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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Anatomia Patológica 

 
A Anatomia Patológica segundo Marília Varela (2014) é a especialidade responsável pela análise 

morfológica e molecular de órgãos, tecidos e células, com o objetivo de determinar ou contribuir decisivamente 
para o diagnóstico de lesões.  

A Anatomia Patológica como Especialidade médica, segundo Rosa Carneiro (2017), inter-relaciona-se com 
a generalidade das especialidades médicas e cirúrgicas no estabelecimento do diagnóstico, na identificação dos 
fatores de prognóstico das doenças, reconhecimento de alvos terapêuticos e, também, na sua prevenção. Tem, 
ainda, uma intervenção relevante na avaliação da qualidade dos cuidados Médicos prestados e do funcionamento 
hospitalar. 

 

1.2 - Graduação e o ensino da Anatomia Patológica 

 
O ensino da Patologia tem papel fundamental na formação médica, por ser o principal elo entre as ciências 

básicas e a prática clínica, assim como referência para a pesquisa científica. Apesar de sua grande importância, a 
pesquisa internacional realizada por Mattick (2004) relata preocupações acerca do ensino de patologia na 
graduação pois, constatou-se que muitos estudantes após a formação não possuem os conhecimentos sobre esse 
tema necessário a prática médica. Em aspectos gerais, o foco desse problema está relacionado à falta de 
visibilidade da patologia de tecidos no ensino, e a precária forma de avaliação, por se tratar de uma ciência 
majoritariamente prática. Como proposta de solução para essa questão, os pesquisadores constataram a 
necessidade de se integrar novos recursos tecnológicos a fim de trazer maior visibilidade e diversidade para o 
ensino dessa disciplina. Já em âmbito nacional, a pesquisa realizada por Pereira (2018) sobre o ensino da patologia 
no Brasil mostra baixa competência nos estudos, professores reconhecem que aulas descontextualizadas não 
estimulam o interesse pela especialidade nem preparam estudantes para interação com patologistas e serviços 
de anatomia patológica. Para os infectologistas desse estudo, falta percepção da importância da patologia na 
graduação, o que para patologistas gera dificuldades na interação com infectologistas, resultando em 
preenchimento incompleto de solicitação de exames histopatológicos, dificuldade na interpretação de laudos e 
envio inadequado de amostras. Infectologistas e patologistas acreditam que mais aulas práticas, maior integração 
com a clínica e a presença do patologista em outros cenários de aprendizagem aumentem o interesse pela 
patologia. Todos os professores, infectologistas e patologistas pesquisados nesse estudo reconheceram a 
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existência de lacunas no ensino-aprendizagem na disciplina de patologia na graduação médica e a necessidade de 
reformulação para torná-la uma especialidade mais interessante e alinhada à realidade profissional.  

 

1.3 - Aprendizagem móvel 

 
A aprendizagem móvel ou m-Learnig é caracterizada por Quinn (2000) como a união da computação móvel 

com o e-learnig, em outras palavras, a junção da utilização de dispositivos portáteis com a aprendizagem facilitada 
pelos dispositivos de tecnologia da informação e comunicações – aprendizagem em movimento. Esse modelo de 
aprendizado está cada vez mais atuante. Em países desenvolvidos os aplicativos educacionais têm crescido de 
forma exponencial. Esses aplicativos fornecem novas ferramentas para atividades pedagógicas como anotação, 
cálculo, redação e criação de conteúdo, revisão, atividades, dentre outros.   

Um estudo recente promovido pela Mckinsey & Company (2012) constatou que, em 2011, foram baixados 
mais de 270 milhões de aplicativos pedagógicos – um aumento de mais de dez vezes desde 2009. Embora poucos 
desses aplicativos educacionais tenham sido projetados para atender metas curriculares, podendo ser usados na 
sala de aula ou em casa, a maioria objetiva sobretudo a aprendizagem informal segundo o grupo Global System 
for Mobile Communication, GMSA, (2011). No entanto, com o aumento do uso de dispositivos móveis em 
ambientes de educação formal, os aplicativos deverão tornar-se uma parte importante dos novos cenários de 
aprendizagem. Isso é benéfico pois, em vez de investir na mesma série de livros didáticos, ou gastar tempo e 
materiais com recursos pedagógicos obsoletos, por exemplo, os educadores podem escolher adotar aplicativos 
customizados para atender às necessidades de cada turma, empoderando assim a aprendizagem personalizada, 
que deverá caracterizar a educação no futuro.  

