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Resumo 
 

O eletrocardiograma (ECG) é um dos procedimentos de diagnóstico mais utilizados na 

medicina, e assim, é essencial que os alunos de graduação em medicina aprendam a interpretá-

lo corretamente, enquanto ainda estão em treinamento. Naturalmente, os alunos passam pelo 

aprendizado clássico (Ex: palestras e aulas expositivas). No entanto, geralmente não são 

treinados eficientemente na interpretação de ECG. A este respeito, metodologias e 

ferramentas de suporte educacional na prática médica, como o software educacional, devem 

ser consideradas como abordagem valiosa para fins de treinamento médico. Esta tese de 

Doutorado aborda o desenvolvimento de um simulador (VETOECG) que permite o ensino 

experiencial, para que alunos possam relacionar a projeções dos vetores elétricos cardíacos, 

por intermédio da manipulação da orientação espacial do coração e as repercussões em suas 

respectivas ondas no ECG. Além disso, esta Tese relata um experimento formal (pré/pós-teste 

com grupo controle randomizado) para avaliar empiricamente a eficácia educacional 

(learning effetiveness) da ferramenta e análises dos fatores subjetivos de percepção dos alunos 

em relação à motivação, experiência de usuário e aprendizagem recolhidas através de 

questionários. Os resultados indicaram que o simulador tem eficácia de aprendizado positiva 

em comparação com as metodologias tradicionais (diferença estatisticamente significativa, p-

valor <0.0001*, com mediana de 38,5 pontos e intervalo interquartílico 23,1 a 46,2 pontos) 

utilizadas para aprendizagem no estudo proposto. Pode-se constatar ainda, que o simulador é 

adequado nas mais diversas dimensões, pois foram avaliadas positivamente: em termos de 

motivação (88,15%), experiência de usuário (76%) e aprendizagem (96,5%).  

 

 

 

 

Palavras-chave: Eletrocardiograma; ECG; Eletrofisiologia; Software Educacional; ensino 

auxiliado por computador; simulação por computador. 
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Abstract 

The electrocardiogram (ECG) is one of the most commonly used diagnostic procedures in 

medicine, so it is essential that undergraduate medical students learn to interpret it correctly 

while they are still in training. Of course, students go through classical learning (ex: lectures 

and lectures). However, they are generally not efficiently trained in ECG interpretation. In 

this regard, educational support methodologies and tools in medical practice, such as 

educational software, should be considered as a valuable approach for medical training 

purposes. This thesis deals with the development of a simulator (VETOECG) that allows 

experiential teaching, so that students can relate to projections of the cardiac electrical vectors, 

through the manipulation of the spatial orientation of the heart and the repercussions in their 

respective waves in the ECG. In addition, this thesis reports a formal experiment (pre / post-

test with a randomized control group) to evaluate empirically the learning effetiveness of the 

tool and analyzes the subjective factors of students' perception regarding motivation, user 

experience and collected through questionnaires. The results indicated that the simulator has 

positive learning efficacy compared to traditional methodologies (statistically significant 

difference, p-value <0.0001 *, median of 38.5 points and interquartile range 23.1 to 46.2 

points) used for learning in the proposed study. It can be verified that the simulator is adequate 

in the most diverse dimensions, since they were evaluated positively: in terms of motivation 

(88.15%), user experience (76%) and learning (96.5%).  

 

 

Keywords: Electrocardiogram; Electrophysiology; Educational Software; computer aided 

teaching; computer simulation. 
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I - INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO. 

O eletrocardiograma (ECG) é um dos exames médicos complementares mais 

utilizados (FELDMAN, 2004) cujo objetivo é detectar e avaliar anormalidades cardíacas 

por intermédio do registro de ondas, que são mudanças no potencial elétrico entre dois 

pontos gerados durante a atividade elétrica do coração (GUYTON, 2011). O ECG é um 

exame de baixo custo, de fácil e rápida execução, livre de risco, e que fornece informações 

valiosas para o profissional de saúde, sendo assim uma importante ferramenta de 

diagnóstico da saúde do paciente (ECGNOW, 2017).  

É possível verificar, na literatura, a relevância da aprendizagem do ECG, em virtude 

de sua importância no dia a dia dos profissionais de saúde e na tomada de decisões clínicas 

(FENT, 2015)(O’DONNELL, 2006) (HATALA, 2003) (ZHANG, 2013) (MAHLER et 

al, 2011). Por ser um dos exames mais utilizados e por fornecer informações importantes 

sobre a atividade cardíaca, é essencial que estudantes de graduação médica aprendam a 

interpretar adequadamente este exame enquanto ainda frequentam aulas e atividades da 

universidade. No entanto, apesar da importância do ECG, os paradigmas educacionais 

atualmente utilizados ou os formatos educacionais mais empregados para ensinar a 

interpretação deste exame durante o treinamento universitário do médico, geralmente são 

permeados pelas metodologias tradicionais (ex: através de leituras, rodas de conversas e 

palestras. (O’DONNELL, 2006; MAHLER  et al, 2011; PATUWO,2007).   

Entretanto, a principal limitação das metodologias tradicionais é proporcionar pouca 

correlação entre as formas de onda do ECG e a natureza tridimensional real do coração. 

As propriedades geométricas do coração sadio produzem um eletrocardiograma normal, 

bem como os desvios do normal, que produzem traçados patológicos que não são 

facilmente imaginados, o que torna difícil entender os mecanismos eletrofisiológicos 

(PATUWO, 2007). 

Novas metodologias e técnicas são utilizadas com o intuito de melhorar o processo 

de ensino e aprendizagem. Neste contexto, pode-se enquadrar os softwares educacionais, 

cuja demanda está crescendo exponencialmente com o aumento do interesse na Internet, 

reforma educacional e ensino à distância (SUTHERS, 1999).  

Os softwares educacionais já estão sendo aplicados em diversas áreas do 

conhecimento, tais como: treinamento musical (FIGUEIREDO, 2009); ensino de física 

(SOUZA-CONCILIO, 2012); em Educação Ambiental através de jogos educativos e 
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modelos educacionais (ROSA, 2009) (SILVA, 2007); como agir ou se comportar em 

ataques terroristas (CHITTARO, 2015); na fisioterapia por meio do uso de jogos com 

Microsoft Kinect (JOSE, 2012) (DEFAVARI, 2012); e na saúde pública, com o emprego 

de um jogo sério, que ajuda na conscientização da população sobre a importância e as 

dificuldades da doação de sangue (PONTES, 2012). 

O processo de dar sentido à experiência direta é chamado de aprendizagem 

experiencial (ITIN, 1999), e está sendo reconhecida como uma poderosa estratégia 

instrucional e facilitador da aprendizagem (WANGENHEIM, 2012). Entre os vários tipos 

de aprendizagem experiencial, podem ser usados software educacionais tais como 

simuladores e serious games. O software educacional pode ser uma alternativa na busca 

da melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos aspectos teóricos e práticos do 

eletrocardiograma (ECG). 

A utilização do software educacional tem algumas vantagens significativas, por 

exemplo: 1) permite a prática em cenários virtuais, evitando possíveis consequências de 

erros cometidos em cenários reais (WANGENHEIM, 2016); 2) fornece "aprender 

fazendo" em situações realistas (CONNOLLY et al, 2012), porque permite uma 

experiência prática singular; 3) os alunos podem aprender a seu próprio ritmo, 

permitindo-lhes lidar com divergências durante o processo de aprendizagem, de modo 

que não serão restritos a interagir com seu instrutor e/ou colegas (WANGENHEIM, 

2009). 

Tendo em vista a importância da correta interpretação de ECG para a medicina, além 

disso, do fato do seu aprendizado está acontecendo tradicionalmente permeado pelas 

metodologias tradicionais de ensino, verificou-se então a possibilidade de melhorar o seu 

ensino por meio da inserção de softwares educacionais, pois estes possuem vantagens 

significativas quando comparados com outros métodos de ensino (CHAVES, 2015; 

WANGENHEIM, 2009).  

Assim foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL)(PONTES,2018),    

para ter uma visão do estado da arte acerca do uso do software educacional para o ensino 

de ECG e identificar: 1) quais softwares foram projetados com objetivo educacional de 

ensino de ECG ou àqueles os quais, mesmo que não tenham sido projetados para esta 

finalidade, tenham sido usados para este fim; 2) como eles estão disponibilizados para 

acesso ao software; 3) quais os assuntos abordados por eles; 4) suas tarefas de 

aprendizagem de ensino, que refere-se às tarefas a serem realizadas durante a sua 



 
 

 3 

experiência de aprendizagem (BASKAS, 2012); e 5) saber como foram avaliados em 

relação ao treinamento e/ou aprendizado.   

Os resultados da RSL, (PONTES,2018), mostraram um número crescente de 

pesquisas na área de software educacional para ensino de ECG desde 2000, com 12 dos 

17 estudos. Outro aspecto importante é que não foi encontrado qualquer software 

educacional com a mesma finalidade do proposto neste estudo. Assim, o problema desta 

pesquisa é: O uso de um simulador educacional pode melhorar o aprendizado de 

interpretação de ECG, baseado na orientação espacial do coração? 

Este trabalho aborda o desenvolvimento de um simulador (VETOECG) que permite 

o ensino experiencial, de forma que os alunos podem relacionar as projeções dos vetores 

elétricos cardíacos, por intermédio da manipulação da orientação espacial do coração, e 

as repercussões em suas respectivas ondas no ECG. Também relata um experimento 

formal (pré/pós-teste com grupo controle randomizado) para avaliar empiricamente sua 

eficácia educacional (learning effetiveness), e análises dos fatores subjetivos de 

percepção dos alunos em relação à motivação, experiência de usuário e aprendizagem, 

através de questionários. 

Os resultados de aprendizagem foram avaliados qualitativamente baseados em uma 

escala ordinal e quantitativamente em uma escala racional, para uma analise mais precisa 

da significância dos valores obtidos pelos classificadores estatísticos e computacionais 

oriundos das medidas de desempenho adotadas no estudo, assim, avaliando o 

desempenho dos grupos experimental e controle.  

Por fim, foram aplicadas técnicas de inteligência computacional, através do uso de 

redes bayesianas (RB), nos dados obtidos das avaliações de treinamento e aprendizagem, 

para identificar quais fatores influenciam no processo cognitivo de aprendizagem através 

da correlação dos dados.  

 

1.2. HIPÓTESE 

Em virtude do crescimento da pesquisa do ensino de ECG e tendo em vista a 

inexistência de um software educacional que ensine as projeções dos vetores elétricos 

cardíacos e as repercussões em suas respectivas ondas no ECG, conforme verificado na 

RSL (PONTES, 2018); além da pequena quantidade de estudos que realizam 

metodologias de investigação com experimentos de maior nível de evidência, a fim de 

extrair conclusões mais precisas, para possibilitar a comprovação ou não dos benefícios 
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da inclusão de softwares educacionais como uma estratégia instrutiva eficaz e eficiente 

para o ensino e aprendizagem; esta tese tem a seguinte hipótese: “O uso de um simulador 

educacional para o apoio ao ensino de ECG baseado na orientação espacial do coração é 

eficaz para melhorar a aprendizagem dos alunos em relação a esta área de conhecimento”.  

 

A partir desta hipótese podem-se levantar as seguintes questões de pesquisa: 

(1)  Utilizar o simulador (VETOECG) aumenta a eficácia de aprendizagem de ECG? 

(2) Como é a eficácia de aprendizagem de ECG utilizando o simulador (VETOECG) 

comparado com as metodologias tradicionais? 

(3) O simulador (VETOECG) é considerado adequado para o objetivo ao qual ele foi 

desenvolvido em termos de motivação, experiência de usuário, e aprendizagem do 

conteúdo? 

(4) É possível verificar a relevância do foi aprendido através do simulador 

(VETOECG)? 

(5) O simulador é atrativo? 

