into groups of 
helminths and protozoa. The software was evaluated by the students of the Clinical 
Analysis Course (n = 59) of the College Apollo Sorocaba, where applied to a pre-test 
questionnaire (without software) on basic knowledge of parasitology area formed by 
10 alternative questions. Soon after distributes the software and after 30 days if 
applied in the computer room of the College an advanced knowledge of post-test 
survey of the area, made up of 10 alternative tests. The test results showed 
improvement in students' knowledge, characterizing the importance of the use of 
software as a facilitator of didactic knowledge in the area. With analysis on the data 
collected, it appears that the software has achieved proposed learning objectives and 
interests presented by the students, to improve knowledge when using media. 
Discussion and Conclusion: Through the questionnaires it was found that 
knowledge of parasitology improved when compared to the pre-test and post-test. 
This software, according to the assessed, it is essential for learning Clinical 
Parasitology. 
 
Keywords: educational software, human parasitology, educational implement. 
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1 INTRODUÇÃO 

A parasitologia é a ciência que estuda os parasitas, as doenças parasitárias 

humanas, seus métodos de diagnóstico e controle. 

Os seres vivos na natureza apresentam grande inter-relacionamento, que 

varia desde a colaboração mútua (simbiose) até o predatismo e canibalismo. O 

parasitismo seguramente ocorreu quando na evolução de uma destas associações 

um organismo menor se sentiu beneficiado, quer pela proteção, quer pela obtenção 

de alimentos. 1 

O aparecimento e a instalação das diversas parasitoses (doenças causadas 

por parasitas) estão bastante relacionados com o subdesenvolvimento de um país e 

seu ciclo doença e pobreza. A distribuição geográfica das parasitoses tem, portanto, 

vários fatores intervenientes: presença de hospedeiros susceptíveis apropriados, 

migrações humanas, condições ambientais favoráveis, além da maior densidade 

populacional, baixas condições de vida, hábitos religiosos e hábitos de higiene, que 

são fatores muitas vezes propagadores da relação parasita- hospedeiro. 1 

Podemos conceituar SAÚDE como um estado caracterizado pelo bom e 

normal desenvolvimento físico e psíquico do individuo, além de um perfeito equilíbrio 

funcional dos seus órgãos e sistemas. A Organização Mundial de Saúde (OMS), 

entidade integrante da ONU (Organização das Nações Unidas), insere como fator de 

saúde a situação do individuo no contexto social em que vive.2 Assim, tornou-se 

oficialmente aceito em todo o mundo o seguinte conceito de saúde: SAÚDE não é a 

ausência da doença, mas o completo bem estar físico, mental, moral e social do 

individuo.3 

Entre as doenças decorrentes da “pobreza”, destacamos as parasitárias, ou 

as parasitoses. Entende-se que parasitismo é apenas um dentre muitos tipos de 

associação de dois organismos e não há um caráter único possível para rotular um 

animal como parasita.4 

Segundo Moser,5 o acelerado crescimento demográfico, principalmente nos 

países como o Brasil, põe em risco o equilíbrio natural do ecossistema, aumentando 

assim o número de doenças causadas por parasitas. 

Dados da Organização Mundial de Saúde afirmam que mais de 2 bilhões de 

pessoas hoje estão infectadas com algum tipo de verme ou parasita, sendo que 2/3 

da mortalidade mundial têm relação com doenças de veiculação hídrica, como as 

parasitoses. No que refere se às doenças parasitárias intestinais, estas acometem 
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principalmente crianças em idade escolar, o que pode comprometer seu 

desenvolvimento físico e intelectual. Dentre essas parasitoses intestinais, destaca-se 

a ascaridíase, helmintíase de maior prevalência no mundo causada pelo 

nematóide Ascaris lumbricoides. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde 

estimou que mais de 980 milhões de pessoas no mundo estariam parasitadas por 

esse agente. 6 

De acordo com Silva e Marcio7a susceptibilidade aos enteroparasitos 

apresenta estreita relação com fatores sócios demográficos ambientais, tais como: 

precárias condições sócio econômicas, consumo de água contaminada e mau 

estado nutricional dos indivíduos sendo frequentemente a população infantil a mais 

atingida. 

Segundo Gomes8as infecções por enteroparasitos contribuem para o 

agravamento de problemas socioeconômicos e médicos. A frequência desses 

parasitos varia de acordo com diversos fatores, tanto do ecótopo (umidade e 

temperatura do ambiente, deficiência de saneamento básico), como do hospedeiro, 

(idade, grau de escolaridade, hábitos de higiene e nível socioeconômico).9 

Por volta de 1860, os fundamentos da ciência chamada de parasitologia 

foram estabelecidos e os parasitas se tornaram então os responsáveis por 

importantes doenças do homem e dos seus animais domésticos. Apesar de muitos 

parasitologistas terem qualificações médicas, a parasitologia se estabeleceu como 

um ramo da história natural na metade do século 19; muitos dos personagens que 

se distinguiram na parasitologia eram médicos, zoólogos, ou de outros ramos da 

história natural. Embora houvesse muita especulação se os parasitas seriam 

responsáveis pelas serias condições patológicas apresentadas pelas doenças, foi 

nesse período que se constatou que algumas doenças tinham como agentes 

patogênicos os parasitas como Hidatidose e Trichinelose.10 

Segundo Haydt,11 a educação escolar deve ser um instrumento de 

transformação social, sem perder de vista o objetivo último da ação educativa, 

preparando assim o jovem para a vida plena de cidadania. 

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. O ensino e a aprendizagem, atualmente, envolvem ação, 
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reflexão e estratégias de ensino por parte do professor. Muitos docentes já 

perceberam que precisam lançar mão de técnicas que estimulem a participação e a 

aprendizagem do aluno. 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. 12,13 

 Afirma Botti e Rego,14 que a humanidade sempre conviveu com o ensinar e o 

aprender, mas a revolução cognitiva nos leva a uma nova visão. Ela respeita o 

conhecimento prático já adquirido e contribui com considerações que aperfeiçoam e 

enriquecem os fundamentos desse processo. Compreender profundamente como 

conhecemos, aprendemos e ensinamos é importante para desenvolver ou perseguir 

o potencial pessoal e profissional de cada um. E, cada vez mais, conseguimos 

subsídios que nos permitem aprofundar nessa compreensão. 

A modalidade do ensino tradicional 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. Esse cenário tem passado por 

modificações ao longo dos anos, e a participação ativa do aluno em seu aprendizado 

tem sido mais produtiva do que apenas a informação do professor. 15 

Neste sentido, ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar 

é ação pela qual um sujeito criador dá forma, alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem decência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 16 

Na concepção construtivista da aprendizagem, o aprender não necessita 

reproduzir a realidade, mas deve ser capaz de elaborar uma representação pessoal 

sobre esta e seus conteúdos. Sendo assim, o aluno, ao se defrontar com problemas 

simulados, tem a oportunidade de aprender fazendo. Quando ele erra e aprende 

com o próprio erro, constrói seu aprendizado por meio desta identificação. Neste 

caso, o professor acompanha o desenvolvimento do aluno, atuando como avaliador 

facilitador ou consultor. Esta estratégia pedagógica constitui um instrumento de 

desenvolvimento das competências e habilidades na área da saúde. 17,18 

Segundo Fonseca et al.19 e Ramos20 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 
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apresentadas simulações que permitem ao aluno realizar os mais variados 

experimentos e explorações, desenvolvendo assim a sua flexibilidade cognitiva. 

De acordo com Jucá21 “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”. 

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), desenvolvida por Spiro e Jehng22 

tem como objeto a aquisição de conhecimentos avançados em domínios complexos 

ou mal estruturados, como por exemplo, a medicina. A aprendizagem avançada 

requer o desenvolvimento de representações flexíveis do conhecimento que 

promovam a compreensão conceitual e a habilidade de usar o conhecimento em 

situações novas, sendo que a estruturação irregular do conteúdo é uma das causas 

dos obstáculos enfrentados pelos estudantes. 

Ainda segundo Spiro e Jehng22 há nos alunos de todas as áreas uma 

tendência generalizada de desenvolverem erros significativos na compreensão 

conceitual. As concepções alternativas resultam de simplificações de fenômenos 

complexos durante a aprendizagem, na instrução e na investigação científica. 

Tendo isto em vista, esses autores consideram que para favorecer a 

flexibilidade cognitiva, o assunto deve ser dividido em pequenas partes, para 

destacar os aspectos que poderiam se perder no todo, sendo cada uma dessas 

partes analisada segundo diferentes perspectivas. 

Rezende e Cola,23 Pedro e Moreira24 e Spiro e Jehng22 afirmam que o formato 

de hipertexto multimídia, encontrado em alguns softwares educacionais, facilita a 

implementação da teoria ao permitir que o mesmo material (texto, imagem, vídeo ou 

áudio) possa ser explorado de acordo com diferentes percursos e com perspectivas 

conceptuais diferentes. Isto traz uma nova dimensão à pesquisa em relação ao 

material impresso que é a não linearidade de textos, imagens, sons ou animações. 

Este material também pode ser chamado de hipermídia, que utiliza o conceito de 

multimídia para enriquecer a forma de apresentação. Através da hipermídia o 

usuário pode mover-se livremente através da informação, escolhendo a ordem em 

que deseja acessá-las. 

Marchionini25 considera duas características importantes da hipermídia na 

educação: (I) há a possibilidade de armazenamento de grande quantidade de 

informações, que podem ser representadas sob os mais diversos meios, permitindo 
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que conteúdos extensos e variados sejam agrupados e disponibilizados aos 

estudantes; e (II) o grande nível de controle do sistema pelo usuário, o que permite 

uma constante escolha de objetivos e tomada de decisões. 