Nesse cenário, a UNESCO (2017) relatou que a aprendizagem móvel apresenta atributos exclusivos, se 
comparada à aprendizagem convencional, pois ela é pessoal, portátil, colaborativa, interativa, contextual e 
situada; ela enfatiza a “aprendizagem instantânea”, já que a instrução pode ocorrer em qualquer lugar e a 
qualquer momento. Além disso, ela pode servir de apoio às aprendizagens formal e informal, tendo assim um 
enorme potencial para transformar a forma de se oferecer educação e treinamento.  

 

1.4 - Aprendizagem móvel durante a pandemia da covid-19 

 
Em virtude da alta taxa de transmissibilidade do COVID-19 evidenciou-se a necessidade de ser estipular 

um isolamento social para frear a sua transmissão e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. 
Nesse contexto, a educação à distância tomou outras dimensões durante o período da pandemia - que no 

Brasil em março de 2021 completa 1 ano de disseminação do vírus - muitos recursos didáticos foram produzidos 
para o ensino emergencial, os centros educacionais tiveram que se reinventar para manter a qualidade de ensino 
mesmo sem dispor de aulas presenciais e laboratórios. Nesse contexto, a tecnologia é um grande suporte - 
especificamente os aplicativos móveis, que são essenciais para a continuidade dos estudos em diversas 
instituições e para a readequação e disponibilização de novos cenários de ensino-aprendizagem. Um exemplo 
desse papel importantíssimo dos aplicativos móveis ocorre no contexto de ausência das aulas práticas de 
anatomia. Sem essas aulas, aplicativos com realidade virtual para celular, como por exemplo, o “Anatomy Learning 
– Atlas de Anatomia 3D”, são essenciais para a completude do aprendizado. 

 

1.5 - Aplicativos móveis de anatomia patológica 

 
Na área de Anatomia Patológica, que envolve necessariamente a histologia e a anatomia, existem poucos 

recursos desse tipo para incrementar o ensino, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) possui uma 
plataforma digital, denominada AnatPat – Unicamp, onde estão disponibilizadas imagens de lâminas histológicas 
e breves explicações acerca da patologia demonstrada, porém essa plataforma possui um caráter 
explicativo/elucidativo. Não foi encontrado nenhum aplicativo, para exercitar e memorizar o conteúdo, do tipo 
QUIZ de Anatomia Patológica, como o proposto pelo projeto, nas plataformas de aplicativos móveis - App Store e 
Play Store. Portanto, mediante o supracitado, mostra-se essencial a introdução de novas estratégias educacionais, 
como por exemplo a criação de um aplicativo, para reverter a baixa competência acadêmica nessa área pois, a 
facilidade de obtenção do conteúdo de anatomia patológica atrelado à ludicidade de um “game”, apresenta o 
aplicativo Quiz de anatomia patológica um eficiente meio de ensino-aprendizagem. 
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1.6 - Gamificação 

 
A gamificação segundo Kapp (2012) consiste na utilização de elementos dos games – tais como estratégias, 

pensamentos e problematizações – fora do contexto de games, com o intuito de promover a aprendizagem, 
motivando os indivíduos a alguma ação e auxiliando na solução de problemas e interação com outros indivíduos. 
Segundo Mattar (2010) os métodos tradicionais de ensino não conseguem mais envolver os alunos em nenhum 
nível, nem mesmo na educação online, as habilidades aprendidas e praticadas com os jogos são pouco 
desenvolvidas nas escolas, e talvez por isso os jogos despertem ainda uma sensação ameaçadora no meio 
educacional. A tradição educacional de transmissão de conhecimento não encontra terreno fértil entre os jovens 
que, por outro lado, não encontram o conhecimento apenas nas escolas. O conhecimento está disponível em 
qualquer lugar e a qualquer momento. 