(6) Quais os pontos fortes e fracos do simulador (VETOECG)? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

Desenvolver e avaliar empiricamente a eficácia educacional (learning 

effetiveness) e a percepção dos alunos em relação a motivação e a aprendizagem de um 

simulador (VETOECG), que permite o ensino experiencial, de forma que os alunos 

possam manipular a orientação espacial do coração, possibilitando a visualização das 

projeções dos vetores elétricos cardíacos nas derivações e assim verificar as repercussões 

no comportamento das respectivas ondas do ECG.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para que o objetivo geral seja alcançado, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 

1. Fazer um levantamento do estado da arte de estudos que contemplem o ensino de 

ECG, por meio do uso de softwares educacionais.  
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2. Desenvolver um simulador para o ensino de ECG que relacione as projeções dos 

vetores elétricos cardíacos, por intermédio da manipulação da orientação espacial 

do coração, e as repercussões em suas respectivas ondas no ECG.  

3. Avaliar experimentalmente a eficácia de aprendizagem produzida pelo simulador 

(VETOECG), a partir da realização de um experimento formal. 

4. Avaliar a percepção de acadêmicos sobre a utilidade educacional do simulador 

(VETOECG) através de questionário, em termos de motivação (atenção, 

relevância de conteúdo, confiança e satisfação); experiência de usuário (imersão, 

desafio, competência, divertimento, controle e interação social) e aprendizagem 

(conhecimento, compreensão, aplicação, aprendizagem de curto prazo e 

aprendizagem a longo prazo). 

5. Comparar a eficácia de aprendizagem do simulador (VETOECG) com os 

aprendizados tradicionais (leitura de livros e/ou apostilas, rodas de conversas).  

6. Aplicar técnicas de inteligência computacional nos dados para identificar quais 

fatores influenciaram mais no processo cognitivo de aprendizagem através da 

correlação dos dados. 

1.4. CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA 

A principal contribuição desta tese consiste em propor um software educacional 

denominado VETOECG que apoia o ensino da interpretação de ECG relacionando as 

projeções dos vetores elétricos cardíacos, através da manipulação da orientação espacial 

do coração, e as repercussões em suas respectivas ondas no ECG. Outras contribuições 

relevantes são descritas de forma sucinta a seguir:  

 

• Disponibilizar um levantamento do resultado do uso de simuladores para o ensino 

de ECG, por meio de uma revisão sistemática da literatura (RSL). 

• Permitir a interação entre a teoria de projeções dos vetores elétricos cardíacos e 

as repercussões em suas respectivas ondas no ECG, obtendo-se de maneira prática 

a compreensão dos assuntos relacionados ao ECG. 

• Contribuir para uma melhor formação teórico-prática dos alunos de medicina, pois 

permitirá ao acadêmico: a) compreender como os vetores e as projeções das 

derivações estão inter-relacionadas no ECG; b) reconhecer os traçados 

eletrocardiográficos existentes e correlacioná-los com possíveis alterações. 

• Utilizar o simulador para auxiliar e referenciar na comparação com ECGs reais. 
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• Contribuir com o estudo e resultado da aplicação do simulador proposto, quanto 

a eficácia de aprendizagem do simulador em relação aos aprendizados 

tradicionais. 

• Identificação dos fatores que podem influenciar no processo cognitivo de 

aprendizagem através da correlação dos dados.  

1.5. METODOLOGIA 

O processo de pesquisa adotado nesse trabalho pode ser dividido em 5 (cinco) 

fases que estão representadas pela Figura 1. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018). 

Figura 1- Fluxo da metodologia utilizada no estudo. 
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Fase 1: revisão da Literatura 

Realização de uma RSL para ter uma visão do estado da arte sobre o uso de software 

educacional para o ensino de ECG. 

 

Fase 2: desenvolvimento de um simulador educacional de ECG 

Os resultados obtidos pelo estudo inicial realizados na fase 1 foram apresentados 

para médicos e professores especialistas em cardiologia. Após analise e discussões foi 

definido como deveria funcionar o simulador, quais etapa e variáveis do ensino de ECG 

iriam ser trabalhado, assim como requisitos necessários para o ensino do ECG. Após estas 

definições foi iniciado o desenvolvimento do simulador. A Figura 2 apresenta uma 

descrição das Etapas para realização do ECG e as variáveis usadas para avaliação do 

ECG. 

 

 
Figura 2 - Etapas de realização do ECG e as variáveis usadas para avaliação do 

ECG 

 

Fase 3: Definição do processo de aplicação do simulador. 

Após o desenvolvimento do simulador foi definido um processo com os passos 

para executar a avaliação na prática. Esse processo foi baseado em (COHEN, 2000), que 

estabelece métodos para pesquisa em educação. 

 

Fase 4: Aplicação do Simulador. 

A estratégia de pesquisa empregada foi baseada em (COHEN, 2000; CHAVES, 

2015) através de um experimento formal (experimental) com pré/pós-testes do uso do 
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simulador (grupo experimental) e por meio de um experimento pré/pós-teste com grupo 

controle randomizado.  

O VETOECG foi utilizado na disciplina Habilidades Médicas do curso de 

Medicina da Universidade do Estado do Pará. A seção do simulador de ECG teve a 

duração de 30 min, e foi realizada no Laboratório de Computação da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, onde cada 

participante do grupo experimental teve acesso a um computador com o simulador 

previamente instalado.  

 

Fase 5: Avaliação e analise do simulador. 

A eficácia de aprendizado causada pelo VETOECG foi avaliada com base nas 

notas obtidas nos pré/pós-testes. A avaliação da eficácia educacional do simulador foi 

avaliada nos níveis de reação e de aprendizagem de acordo com o Modelo de Kirkpatrick 

para Treinamento e Aprendizado (KIRKPATRICK, 2009), e nos níveis cognitivos de 

conhecimento, compreensão e aplicação de acordo com taxonomia revisada de objetivos 

educacionais de Bloom (ANDERSON, 2001). As análises dos fatores subjetivos de 

percepção dos alunos ocorreram fundamentadas com as informações recolhidas nos 

questionários de percepção dos alunos em relação à motivação, experiência de usuário e 

aprendizagem de (SAVI, 2011) (Ver Apêndice 3). A avaliação ocorreu na sequência: 

ensino de ECG, pré-testes, uso do jogo, pós-testes, aplicação de questionários de 

percepção do alunos e análise dos dados. 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Esta tese está dividida da seguinte forma: 

• Capítulo 2: neste capítulo são introduzidos os conceitos necessários para a 

compreensão e realização do estudo.  

• Capítulo 3: é apresentado o estado da arte, através dos trabalhos encontrados 

na literatura que serviram de base e ponto de apoio para as investigações 

propostas nesta tese.  

• Capítulo 4: é apresentado o simulador educacional 
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• Capitulo 5:  é mostrada a avaliação do simulador (VETOECG), estratégias 

de pesquisa e a sua execução.  

• Capitulo 6: neste capitulo é apresentada a analise das questões de pesquisa, 

através do método estatístico, correlação de variáveis e avaliação da 

percepção dos alunos através do questionário de avaliação de jogos 

educacionais. 

• Capitulo 7: neste capitulo é realizada a discussão dos resultados 

• Capitulo 8: neste capitulo são feitas as considerações finais, os resultados 

confrontados com a hipótese e questões levantadas, trabalhos futuros, e 

apresentam-se as publicações que foram geradas a partir desta pesquisa. 
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II – REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Neste capitulo, será apresentada uma visão geral do domínio de aplicação do 

modelo proposto nesta Tese, abordando tópicos relativos à ECG, softwares educacionais, 

tipos de avaliações e inteligência computacional. Espera-se criar um arcabouço de 

conhecimento para contextualizar os principais pontos que serão apresentados na 

sequência deste documento.  

2.2. ECG 

As correntes elétricas do coração foram medidas há mais de 100 anos, mas o 

eletrocardiógrafo, como conhecido atualmente, foi desenvolvido apenas no início do 

século XX, pelo cientista holandês Willem Einthoven, outorgando-lhe, em 1924, o 

Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por sua descoberta (NOBEL PRIZE, 2017). 

O ECG é um dos exames médicos complementares mais utilizados (FELDMAN, 

2004), realizado por meio do eletrocardiógrafo, o qual tem como objetivos detectar, 

apresentar graficamente e avaliar anormalidades cardíacas através do registro das ondas, 

que são alterações do potencial elétrico entre dois pontos geradas durante a atividade 

elétrica do coração (GUYTON, 2011).  

Um traçado de ECG, para um único ciclo cardíaco, em cada uma destas 

derivações, consiste fisiologicamente em cinco ondas: P, Q, R, S, T. Os dispositivos de 

ECG são projetados para apresentar estas ondas com alta precisão (TUAN, 2012). A onda 

P correspondente à despolarização atrial, as ondas Q, R e S representam a despolarização 

ventricular, e a onda T que é a representação gráfica da repolarização ventricular 

(BERGERON, 1989), como apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Eletrocardiograma Normal (FELDMAN, 2004). 
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Destaca-se que, antes de poder compreender como as anormalidades cardíacas 

afetam os traçados do ECG, o médico deve estar familiarizado com os conceitos de vetor 

e análise vetorial, aplicados aos potenciais elétricos do coração, responsáveis por sua 

contração e relaxamento, que fazem o coração funcionar como uma bomba (GUYTON, 

2011), considerando que o ECG em si é a representação dos impulsos elétricos gerados 

pelo coração. 

Portanto, a compreensão do caminho desses impulsos, traduzida pela amplitude e 

direção do vetor elétrico, permite ao médico compreender a funcionalidade, não apenas 

do coração normal, mas também de anormalidades na maioria dos diagnósticos cardíacos. 

 

2.2.1. Derivações do ECG 

 

Os gráficos do ECG são representados por meio de traçados denominados 

derivações, no total de 12 (doze) (LADISLAU, 1974), sendo três derivações bipolares 

(DI, DII e DIII), registradas por intermédio de dois eletrodos nas extremidades dos 

membros; seis derivações unipolares (V1, V2, V3, V4, V5 e V6), obtidas através de 

eletrodos posicionados na parte da face anterior do precórdio, além de três derivações 

ampliadas (aVL, aVR e aVL), obtidas por meio de cálculos matemáticos (TEB, 2015). A 

Figura 4 mostra a disposição convencional dos eletrodos para o registro das derivações 

eletrocardiográfica padrão, o triangulo de Eindhoven está sobreposto ao tórax 

(GUYTON, 2011). 

 
Figura 4 - Disposição convencional dos eletrodos para o registro das derivações 

eletrocardiográfica padrão. 
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As derivações do eletrocardiograma são a soma da representação de diversos 

vetores sob vários ângulos diferentes, portanto, todas as derivações são, naturalmente, 

correlacionadas. Isto pode ser visualizada na Figura 5, onde um impulso elétrico cardíaco 

E é visualizado sob duas perspectivas, uma no plano frontal (através da projeção F) e 

outra no plano transversal (através da projeção T). Por sua vez, cada plano visualiza a 

projeção de F e T (Figura 5 A) sobre as derivações que as contém. Enquanto os ângulos 

do plano frontal (Figura 5B) são conhecidos, pois partem do princípio do triângulo de 

Eindhoven, os do plano transversal (Figura 5C), são estimados a partir de gráficos 

oriundos de livros de anatomia (MELCO, 2006). A Figura 5D apresenta as fórmulas das 

derivações no plano frontal e no plano transversal.  

 

 
Figura 5 - Impulso elétrico cardíaco visualizado sob duas perspectivas (A), uma no 

plano frontal (B) e outra no plano transversal (C), formulas da geração das derivações 

(D). (MELCO, 2006). 
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Portanto, as ondas são inscritas em cada derivação de acordo com a projeção do 

vetor formado pelas correntes elétricas. Quando o coração estiver com o vetor resultante 

mais próximo de uma derivação, a onda terá uma deflexão positiva nesta derivação, ou 

seja, será maior, entretanto, caso o coração esteja com o vetor resultante se afastando da 

derivação a onda terá uma deflexão negativa, ou seja, será menor. A Tabela 1 apresenta 

um resumo do que ocorre com a direção da corrente elétrica em relação às derivações:  

 

Tabela 1 – Direção da corrente elétrica em relação as derivações. 