Pozzebon et al.26 também citam em seu trabalho que: 

a) O uso de modelos permite ao aluno realizar os mais diversos 

experimentos, fazendo com que aprenda explorando e realizando as suas próprias 

experimentações. 

b) O uso da hipermídia pode proporcionar uma interface que facilita a 

aprendizagem e a interação entre usuário e sistema. Permite também o acesso a 

uma grande quantidade de informações através de textos, gráficos, sons e imagens.  

c) A união da simulação com a hipermídia proporciona ao aluno um tipo de 

aprendizado por exploração e descoberta, ou seja, o aluno tem plena liberdade de 

guiar seu próprio aprendizado, podendo realizar os experimentos que considerar 

mais interessante. 

Leão27 diz que, na interação com o conteúdo do sistema, o usuário escolhe o 

seu percurso segundo o seu conhecimento anterior e suas necessidades e vai se 

tornando, de certa forma, autor de um novo texto. Ao estabelecer elos e determinar 

trajetos, ele redimensiona seu conhecimento ativamente, conforme a sua estrutura 

cognitiva, que, por sua vez, é determinada pelas suas experiências e habilidades 

previamente desenvolvidas. 

Os sistemas de hipertexto, não lineares e multidimensionais, se 

apropriadamente aplicados, têm o potencial para lidar com aspectos da estruturação 

irregular dos domínios de conhecimento e promover aspectos da flexibilidade 

cognitiva. 

Uma grande diferença entre a teoria da flexibilidade cognitiva e as teorias 

tradicionais é a mudança de ênfase do desenvolvimento de uma estrutura de 

conhecimento baseada no conhecimento pré-existente intacto para a adaptação do 

conhecimento pré-existente, para satisfazer as necessidades de uma situação 

diferenciada.  

A principal finalidade da elaboração de um software educacional, no ponto de 

vista de Jucá21 e Kreutz et al.28não 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. 
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Nas simulações do software educacional estão presentes situações do 

cotidiano e os usuários levantam hipóteses e escolhem alternativas que julgam mais 

adequadas aos problemas apresentados. O feedback do aprendizado, nas 

simulações, é também uma estratégia da educação problematizadora. A utilização 

do software pode ocorrer em qualquer lugar que disponha de computador, como 

sala de aula, laboratório de informática, hospital e domicílio, pois está disponibilizado 

em CD-ROM, bem como, nos diferentes períodos do curso de graduação e 

momentos da profissão, pois o aprofundamento no conteúdo será de acordo com o 

desejo da descoberta e a necessidade dos envolvidos no processo, para que seja 

significativo para eles. 19 

Além disso, as novas tecnologias exigem dos professores que adicionem ao 

seu perfil novas exigências bem mais complexas, como saber lidar com ritmos 

individuais dos seus alunos, apropriar-se de técnicas novas de elaboração de 

material didático, trabalhar em ambientes virtuais inovadores e saber manejar a 

oferta tecnológica, ponto que é apoiado por Jucá.21 

De acordo com Angeloni et al.29 “o uso de modelos pode apresentar 

vantagens como tornar o ensino mais prático e com menores custos, além de, em 

alguns casos, evitar a experimentação com animais”. 

Com base nos estudos realizados a partir dos princípios da teoria da 

flexibilidade cognitiva, surgiu o Modelo de Múltiplas Perspectivas (MoMuP), que, 

segundo Carvalho,30 levou a atribuir ao aluno um papel mais dinâmico na 

aprendizagem. Este modelo fomenta a aprendizagem independente ao disponibilizar 

ao aluno um documento interativo com a análise detalhada de um caso para poder 

aprender ao seu ritmo. 

Segundo Moreira31 o ensino centrado no aluno tendo o professor como 

mediador é ensino em que o aluno fala mais e o professor fala menos. Deixar o 

aluno falar implica usar estratégias nas quais os alunos possam discutir negociar 

significados entre si, apresentar oralmente ao grande grupo o produto de suas 

atividades colaborativas, receber e fazer críticas. O aluno tem que ser ativo não 

passivo. 32 Ela ou ele tem que aprender a interpretar, a negociar significados, tem 

que aprender a ser crítico e a aceitar a crítica. Aceitar criticamente a narrativa do 

“bom professor” não leva a uma aprendizagem significativa crítica, a uma 

aprendizagem relevante, de longa duração; não leva ao aprender a aprender. 
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Stenfors-Hayers e Hulth33consideram que 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 critica e reflexiva dos profissionais da saúde.  

Moraes e Pereira34 afirmam que a maioria dos alunos aprova a metodologia e 

enfatizaram a importância da integração entre as disciplinas básicas e clínicas. Esta 

metodologia se mostrou útil para solucionar uma dificuldade importante associada às 

metodologias de ensino em instituições médicas, ou seja, a falta de integração entre 

disciplinas básicas e clínicas.  

Neste contexto, a proposta de um software de parasitologia clínica, ganha 

importância quando analisada pela falta de softwares educativos com essa 

integração básica e clínica no mercado e pela dificuldade de associar todas as 

características morfologias e biológicas dos diferentes enteroparasitas principais. 35 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Este projeto teve como objetivo elaborar um software educativo que atue 

como facilitador para estudo de enteroparasitas humanos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar a qualidade do software e o grau de facilidade no manuseio do mesmo 

Avaliar a qualidade do software através de questionários referentes ao 

conteúdo abordado e a construção do material didático. 

Facilitar o aprendizado no curso Técnico em Patologia Clínica por meio de 

seleção de imagens e conteúdo com suporte de literatura, visando a um aprendizado 

auto dirigido e sistemático. 

Servir como fonte de estudo para alunos de patologia clínica e demais 

profissionais que manifestem interesse pelo assunto. 

Divulgar o software como ferramenta digital de ensino e aprendizado. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

O estudo foi realizado de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC nº 695-504 (ANEXO 

A). 

 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

A amostra constitui-se de 59 alunos entre 17 e 38 anos que frequentaram a 

disciplina de Parasitologia Clínica do curso Técnico de Patologia Clínica do Colégio 

Apolo Sorocaba. do total de alunos que participaram da pesquisa 6 (11%) são do 

sexo masculino e  53 (89%) são do sexo feminino. Somente os alunos que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) concordaram em 

participar do estudo. (APÊNDICE A). 

 

3.3 Local da Pesquisa 

 

Para utilização das dependências do colégio, houve a autorização prévia por 

escrito da Diretora da escola, proposta no início do projeto. A escolha do curso de 

patologia clinica ocorreu por minha experiência profissional, pois sou docente desta 

instituição desde 2005. A participação da validação pedagógica do software 

aconteceu no final de novembro de 2014 e início 2015.  

 

3.4 Construção do Software 

 

3.4.1 Levantamento bibliográfico 

 

Foram selecionadas imagens de enteroparasitas de acervo pessoal, relativas 

ao estudo de parasitologia e foram realizados levantamentos bibliográficos na 

literatura específica, referentes aos principais enteroparasitas laboratoriais de 

interesse humano. 
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O levantamento bibliográfico foi realizado com o apoio de material 

pedagógico, livros e artigos científicos do acervo da Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz 

de Sampaio Junior da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (FCMS/PUC-SP) e também com livros de 

acervo pessoal, juntamente com artigos de suporte publicados nas bases 

bibliográficas SCIELO e PUBMED. 

 

3.4.2 Elaboração de Acervo Digital de Imagens 

 

Para complementar a bibliografia levantada, foi utilizada imagens de 

microscopia positivas de enteroparasitas utilizando as metodologias de Hoffman, 

Faust, Kato Katz e Rugai, coradas com Lugol, ou sem coloração. 

As mesmas foram fotografadas a partir de câmera fotográfica Canon modelo 

Powershot A 75 de uso particular e as lâminas parasitológicas obtidas a partir de 

participação de mini cursos e congressos foram avaliadas por microscópio da marca 

Nikon E 200 (Eclipse E 200) e Carl Zeiss Jena binocular. 

 

3.4.3 Construção do banco de dados e Desenvolvimento do Software 

 

Os conteúdos de parasitologia foram abordados de forma simplificada a fim 

de dar oportunidade para que outros profissionais de saúde pudessem ter o 

entendimento do assunto abordado.   

Foi utilizado para a confecção do software o programa Flash MX13, de uso 

pessoal, programa desenvolvido para criação de páginas e/ou componentes gráficos 

e interativos (imagens, botões, menus e “banners”) para Internet. O Flash gera 

gráficos vetoriais que são menores e mais ágeis que os arquivos bitmap e não 

perdem resolução quando ampliados.  

Segundo a Macromedia, mais de 100 milhões de computadores em todo 

mundo possuem o “plug-in” instalado, obtido pelo “download” ou através da 

instalação de softwares que incorporam o “plug-in”, a exemplo das versões mais 

recentes do Windows e Mac OS. Todas as instalações em CD-ROM do Microsoft 

Internet Explorer, Netscape Navigator e América OnLine (AOL) já incorporam o 

“plug-in”. Por estas razões, o uso dessa ferramenta para o desenvolvimento de 
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recursos visuais possibilitará a disponibilização de materiais didáticos desta natureza 

pela Internet e a sua consequente disseminação para uso educacional. 

 O Adobe Flash (antes chamado de Macromedia Flash) e depois rebatizado 

como Adobe Flash (pela Adobe) é o nome de uma tecnologia lançada em Março de 

2004 pela Macromedia, que suporta o desenvolvimento de aplicações ricas para a 

Internet, baseadas na plataforma do Macromedia Flash. 