Mediante esse cenário, o game pode ser uma estratégia motivadora nas escolas e ambientes de 
aprendizado. O prazer e o engajamento podem estar associados à aprendizagem, em uma linguagem e 
comunicação compatíveis com a realidade atual. Isto é, diversão e seriedade caminham lado a lado nesse cenário. 
Koster (2004) define o conceito de diversão como aprender em determinado contexto em que não há pressão e 
imposição. “Diversão, para ele, é o feedback que o cérebro nos fornece quando estamos absorvendo padrões para 
objetivos de aprendizagem”. De certa forma, os jogos proporcionam exatamente essa diversão com 
aprendizagem.  

A utilização de certos elementos de games fora do ambiente dos jogos estimula a motivação dos 
indivíduos, auxiliando na solução de problemas e promovendo a aprendizagem. Essa conceituação é a 
gamificação, que, segundo Fardo (2013), “trata-se de um fenômeno emergente, que deriva da popularidade dos 
games e de suas capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas e potencializar as aprendizagens 
nas diversas áreas do conhecimento e na vida dos indivíduos”. Nesse sentido, a gamificação pode aumentar a 
participação dos alunos extraindo os elementos agradáveis e divertidos dos jogos de forma adaptada ao ensino. 

Nesse contexto, e consoante a Resolução CNE/CES nº 3 (2014), que estimula a utilização de diversos 
cenários de ensino-aprendizagem e a integração de conteúdo, o nosso trabalho visa somar recursos disponíveis 
para o estudo da Anatomia Patológica mediante a criação desse aplicativo no modelo de questionário (QUIZ), cuja 
ludicidade dentro do contexto de gamificação permitirá maior fixação e memorização dos aspectos essenciais da 
matéria para o exercício da profissão médica bem como trará mais motivação para os estudantes envolvidos. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 - Conceito do aplicativo 

 

O aplicativo é composto por blocos de 
questões divididas por temáticas - selecionadas a 
partir dos conteúdos essenciais de anatomia 
patológica constantes na ementa da disciplina 
MD443 – Introdução à Anatomia Patológica. Em 
cada bloco de questões serão apresentadas imagens 
de lâminas e órgãos, e a partir disso, o usuário 
deverá julgar alternativas e escolher a que indica a 
patologia demonstrada e/ou outras características 
relacionadas à problemática apresentada. Ao final de 
cada bloco de atividades, o usuário receberá um 
feedback com a sua porcentagem de acertos e, 
munido desses dados, poderá acessar resumos 
referentes ao conteúdo menos acertado.  

 

 

Identidade Visual do Aplicativo Atual 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15874&Itemid=
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2.2 – Etapas da Metodologia 

 

• Os resumos e blocos de questões autorais foram produzidos em parceria com docentes do Departamento 
de Anatomia Patológica da Unicamp, seguindo a lista de conteúdos essenciais designados para a Disciplina 
MD443 – Introdução à Anatomia Patológica e as competências que, segundo essa ementa,  o aluno deve 
ter ao final do curso; 

• O aplicativo foi desenvolvido por profissionais da área de programação parceiros do grupo de pesquisa;  

• As imagens selecionadas no site “anatpat.unicamp.br” passaram por um processo de tratamento no 
“photoshop” a fim de que sejam destacadas características essenciais da imagem para resolução das 
questões; 

• O aplicativo será testado em turmas a serem selecionadas com o critério único de estarem cursando a 
disciplina MD443 – Introdução à Anatomia Patológica Anatomia Patológica, na Unicamp, sendo 
disponibilizado durante o desenvolvimento da disciplina e o desempenho dos alunos ao final do semestre 
será comparado com o desempenho das turmas anteriores que não tiveram acesso a essa ferramenta;   

• Será disponibilizado um questionário anônimo de opinião sobre o aplicativo; 

• Os dados serão compilados em planilhas do Excel; 

• A finalização do projeto será dada pela produção de um artigo com a compilação dos dados, exposição 
dos resultados por meio da publicação. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na ocasião de confecção desse artigo de submissão para o XXX congresso de Iniciação Científica da 

UNICAMP – 2022, os resultados ainda não estão disponíveis pois o aplicativo ainda está em fase de confecção e 

testagem. Porém, para a ocasião do evento os dados já estarão disponibilizados.  
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