Direção da corrente Elétrica Sentido O que ocorre 

Corrente elétrica vem no 

sentido da derivação 
Aproximar Deflexão positiva 

Corrente elétrica vem no 

sentido contrário da derivação 
Afastando-se Deflexão negativa 

Corrente elétrica for 

perpendicular a derivação 
- 

Ocorrerá uma deflexão 

bifásica 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

2.3. SOFTWARES EDUCACIONAIS 

2.3.1. Tipos de Softwares Educacionais. 

Para a classificação de softwares educacionais existem cinco categorias propostas 

por (DEORING, 2009), sendo estas:  
 

a) Software Drill and Practice: são fornecidos exercícios em que os alunos 

trabalham itens de exemplo, normalmente um de cada vez para elaborar exibições 

animadas ou verbais, e recebem feedback sobre a correção dos exercícios. 

Diferente do tipo tutorial, pois não fornece instruções, sendo seu principal 

objetivo a prática. 

b) Software Tutorial: apresenta uma sequência de instrução que atua fornecendo 

todas as informações e atividades que um aluno precisa para dominar determinado 

assunto: resumos de informação, explicação, rotinas de prática, feedback e 

avaliação. Esse tipo de software é semelhante à sala de aula, sendo normalmente 

esperado para ser uma unidade de instrução autossuficiente ao invés de um 

suplemento para outra instrução. 
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c) Software Simulador: modelo computadorizado de sistemas reais ou imaginados 

que são projetados para ensinar como um sistema funciona. (DEORING, 2009). 

Permitem aos alunos escolherem as tarefas a serem feitas e a ordem em que devem 

fazer, proporcionando a visualização do impacto de suas ações. É útil quando a 

situação real é muito demorada, perigosa, cara ou irrealista para uma apresentação 

em sala de aula. 

d) Instructional Game: aumenta a motivação adicionando regras semelhantes aos 

jogos às atividades de aprendizado. As características comuns que distinguem os 

jogos de instrução de outros tipos de software são: regras de jogo, elementos de 

competição ou desafio e formatos divertidos ou de entretenimento. Os professores 

frequentemente intercalam jogos com outras atividades para manter a atenção dos 

alunos ou como recompensa por realizarem outras atividades, mesmo que os 

jogos, por si mesmos, possam ser ferramentas de ensino poderosas. Quando os 

alunos sabem que estarão “jogando um jogo” esperam uma atividade divertida por 

causa do desafio da competição e do potencial para vencer. 

e) Problem Solving Software: uma maneira de pensar sobre a solução de problemas, 

utilizando três de seus componentes mais importantes: o reconhecimento de uma 

meta (uma oportunidade para resolver um problema), um processo (uma 

sequência de atividades físicas ou operações) e a atividade mental (operações 

cognitivas para buscar uma solução). Embora simulações e jogos de instrução 

sejam frequentemente utilizados para ajudar a ensinar habilidades de resolução de 

problemas, o software de resolução de problemas é projetado especialmente para 

esse propósito. As funções de software de resolução de problemas podem se 

concentrar na promoção de competências de elementos ou abordagens para a 

capacidade geral de resolução de problemas, ou pode proporcionar oportunidades 

para a prática de resolução de vários tipos de problemas da área do conteúdo.  

2.4. AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO E/OU APRENDIZAGEM. 

Identificar o nível de treinamento e aprendizagem constitui parte essencial para 

que as atividades dirigidas aos estudantes sejam mais apropriadas e possibilitem que suas 

atuais necessidades de aprendizagem fiquem melhor atendidas (CHAVES, 2015). 

No que se refere ao nível de avaliação dos estudos, será usado o modelo de quatro 

níveis para avaliação de Kirkpatrick (KIRKPATRICK, 2009), um modelo popular e 

amplamente utilizado para avaliação de treinamento e aprendizado, além dos níveis 
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cognitivos de conhecimento, compreensão e aplicação de acordo com taxonomia revisada 

de objetivos educacionais de Bloom (ANDERSON, 2001). 

 

a) Nível 1 – Avaliação de Reação: avalia como os participantes se sentiram sobre 

o treinamento ou experiência de aprendizagem. Normalmente realizado por meio 

de questionários distribuídos no final de uma experiência de aprendizagem. 

Formulários de feedback; reações verbais; surveys de pós-treinamento. 

b) Nível 2 – Avaliação de Aprendizagem: avalia o aumento de conhecimentos ou 

habilidades. Avaliações e testes ocorrem antes e depois do treinamento, 

entrevistas ou observação. 

c) Nível 3 – Avaliação de Comportamento: avalia o grau em que a nova 

aprendizagem adquirida durante o treino realmente se transfere para o trabalho, 

medindo o desempenho real no ambiente profissional. É realizada por meio de 

observação e entrevistas ao longo do tempo para avaliar mudanças, relevância da 

mudança e sustentabilidade da alteração, observação do desempenho no trabalho 

e revisão de dados administrativos. 

d) Nível 4 - Avaliação de Resultados: avaliação do efeito no ambiente de negócios 

pelo aluno. Inquéritos pós-formação a longo prazo; observação como parte do 

treinamento contínuo, sequenciado e coaching durante um período de tempo; 

métricas, como retrabalho, erros, etc, para medir se os participantes alcançaram 

os objetivos de treinamento; entrevistas com estagiários e seus gerentes, ou seus 

grupos de clientes. 

 

A taxonomia de objetivos educacionais de Bloom é uma estrutura para classificar 

as declarações do que esperamos ou pretendemos que os alunos aprendam como resultado 

da instrução 

 
a) Conhecimento: A capacidade de recuperar, recordar ou reconhecer o 

conhecimento da memória.       

b) Compreensão: A capacidade de construir significado, interpretando, 

exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando e explicando 

c) Aplicação: A capacidade de usar material aprendido através da execução ou 

implementação. 
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Com relação ao tipo de avaliação, o desenho de estudo usados em contextos 

educacionais, pode ser dividido em três grupos conforme Wangenheim (2016): 

 

a) Não experimental: em que não foram usados grupos de controle ou não foram 

feitas comparações com pré-teste para avaliar a capacidade inicial dos alunos. 

b) Quasi-experimental: há um pré-teste e pós-teste sem a presença de um grupo 

controle. 

c) Experimental: em que foi incluído uma comparação rigorosa (pré/pós-testes) 

para um grupo de controle randomicamente selecionado. 

2.5. MODELO DE AVALIAÇÃO DE JOGOS. 

 

O modelo de avaliação de jogos desenvolvido por (SAVI, 2011) tem como 

objetivo principal: realizar avaliações da qualidade dos jogos educacionais por meio da 

percepção dos alunos a respeito dos níveis de motivação, experiência do usuário e 

aprendizagem. Esse modelo visa contribuir para a qualidade de jogos e a orientação dos 

professores no uso deste tipo de material, procurando comprovar através de avaliações da 

qualidade, assegurar os benefícios da utilização de jogos como ferramenta de ensino- 

aprendizado, justificando-os como material educacional. A estrutura do modelo é 

demonstrada na Figura 6. 
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Figura 6 – Estrutura do modelo de avaliação de jogos (SAVI, 2011). 

 

A definição do modelo de avaliação de (SAVI, 2011) foi realizada com base em 

teorias da área de design instrucional e educação, como o modelo ARCS (Attention, 

Relevance, Confidence, Satisfaction) (KELLER, 1987, 2009), taxonomia de Bloom 

(ANDERSON, 2001), modelo de Kirkpatrick (KIRKPATRICK, 2009), e em uma 

compilação de estudos recentes da área de experiência do usuário em jogos. Levando-se 

em consideração essas teorias, foi criado um instrumento para medir a qualidade dos 

jogos educacionais composto por três subcomponentes: motivação, experiência do 

usuário e aprendizagem. O objetivo deste modelo é realizar avaliações da qualidade dos 

jogos educacionais por meio da percepção dos alunos a respeito dos 3 (três) 
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subcomponentes promovidos por um jogo: níveis de motivação, experiência do usuário e 

aprendizagem (SAVI, 2011).  

A estrutura do modelo demonstrada na Figura 6 é detalhada da seguinte maneira: 

os círculos representam os constructos teóricos do modelo e os quadrados representam as 

dimensões que compõem as variáveis pertencentes dos modelos. O primeiro circulo 

representa a variável latente reação, mas de acordo com (SAVI, 2011), o modelo de 

Kirkpatrick deixa em aberto os parâmetros que devem ser avaliados nas situações de 

ensino e aprendizagem, então, para apoiar a medição da reação, foram incluídos nesta 

estrutura:  

(i) o modelo ARCS para avaliação do nível de motivação (o jogo consegue 

motivar os alunos a utilizarem o recurso como material de aprendizagem?); é 

composto pelas 4 dimensões do modelo ARCS: atenção, relevância, confiança 

e satisfação 

(ii)  componentes de experiência dos usuários em jogos para avaliação da 

experiência de utilização do jogo (p.ex. o jogo é divertido?); é composto por 

6 dimensões: imersão, desafio, competência, divertimento, controle e 

interação social. 

(iii) princípios da taxonomia de Bloom para avaliar se o jogo gera uma percepção 

de utilidade educacional entre seus usuários, ou seja, se os alunos têm a 

percepção de que aprendem com o jogo e aspectos do modelo de avaliação de 

Moody e Sindre (2003) apud (SAVI,2010) focados na aprendizagem de curto 

e longo prazo. Estes elementos são variáveis latentes consideradas 

subcomponentes do constructo reação ao jogo educacional. É composta por 5 

dimensões (os 3 primeiros níveis da taxonomia de Bloom): conhecimento, 

compreensão e aplicação; e mais duas dimensões com as variáveis 

“aprendizagem de curto termo” e “aprendizagem de longo termo”, com base 

no modelo de avaliação de (SINDRE, 2003). 

 

Considera-se que neste modelo há uma relação causal entre os constructos e que 

a qualidade do jogo como material educacional será determinada pela reação do aluno ao 

efeito motivador do jogo, a experiência de jogar e ao ganho de aprendizagem percebido. 

Estes constructos são medidos por meio de itens de um questionário (ver apêndice 3) que 

foi concebido por um misto de itens padronizados e alguns itens customizados para a 

avaliação da aprendizagem que deve considerar os objetivos educacionais de cada jogo.  
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Vale ressaltar que o VETOECG não está enquadrado como jogo, pois em sua 

estrutura não existe conquista de pontos nem competição com outros usuários, porém, foi 

relevante avaliá-lo segundo o modelo desenvolvido por (SAVI, 2011), pois esse modelo 

aborda um grande número de itens de extrema importância para avaliação do desempenho 

didático do VETOECG. 

2.6. INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 

Existem diversos modelos de inteligência computacional que têm sido 

empregados com sucesso, dentre eles: Redes de Neurônios Artificiais (ou simplesmente 

redes neurais), Lógica Difusa (Fuzzy Logic) e Redes bayesianas.  

A busca por sistemas artificiais que apresentam algum tipo de comportamento 

inteligente, similar ao exibido por muitos sistemas biológicos (incluindo seres humanos) 

sempre fascinou muitos cientistas. Os sistemas biológicos são o resultado de um longo 

processo de evolução natural e apresentam características como adaptabilidade, 

tolerância a falhas e robustez a variações ambientais. Tais características são bastante 

desejáveis como soluções para uma grande variedade de problemas, das mais diversas 

áreas de conhecimento, levando inúmeros pesquisadores a propor estratégias que 

procuram emular alguns dos aspectos observados em sistemas biológicos naturais. Neste 

contexto e com o intuito de desvendar os mistérios relacionados à inteligência, surgiu na 

década de 50 do século XX, a inteligência artificial - IA (OLIVEIRA, 2015). 

O surgimento do uso dos computadores no início da década de 50 possibilitou a 

coleta e o armazenamento de informações sobre os diferentes ramos de atividade humana. 