 

3.5 Aplicação e avaliação do software 

 

Foram utilizadas as salas de informática nas dependências do Colégio Apolo 

Sorocaba, situado na cidade de Sorocaba, houve a autorização prévia por escrito da 

Diretora da escola, proposta no início do projeto. A participação da validação 

pedagógica do software aconteceu no final de novembro de 2014 e início 2015. 

 

3.5.1 Avaliação do Software pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) 

 

Após a finalização do desenvolvimento do software o mesmo foi avaliado 

pelos profissionais de Tecnologia da Informação (TI) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, Campus Sorocaba (TABELA 1). O Sr. José Rosa Fonseca é 

analista de Suporte da Fundação São Paulo e mestre em TIDD (Tecnologia 

Interativa de Designer Digital), pela PUC-SP. A Srª Sueli Aparecida Falsarella é 

mestre em TIDD (Tecnologia Interativa de Designer Digital) pela PUC-SP e a Srª 

Andressa Bicudo de Almeida é graduanda do curso de Web-designer pela 

Universidade de Sorocaba (UNISO). 

 

3.5.2 Avaliação do Nível de Conhecimento dos Alunos em Parasitologia Clínica 

 

 Para avaliar o grau de conhecimento dos alunos em parasitologia clínica os 

alunos previamente responderam a um questionário constituído de 10 questões 

objetivas gerais de parasitologia (Questionário Pré-Teste/APÊNDICE B) ministrado 

anteriormente ao uso do software (30 dias antes). Após este período os alunos 

foram instruídos quanto à utilização do software que ficou disponível aos alunos por 

um período de 15 dias. Após esse período os alunos foram submetidos a um novo 

questionário composto por 10 questões objetivas sobre os principais temas 
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envolvidos no conhecimento avançado de parasitologia contido, no software 

(Questionário Pós-Teste/APÊNDICE C). 

 

3.5.3 Avaliação do Software pelos Alunos 

 

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

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

qualitativo constituído de 10 questões relacionadas ao uso do software e seu 

conteúdo em escala de Likert36(Questionário Avaliação do Software/APENDICED). 

Os temas avaliados foram: O fácil manuseio do software; A facilidade de 

compreensão dos conteúdos; A qualidade das animações para a compreensão do 

assunto abordado; A qualidade das imagens para a compreensão do assunto 

abordado; O uso dos gráficos (ciclos) na compreensão do assunto abordado; A 

utilização dos diferentes tipos de recursos a fim de facilitar a visualização dos 

fenômenos parasitológicos; O estimulo pela busca por bibliografia complementar dos 

assuntos abordados no software; Se o uso deste software no curso de parasitologia 

pode ser dispensado. Se o uso do software nos espaços de estudo fora da sala de 

aula reforça e complementa o conteúdo de Parasitologia; Se o  software pode ser 

utilizado também durante as atividades de sala de aula de Parasitologia. 

A escala Likert 36 é um tipo de escala de resposta psicométrica usada 

habitualmente em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. 

Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados 

especificam seu nível de concordância com uma afirmação (APÊNDICE D). O 

questionário também apresenta duas questões abertas onde em uma os alunos 

poderiam dizer no que o software contribuiu para o entendimento e na outra quais 

eram suas críticas e sugestões. O questionário foi previamente submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da PUC-SP – Campus Sorocaba. 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Para análise estatística utilizamos o teste Kappa de concordância com o 

objetivo de comparar os acertos ou erros observados nos questionários pré e pós-

testes, antes e após a aplicação do software.37 
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Como complemento do teste Kappa, aplicou-se o teste Mc Nemar com a 

finalidade de comparar as porcentagens de acerto no pré e erro no pós e de erros no 

pré e acerto no pós. O nível de significância foi fixado em 0,05 ou 5%.37 

A análise estatística foi feita com o auxilio do Prof. Neil Ferreira Novo, 

estatístico da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC-SP. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Telas e descrição do software 

 

O software, que foi chamado internamente de “Atlas Virtual de Parasitologia” 

é na verdade uma “moldura” para conteúdos textuais e audiovisuais de qualquer 

natureza. Foram feitos prints creen das telas para ilustrar as seções do software. A 

tela inicial (Figura 1) é composta pelo título do aplicativo e apresenta os autores e co 

autores do trabalho bem como o local da criação do software. 

 

Figura 1 - Tela de Apresentação 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

A Figura 2 representa as informações dos ícones disponíveis no Atlas e os 

recursos necessários ao manuseio do mesmo demonstrando os seguintes assuntos: 

Objetivos e Parasitologia.  

Constam também oito telas de tópicos que são compostas pelos elementos: 

Introdução, Helmintos, Protozoários, Técnicas de Pesquisa, Dimensões, Glossário, 

Referências Bibliográficas e Agradecimentos. 
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Ao passar o mouse nos ícones e clicá-los, irão direcionar os usuários a uma 

tela principal a qual reúne os principais assuntos de interesse parasitário. 

Figura 2 - Tela de Ícones 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3 refere-se à Introdução e tem por objetivo demonstrar a justificativa 

da elaboração do Atlas (Software). 

 

Figura 3 - Introdução/Objetivos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Na seção de Apresentação (Figura 4) fez-se uma abordagem geral do que é a 

Parasitologia Clínica e conceituando Saúde, e foi abordada a definição de 

parasitismo. 

Figura 4 - Introdução/Parasitologia 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

As oito telas de tópicos são compostas pelos elementos: Introdução, 

Helmintos, Protozoários, Técnicas de Pesquisa, Dimensões, Glossários, Referências 

Bibliográficas e Agradecimentos. 

Quando o aluno explora as telas dos subtópicos ele pode clicar em algum dos 

botões e ser redirecionado há uma nova página contendo informações textuais e/ou 

audiovisuais referentes aos mesmos. Na “seção” Helmintos o software abordará os 

seguintes parasitos a seguir: Ancilostomídeos, Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis, Hymenolepis nana, Schistosoma mansoni, Strongyloides stercolaris, 

Taenia sp, Trichuris trichiura. 
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Figura 5 - Grupos Helmintos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

No parasita Ancilostomídeos os principais objetivos a serem alcançado pelos 

usuários são: destacar o Nome, Habitat, Vias de Transmissão, Patogênia, Sintomas 

e Diagnóstico, observação de Imagens e verificação do Ciclo Biológico. 

 

Figura 6 - Ancilostomídeos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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As Figuras 7 e 8 representam os estágios parasitários entre ovo e fase adulta 

dos vermes adultos Ancilostomídeos, fotografado pela câmera Canon Power Shot 

A75®. 

Figura 7 - Ovo de Ancilostomídeos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 8 - Verme adulto Ancilostomídeos. 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Na Figura 9 demonstra de forma simplificada e interativa a principal via de 

infecção do parasita. 

 

Figura 9 - Ciclo Biológico Ancilostomídeos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

No parasita Ascaris lumbricóidesos principais objetivos a serem alcançado 

pelos usuários são: destacar o Nome, Habitat, Vias de Transmissão, Patogênia, 

Sintomas e Diagnóstico, observação de Imagens de e verificação do Ciclo Biológico. 

 

Figura 10 - Ovo Ascaris lumbricoides 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Na seleção de imagens abaixo (Figuras 11,12 e 13) foram selecionadas 

algumas imagens de ovos de Ascaris lumbricoides, em diferentes técnicas de 

isolamento do parasita. Através desta seleção é possível visualizar detalhes 

morfológicos. Este recurso favorece a distinção dos demais parasitas.  

 

Figura 11 - Ovo de Ascaris lumbricoides (método Hoffmann) 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 12 - Ascaris lumbricoides infértil 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 13 - Ovo de Ascaris lumbricoides encontrado através do Método Kato 

Katz 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

No ícone Ciclo (Figura 14) tem como objetivo principal descrever aos alunos 

passo a passo do trajeto do Ascaris lumbricoides e dar uma ideia de diferentes 

orgãos  percorrido pelo parasitas; detalhe fundamental para auxiliar na compreensão 

da sintomatologia do hospedeiro. 

 

Figura 14 - Ciclo Biológico 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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No módulo Enterobius vermicularis (Figura 15) é possível observar com 

destaque algumas estruturas, o Habitat do Parasita, Vias de Transmissão, Patogenia 

e Sintomas, Diagnóstico, Imagens e Ciclo Biológico.  

 

Figura 15 – Fêmea Enterobius vermicularis adulto encontrada de pelo método 

Hoffmann 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Na seção imagens foi possível selecionar sete imagens entre ovos e vermes 

adultos. Nesse quadro (Figura 16) é possível visualizar ovos de Enterobius 

vermicularis pelo método Swab Anal (Fita gomada), fotografado pela câmera Canon 

Power Shot A35.  
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Figura 16 - Ovos de Enterobius vermicularis pelo método Swab Anal (Fita 

gomada) 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Na citação do parasita Enterobius vermicularis um banco de imagens foi 

montado a fim de atingir os principais objetivos a serem alcançado pelos usuários 

que são: destacara morfologia e ciclo biológico; do parasita fatores importantes para 

diferenciar dos demais parasitas existentes (Figuras 17 a 23). 

