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RESUMO

Os fenômenos celulares e moleculares complexos são desafiadores para o ensino no contexto da educação médica atual. As metodologias 
baseadas em problemáticas clínicas, presentes em projetos acadêmicos bem estruturados, podem oferecer maior motivação aos estudantes na 
busca mais eficiente do processo de aprendizagem. Nesse sentido, o uso extensivo de tecnologias educacionais modernas apresenta 
potencialidades importantes para o ensino médico, principalmente aquelas que valorizam a aprendizagem auto-dirigida mais dinâmica, 
fomentando o desenvolvimento do pensamento crítico e habilidades analíticas. Nesse contexto, e ensino de imunologia, uma ciência de base 
experimental com implicações diretas nas questões clínicas de diversas doenças infecciosas e não-infecciosas, se apresenta como um importante 
desafio. Essa área do conhecimento se organiza com conceitos complexos com forte conteúdo interdisciplinar, com geração de conhecimento em 
ritmo exponencial nas últimas décadas e com abordagens de mecanismos fisiopatológicos complexos que necessitam de abstração, a partir de 
fenômenos concretos, por parte dos estudantes. Recentemente, desenvolvemos recursos computacionais em formato de animação, que 
abordam os temas “microepidemias de doença de Chagas oral” e “resposta inflamatória na distrofia muscular de Duchenne”. Nós produzimos 
também um protótipo de jogo sobre as funções de células T reguladoras (Treg), denominado T-reg, que aborda a maturação de células Treg, uma 
importante subpopulação linfocitária com importante papel na resposta imune, particularmente em eventos autoimunes. Com o objetivo de criar 
novos recursos computacionais visando ao ensino e teste posterior da aprendizagem em imunologia médica, ao conjunto de recursos já gerados, 
decidimos agregar mais dois distintos: um em formato de mapa de conceitos e o outro em formato de hipertexto. Para o primeiro, informações 
conceituais sobre o tema “anticorpos monoclonais” foram integradas para a estruturação em formato de mapa de conceitos. Os principais 
conceitos abordaram as questões do sistema imune como alvo de imunoterapia e as terapias atuais com anticorpos monoclonais e o controle da 
resposta imune em doenças inflamatórias. Para o recurso em formato de hipertexto, abordou-se os estudos e recursos audiovisuais sobre as 
células Treg. Os hiperlinks apontam principalmente o desenvolvimento e mecanismos funcionais de ação das células Treg no controle de eventos 
imunológicos em doenças autoimunes, alergias e câncer, além de contextualização de seu potencial uso terapêutico. Nós acreditamos que esses 
novos recursos desenvolvidos podem ser testados comparativamente como novos métodos de ensino e aprendizagem com estudantes de 
imunologia médica. Além disso, esses recursos poderão compor potencialmente uma nova abordagem educacional na disciplina de imunologia 
médica presente em estruturas curriculares integradas que valorizam abordagens baseadas em problemáticas clínicas.
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