Nessa mesma época surgiram os primeiros esforços na tentativa de modelar e analisar de 

forma computacional os conjuntos de dados existentes, nascendo, assim, as primeiras 

linhas de pesquisa em aprendizado de máquina (métodos estatísticos) com (NILSSON, 

1965), redes neurais com (ROSENBLATT, 1962) e aprendizagem simbólica com 

(HUNT, 1966) (KONONENKO, 2001). Porém, no principio, o alto custo computacional 

e o baixo desempenho limitaram o uso dessas ferramentas a aplicações em áreas 

especificas, como na medicina (PIFER, 2006). 

Com a evolução das técnicas de fabricação, os computadores se tornaram 

ferramentas de uso cotidiano e com isso uma enorme quantidade de informação passou a 

ser produzida, coletada e armazenada. Da mesma forma, essa evolução técnica implicou 

em um aumento da competitividade entre as empresas e tornando necessário para a 

sobrevivência de tais empresas a adoção de mecanismos que pudessem classificar e 



 
 

 20 

analisar as informações armazenadas, auxiliando a tomada de decisões (FAYYAD, 

1996). A necessidade das empresas por informações de melhor qualidade e aumento do 

poder computacional retomaram o interesse dos pesquisadores em técnicas como árvores 

de decisão, redes neurais e sistemas especialistas. 

As árvores de decisão são umas das técnicas mais utilizadas em análise de decisão, 

elas crescem exponencialmente em tamanho com o aumento do número de variáveis. 

Howard (1981) introduz um modelo mais compacto ao qual denomina diagramas de 

influência (FRIEDMAN et al, 1997), (ZHANG, 1998). Esse modelo, formado por três 

tipos de vértices (vértices de decisão, vértices randômicos e um vértice de valor único) e 

arestas interligando-os permitiu que pesquisadores solucionassem problemas que iam 

além da capacidade das árvores de decisão. Removendo-se os vértices de decisão e o 

vértice de valor do grafo dirigido acíclico, (PEARL, 1988) criou o conceito denominado 

de Redes de Crença Bayesiana (ZHANG, 1998). 

Por representarem o formalismo semântico da probabilidade (probabilidade 

conjunta) de forma compacta e clara aos olhos humanos (estrutura gráfica) e trabalharem 

com incertezas em sistemas inteligentes do mundo real, essas redes passaram a 

desempenhar um papel importante em uma vasta área de aplicações a partir da década de 

noventa (BINDER, 1997), (FRIEDMAN et al, 1997). Dentre as principais áreas de 

aplicação, pode-se destacar: industrial (sistemas de diagnósticos de falhas e predição), 

militar (localização automática de alvos) e comercial (recuperação de informações e 

análise do mercado financeiro). 

A intenção deste capítulo é revisar os principais conceitos do modelo de 

inteligência artificial que utilizamos (Redes Bayesianas), para tentar identificar quais 

fatores influenciaram no processo cognitivo de aprendizagem. Não há intenção de esgotar 

o assunto, nem tão pouco se procurou apontar a vantagem desta técnica em detrimento a 

outras. Para maiores detalhamentos sobre os principais modelos de inteligência artificial, 

é importante consultar (REZENDE, 2003), (HAYKIN, 2001), (BRAGA et al., 2000), 

(HECKERMAN, et al., 1995), (HECKERMAN, 1997), (COOPER; HERSKOVITS, 

1992), (MUKAIDONO, 2001), (KANDEL, 1986), (BOYER, 1996) e (MALUTTA, 

2004). 

2.6.1. Modelos de Inteligência Computacional: Redes Bayesianas (RB) 

O advento de métodos de inteligência computacional permite, através de 

inferências em seus modelos, antecipar possíveis problemas e/ou eventos, e desta forma, 
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utilizando-se de métodos que possibilitem otimizar seu processo e com isso reduzir custos 

financeiros e computacionais, além de poder extrair padrões comportamentais 

(SERUFFO, 2012). 

Será detalhado o modelo de inteligência computacional que utilizamos (Redes 

Bayesianas) para tentar identificar quais fatores influenciaram no processo cognitivo de 

aprendizagem, sendo a diferença entre os citados: as redes neurais são sistemas 

computacionais estruturados em aproximação à computação baseada em ligações, onde 

nós simples são interligados para formar uma rede; a lógica difusa é uma extensão da 

lógica booleana que admite valores lógicos intermediários entre o FALSO (0) e o 

VERDADEIRO (1); e as redes bayesianas são modelos gráficos para raciocínio baseado 

na incerteza, onde os nós representam as variáveis (discreta ou contínua), e os arcos 

representam a conexão direta entre eles. 

A escolha das RB foi motivada por diversos fatores, dentre os quais: a difusão 

desses métodos em diversas áreas de pesquisa; a problemática em si, que pode ser 

resolvida a partir da utilização destes modelos; expertise do grupo de pesquisa que ajudou 

no processo de entendimento e equalização do problema. 

Uma RB é um modelo gráfico que representa as relações de causalidade das 

variáveis de um determinado problema, sendo composta por: 

• Um conjunto de nós que representam as variáveis aleatórias X = {X1,...,Xn} 

do domínio (atributos da base de dados); 

• Conjunto de arcos ou setas conectando os nós da rede, definindo assim a 

relação de dependência condicional e de causalidade; 

• Uma tabela de probabilidades condicional (TPC) para cada nó, que 

quantifica os efeitos que os nós-pais (Pa) exercem sobre esse nó. Os nós-

pais de um nó n são todos aqueles que possuem setas apontando para n. 

Um exemplo de RB é descrito na Figura 7. 
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Figura 7 – Exemplo de uma rede Bayesiana (HECKERMAN, 1997). 

 
Neste exemplo, os nós fraude, idade, gasolina, joias e sexo correspondem às 

variáveis do domínio, dessa forma X= {fraude, idade, sexo}. As variáveis fraudes, idade 

e sexo, por serem do tipo raiz, possuem apenas as respectivas probabilidades a priori 

P(Xi= verdadeiro) e P(Xi=falso). Os nós gasolina e joias, por sua vez, apresentam 

distribuições de probabilidade condicional P(Xi | Pais (Xi)), que são relações de 

dependência quantitativa entre os nós da rede. 

É possível inferir sobre as dependências condicionais que se estabelecem entre as 

variáveis através do gráfico da rede, bastando evidenciar a ocorrência de um determinado 

estado em uma ou mais variáveis da rede, propagando, dessa forma, o efeito das 

observações pela rede. 

Através das inferências, qualquer análise, pergunta ou hipótese que se deseje fazer 

ao modelo torna-se factível. Os questionamentos levantados inicialmente sobre o domínio 

podem agora ser estudados, evidenciando os devidos eventos nos atributos da rede e, 

dessa forma, computando e atualizando as probabilidades das demais variáveis da RB.  

Para calcular a inferência, são utilizados os cálculos de probabilidade condicional 

e probabilidade condicional conjunta do teorema proposto por Bayes. A regra de Bayes 

fundamenta atualmente a base matemática de todos os sistemas que trabalham com 

inferência probabilística. 

 

𝑃(𝐴ǀ𝐵) = (()ǀ*)((*)
(())

            

𝑃(𝐴ǀ𝐵⌒	𝐸) = (()ǀ*⌒.)((*ǀ.)
(()ǀ.)
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Generalizando, tem-se: 

𝑃(𝐴 = 𝑣0ǀ𝐵) =
(()ǀ*123)((*123)

∑ (()ǀ*156
789 27)((*127)

         

Uma das grandes vantagens das RBs é a semântica deste modelo, a qual facilita, 

dada a inerente representação causal dessas redes, o entendimento e o processo de tomada 

de decisão, por parte dos usuários desses modelos (CHEN, 2001). Isto se deve, 

basicamente, ao fato das relações entre as variáveis Xi do domínio poderem ser 

visualizadas graficamente, além de proverem um mecanismo de inferência que permite 

quantificar, em termos probabilísticos, a magnitude dos efeitos dessas relações. 

Por meio da representação gráfica da RB é possível visualizar e compreender mais 

facilmente as relações entre as variáveis do ambiente, representando a distribuição de 

probabilidade conjunta para todas as variáveis. Além disso, a RB também permite que se 

reduza a complexidade da inferência. Na próxima seção, é mostrada a construção de uma 

Rede Bayesiana 

2.6.2. Construção de Redes Bayesianas 

Visando demonstrar o processo de construção de uma RB, considera-se um 

problema bastante simplificado da detecção de fraude em compras com cartões de crédito. 

Na Figura 3, esse exemplo é mostrado, na qual os arcos são desenhados da causa para o 

efeito. Os quadros mostram a distribuição de probabilidade local associada a cada nó da 

RB, e os asteriscos representam a atribuição de quaisquer valores, dentre os possíveis, às 

variáveis. Desse modo, a estrutura da RB pode ser obtida seguindo os passos: 

(i) Selecionar o conjunto de variáveis que descrevem o domínio. Uma possível 

escolha para o problema de detecção de fraude seria: fraude (f), gasolina (g), joias (j), 

idade (i) e sexo(s), representando se a compra é ou não fraudulenta, se houve ou não 

compra de gasolina nas últimas 24 horas, se houve ou não compra de joias nas últimas 24 

horas, o sexo e a idade do usuário do cartão de crédito, respectivamente. 

(ii) Eleger uma ordem para essas variáveis. Uma possível ordem das variáveis para o 

problema de detecção de fraude seria: f, i, s, g e j. 

(iii) Enquanto houver variáveis a serem consideradas:  

a. Adicionar um nó à rede para cada variável; 
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b. Estabelecer um conjunto de nós-pais de Xi sobre o conjunto mínimo de nós já 

incluídos na rede, que satisfazem a propriedade de independência condicional. No 

exemplo, utilizando a ordem f, i, s, g e j, sugerida no passo 2, obtém-se: 

P(i | f ) = P(i) 
P(s | f , i) = P(s) 

P(g | f , i, s) = P(g | f ) 
P( j | f , i, s, g) = P( j | f , i, s) 

 

c. Definir a TPC para Xi. 

Destaca-se que apesar de serem mostrados como uma sequência simples, na 

prática, esses passos são geralmente interligados e com certo grau de complexidade. Por 

exemplo, julgamentos de independência condicional e/ou causa-efeito podem influenciar 

na construção da RB. 

Além disso, esse processo de construção considera apenas o conhecimento prévio 

(ou de fundo) do domínio. Em outras palavras, a rede deve ser concebida por intermédio 

da interação com o especialista do domínio. Essa interação tem a finalidade de identificar 

os relacionamentos entre as variáveis de interesse, para em seguida codificá-los na rede. 

Por exemplo, o especialista no problema da detecção de fraude pode identificar a 

influência direta que a idade exerce sobre a aquisição de joias e até mesmo quantificar 

essa dependência (através dos valores de probabilidades condicionais). Na próxima 

seção, é mostrado o aprendizado da estrutura e dos parâmetros (probabilidades) de uma 

RB a partir de dados. 

2.6.3. Aprendizado de Redes Bayesianas 

A aprendizagem de RBs consiste em induzir, a partir de um conjunto de dados, as 

distribuições de probabilidades condicionais e identificar as relações de independência 

existentes nesse conjunto. Esse processo de aprendizagem considera dois aspectos: 

aprendizagem da estrutura, quando não se tem a priori definido pelo especialista do 

domínio, tal estrutura; e a aprendizagem dos parâmetros, após a obtenção da estrutura, 

por intermédio das interações com o especialista ou induzida a partir dos dados. 

Para um melhor entendimento desse processo, considere o exemplo de detecção 

de fraude em compras com cartão de crédito, já mostrado na Figura 3. Primeiramente, a 

RB que representa as relações entre as variáveis desse problema é especificada, por 

exemplo, pelo usuário. Em seguida, é necessário que seja especificado como a 

distribuição de probabilidade de cada nó será representada. No caso do problema da 
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detecção de fraude, as variáveis foram discretizadas em um número de estados (valores) 

para que cada distribuição de probabilidade possa ser representada em uma tabela (TPC), 

por exemplo, idade foi discretizada dentro dos valores (≤ 30, 30 - 50, ≥ 50). 