 

Figura 17 - Ovo embrionado de Enterobius vermicularis encontrado pelo 

método Hoffmann 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 18 - Fêmea do Enterobius vermicularis, encontrado pelo método de 

Hoffmann,verifica-se a cauda afilada 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 19 - Raríssimo verme macho de Enterobius vermicularis encontrado no 

método de Hoffmann 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 20 - Porção posterior de um macho de Enterobius vermicularis, note a 

presença de um espículo copulador no macho 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 21 - Fêmea grávida esmagada de Enterobius vermicularis levada à 

microscopia óptica corada com lugol 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 22 - Vista panorâmica de uma fêmea grávida esmagada de Enterobius 

vermicularis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

O principal objetivo na elaboração do Ciclo biológico (Figura 23) do 

Enterobius vermicularis presente nesse software é ter uma visão mais didática sobre 

as vias de transmissão do parasita. 

 

Figura 23 - Ciclo biológico Enterobius vermicularis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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O parasita Hymenolepis nana (Figura 24), os objetivos propostos são facilitar 

a compreensão do Habitat do Parasita, Vias de Transmissão, Patogenia e Sintomas 

Diagnóstico, Imagens e Ciclo Biológico. 

 

Figura 24 - Ovo de Hymenolepis nana 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

No link imagens (Figuras 25 e 26) é possível ver a fotografia de um ovo de 

Hymenolepis nana, corada com lugol através do método Hoffmann. 

 

Figura 25 - Ovo de Hymenolepis nana 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 



42 

 

Figura 26 - Ovo de Hymenolepis nana, corada com lugol, através do método 

Hoffmann 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

No ícone Ciclo Biológico da Hymenolepis nana é importante ressaltar as 

principais características durante o ciclo do parasita e facilitar o entendimento das 

suas diferentes fases (Figura 27). 

 

Figura 27 - Ciclo Biológico Hymenolepis nana 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Para o Shistosoma mansoni (Figura 28) os temas abordados têm por objetivo: 

Descrever a Morfologia Vias de Transmissão parasitária, Sintomatologia, 

Diagnóstico, apresentar um acervo de Imagens e através de movimentos auxiliar na 

compreensão do Ciclo do parasita. 

 

Figura 28 - Schistosoma mansoni adulto 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

Um dos principais métodos para a pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni 

é o método Kato Katz (Figura 29). 

 

Figura 29 - Ovo de Schistosoma mansoni método Kato Katz 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Outro método usual para a pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni 

(Figura 30) é através do método Hoffmann corado com lugol, nessa imagem é 

possível notar nitidamente o espículo. 

 

Figura 30 - Ovo Schistosoma mansoni 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

O objetivo principal é demonstrar o Ovo de Schistosoma mansoni (Figura 31), 

visualizado através do método Hoffmann e corado com lugol, nessa imagem é 

possível ver nitidamente o espículo. Fotografia realizada pela câmera Canon Power 

Shot A35. 
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Figura 31 - Schistosoma mansoni 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Raríssima imagem da eclosão de um ovo de Schistosoma mansoni(Figura 

32), revela o momento da liberação do Miracídio. 

 

Figura 32 - Miracídio do Shistosoma mansoni 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

É relevante demonstrar ao aluno a Cercária do Schistosoma mansoni (Figura 

33), forma infectante do parasita, note a cauda bifurcada. 
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Figura 33 - Cercária de Schistosoma mansoni 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Outra imagem interessante do Schistosoma é sua forma adulta ou na sua 

fase sexuada presente no hospedeiro. 

 

Figura 34 - Schistosoma adulto 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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O objetivo principal da animação do Ciclo Biológico (Figura 35) é contribuir 

para o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos abordados, facilitando o 

entendimento do complexo estudo dos parasitas. 

Figura 35 - Ciclo Shistosoma mansoni 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

Um parasita que merece ser estudado é o helminto Strogyloides stercolaris 

(Figura 36) através do recurso do software, espera se favorecer o estudo e 

compreensão relevando assuntos como: Habitat,Vias de Transmissão, Patogenia e 

Sintomas, Imagens e Ciclo biológico. 

Figura 36 - Larva Strongyloides stercoralis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Na seção imagens foi possível separar 4 fotos de larvas de Strongyloides 

stercoralis (Figura 37,38,39 e 40 ), utilizado o método Hoffmann. 

 

Figura 37 - Larva Strongyloides stercoralis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 38 - Larvas de Strongyloides stercoralis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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É importante ver na  Figura 39 abaixo a Larva de Strongyloides stercoralis, 

utilizando o método Hoffmann e corada pelo lugol, detalhes como: Primórdio genital, 

bulbo do esôfago, vestíbulo bucal curto. 

Figura 39 - Larvas de Strongyloides stercoralis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

 O ciclo do Strongyloides stercoralis (Figura 40 )   é bastante complexo, com o 

auxilio do software facilitara a compreensão e o entendimento 

 

Figura 40 - O ciclo do Strongyloides stercoralis 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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A Taenia sp é um parasita que através da exploração do Software facilitara o 

entendimento como: Habitat, Vias de Transmissão, Patogenia e Sintomas, Imagens 

e Ciclo biológico. 

Figura 41 - A Taenia sp 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Ovo de Taenia sp (Figura 42), pelo método Hoffmann, corado com lugol. 

 

Figura 42 - Ovo de Taenia sp, visualizado pelo método Hoffmann 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 43 - Proglote deTaenia sp Grávida 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 44 - Ramificações uterina de uma proglote grávida de Taenia 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 45 - Escolex (cabeça), da Taenia saginata 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 46 - Escolex (cabeça), da Taenia solium note a presença de acúleos 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 47 - Ramificações uterina de uma proglote grávida de Taenia sp 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Espera se que o aluno com o auxilio do software seja possível distinguir 

através de animações o ciclo da Taenia solium e da Taenia saginata (Figura 48) e 

compreender sobre a diferença entre hospedeiro intermediário e hospedeiro 

definitivo. 

Figura 48 - Ciclo da Taenia solium da Taenia saginata 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 



54 

 

A imagem abaixo se refere ao ovo Trichuris trichiura (Figura 49), trata-se de 

um helminto que se apresenta dimorfismo sexual na forma de macho e fêmea, e que 

mais precisamente se encontra com maior frequência os ovos no exame 

protoparasitológico. Através do uso do Software facilitará o entendimento como: 

Habitat, Vias de Transmissão, Patogenia e Sintomas, Imagens e Ciclo biológico. 

 

Figura 49 - Ovo Trichuris trichiura 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

O método Hoffmann e o corante lugol são ferramentas básicas para a 

pesquisa de ovos de helmintos inclusive ovos de Trichuris trichiura,nessa imagem 

(Figura 50) é possível ver nitidamente os tampões hialinos do parasita. 
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Figura 50 - Ovo Trichuris trichiura 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Outro método relevante para a pesquisa de ovos de Trichuris trichiura é o 

método Kato Katz, abaixo a imagem (Figura 51)de um ovo na microscopia óptica. 

 

Figura 51 - Ovo de Trichuris trichiura pelo método Kato Katz 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

O ovo de Trichuris trichiura através do método de Hoffmann e corado pelo 

lugol são facilmente encontrados na rotina de laboratório o objetivo principal com a 

fotografia é auxiliar a distinguir a morfologia do Trichuris trichiura dos demais 



56 

 

parasitas, abaixo (Figura 52) uma imagem tirada em microscopia óptica com uma 

câmera digital Nikon Coolpix. 

 

Figura 52 - Ovo de Trichuris trichiura 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

No ícone ciclo biológico (Figura 53) é possível facilitar e entender as principais 

formas de infecção do Trichuris trichura com o auxilio de animação. 

 

Figura 53 - Ciclo Biológico Trichuris trichiura 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Definem-se protozoários (Figura 54) como seres unicelulares. Nessa seção 

seria possível estudar alguns protozoários de maior prevalência. Serão abordados, 

Entamoeba histolytica e Giardia lamblia.  

 

Figura 54 - Definição de Protozoários 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Nessa pagina é possível estudar o Entamoeba histolytica que pode ser 

patogênico ao homem;através desse capitulo espera se que o aluno aprenda o 

Nome do parasita, Habitat, Vias de Transmissão, Diagnóstico, Imagens e Ciclo 

Biológico (em movimento). 

Na apresentação desse quadro é possível aprender sobre a Entamoeba 

histolytica, protozoário causador da amebíase, doença responsável por milhares de 

mortes ao ano. 
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Figura 55 - Cisto da Entamoeba histolytica 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

A Imagem abaixo (Figura 56) refere- se a um cisto de Entamoeba histolytica, 

obtida através do método Hoffmann e corada pelo lugol, visualizado ao microscópio 

óptico. Note a presença visível de corpo cromatóide e núcleos que pode variar de 1 

a 4. 

 

Figura 56 - Cisto de Entamoeba histolytica 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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O ciclo da Entamoeba histolytica é um tanto complexo, com o auxilio do 

software foi possível a maior compreensão do aluno em todo processo parasitário 

(figura 57). 

Figura 57 - O ciclo da Entamoeba histolytica 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Um outro parasita que merece destaque é o protozoário Giardia lamblia 

(figura 58), através desse software será possível estudar com maior facilidade o 

Nome, Habitat, Vias de Transmissão e Patogenia, Sintomas, Diagnóstico, Imagens e 

Ciclo Biológico (em movimento). 
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Figura 58 - Cisto de Giardia lamblia ( forma infectante do parasita) 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Na divisão imagens foi possível selecionar 6 fotos de laminas positivas para 

Giardia lamblia através dos métodos Hoffmann, Faust e a Fresco. No quadro abaixo 

(Figura 59) é possível visualizar uma Giardia lamblia na sua forma trofozoíta ou 

vegetativa através do exame a fresco. 

