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RESUMO

Um desafio central ao ensino da imunologia médica se refere à organização e apresentação didática dos diversos conceitos presentes no vasto 
conhecimento gerado na disciplina nos últimos anos. Nesse contexto, tem sido postulado que um aprendizado mais eficaz para o estudante de 
medicina ocorre quando associado a situações clínicas, favorecendo o ensino fundamentado em evidências. Além disso, recursos educacionais 
audiovisuais, associados às atividades didáticas tradicionais, parecem motivar a comunicação entre professores e alunos, tornando-se centrais 
para um melhor entendimento de processos complexos em contextos clínicos. Dessa forma, esse estudo objetiva desenvolver recursos 
computacionais, baseados em contextos clínicos específicos, para teste como abordagem metodológica alternativa para o ensino de imunologia 
médica. A construção desses recursos educacionais é realizada a partir de pesquisa bibliográfica e construção de roteiros que buscam 
contextualizar problemáticas clínicas. Esses roteiros formam a base para a geração de hipertextos e e-book que permitem associar figuras e 
animações, que serão utilizados em atividades tutoriais que envolvem simulações, testes tipo quizz e jogos. Assim, a partir de levantamento 
bibliográfico definiu-se quatro situações clínicas atuais para a construção dos roteiros: microepidemias de doença de Chagas oral, lesões 
autoimunes da febre reumática, resposta inflamatória na distrofia muscular de Duchenne, funções e aplicações terapêuticas de células T 
reguladoras. Para cada uma dessas situações clínicas definidas construiu-se roteiros-base em que abordam o contexto clínico da doença, os 
diversos grupos celulares e funções imunes afetadas, os mecanismos patológicos, assim como as condutas de imunodiagnóstico e 
imunoterapêuticas. Em seguida, esses roteiros bases foram associados a storyboards e narrativas ou vídeo-aulas para orientação da montagem 
dos recursos educacionais audiovisuais em formato interativo. Esses dados resultaram na geração de dois recursos de animação que abordam, 
respectivamente, o evento de ingestão de alimento contaminado e suas consequências na temática de microepidemias de doença de Chagas oral, 
e o evento inflamatório que tem o macrófago e seus produtos como componentes centrais das lesões musculares na distrofia muscular de 
Duchenne. Além disso, gerou-se um protótipo de jogo sobre as funções de células T reguladoras (Treg), denominado T-reg, que aborda 
inicialmente a maturação de células Treg. Após a geração e correção desses recursos audiovisuais, a etapa final consistirá de avaliação sobre os 
aspectos de conteúdo, usabilidade, interatividade e clareza, visando à aplicação em testes de eficiência como instrumento de ensino-
aprendizagem com alunos de Imunologia Médica. Dessa forma, acreditamos que esses recursos poderão, em conjunto, contribuir para a 
composição de modernos métodos educacionais nas estruturas curriculares que valorizam as estratégias integradas e transversais baseadas em 
problemáticas clínicas.
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