Finalmente, o algoritmo tenta estimar as probabilidades (parâmetros) da TPC 

baseado no conjunto de dados de treinamento. Por exemplo, a célula P(i≤30) da TPC da 

variável i pode ser simplesmente calculada a partir do número de clientes do conjunto de 

dados de treinamento que tenham idade igual ou inferior a 30 anos. O parâmetro P(j=sim 

| f=sim, i ≤ 30, s=feminino) pode ser computado por intermédio da fração dos exemplos 

de treinamento onde a compra seja uma fraude, a idade do cliente seja igual ou inferior a 

30 anos e o sexo seja feminino e que tenha comprado joias nas últimas 24h. 

Um ponto que merece ser destacado no processo de aprendizado de RBs é se todos 

os valores das variáveis são observados (não há valores de atributos ausentes) no conjunto 

de dados de treinamento ou se algumas não são consideradas. Assim, os métodos de 

aprendizagem devem considerar as seguintes situações: 

(i) Estrutura da rede conhecida e conjunto de dados completos;  

(ii) Estrutura conhecida e conjunto de dados incompletos; 

(iii) Estrutura desconhecida e conjunto de dados completos; e 

(iv) Estrutura desconhecida e conjunto de dados incompletos. 

2.6.4. Aprendizado da estrutura de Redes Bayesianas 

O aprendizado da estrutura de RBs a partir de dados completos pode ser realizado, 

via de regra, considerando dois paradigmas: busca e pontuação e baseado em 

independência condicional (CHENG et al., 1997). 

No paradigma de busca e pontuação, a aprendizagem se realiza buscando uma 

estrutura que seja aderente aos dados. Via de regra, inicia-se com um grafo sem arcos, 

então, i utilizado algum método de busca gulosa que adicione um arco ao grafo.  

O próximo passo consiste em usar uma função de pontuação para determinar se a 

nova estrutura é melhor que a anterior. Caso seja melhor, o novo arco é mantido. Esse 

processo continua até que nenhuma nova estrutura seja melhor que as anteriores. 

Diferentes critérios de pontuação estão disponíveis na literatura para avaliar uma 

estrutura, tais como os descritos em (COOPER; HERSKOVITS, 1992), (LAM; 

BACCHUS, 1994) (HECKERMAN et al., 1995). Já o processo de busca por novas 
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estruturas é realizado via métodos heurísticos. Para reduzir o espaço de busca, a maioria 

dos algoritmos requer ordenamento a priori dos nós. 

Os algoritmos que utilizam o paradigma de análise de independência condicional 

procuram descobrir as dependências a partir dos dados, e então usam essas dependências 

para inferir a estrutura. As relações de dependência são avaliadas pelo uso de alguma 

classe de teste de independência condicional. Detalhes mais aprofundados destes tipos de 

algoritmos podem ser encontrados nos algoritmos descritos em (SPIRTES et al., 2001) e 

(CHENG et al., 1997). 

Como forma de compreender os processos de aprendizado da estrutura de uma 

RB e em razão de ser mais comumente utilizado, serão destacados a seguir os principais 

básicos do paradigma de busca e pontuação. 

Para isso, é necessário entender que o aprendizado da estrutura de RBs pode ser 

visto como processo de busca por uma estrutura que codifique a TPC para um conjunto 

de variáveis aleatórias X, dado um conjunto de dados D. Isto é, encontrar uma estrutura, 

em um possível espaço de hipóteses de estruturas Sh, avaliando as probabilidades a priori 

das hipóteses Sh - P(Sh). Então, dado um conjunto de dados D, calcular as probabilidades 

condicionais que maximizam P(Sh|D) (estrutura) e P(θijk|D,Sh) (probabilidade 

condicionais das TPCs dos nós da estrutura da RB Sh). 

O cálculo de P(θijk|D,Sh) pode ser realizado conforme descrito na subseção 

anterior. O cálculo de P(Sh|D) pode ser feito, via Regra de Bayes, da seguinte maneira: 

𝑃(𝑆;ǀ𝐷) =
𝑃(𝑆;)𝑃(𝐷ǀ𝑆;)

𝑃(𝐷)  

Sendo que P(D) é independente da estrutura Sh. Dessa forma, para determinar a 

distribuição de probabilidade condicional das possíveis estruturas, é necessário calcular 

a verossimilhança marginal dos dados (P(D|Sh)) para cada estrutura (considerando a 

probabilidade a priori P(Sh) de cada uma das estruturas) e então determinar a estrutura 

que codifica a TPC para X baseado nos valores máximos de verossimilhança. Este 

método, conhecido como abordagem Bayesiana completa (por considerar todas as 

possíveis estruturas de RB do espaço de hipóteses), é frequentemente inviável 

(HECKERMAN, 1997). Por exemplo, o espaço de hipóteses das estruturas das RBs para 

um conjunto formado por apenas três variáveis A, B e C é formado por 25 diferentes 

estruturas. Na Figura 8 são mostradas algumas dessas estruturas. 



 
 

 27 

 
Figura 8 - Algumas estruturas possíveis de Redes Bayesianas para as variáveis 

A, B e C. 

Em problemas com um grande número de variáveis a serem consideradas é 

necessário o uso de outras abordagens. Entre as mais referenciadas na literatura e mais 

utilizadas pelos métodos de aprendizado de RBs, destaca-se a abordagem de seleção do 

modelo. 

A tarefa básica da seleção do modelo é escolher um modelo “bom” (i.e. uma “boa” 

hipótese de estrutura) a partir dos modelos possíveis e considerá-lo como se fosse o 

modelo “correto”. Várias pesquisas mostram experimentalmente que a seleção de um 

único modelo “bom” frequentemente produz resultados bastante satisfatórios 

(HECKERMAN et al., 1995). 

Para ilustrar o aprendizado da estrutura de redes Bayesianas, considere o exemplo 

do K2 (COOPER; HERSKOVITS, 1992). Este método aprende a estrutura de uma RB a 

partir de um conjunto de dados completo, cuja ordem das variáveis deve ser fornecida 

pelo usuário desse método. O K2 adota um método para calcular (selecionar) a estrutura 

com máxima verossimilhança e um algoritmo de aprendizado para encontrá-la 

(aproximadamente). Essa busca é iterativa e inicia com uma estrutura de rede bem 

simples, onde todas as variáveis são independentes uma das outras. Em seguida, são 

avaliadas as verossimilhanças marginais de cada rede resultante de possíveis mudanças 

(e.g. adicionar uma nova ligação entre dois nós dessa rede), e então é aplicada a melhor 

das alterações antes de uma nova iteração. Esse processo continua até que o algoritmo 

não consiga encontrar nenhuma alteração simples que melhore (aumente) o valor de 

máxima verossimilhança. 

Esse algoritmo, classificado como de busca e pontuação e um dos mais utilizados, 

permite encontrar a mais provável estrutura de rede de crença S a partir de um 

determinado conjunto de dados D. O algoritmo K2 aplica a pontuação Bayesiana segundo 

a equação a seguir: 
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𝑃(𝑆ǀ𝐷) = ∏ ∏ >(?3)
>(?3@A3B)

C3
D1E

F
01E ∏ Γ(𝑁0DI + 1)

?3
I1E             

Onde: n é o número de nós; qi é o número de configurações dos pais da variável Xi; 

ri é o número de possíveis valores do nó Xi; Nijk é o número de casos de D onde o atributo 

Xi é instanciado com o seu valor k, e a configuração dos pais de Xi é instanciada com o 

valor j; Nij denota o número de observações em que a configuração dos pais de Xi é 

instanciada com o valor de j, sendo: 

𝑁0D = L𝑁0DI

?3

I1E

 

 

Após a construção da rede (a partir do conhecimento fundo do domínio, dos dados 

ou da combinação de ambos), são necessários mecanismos de inferência para computar 

as eventuais probabilidades de interesse. 

2.7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto descreveu os componentes básicos de um ECG, e apresentou de forma 

introdutória os principais conceitos relacionados ao tema que é necessário para embasar 

esta tese de doutorado. A aplicação de técnicas e modelos estatísticos e de inteligência 

computacional/artificial para análise, classificação e/ou predição de eventos e padrões, 

correlação despontam não somente como uma tendência, mas como uma necessidade, 

sendo utilizados nos mais diversos domínios. O próximo capítulo apresentará o 

levantamento do estado da arte de softwares educacionais que vêm sendo utilizados para 

o ensino de ECG, que baseiam o trabalho em questão, estabelecendo as lacunas 

encontradas. 
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III – TRABALHOS RELACIONADOS  

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo é apresentado o levantamento do estado da arte de softwares 

educacionais que vêm sendo utilizados para o ensino de ECG. Foi realizada uma revisão 

sistemática da literatura (RSL) para ter uma visão do estado da arte sobre o uso de 

software educacional para o ensino de ECG e identificar: 1) quais softwares foram 

projetados com objetivo educacional de ensino de ECG ou àqueles os quais, mesmo que 

não tenham sido projetados para esta finalidade, tenham sido usados para este fim; 2) 

como eles estão disponibilizados para acesso ao software; 3) quais os assuntos abordados; 

4) sua tarefa de aprendizado de ensino, que refere-se às tarefas a serem realizadas durante 

a sua experiência de aprendizagem (BASKAS, 2012); e 5) saber como foram avaliados 

em relação ao treinamento e/ou aprendizado. Através das referências apresentadas, 

ratifica-se que pesquisas relacionadas à problemática apontada nesta proposta são 

relevantes, representa uma área ativa e em aberto na literatura. 

3.2.  SOFTWARE EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE ECG 

3.1.1. Revisão Sistemática da Literatura (RSL) (PONTES, 2018). 

Em geral, as RSL buscam fundamentar conclusões tendo como referência a 

análise de estudos primários (investigações originais). Kitchenham (2004) define que a 

RSL é desenvolvida com o objetivo de reunir e avaliar as evidências disponíveis 

pertencentes a um tema específico, tendo como referência uma metodologia de pesquisa 

específica, seguindo uma sequência, muito bem definida, e guiada de acordo com um 

protocolo desenvolvido inicialmente. A RSL constitui um método moderno para a 

avaliação de um conjunto de dados simultaneamente. Embora possa ser aplicada em 

várias áreas da Medicina, Biologia ou Engenharias, a RSL é mais frequentemente 

utilizada para se obter provas científicas de intervenções na saúde (COCHRANE, 2017).  

Antes de realizar o estudo de RSL, foi feita uma investigação com o objetivo de 

buscar estudos secundários que tenham efetivado a mesma pesquisa no mesmo tópico 

proposto pelo nosso estudo. Aplicou-se nesta investigação os mesmos princípios de 

pesquisa desta RSL, seguindo os procedimentos para a realização de revisões sistemáticas 

de acordo com (KITCHENHAM, 2004; COCHRANE, 2017; KITCHENHAM, 2007; 
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BIOLCHINI, 2005). Não foram encontrados estudos secundários que tenham realizado 

uma revisão da literatura sobre o ensino de ECG através de software educacional. 

O método de pesquisa utilizado na RSL foi definido com base nas orientações 

dadas por (BIOLCHINI, 2005) e envolve três etapas principais: planejamento, 

condução e publicação dos resultados. Durante a etapa de planejamento, os objetivos 

da pesquisa são listados e um protocolo de revisão é definido. O protocolo especifica: as 

questões de pesquisa, a estratégia a ser utilizada para realizar a RSL, os critérios de 

inclusão e de exclusão, as fontes de estudos e a string de busca. Na etapa de condução 

da revisão, são selecionados os estudos primários. São feitas a seleção e avaliação dos 

estudos em conformidade com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no 

protocolo de avaliação. Na fase de resultados é onde, uma vez selecionados os estudos, 

os dados dos artigos são extraídos, sintetizados e utilizados para responder as questões de 

pesquisa. 

É importante ressaltar que todo este processo é interativo e deve-se garantir que o 

planejamento seja adequado. O protocolo deve ser avaliado e caso forem encontrados 

problemas, o pesquisador deve retornar à fase de planejamento e revisar o protocolo. Na 

fase de condução, além das pesquisas nas bases de dados, também foi realizado o processo 

de snowballing (KITCHENHAM, 2007), a partir de listas de referência dos estudos 

selecionados, a fim de identificar estudos adicionais relevantes a partir das listas de 

referência. 