 

Figura 59 – Trofozoíta Giardia lamblia Método á Fresco 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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A idéia de relatar imagens é por ser uma importante ferramenta para assimilar 

detalhes morfológicos e estruturais dos parasitas e facilitar o aprendizado do aluno 

(figura 60). 

 

Figura 60 - Imagem de uma Giardia lamblia, pelo método Hoffmann, corada 

pelo lugol, levada a microscopia óptica 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 61 - Imagem dos cistos de Giardia lamblia, obtidas pelo método 

Hoffmann, corada pelo lugol 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 62 - Imagem do cisto de Giardia lamblia, obtidas pelo método Hoffmann, 

corada pelo lugol 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 63 - Imagem dos cistos de Giardia lamblia, obtidas pelo método Faust, 

corada pelo lugol levada a microscopia óptica 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 64 - Imagem de dois cistos (forma infectante), de Giardia lamblia, 

obtidas pelo método Hoffmann, corada pelo lugol 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

 Espera- seque com o auxilio do recurso do software seja possível visualizar 

todo estágio do Ciclo biológico da Giardia lamblia (Figura 65), revelando de forma 

detalhada o estudo   do parasita. 

 

Figura 65 - Ciclo biológico da Giardia lamblia 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Na imagem abaixo, ocorre a descrição das principais técnicas usuais para 

pesquisa coproparasitologico:Método Anal Swab (Figura 66), Método de Faust 

(Figura 67 ), Método de Hoffmann (Figura 68), Método de Kato Katz ( Figura 69).38 

 

Figura 66 - Método Anal Swab 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 67 - Método de Faust 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 68 - Método de Hoffmann 

 

Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Figura 69 - Método de Kato-Katz 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 
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Figura 70 – Dimensões dos principais enteroparasitas 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Na seção Glossário é possível encontrar o significado de alguns termos 

utilizado em parasitologia. 

 

Figura 71 - Glossário 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 

Nas Referências temos o material consultado para a construção do contexto 

do software. Para criação do software foram utilizados principalmente livros sobre 
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Parasitologia Humana encontrados na Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz De Sampaio 

Junior da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (FCMS/PUC-SP). Com o auxílio de exemplares online, foi 

possível elaborar textos, organizar imagens obtidas de meu acervo e de minha 

autoria, que auxiliaram a construção e complementação do software. 39-41 

 

Figura 72 - Referências 

 
Fonte: Software elaborado pelo autor. 

 
4.2 Avaliações de Qualidade do Software pela equipe de TI 

 

O projeto foi submetido à avaliação técnica de TI, que avaliou a qualidade do 

software segundo características da ISO/IEC 9126-1 e NBR 13596, com os 

seguintes parâmetros: 
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Tabela 1 - Parâmetros de Avaliação da Qualidade do Software (ISO/IEC 9126-1 

e NBR 13596) 

 
Satisfatório= S 
Insatisfatório= I 
Não Sabe= NS 

OBSERVAÇÕES 

Trabalho apresentado no Laboratório de 
informática em um computador específico, 
execução 

S 
 
 

Todos os programas no 
computador em testes estão 
atualizados em 06/03/2015 

Flash 13.1 S 
Executando com velocidade 
normal, não houve falha na 
apresentação. 

Funcionalidade, Usabilidade, Eficiência, 
Manutenbilidade, funcionalidade, 
usabilidade, eficiência e portabilidade 

S  

Confiabilidade, Portabilidade, Confiabilidade, 
estabilidade NS 

Poderá (faculdade) ocorrer 
incompatibilidade com 
futuros Flash. 
Confiável- não foi 
apresentado testes em 
máquinas inferiores e 
superiores. 

Fonte: Do próprio autor 

 

A equipe ressaltou que o software apresentou excelente qualidade e pode ser 

compartilhado em redes, para o desempenho não ser prejudicado. 

Quanto à clareza, foi considerado ótimo nos quesitos compreensão sem a 

presença do instrutor, clareza das alternativas possíveis de comando, coesão de 

linguagem e gramática, clareza na exposição de informações, clareza na transição 

entre partes do programa e/ou lições e clareza de diagramas e gráficos. 

Na abordagem documentação, foi considerado ótimo quanto à quantidade da 

sugestão para uso didático e, quanto á indicação pré-requisitos, tais como: faixa 

etária ou nível de instrução, exercícios que devem atender ao programa, etc. 

Outros aspectos foram avaliados positivamente. Quanto ao grau de 

especificação dos objetivos educacionais, veracidade das informações apresentadas 

no programa, apropriação dos sons utilizados nos eventos e da interface, da forma 

como apresenta erros de funcionamento do sistema, da sequência lógica da 

apresentação de frases, o software foi avaliado como ótimo. 
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4.3 Avaliações dos Questionários pelos alunos 

 

Após o desenvolvimento do software este foi apresentado aos alunos da escola 

técnica APOLO em Sorocaba/SP, junto ao curso de Patologia Clínica.  Não houve 

divisão de grupos para a execução das atividades e todos os alunos receberam uma 

cópia do software para estudo. 

A constituição da amostra foi heterogênea constituída de 16,27% de alunos 

sexo masculino e 83,72% do sexo feminino, com idade entre 17 e 38 anos. 

Os alunos tiveram um período de 30 dias para se dedicarem ao estudo e 

trabalharem com o software. Antes e após esse período eles foram submetidos a um 

questionário de conhecimento sobre o conteúdo de parasitologia, para que o 

desempenho pudesse ser avaliado e comparado. Durante a aplicação dos 

questionários foram dadas as informações necessárias para que os alunos 

respondessem as questões. Foram aplicados três questionários aos alunos, dois 

deles estão diretamente relacionados ao conhecimento dos assuntos referentes ao 

estudo da parasitologia clínica e um deles relativo à qualidade do software 

desenvolvido e aplicado aos alunos. O software foi utilizado como auxiliar didático 

para o conhecimento dos assuntos estudados. 

Para isso contamos com um questionário Pré-Teste constituído de dez 

questões objetivas referentes à parasitologia aplicados antes do uso do software 

(TABELA 2). Um questionário Pós-Teste constituído por dez questões alternativas 

de conhecimento parasitológico aplicado após o uso do software virtual de 

parasitologia (TABELA 3). Um questionário de avaliação do software constituído por 

dez questões em escala Likert36 (TABELA 4). 

As questões contempladas no questionário Pré-Teste foram direcionadas ao 

conhecimento relativo a identificação dos protozoários, ciclo biológico dos parasitas 

e modo de transmissão, bem como, diagnóstico  e morfologia dos parasitas. A média 

de acertos do questionário pré-teste foi de 1,72 + 0,18, sendo que 56 alunos erraram 

mais de cinco questões no total e somente 4 alunos acertaram mais de 5 questões 

no total de questões. 

Analisando os dados do questionário Pré-Teste, pudemos observar que os 

alunos tinham pouco conhecimento quanto à identificação sobre protozoários. Foi 

observado que 88% (n=52) dos alunos não sabiam definir protozoários e apenas 

12% (n=7) souberam a sua definição. 



70 

 

Tabela 2 - Questionário Pré-Teste 

Pré-teste: n =59   ACERTOS 

 

ERROS 

 

Nº 

alunos 

% Nº 

alunos 

% 

1)Dos parasitas listados abaixo, identifique o protozoário? 

 

7 12% 52 88% 

2)Uma criança apresenta tosse constante. Ao fazer um exame 

parasitológico foi constada a infecção por um verme que 

apresenta fase pulmonar. Assinale a alternativa que inclui um 

parasita que não realiza ciclo pulmonar? 

 

5 9% 54 91% 

3)A pesquisa de Enterobius vermicularis é feita em amostra 

 

11 19% 48 81% 

4) Os ovos de Schistosoma mansoni encontrados nas fezes 

são reconhecidos por uma característica peculiar dessa 

espécie, que é? 

 

 

28 47% 31 53% 

5)Dos enteroparasitas citados abaixo, assinale o que 

apresenta ovos em forma de pequenos barris alongados, com 

tampões polares característicos,os quais são eliminados  

juntamente com as fezes do hospedeiro parasitado : 

6 11% 53 89% 

6) A amebíase é contraída por ingestão de alimentos ou água 

contaminada com: 

9 15% 50 85% 

7) O modo de transmissão da Ascaridíase é: 8 14% 51 86% 

8) Para o diagnóstico laboratorial de Strongyloides 

stercoralis,é realizada a busca de : 

10 17% 49 83% 

9) A diferenciação da Taenia spp, na prática , baseia-se na 

observação morfológica das ramificações uterinas de seus 

anéis ( proglotes). A espécie que apresenta poucas 

ramificações dendríticas e muitas ramificações dicotômicas, 

são respectivamente:   

7 12% 52 88% 

10) Impedir que as larvas penetrem na pele,que os ovos 

caiam na água e destruir os caramujos são formas de 

controlar a transmissão da : 

12 21% 47 79% 

Fonte: Do próprio autor 
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Quando abordados sobre ciclos biológicos: “Uma criança apresenta tosse 

constante. Ao fazer um exame parasitológico foi constada a infecção por um verme 

que apresenta fase pulmonar. Assinale a alternativa que inclui um parasita que não 

realiza ciclo pulmonar”, 91% dos alunos desconheciam o assunto (n=54) e 9% (n=5) 

referiram Hymenolepis nana, acertando corretamente a questão. Este conhecimento 

é importante devido ao fato de que este parasita não depende da fase pulmonar em 

seu ciclo biológico, uma exceção entre os demais parasitas apresentados na 

questão número 1 do questionário. 