3.1.1.1. questões de pesquisa 

A RSL teve como foco encontrar e identificar: 1) quais softwares foram projetados 

com objetivo educacional de ensino de ECG ou àqueles os quais, mesmo que não tenham 

sido projetados para esta finalidade, tenham sido usados para este fim; 2) como eles estão 

disponibilizados para acesso ao software; 3) quais os assuntos abordados por eles; 4) sua 

learning task de ensino, que refere-se às tarefas a serem realizadas durante a sua 

experiência de aprendizagem. A Tabela 2 apresenta as questões de pesquisa que a RSL 

deveria responder, bem como a justificativa para considerá-las. 
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Tabela 2- Questões de pesquisa (RQs). 
No.  Research question Rationale 

RQ1 Quais tipos de softwares foram 

utilizados com a finalidade educacional 

para o ensino de ECG? 

Esta pergunta de pesquisa tem como objetivo investigar que categorias 

de software (drill and pratice, simulator, instructional game, problem 

solving) foram utilizados para o ensino e interpretação de ECG. 

RQ2 Como os softwares estão 

disponibilizados para acesso? 

Verificar em qual plataforma esses softwares foram disponíveis para 

acesso. 

 

RQ3 Quais os assuntos abordados pelos 

softwares? 

Quais sub-tópicos foram mais explorados pelos softwares para o ensino 

de ECG.  

RQ4 Quais as learning tasks? Identificar as learning tasks adotadas pelos softwares. (refere-se às 

tarefas a serem realizadas durante a sua experiência de aprendizagem) 

RQ5 Quais os níveis, tipos e respectivos 

resultados das avaliações sobre o 

treinamento e/ou aprendizagem? 

Identificar o nível, o tipo e seus respectivos resultados. Para classificar 

o nível, utilizamos o modelo de avaliação de quatro níveis de 

Kirkpatrick  

Fonte: elaborada pelo autor (2018)  

3.1.1.2. seleção dos estudos  

Para a busca dos estudos, foi realizado um processo de seleção no qual, entre 

outros, foram abordados os seguintes aspectos: (i) seleção de fonte para a pesquisa; (ii) 

termos e definição da string de busca;  (iii) definição critérios de inclusão e exclusão.  

3.1.1.3. string de busca 

Os artigos usados neste estudo foram recrutados a partir do uso de termos de busca 

que considerou três tópicos – software, eletrocardiograma e educação (Tabela 3). Foi 

definido que a busca deveria ocorrer através da definição de procura nos campos abstract, 

título e em todo texto. 

 

Tabela 3 - Termos de busca sobre software educacional para o aprendizado em ECG. 
Identificação Palavras Chaves 

Tipo de Software Game, tutorial, simulator, "educational software”, “Instructional 

Software”, APP 

Eletrocardiograma “electrocardiogram”, “electrocardiography”, “ECG”, “EKG” 

Educação Education, teaching, learning, training, instruction, interpretation 

Termos de Busca (game OR tutorial OR simulator OR "educational software" OR 

"Instructional 

Software" OR APP) AND (education OR teaching OR learning OR training 

OR instruction OR interpretation) AND (electrocardiogram OR 

electrocardiography OR ECG OR EKG) 
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Fonte: elaborada pelo autor (2018)  

3.1.1.4. base de dados 

A pesquisa foi realizada em seis bases de dados eletrônicas:  
 

• IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org). 

• ACM Digital Library (http://dl.acm.org). 

• Scopus (http://www.scopus.com). 

• Science Direct (http://www.sciencedirect.com). 

• PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

• Cochrane (http://www.cochranelibrary.com) 
 

Foram examinados artigos nas línguas inglesa e portuguesa, em todos os anos das 

bases até abril de 2017. A Tabela 4 apresenta o número de resultados de pesquisa por 

base de dados eletrônicas. Foi utilizado um software para gerenciar o grande número de 

referências o EndNote (ENDNOTE, 2017), que é uma ferramenta de gerenciamento de 

referência, para remover as duplicidades. 

 

Tabela 4 - Número de Estudos por Database. 
 

Database Numeros de Estudos 

ACM 18 

PUBMED 91 

COCHRANE 13 

SCOPUS 1837 

SCIENCEDIRECT 510 

IEEEXPLORE 0 

Total 2469 

Número de Estudos 

Duplicados 

88 

Fonte: elaborada pelo autor (2018)  

3.1.1.5. critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de elegibilidade para a revisão foram os seguintes: 

• Os estudos deveriam estar publicados em português ou inglês. 
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• O estudo apresenta um software educacional com o objetivo principal de ensinar 

ECG. 

• O software não foi desenvolvido com objetivo educacional, mas foi usado para 

esse propósito, especialmente o ensino de ECG 

• Foi realizado qualquer tipo de avaliação de treinamento e/ou aprendizagem. 

 

Os artigos que não possuíam um software com finalidade educacional; aqueles 

que tinham software educacional, mas seu objetivo não era o ensino de ECG diretamente 

ou em segundo plano; os estudos que não avaliaram o treinamento e/ou o aprendizado; 

os artigos sem resumo e aqueles considerados irrelevantes ou que eram inacessíveis, 

foram excluídos. 

3.1.1.6. extração dos dados e síntese 

O processo de seleção do estudo foi dividido em 4 (quatro) etapas, que foram 

iniciadas após a conclusão da execução das buscas nas bases de dados, que ao todo 

retornaram 2467 artigos. Para uma triagem inicial, todos os resultados da pesquisa foram 

importados para o EndNote. O processo de identificação e seleção dos estudos e suas 4 

(quatro) fases estão representados na Figura 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018)  

Figura 9 - Processo de Identificação e Seleção de Estudo. 
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Na primeira etapa, 88 trabalhos foram excluídos através da verificação de artigos 

duplicados, o que resultou em 2379 artigos para fazer a triagem. Na segunda etapa, os 

artigos foram avaliados por meio da revisão dos títulos, dos resumos e das palavras-chave, 

com o intuito de excluir registros claramente irrelevantes, considerando os critérios de 

exclusão e inclusão, resultando na exclusão de 2320 artigos.  

Após a adoção desses procedimentos, apenas 59 publicações foram consideradas 

relevantes às questões de pesquisa. Iniciou-se a terceira etapa apenas com os artigos 

remanescentes, que foram avaliados completamente através da leitura total do artigo 

seguindo os critérios de inclusão e exclusão demonstrados nas Tabelas 5 e 6. Ainda nesta 

etapa, 47 estudos foram removidos: 21 por não apresentarem software educacional; 10 

porque não forneceram acesso à leitura em PDF; 10 pelo software descrito não ter como 

objetivo principal o ensino ECG; e 6 por não apresentar qualquer tipo de avaliação. Com 

isso apenas 12 artigos foram considerados relevantes. 

 Todos os 12 artigos relevantes foram submetidos à quarta etapa na qual foi executado 

o processo de snowballing (KITCHENHAM, 2007), que é a pesquisa realizada a partir 

de listas de referência dos estudos selecionados a fim de identificar estudos adicionais 

relevantes a partir das listas de referência, nesta etapa foram encontrados 19 artigos para 

verificação.  

Os 19 artigos selecionados no processo de snowballing foram submetidos à 

seleção dos estudos baseados na etapa 2, e em seguida, os artigos foram submetidos aos 

critérios de inclusão e exclusão, restando apenas 5 artigos considerados pertinentes às 

questões de pesquisa. Dessa forma, ao final, foram considerados relevantes para as 

questões de pesquisa um total de 17 artigos que passaram em todas as etapas e critérios. 

  A principal razão de exclusão dos artigos foi que esses artigos abordavam apenas 

o desenvolvimento de software que não tinham o caráter educacional, não tinham como 

objetivo principal o ensino de ECG ou que não fizeram nenhuma avaliação de 

treinamento e/ou aprendizado. A Tabela 5 apresenta a lista de estudos selecionados. Foi 

acrescentado um identificador (ID) para cada artigo, que será usado durante todo o 

restante desta seção artigo, para nos referir à publicação correspondente. 
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Tabela 5 - Lista de Estudos Selecionados. 
ID Autor Titulo Tamanho 

da 
Amostra 

Ano País Tipo 
Publicação 

S1 H. I. Shahein Computers in health-sciences 
education An application to 
electrocardiograph. 

n 1983 Arábia 
Saudita 

Journal 

S2 M. Fukushima, M. Inoue, 
M. Fukunami, K. Ishikawa, 
H. Inada, and H. Abe 

Computer-Assisted Education System 
for Arrhythmia (CAESAR) 

13 1984 Japão Journal 

S3 J. Golding Cardiac rhythms and arrhythmias: a 
teaching program 

50 1986 EUA Journal 

S4 Devitt P, Worthley S, 
Palmer E, Cehic D. 
 

Evaluation of a computer based 

package on electrocardiography 

61 1998 Australia Journal 

S5 A. Takeuchi, N. Ikeda, Y. 
Nara, H. Miyahara, and H. 
Mitobe 

WinArrhythmia: A Windows based 
application for studying cardiac 
arrhythmias 

n 1998 Japão Journal 

S6 Takeuchi A, Hirose M, 
Hamada A, Ikeda N.  
 

Simulation system of arrhythmia using 
ActiveX control 

n 2005 Japão Journal 

S7 Criley JM, Nelson WP Virtual tools for teaching 
electrocardiographic rhythm analysis. 

21 2006 EUA Journal 

S8 T. P. Patuwo, G. S. Wagner, 
and O. A. Ajijola 

Comparison of teaching basic 
electrocardiographic concepts with 
and without ECGSIM, an interactive 
program for electrocardiography 

35 2007 EUA Journal 

S9 Burke JF, Gnall E, 
Umrudden Z, Kyaw M, 
Schick PK.  

Critical analysis of a computer-

assisted tutorial on ECG interpretation 

and its ability to determine 

competency 

50 2008 EUA Journal 

S10 M. Nilsson, G. Bolinder, C. 
Held, B.-L. Johansson, U. 
Fors, and J. Ostergren 

Evaluation of a web-based ECG-

interpretation programme for 

undergraduate medical students 

 

32 2008 Suécia Journal 

S11 Lessard Y, Sinteff JP, 
Siregar P, Julen N, 
Hannouche F, Rio S, et al.  

An ECG analysis interactive training 
system for understanding arrhythmias 

18 2009 França Journal 

S12 R. R. Bond, D. D. Finlay, C. 
D. Nugent, G. Moore, and 
D. Guldenring 

A simulation tool for visualizing and 
studying the effects of electrode 
misplacement on the 12-lead 
electrocardiogram 

17 2011 Reino 
Unido 

Journal 

S13 M. Çakırog WebECG: A novel ECG simulator 
based on MATLAB Web Figure 

40 2012 Turquia Journal 

S14 Rolskov Bojsen S, Räder 
SBEW, Holst AG, Kayser 
L, Ringsted C, Hastrup 
Svendsen J, et al 

The acquisition and retention of ECG 
interpretation skills after a 
standardized web-based ECG tutorial-
a randomised study 

 2015 Dinamarc
a 

journal 

S15 Tubaishat A, Tawalbeh LI.  
 

Effect of Cardiac Arrhythmia 
Simulation on Nursing Students’ 
Knowledge Acquisition and Retention 

100 2015 Jordania journal 

S16 Davies A, Macleod R, 
Bennett-Britton I, McElnay 
P, Bakhbakhi D, Sansom J.  

E-learning and near-peer teaching in 
electrocardiogram education: a 
randomised trial 

39 2016 Reino 
Unido 

journal 

S17 G. Fent, J. Gosai, B. Hons, 
and M. Purva 

A randomized control trial comparing 
use of a novel electrocardiogram 
simulator with traditional teaching in 
the acquisition of electrocardiogram 
interpretation skill 

168 2016 Reino 
Unido 

Journal 

Fonte: elaborada pelo autor (2018)  
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No artigo [S1] foi proposto um software tutorial que apresenta eletrocardiogramas 

normais e alterados (Figura 10). Ele possui um módulo de autoinstrução que é equivalente 

a palestras, ao qual o aluno utiliza o software para aprender eletrocardiografia através das 

leituras de estudo de casos sobre ECG normal e anormal.  

Posteriormente, os alunos devem responder exercícios, que podem ser questões 

de revisão fornecidas em formato de questões de múltiplas escolha ou de respostas 

combinadas. Os resultados indicaram que o software é um método útil e eficaz de 

aprendizagem, e que pode ajudar o aluno a consolidar os seus conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Tela software S1 (SHAHEIN,1983). 

 

Permitir que os alunos adquiram a capacidade de diagnosticar logicamente 

arritmias mais complicadas, foi o proposto por [S2], que apresentou um software 

simulador de arritmias denominado CAESAR. Nele é possível visualizar os padrões de 

18 tipos de arritmias ou introduzir parâmetros no modelo e simular uma determinada 

arritmia, em uma abordagem de tentativa e erro (Figura 11).  

O sistema tem um simulador de lógica de ritmo cardíaco utilizando um modelo 

matemático do sistema de formação e condução dos impulsos do coração. No software é 

enfatizada a importância de aprender a fundo o eletrofisiológico, que contribui 

diretamente para entender a gênese de arritmias, e para o reconhecimento de padrões de 

arritmia no ECG.  

A arritmia é simulada por intermédio de ECG padrão que é mostrado na tela do 

computador. A série é simulada com o potencial de ação nos cinco centros de marca-

passo, é mostrada a propagação dos impulsos desde o centro de formação e o processo de 

condução apresenta o mecanismo dessa arritmia. Os resultados indicaram que a 

aprendizagem foi significativamente maior utilizando o software e que houve, por parte 
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dos alunos, uma aprendizagem com interesse, tendo o sistema sido avaliado como útil e 

eficaz para treinar a interpretação de arritmias usando ECG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Tela software S2 (FUKUSHIMA,1984). 

 

O ensino de arritmias e ritmos cardíacos foi o foco de [S3]. Nele é apresentado 

um software tutorial que ensina por meio da navegação pelos menus do software que 

oferece textos com as informações mais importantes sobre 22 arritmias cardíacas (Figura 

12). O programa visa integrar múltiplos níveis de informação, combinando várias 

animações simultâneas do coração, seu sistema elétrico, e as representações padrão do 

sistema elétrico utilizando ECG.  

Os alunos são instruídos na gênese e propagação de arritmia, bem como no 

reconhecimento de características do ECG. É disponibilizado ainda um questionário e 

acesso aleatório a cada arritmia individualmente. Os resultados indicaram uma melhora 

no conhecimento, e que os alunos acharam de fácil utilização, podendo ser uma adição 

complementar valiosa ao currículo de ensino. Os professores e a instituição de ensino 

também acharam uma ferramenta útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Tela software S3 (GOLDING, 1986). 
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O estudo [S4] demostra um tutorial que tem como o objetivo melhorar o 

conhecimento da eletrocardiografia e as habilidades de interpretação de ECG. Nele estão 

inclusos 30 capítulos contendo mais de 500 diagramas, gráficos, ECGs e vídeos. Após a 

utilização do software os participantes deveriam utilizar um outro software de 

questionário de auto e depois fazer uma série de exercícios de resolução de problemas em 

cardiologia através da análise de 140 ECG. Os resultados indicaram que o grupo que usou 

computadores foi o único a alcançar um aumento significativo no desempenho em seus 

conhecimentos sobre eletrocardiograma e na sua capacidade de interpretar ECG. 

Em [S5] foi apresentado um software tutorial para ensinar arritmia cardíaca. O 

ensino era feito através da seleção de 35 arritmias contidas no software, eram 

apresentadas explicações, imagens e exercícios (Figura 13). A partir da seleção da 

arritmia ela era desenhada em tempo real no ECG, que poderia ser analisado através do 

controle de comando de velocidade do software. Os resultados demostraram que o 

sistema pode ser útil e eficaz para o treinamento de estudantes de medicina na 

interpretação de arritmia cardíaca através ECG, bem como é de simples utilização. 

 
Figura 13 - Tela software S5 (TAKEUCHI,1998). 

 

O estudo [S6] tem como objetivo o ensino dos princípios do potencial elétrico e 

sua condução com ênfase na fisiologia. Isto é feito através de um software simulador que 

consiste em um modelo cardíaco com seis células auto rítmicas e interface gráfica do 

usuário em forma de janela (Figura 14). Por intermédio desta janela (interface), o usuário 

pode controlar a velocidade de simulação, definir parâmetros das propriedades de cada 

célula, controlar a condução de impulso e estimular arbitrariamente uma célula.  
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A partir da alteração de parâmetros é possível observar imediatamente os efeitos 

sobre a sequência de ECG. Foram obtidos comentários positivos tanto escritos quanto 

orais, e houve a indicação de forma favorável do interesse dos estudantes em relação às 

ondas de ECG exibidas na tela devido à sua simulação em tempo real.  

 
Figura 14 - Tela software S6 (TAKEUCHI, 2005). 

A análise de ECGs digitalizados, por meio da manipulação de ferramentas virtuais 

(compasso, régua e ampliação) foi o objetivo do estudo [S7] (Figura 15). A análise é feita 

na tela do computador ou com a projeção em sala de aula, e a manipulação é realizada 

pelo mouse para medições cruciais e comparações de intervalos. Os resultados realizados 

por uma pesquisa com os usuários, indicaram que o software (ECGViewer) era uma 

ferramenta de ensino muito útil, superior a qualquer outro método até então utilizado por 

eles e de fácil utilização.  

 
Figura 15 - Tela software S7 (CRILEY, 2006). 
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O estudo [S8] foi projetado para avaliar se o uso de um software chamado 

ECGSIM facilitaria uma compreensão mais efetiva do ECG. Os alunos utilizavam o 

software para auxiliar nos cálculos de parâmetros importantes para interpretação do ECG, 

em particular o eixo QRS médio (Figura 16). Os ECG eram selecionados a partir de um 

banco de dados. O ECGSIM permite estudar a relação entre a atividade elétrica dentro do 

coração e as formas de onda ECG resultantes gravadas na superfície do corpo; ele fornece 

formas de onda de QRST intra-miocárdicas bem como mapas de potencial de superfície 

corporal, que correspondem às gravações presentes no ECG.  

O ECGIM exibe 4 painéis (coração, tórax, membrana, ECG), permitindo ao 

usuário observar simultaneamente a relação entre vetores elétricos no coração e as 

gravações produzidas no ECG. O ECGSIM também estimula o efeito das mudanças 

locais no tempo e a manifestação de regiões isquêmicas locais nos potenciais de superfície 

do corpo.  

O ECGSIM apresenta, portanto, uma progressão sequencial de pontos de vista de 

4 (quatro) aspectos diferentes da atividade elétrica cardíaca no plano frontal através dos 

diferentes painéis; permitindo que o aluno considere uma progressão de representações 

anatomicamente sequenciais do coração. Os resultados indicaram uma maior precisão no 

cálculo do eixo QRS médio do que aqueles que são instruídos exclusivamente pela 

abordagem clássica, e o estudo demonstrou que ensinar eletrocardiograma usando 

ECGSIM foi superior aos métodos tradicionais sozinho. 

 
Figura 16 - Tela software S8 (PATUWO, 2007). 
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No estudo [S9] os participantes tinham que reconhecer todos os detalhes e 

características anormais dos ECG e em seguida, tinham que diagnosticar o transtorno 

subjacente de uma lista de possíveis diagnósticos. O software tutorial continha 53 ECG 

de transtornos primários comumente encontrados por médicos, e os ECG foram 

agrupados em módulos contendo de 3 a 5 ECG. Nos módulos são apresentados textos 

para uma fundamentação teórica rápida e aprofundada e eram fornecidos poucos detalhes 

da história clínica para evitar a influência ao interpretar os ECG. O aprendizado também 

era promovido fazendo perguntas antes da discussão de ECG. Os resultados indicaram 

uma melhoria significativa no reconhecimento dos diagnósticos. 

O ensino da interpretação de ECG é trabalhado em [S10], nele é apresentado um 

software tutorial que ensina através de textos, animações, ilustrações e são apresentados 

ECG reais (no modulo de interpretação) para que o aluno possa interpretá-los (Figura 17). 

São disponibilizados o histórico clínico e a informação sobre o ECG real, incluindo a 

interpretação feita por um especialista, para que os usuários possam comparar com a sua 

interpretação.  

Os resultados sugerem benefícios no aprendizado através da utilização do 

software educacional, utilidade do programa e a qualidade do software do programa 

foram classificadas como muito boa. O grupo que utilizou o software educacional obteve 

melhores notas de desempenho. 

 
Figura 17 - Tela software S10 (NILSSON, 2008). 

 

O estudo [S11] tem como objetivo o ensino de arritmias. Nele é apresentando um 

software tutorial no qual os usuários podem escolher diferentes casos de arritmia (cinco) 
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ou podem treinar em simulações de um ritmo sinusal normal (RSN), o software contém 

animações e textos (Figura 18). Eles devem associar a progressão normal do impulso no 

diagrama de Lewis e no modelo de coração 2D com a aparição das diferentes ondas no 

ECG.  

Os resultados mostraram que, após duas tentativas, todos os alunos atingiram a 

pontuação de 100% e o diagnóstico correto dos cinco casos de arritmia. A satisfação do 

aluno está ligada ao desempenho. Embora útil em ensino à distância, este software não se 

destina a se tornar um substituto para as formas clássicas de ensino. 

 
Figura 18 - Tela software S11 (LESSARD et al, 2009). 

 

O ensino do posicionamento correto dos eletrodos foi abordado por [S12], nele é 

apresentado um simulador EMS que pode ser usado para apoiar a detecção da má 

colocação do eletrodo, e ensinar o seu posicionamento correto (Figura 19). O aluno deve 

dispor os eletrodos em qualquer lugar do tronco enquanto processa as derivações de ECG 

correspondentes, usando mapas de potencial de superfície do corpo. Os resultados com 

especialistas da área mostraram que o EMS seria útil na educação e para melhorar seus 

próprios conhecimentos sobre os efeitos da má colocação dos eletrodos. 
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Figura 19 - Tela software S12 (BOND, 2011). 

 

O ensino sobre os sinais de ECG foi proposto em [S13], através de um simulador 

de ECG baseado em MATLAB. Os usuários podem escolher plotar nove tipos de arritmia 

predefinidos ou são capazes de visualizar o traçado dos sinais de ECG com a inserção de 

parâmetros diferentes: como valores de frequência cardíaca e amplitude / período de 

ondas P, Q, R, S, T. O acesso ocorre por meio de um navegador web sem a necessidade 

de nenhum programa (figura 20). Os resultados mostraram que 70% dos estudantes 

consideram que o WebECG facilita o aprendizado de vários tipos de sinais de ECG. A 

maioria dos alunos acha que simulador é fácil de usar. Todavia, o tempo de resposta é 

longo, ou seja, trata-se de simulador lento. 

 

 
Figura 20 - Tela software S13 (ÇAKIROG, 2012). 
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O estudo [S14] apresenta um software tutorial como objetivo de ensinar a 

interpretação de ECG. O aluno aprende realizando o acesso a um modulo teórico sobre 

ECG e seus componentes. No modulo teórico está incluído uma revisão detalhada de 

diferentes arritmias, ritmo sinusal, causas de arritmias, teoria em blocos cardíacos, 

padrões de hipertrofia, eixo do coração, baixa tensão e isquemia.  

Posteriormente ele acessa um módulo de treinamento com a oportunidade de 

interpretar 15 diferentes ECG (incluindo cenários clínicos) e consultar uma enciclopédia 

de ECG durante o uso deste módulo. Os resultados indicaram que o escore médio geral 

do teste melhorou significativamente entre o pré-teste e o pós-teste.  

Em geral, o uso do software demonstrou ter efeitos positivos sobre os resultados, 

tais como o conhecimento e as habilidades, em comparação com a ausência de 

intervenção. Alunos novos e experientes experimentaram resultados de pontuação 

comparáveis, sugerindo que ambos os grupos se beneficiaram igualmente da intervenção. 