Com relação aos assuntos “A pesquisa de Enterobius vermicularis é feita em 

amostra”, somente 19% dos alunos (n=11) conheciam o método swab anal e 81% 

(n=48), desconheciam o assunto. Este conhecimento é de caráter prático para 

detecção de ovos de Enterobius vermicularis na parte técnica de diagnóstico. 

Quanto questionados sobre assuntos de morfologia dos ovos dos parasitas: 

“O ovos de Schistosoma mansoni encontrados nas fezes são reconhecidos por uma 

característica peculiar dessa espécie, que é”, pudemos verificar que 47% dos alunos 

conheciam sobre as verminoses (n=28)e 53% dos alunos (n=31) desconheciam a 

estrutura da Espícula como responsável pela diferenciação e característica dos ovos 

dessa espécie.  

Referente à morfologia de ovos dos enteroparasitasa questão citada “Dos 

enteroparasitas citados abaixo, assinale o que apresenta ovos em forma de 

pequenos barris alongados, com tampões polares característicos,os quais são 

eliminados juntamente com as fezes do hospedeiro parasitado”, houve 11% de 

acertos n= 6 e 89% de erros correspondentes n=52, importante na descrição da 

caraterísticas dos diferentes parasitas, parte da aptidão do profissional técnico de 

parasitologia. 

Quanto a pergunta “A amebíase é contraída por ingestão de alimentos ou 

água contaminada com” a respostas assertivas foram de nove alunos (15 %) e 50 

alunos (85 %) erraram a questão. A importância do conhecimento das formas e vias 

de contaminação por amebas se dá ao fato desta ser uma das enteroparasitoses 

que levam os indivíduos ao óbito, quando não diagnosticada corretamente.  

Quanto ao conhecimento relativo ao“Modo de transmissão da Ascaridíase” 

verificou-se que n=51dos alunos (86%) erraram e 8 (14%) acertaram a questão. 

Essa questão e de grande relevância, pois auxilia o aluno a entender o ciclo do 

parasita. 
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Para a questão “O diagnóstico laboratorial de Strongyloides stercoralis é 

realizado pela busca de” obtivemos um total de 17% de acertos (n=10) em relação a 

83% de erros (n= 49). Essa questão do conhecimento sobre Rabtditóides que 

determina a fase infectante do parasita assume importância do conhecimento do 

parasita e seu ciclo. 

Questionados sobre “A diferenciação da Taenia spp, na prática , baseia-se na 

observação morfológica das ramificações uterinas de seus anéis (proglotes). A 

espécie que apresenta poucas ramificações dendríticas e muitas ramificações 

dicotômicas, são respectivamente”  O resultado da resposta foi de 7 acertos (12%) e 

52 erros (88%). A resposta correta era Taenia solium e Taenia saginata. O 

conhecimento desta questão assume importância sobre diferenciação morfológica 

do parasita, sendo que a Taenia solium pode evoluir para a doença de cisticercose. 

Em relação à questão, “Impedir que as larvas penetrem na pele,que os ovos 

caiam na água e destruir os caramujos são formas de controlar a transmissão da“ 

verificou-se um resultado em que 12 alunos acertaram ( 21%) e 47 alunos erraram a 

questão (79%). Este conhecimento assume importância no entendimento da 

esquistossomose. 

Após a distribuição e manuseio do software foi aplicado aos alunos um 

questionário de avaliação Pós-Teste com questões sobre o conhecimento 

relacionado a parasitologia clínica, constituído de 10 questões (TABELA 3). 

Quanto a questão“Dos parasitas listados abaixo, identifique o protozoário 

flagelado” houve 79% de acertos (n=47) e 12% de erros (n=29), indicando melhora 

no conhecimento relativo à identificação do protozoário Giardia lamblia. 

Quando perguntado aos alunos, “Uma criança apresenta tosse constante. Ao 

fazer um exame parasitológico foi constada a infecção por um verme que apresenta 

fase pulmonar. Assinale a alternativa referente ao possível parasita”, houve 54% de 

acertos (n=32) em relação a identificação de Ascaris lumbricoides e 46% de  erros 

(n=27). 

 Sobre a questão“Quando coleta-se amostra da região perianal pelo método 

da fita adesiva (Swab Anal), o material é indicado para realizar o exame 

parasitológico para o diagnostico das parasitoses causadas por”, houve 71% de 

acertos (n=42)na pesquisa de Enterobius vermicularis e 29% de erros (n=17) 

Quanto ao conhecimento sobre “Os ovos de Schistosoma mansoni 

encontrados nas fezes são reconhecidos por uma característica peculiar dessa 
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espécie”, houve 47% de acertos (n=28) e 53% de erros (n=31), não souberam 

identificar a característica morfológica do parasita. 

Quanto ao conhecimento “O aspecto do ovo é típico, em forma de um 

pequeno barril é alongado, mede 52 a 57 µm de comprimento e 22 a 24 µm de 

largura, com tampões polares (tampões hialinos), característicos.A casca é de 

espessura média.Essa definição refere-se ao”, houve 84% de acertos (n=50) na 

identificação de Trichuris trichura e 16% de erros (n=9) na identificação. 

 

Tabela 3 - Questionário: Pós Teste 

Pós-teste: n =59 Acertos % Erros % 

1)Dos parasitas listados abaixo, identifique o protozoário 
flagelado : 

47 79% 12 21% 

2)Uma criança apresenta tosse constante. Ao fazer um exame 
parasitológico foi constada a infecção por um verme que 
apresenta fase pulmonar.? Assinale a alternativa referente ao 
possível parasita: 

32 54% 27 46% 

3)Quando coleta-se amostra da região perianal pelo método da 
fita adesiva (Swab Anal), o material é indicado para realizar o 
exame parasitológico para o diagnostico das parasitoses 
causadas por: 

42 71% 17 29% 

4)Os ovos de Schistosoma mansoni encontrados nas fezes são 
reconhecidos por uma característica peculiar dessa espécie, 
que é? 

28 47% 31 53% 

5)O aspecto do ovo é típico, em forma de um pequeno barril. É 
alongado, mede 52 a 57 µm de comprimento e 22 a 24 µm de 
largura, com tampões polares (tampões hialinos), 
característicos. A casca e de espessura média. Essa definição 
refere-se ao: 

50 84% 9 16% 

6)Doença  causada por , um protozoário , muitas vezes sua 
contaminação ocorre através de água contaminada , 
responsável por uma doença intestinal e as vezes pode evoluir 
para fase extra intestinal. Dos parasitas abaixo assinale qual é o 
mais indicado para essa patologia  

51 86% 8 14% 

7)Assinale  qual método a seguir é mais indicado para pesquisa 
de Ascaris lumbricóides : 

41 70% 18 30% 

8)Quando existe a indicação para pesquisa de Strongyloides 
stercoralis, deve se realizara pesquisa de : 

48 81% 13 19% 

9) A transmissão da Taenia saginata para o homem  é feita 
principalmente  por meio de : 

 
51 

 
86% 

 
8 

 
14% 

10)Para o diagnostico de esquistossomose o método 
parasitológico de fezes mais indicado em inquéritos 
coproscópicos em investigações epidemiológicas, devido sua 
facilidade operacional em campo e por permitir a quantificação 
de ovos por grama de fezes, é: 

45 65% 14 35% 

Fonte: Do próprio autor 

 

Quanto ao conhecimento sobre “Doença causada por um protozoário, muitas 

vezes sua contaminação ocorre através de água contaminada, responsável por uma 
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doença intestinal e às vezes pode evoluir para fase extra intestinal. Dos parasitas 

abaixo assinale qual é o mais indicado para essa patologia” houve86% de acertos 

(n=51) a identificação da Entamoeba histolytica e 14% de  erros (n=8). 

Quanto ao conhecimento sobre “Assinale qual método a seguir é mais 

indicado para pesquisa de Ascaris lumbricoides”, 70% dos alunos acertaram a 

questão (n=41) e 30% dos alunos erraram a questão (n=18) quanto a identificação 

por Kato Katz e Hoffmann. 

Quando perguntados “Quando existe a indicação para pesquisa de 

Strongyloides stercoralis, deve-se realizara pesquisa de”, houve 81% de acertos 

(n=48) em relação ao conhecimento de larvas rabditoides e 19% de erros (n=13) 

Sobre a pergunta“A transmissão da Taenia saginata para o homem é feita 

principalmente  por meio de” houve 86% de acertos (n=51) em relação a 

contaminação da  carne de bovinos e 14% de  erros (n=8) 

“Para o diagnostico de esquistossomose o método parasitológico de fezes 

mais indicado em inquéritos coproscópicos em investigações epidemiológicas, 

devido sua facilidade operacional em campo e por permitir a quantificação de ovos 

por grama de fezes, é” houve 65% de acertos (n=45) em relação ao método de Kato 

Katz e 35% de erros (n=14). 

De acordo com os resultados Pós Teste, verificou-se uma melhora 

significativa no aproveitamento dos conteúdos abordados no questionário pós- teste, 

após o uso do software. Verificou-se que a média de acertos dos alunos foi de 7,3+ 

0,17 sendo que, seis alunos acertaram menos de 6 questões no total e 53 alunos  

acertaram mais de 6 questões no total de questões. 

Na Tabela 4 verificou-se que houve melhora da proporção de acertos no pós-

teste após a aplicação do software em relação aos conhecimentos de parasitologia 

clínica.  59,5% dos indivíduos que erraram anteriormente no questionário pré-teste 

acertaram o pós-teste indicando melhora no aproveitamento cognitivo dos 

indivíduos. 6,5% dos indivíduos que acertaram questões no pré-teste apresentaram 

erros nas questões do pós-teste, segundo o teste de McNemar (p<0,0001). 
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Tabela 4 - Método estatístico 

 

 

 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

Para descrevermos a intensidade da concordância entre dois métodos de 

classificação (por ex. dois testes de diagnóstico), utilizamos a medida Kappa que é 

baseada no número de respostas concordantes, ou seja, no número de casos cujo 

resultado é o mesmo Esta medida de concordância tem como valor máximo o 1, 

onde este valor 1 representa total concordância e os valores próximos e até abaixo 

de 0, indicam nenhuma concordância, ou a concordância foi exatamente a esperada 

pelo acaso. Um eventual valor de Kappa menor que zero, negativo, sugere que a 

concordância encontrada foi menor daquela esperada por acaso. Sugere, portanto, 

discordância, mas seu valor não tem interpretação como intensidade de 

discordância. 

 

Proporção de concordância entre acertos 140+64 = 0,34 ou 34%. 

600 

 

Proporção de discordância 357+39= 0,66 ou 66%.  

    600 

Proporção de acertos pré e erros pós 39= 0,065 ou 6,5%.  

600 

 

Proporção de erros pré e acertos pós 357= 0,595 ou 59,5 %.  

 600 

 

Enquanto o teste de Kappa não mostrou concordância (Kappa= - 0.044     

Z=0.024) (P<0,0060), o teste de Mc Nemar mostrou discordância significante X² =     

253.750     (P<0,0001). 

 Pós-Teste 
Total 

Pré-Teste Acertos Erros 

Acertos 64 39 103 

Erros 357 140 497 

Total 421 179 600 
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Pode-se observar que houve piora de 6,5% dos alunos no pós-teste e 

melhora de 59,5% dos alunos no pós-teste, após a utilização do software.  

Quanto a avaliação do software pelos alunos (APÊNDICE C), todos os alunos 

(100%) acharam que o software é de fácil manuseio, que o conteúdo é de fácil 

compreensão, que as animações e uso de imagem contribuíram para a 

compreensão dos assuntos abordados (TABELA 5) . 

Os alunos também apontaram que os gráficos utilizados são de ajuda para a 

compreensão do assunto de parasitologia e que a utilização deste tipo de recurso 

facilita a visualização dos fenômenos parasitológicos. 

Ressaltaram ainda que o uso do software reforça e complementa o conteúdo 

de Parasitologia, que o software estimula a busca por bibliografia complementar e 

acreditam que o software deverá ser utilizado não somente nos horários de estudos 

complementares da disciplina (em casa) como também deve ser utilizado durante as 

aulas de Parasitologia. 

Os alunos também reforçaram que o uso desse software no curso de 

parasitologia não pode ser dispensado. 

Os alunos descreveram as vantagens e desvantagens do uso do software. 

Quanto às vantagens, apontaram que o software facilita o estudo de parasitologia 

(71% dos alunos). A presença de imagens fotográficas facilita a utilização e 

identificação dos parasitas (14% dos alunos). O uso de animações no ciclo biológico 

ajudou na compreensão do assunto (11%). Somente 4% dos alunos não opinaram a 

respeito. 

Quanto às desvantagens, 8% dos alunos entenderam que a versão do 

software é incompatível com alguns computadores, 73% dos alunos entenderam que 

o software poderia ter englobado mais parasitas, 16% dos alunos entenderam que o 

software deveria ter mais fotos e 3% dos alunos não opinaram a respeito. 
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Tabela 5 - Análise do Software 

 
Concordo         
fortemente Concordo Indeciso Discordo Discordo 

Fortemente 

 
Nº 
alunos % Nº 

alunos % Nº 
alunos % Nº 

alunos % Nº 
alunos % 

1-O software é de 
fácil manuseio? 59 100%         

2-O conteúdo do 
software é de fácil 
compreensão? 

55 93% 4 7%       

3- As animações 
contribuem para a 
compreensão do 
assunto 
abordado? 

52 88% 5 10% 3 2%     

4- As imagens 
facilitaram a 
compreensão do 
assunto 
abordado? 

56 95% 3 5%       

5- Os gráficos 
facilitaram a 
compreensão do 
assunto 
abordado? 

53 90% 4 7% 2 3%     

6- A utilização 
desse tipo de 
recurso facilita a 
visualização dos 
fenômenos 
parasitológicos? 

58 98 1 2%       

7- O software 
estimula a busca 
por bibliografia 
complementar? 

57 97% 2 3%       

8- O uso desse 
software no curso 
de parasitologia 
pode ser 
dispensado? 

      55 93% 4 7% 

9- O uso do 
software no 
reforça e 
complementará o 
conteúdo de 
Parasitologia? 

52 88% 6 10% 1 2%     

10- O software 
deverá ser 
utilizado não 
somente em casa, 
mas também 
durante aula de 
Parasitologia? 

48 81% 8 13% 3 6%     

Fonte: Do próprio autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

O modo de ensinar tem evoluído através dos tempos, e toda transformação 

passa por inquietações, reflexões e mudanças de concepção. O ensino e a 

aprendizagem, atualmente, envolvem ação, reflexão e estratégias de ensino por 

parte do professor. Muitos docentes já perceberam que precisam lançar mão de 

técnicas que aumentem a participação e a aprendizagem do aluno. 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.12 

A inserção do computador nas escolas, como instrumento de ensino adicional 

às aulas convencionais, vem crescendo progressivamente em todo o mundo. 

Naturalmente, sua utilização tem se tornado uma tendência global. 32 

A modalidade do ensino tradicional 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. Esse cenário tem passado por 

modificações ao longo dos anos, e a participação ativa do aluno em seu aprendizado 

tem sido mais produtiva do que apenas a informação do professor. 15 

Segundo Fonseca et al.19 e Ramos20 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. 

A principal finalidade da elaboração de um software educacional, no ponto de 

vista de Jucá21 e Kreutzet al.29 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 projeto “Elaboração de um Atlas Virtual de Parasitologia e aplicação no 

Curso Técnico Patologia Clínica” permite o ensino através de imagens fotográficas e 

dinâmicas, assim como na prática clínica. Dessa forma o entendimento e 

identificação de estruturas parasitárias são facilitados, auxiliando na aprendizagem, 

podendo despertar ainda mais o interesse do aluno. 
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O conteúdo do software foi trabalhado de forma não-linear, o que aumenta a 

motivação dos alunos, a possibilidade de troca de informações e a interação entre 

os estudantes. Também potencializa a liberdade intelectual, a flexibilidade e a 

criatividade de navegar por diferentes caminhos e construir seus conhecimentos de 

forma ativa, respeitando o ritmo próprio de cada indivíduo.  

Segundo Chao e Böhm42 nesta última década os atlas educacionais 

passaram a apresentar seu conteúdo em formato digital, possibilitando o acesso às 

informações através de computadores pessoais ou portáteis. Estes atlas oferecem 

maiores possibilidades de recursos visuais e interativos ao usuário, o que faz com 

que sejam cada vez mais utilizados por estudantes e profissionais.  

Mesmo com os esforços direcionados para a melhoria dos atlas de papel, os 

atlas digitais vêm apresentando vantagens significativas, tais como: a possibilidade 

de interagir com o objeto e um maior realismo das estruturas anatômicas. O baixo 

custo, em relação a um atlas digital, também possibilitaria que um maior número de 

pessoas tivesse acesso ao atlas. 43Essa ferramenta educacional permite aos 

indivíduos que ao utilizar o atlas virtual possam apresentar  melhor rendimento no 

aprendizado, pois o usuário fica livre para construir seus próprios significados, 

podendo interagir e permanecer o tempo que for necessário na aplicação, 

explorando todos os recursos disponíveis que lhe forem úteis.44 

Em nosso trabalho verificamos os alunos tiveram melhora de desempenho 

após a utilização do software, apesar do curto período de tempo que foi 

disponibilizado aos alunos para estudo com o software. Segundo a teoria da 

flexibilidade cognitiva de Spiro e Jehng22deve-se permitir que o aluno acesse várias 

vezes à mesma informação, mas com finalidades diversas, por um tempo maior de 

acesso a hipermídia perspectivando, assim, a mesma informação através de 

diferentes ângulos, o que lhe vai possibilitar obter uma visão multifacetada do 

assunto e uma compreensão mais profunda dos assuntos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com análise realizada sobre os dados coletados, conclui-se que o software 

atingiu os objetivos de aprendizagem propostos e despertou o interesse aos alunos, 

para sua utilização. Através dos questionários foi constatado que o conhecimento da 

parasitologia melhorou após o uso do software.Esse software, segundo os 

avaliadores, é indispensável para o aprendizado de Parasitologia Clínica e pode ser 

utilizado como coadjuvante no processo de ensino aprendizagem dos alunos em 

diferentes níveis de escolaridade. 
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APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 1ª VIA 

 

Título do Projeto: Elaboração de Software Educativo para o Ensino Técnico de 

Parasitologia Humana 

Pesquisador Responsável: Wendel Tadeu da Silva 

Este projeto tem o objetivo elaborar um software educacional para auxiliar o ensino 

da Parasitologia Clínica.  

Os sujeitos desta experimentação serão abordados primeiramente numa avaliação 

que mensurará o valor pedagógico do software, e posteriormente, num questionário 

qualitativo e quantitativo a respeito da utilização do software como ferramenta 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. As informações colhidas serão 

mantidas em sigilo e o nome dos entrevistados não será divulgado.  

Eu______________________________________R.G________________declaro 

estar ciente do exposto acima e desejo participar espontaneamente da pesquisa do 

aluno  Wendel Tadeu da Silva Projeto Apresentado ao Programa de Mestrado em 

Educação nas Profissões da Saúde. Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Campus Sorocaba. 

Coordenada pela ProfªDrª Mércia Tancredo Toledo. 

 

Sorocaba, _____de_______ de 2014. 

Nome do aluno:_____________________________________ 

Assinatura_________________________________________ 

 

Eu, __________________________, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto ao participante. 

Ass: ___________________________________     Data: ___/____/____. 

Telefone:(___) ______________ 

1ª Via – Pesquisador / 2ª Via – Aluno 

Este é um documento em 2 vias, uma pertence a você e a outra deve ficar arquivada 

com o pesquisador. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 2ª VIA 

 

Título do Projeto: Elaboração de Software Educativo para o ensino Técnico de 

Parasitologia Humana 

Pesquisador Responsável: Wendel Tadeu da Silva 

Este projeto tem o objetivo elaborar um software educacional para auxiliar o ensino 

da Parasitologia Clínica.  

Os sujeitos desta experimentação serão abordados primeiramente numa avaliação 

que mensurará o valor pedagógico do software, e posteriormente, num questionário 

qualitativo e quantitativo a respeito da utilização do software como ferramenta 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. As informações colhidas serão 

mantidas em sigilo e o nome dos entrevistados não será divulgado.  

Eu______________________________________R.G________________declaro 

estar ciente do exposto acima e desejo participar espontaneamente da pesquisa dos 

aluno Wendel Tadeu da Silva Projeto Apresentado ao Programa de Mestrado em 

Educação nas Profissões da Saúde. Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Campus Sorocaba. 

Coordenada pela ProfªDrª Mércia Tancredo Toledo. 

Sorocaba, _____de_______ de 2014. 

Nome do aluno:_____________________________________ 

Assinatura_________________________________________ 

Eu, __________________________, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto ao participante. 

Ass: ___________________________________     Data: ___/____/____. 

Telefone: (___) ______________ 

1ª Via – Pesquisador / 2ª Via – Aluno 

Este é um documento em 2 vias, uma pertence a você e a outra deve ficar arquivada 

com o pesquisador. 
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APÊNDICE B - AVALIAÇÃO PRÉ-TESTE DE PARASITOLOGIA 

 

1) Dos parasitas listados abaixo, identifique o protozoário? 

a) Strongyloides 

b) Giardia 

c) Enterobius 

d) Taenia 

2) Uma criança apresenta tosse constante. Ao fazer um exame parasitológico foi 

constada a infecção por um verme que apresenta fase pulmonar.Assinale a 

alternativa que inclui um parasita que não realiza ciclo pulmonar? 

a) Ascaris 

b) Hymenolepis 

c) Necator 

d) Ancylostoma 

 

3) A pesquisa de Enterobius vermicularis é feita em amostra: 

a) De fezes recentes 

b) Única de fezes 

c) De fezes liquidas 

d) De Swab Anal 

 

4) Os ovos de Schistosoma mansoni encontrados nas fezes são reconhecidos 

por uma característica peculiar dessa espécie, que é? 

a) Membrana maminolada 

b) Espícula central 

c) Núcleo central 

d) Espícula lateral 

5) Dos enteroparasitas citados abaixo, assinale o que apresenta ovos em forma 

de pequenos barris alongados, com tampões polares característicos, os quais 

são eliminados juntamente com as fezes do hospedeiro parasitado : 

a) Ascaris lumbricóides 

b) Trichiuris trichiura 

c) Taenia sp 

d) Giardia lamblia 
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6) A amebíase é contraída por ingestão de alimentos ou água contaminada com: 

a) Larvas de Entamoeba histolytica 

b) Ovos de Entamoeba histolytica 

c) Cistos de Entamoeba histolytica 

d) Ovos de Entamoeba coli 

 

7) O modo de transmissão da Ascaridíase é: 

a) Ingestão de larvas infectantes através de alimentos contaminados 

b) Ingestão de ovos infectados 

c) Contato pessoa a pessoa 

d) Transfusão sangüínea 

8) Para o diagnostico laboratorial de Strongyloides stercoralis , é realizada a 

busca de : 

a) Ovos  

b) Cistos 

c) Larvas rabditóides 

d) Cercárias 

 

9) A identificação de Taenia sp, na prática baseia-se na observação morfológica 

das ramificações uterinas de seus anéis ( proglotes ). A espécie que 

apresenta poucas ramificações dendríticas e muitas ramificações dicotômicas, 

são respectivamente 

a) Taenia solium e Taenia saginata 

b) Shistosoma mansoni e Taenia saginata 

c) Taenia solium e Enterobius vermicularis 

d) Taenia sp e Hymenolepis 

10)Impedir que as larvas penetrem na pele, que os ovos caiam na  água e 

destruir os caramujos são forma de controlar a transmissão da:  

a)Giardíase 

     b) Esquistossomose 

     c) Ascaridíase 

      d) Cisticercose  
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APÊNDICE C - AVALIAÇÃO PÓS-TESTE DE PARASITOLOGIA 

 

 Nome :                                                           Modulo                         Data   . 

 

1) Quando existe a indicação para a pesquisa de Strongyloides stercoralis, deve-se 

realizar pesquisa de: 

a) Ovos utilizando método Faust (Flutuação ) 

b) Ovo, utilizando método Swab Anal ( Fita adesiva) 

c) Cistos, utilizando método direto 

d) Larvas, utilizando o método Baermam- Moraes ( Termo Hidro Tropismo) 

  

2) Quando coleta- se amostra da região perianal pelo método da fita adesiva 

(Swab Anal ) , o material  é indicado para realizar o exame parasitológico 

para diagnostico das parasitose causadas por: 

a) Giardia lamblia e Enterobius vermicularis 

b) Strongyloides stercolaris e Ascaris lumbricoides 

c) Enterobius vermicularis eTaenia saginata 

d) Ancylostoma duodenale e Taenia solium 

3) Dos parasitas a seguir, apenas um é helminto. Assinale –o: 

a) Giardia lamblia 

b) Entamoeba coli 

c) Entamoeba histolytica 

d) Hymenolepis nana 

 

4) A transmissão da Taenia saginata para o homem é feita principalmente 

por meio de: 

a) Carne bovina crua, mal passada e contaminada 

b) Água contaminada 

c) Carne de porco crua contaminada 

d) Frutos do mar 
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5) O modo de transmissão da giardíase é: 

a) Ingestão de larvas infectantes, através de alimentos contaminados 

b) Ingestão de ovos infectados 

c) Ingestão dos cistos do protozoário, principalmente através de água e 

alimentos contaminados 

d) Transfusão de sangue 

6) O Ancylostoma é um parasita intestinal que provoca o ´Amarelão ``doença 

que se pode adquirir: 

a) Comendo carne de porco mal cozida 

b) Comendo carne bovina contaminada 

c) Por picada de pernilongo 

d) Andando descalço 

7) Na pesquisa de Entamoeba histolytica nos exames de fezes, buscamos 

encontrar nas fezes líquidas e nas fezes formadas respectivamente: 

a) Trofozoítos e cistos 

b) Trofozoítos e ovos 

c) Ovos e cistos 

d) Trofozoítos, larvas e ovos 

8) Existem vários métodos parasitológicos de fezes que permitem a 

identificação de ovos, larvas e formas adultas de alguns parasitas. A 

técnica de Hoffmann é utilizada para identificar preferencialmente: 

a) Ovos de Ascaris lumbricóides 

b) Larvas de Strongyloides stercoralis 

c) Trofozoítas de Giardia lamblia 

d) Trofozoíta de Entamoeba coli 

9) Para o diagnostico de esquistossomose, o método parasitológico de fezes 

mais indicado em inquéritos coproscópios e em investigações 

epidemiológicas, devido a sua facilidade operacional em campo por 

permitir a quantificação de ovos por grama de fezes , é: 

a) Método Swab Anal 

b) Método Kato Katz 

c) Método Faust( Flutuação ) 

d) Método de Hoffman  
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10)  O Aspecto do ovo étípico, em forma de pequeno barril. É alongado, 

mede 52 a 57 µm de comprimento e 22 a 24 µm de largura, com 

tampões polares (tampões hialinos),característicos . 

A casca é de espessura média. 

Essa definição refere-se ao: 

a) Strongyloides stercolaris 

b) Trichuris trichiura 

c) Hymenolepis nana 

d) Giardia lamblia 
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APÊNDICE D - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO SOFTWARE 

1.O software é de fácil manuseio. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

2.O conteúdo do software é de fácil compreensão. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

3.As animações contribuem para a compreensão do assunto abordado. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

4. As imagens facilitaram a compreensão do assunto abordado. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

 

5.Os gráficos facilitaram a compreensão do assunto abordado. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 
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6. A utilização deste tipo de recurso facilita a visualização dos fenômenos 

parasitológicos. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

7. O software estimula a busca por bibliografia complementar. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

8. O uso deste software no curso de parasitologia pode ser dispensado. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

9. O uso do software (fora da sala de aula) reforça e complementará o conteúdo 

de Parasitologia. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 
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10. O software deverá ser utilizado somente durante as aulas de Parasitologia. 

Concordo Fortemente ( ) 

Concordo  ( ) 

Indeciso  ( ) 

Discordo  ( ) 

Discordo Fortemente ( ) 

 

Descreva as vantagens e desvantagens do uso do software 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Apresente suas críticas, comentários e/ou sugestões 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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