Ainda foi sugerido que a utilização deste software pode ser um meio eficaz de ensinar 

habilidades de interpretação de ECG para estudantes de medicina de uma ampla gama de 

semestres. 

O estudo [S15] propõe o ensino de arritmias baseado em um simulador virtual que 

continha muitas características, tais como medição da pressão arterial, palpação de pulso, 

ECG, expansão torácica e voz simuladora. O simulador era interligado a um manequim 

que respondia de forma precisa a uma intervenção farmacológica ou fisiológica induzida. 

Além disso, o "paciente" tinha a capacidade de falar, mover o braço, e abrir e fechar os 

olhos.  

O simulador apresentava cenários (grupo de cenários) que demonstraram algumas 

arritmias cardíacas. Eram exibidos, em um monitor, todas as informações que 

representavam as condições do paciente: ondas, intervalos, os ritmos, e segmentos e 

ECGS. Os alunos tinham que identificar as arritmias e sugerir intervenções apropriadas, 

incluindo drogas ou o uso de um desfibrilador ou um pacemaker. Assim, os alunos 

visualizavam os resultados como se estivessem em um paciente real.  

Os resultados demonstraram que os alunos do grupo experimental, sujeitos ao 

ensino baseado em simulação mostraram melhora significativa no escore de 

conhecimento de arritmia tanto no primeiro como no segundo pós-teste, em comparação 

com os alunos do grupo controle que foram ensinados por meio do método tradicional. 

Em [S16] foi apresentado um software para estudantes de medicina de segundo 

ano. O ensino teve como enfoque a interpretação do eletrocardiograma (ECG), onde os 
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alunos são conduzidos através de uma série de seções ilustrando os princípios básicos da 

interpretação do ECG. Posteriormente, os alunos foram convidados a completar um 

questionário de múltipla escolha, para avaliar sua confiança na interpretação de ECG. Os 

resultados não apontaram melhoras no uso deste software. 

E [S17] o estudo teve como foco o ensino da interpretação eletrocardiograma 

(ECG), para isto foi proposto o uso de um simulador que continha: exemplos de ECG 

com as 12 derivações, diagnósticos, animação 3D interativa do tecido condutor do 

coração e explicações de texto para cada diagnóstico. Em comparativo com o ensino 

tradicional ao usar o simulador, os resultados não indicaram uma melhora no desempenho 

de interpretação de ECG entre estudantes de medicina e médicos pós-graduados 

imediatamente e após 3 meses seguintes. A Tabela 6 descreve um comparativo dos 

trabalhos encontrados na RSL: 

 

Tabela 6 – Comparativo dos trabalhos encontrados na RSL. 

ID ANO Tipo de 
software Disponibilidade Assunto Avaliação de 

treinamento 
Tipo de 

Experimento 

Melhora do 
efeito de 

aprendizagem 
S1 1983 T C XOY L1/L2 NE S 
S2 1984 S C XOY L1/L2 NE S 
S3 1986 T C XOY L1 NE NAPL 
S4 1998 T C XOY L2 E S 
S5 1998 T C XY L1/L2 NE S 
S6 2005 S C XY L1 NE NAPL 
S7 2006 PS I OY L1 NE NAPL 
S8 2007 S C XO L2 QE S 
S9 2008 T C XY L2 NE S 
S10 2008 T I XOY L1/L2 QE S 
S11 2009 T C XOY L1/L2 NE S 
S12 2011 S I OZ L1 NE NAPL 
S13 2012 S I XOY L1 NE NAPL 
S14 2015 T I XOY L1/L2 NE S 
S15 2015 PS C XOY L2 E S 
S16 2016 PS I XOY L1/L2 E N 
S17 2016 S I XOY L1 QE NAPL 

Fonte: elaborada pelo autor (2018)  

Legendas: 

Tipo do Software: (T- Tutorial | S – Simulador | PS – Problem Solvin) 

Assuntos: (Ensino de Eletrofisiologia e/ou fisiologia do coração – X | ECG Normal – O | Arrhythmias – Y | Exame de ECG – Z) 

Disponibilidade: (Computador (localmente) – C | Internet – I) 

Avaliação de Treinamento: (level 1 KirkPatrick (reação) – L1 | level 2 KirkPatrick(aprendizagem) – L2) 

Tipo de Experimento: (Não Experimental – NE | Experimental – E | Quasi Experimental – QE) 

Melhora do LE: (S- sim | N- Não | NAPL- Não se aplica) 

 

Considera-se o critério de classificação dos softwares de acordo como objetivo 

principal da RSL: o ensino de ECG. Com base nos estudos selecionados foi possível 
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perceber que um tipo de software educacional contido nos estudos poderia abranger 

características de mais de um tipo de categoria. No entanto, para classificá-los, 

consideramos somente suas características voltadas para o ensino de ECG. Por exemplo, 

um estudo que apresentava características de um tutorial, mas utilizava um simulador 

para ensino de ECG, a sua categoria foi considerada como simulador, na classificação 

final. Outro aspecto relevante é que não foram considerados os termos utilizados nos 

estudos, por exemplo, algumas pesquisas diziam se tratar de um simulador, entretanto 

não apresentavam um simulador propriamente dito conforme o conceito de simulação 

apresentado nesta seção. 

A Tabela 7 a seguir, relaciona os trabalhos referenciados neste capítulo, expondo 

as lacunas existentes, segundo a ótica do autor desta proposta, as quais servem de 

motivação para a elaboração desta tese de doutorado. 

 

Tabela 7 – Síntese dos trabalhos pesquisados. 
Referências Principais lacunas encontradas 

S1 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra ECG pré-definidos.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para analise de outros estudos 

de caso, além de ter sido desenvolvida par rodar em DOS gráfica de baixa qualidade.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos.  
S2 • Apesar de ter um principio de maior interatividade e permissão de introduzir parâmetros no 

modelo e simular uma determinada arritmia, isto é feito em uma abordagem de tentativa e erro. 
além de ter sido desenvolvida par rodar em DOS gráfica de baixa qualidade.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 
positivos. 

S3 • Prioriza o ensino baseado em leituras e ao ensino de 22 arritmias cardíacas pré-definidas.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para analise de outros estudos 

de caso.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos. 
S4 • Prioriza o ensino baseado em leituras e resolução de vários exercícios.  

• O ensino é basicamente o mesmo utilizado em sala de aula através de metodologias tradicionais.  
• O software não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 

de caso.  
S5 • Prioriza o ensino baseado em leituras e ao ensino de 35 arritmias cardíacas pré-definidas.  

• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para analise de outros estudos 
de caso.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 
positivos. 

S6 • Apesar de ser um sistema interativo e aceitar introduzir parâmetros e visualizar diversos tipos de 
ECG, não permite o ensino baseado no vetor do coração.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados. 
S7 • Utiliza a análise de ECG digitalizados, não permitindo mudança de parâmetros.  

• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para analise de outros estudos 
de caso, sem ser os inseridos no software.  

• Não foram realizadas avaliações mais rigorosas para confirmar os resultados positivos. 
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S8 • O foco do estudo é a interpretação do ECG através de cálculos de parâmetros importantes para 
interpretação do ECG, em particular o eixo QRS médio.  

• Não possibilita a orientação espacial do coração, impossibilitando a relação das projeções dos 
vetores elétricos cardíacos, através da manipulação da orientação espacial do coração, e as 
repercussões em suas respectivas ondas no ECG.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 
positivos. 

S9 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra 53 ECG pré-definidos.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 

de caso.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos. 
S10 • Prioriza o ensino baseado em leituras e na visualização de ECGs reais incluindo a interpretação 

feita por um especialista.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 

de caso.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos.  
S11 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra ECG pré-definidos.  

• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 
de caso.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 
positivos. 

S12 • O software tem como enfoque o ensino do posicionamento dos eletrodos.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno para análise de estudos de caso.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos.   
• Não faz nenhuma relação com doenças e nem comparativo de ECG.  

S13 • Permite a mudança de parâmetros, no entanto só permite a visualização das alterações do mesmo 
no ECG sem nenhuma relação com vetores.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 
positivos.  

S14 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra ECG pré-definidos.  
• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 

de caso.  
• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados 

positivos. 
S15 • O software tem como enfoque o ensino baseado em casos clínicos preestabelecidos.  
S16 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra ECG pré-definidos.  

• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 
de caso.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados. 
S17 • Prioriza o ensino baseado em leituras e demonstra ECG pré-definidos.  

• A interface não possibilita uma interação do aluno com o sistema para análise de outros estudos 
de caso.  

• Não foram realizadas avaliações com alto nível de evidência para confirmar os resultados. 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

A partir das comparações apresentadas na Tabela 6 e na síntese dos trabalhos 

pesquisados Tabela 7, há o surgimento de certas lacunas, as quais foram elementos 

motivadores para a definição e especificação da arquitetura do simulador de ensino 

espacial de ECG. Os resultados são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Lacunas encontradas. 
 

Legenda:  

x: atende; p: atende parcialmente; o: não atende;  

e:experimental; q:quase-experimental; n:não experimental; 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Neste capítulo, foram apresentados trabalhos que ilustram o estado da arte de 

softwares educacionais para o ensino de ECG, a fim de identificar a diversidade de 

estratégias que vêm sendo aplicadas para esse fim. Objetivou-se também demonstrar 

lacunas existentes na literatura que foram utilizadas como objeto de estudo desta de tese.  

Pelos estudos expostos neste capítulo, observa-se que o tipo de software mais 

encontrado foi o tutorial, com 52,9% (9 dos 17) do total de estudos. A maior parte dos 

softwares 58,8% (10 dos 17) foram desenvolvidos para serem executados localmente em 

um computador. Os assuntos foram abordados de maneira conjunta com um foco maior 

no ensino de eletrofisiologia e/ou fisiologia cardíaca, identificação de padrões de ECG 

e/ou arritmias.  

ID 
Ensino baseado 
no Eixo elétrico 

 

Relação entre 
vetores elétricos e 
as gravações no 

ECG 

Interação aluno / 
software p/ analise 
de outros estudos 

de caso. 

Realizou um 
experimento c/ alto 
nível de evidência 

S1 o o o n 
S2 o o p n 
S3 o o o n 
S4 o o o e 
S5 o o o n 
S6 o o x n 
S7 o o o n 
S8 o x x q 
S9 o o o n 
S10 o o o q 
S11 o o o n 
S12 o o p n 
S13 o o x n 
S14 o o o n 
S15 o o o e 
S16 o o o e 
S17 o o o q 

Indicador de não 
aderência  

(%)  
 

100% 94,1% 70,6% 64,7% 
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Os resultados indicaram ser positivo a inserção de softwares educacionais para o 

ensino de ECG, todavia a base de evidência em que essas inferências foram feitas são de 

baixo nível de evidência e assim não é possível confirmar ou afirmar esses benefícios.  

Existe a necessidade clara de utilizar metodologias de investigação de qualidade 

superior e a inclusão de controles adequados, a fim de extrair conclusões mais precisas 

sobre se a inclusão destas ferramentas pode beneficiar as práticas de interpretação de 

ECG. Como este é um dos exames de diagnóstico mais utilizados na medicina e, assim, 

é indispensável que os acadêmicos de medicina, ainda na sua formação universitária, 

aprendam com eficácia sobre ECG. 
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IV– SIMULADOR DE ECG: VETOECG.  

4.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capitulo é apresentado um novo software para auxiliar o ensino da interpretação 

de ECG baseado no ensino do eixo elétrico. É mostrado uma visão detalhada do simulador 

denominado de VETOECG, suas características, modo de funcionamento, ambientes e 

requisitos para seu desenvolvimento.  

O VETOECG é um ambiente de aprendizagem do tipo simulador educacional que 

visa apoiar o ensino e a interpretação de ECG através do eixo elétrico que é uma das 8 

variáveis de avaliação usada para interpretação do ECG, isto será feito por meio da 

manipulação da orientação espacial do coração e relacionamento das projeções dos 

vetores elétricos cardíacos e as repercussões nas derivações, das respectivas ondas no 

ECG. O simulador possibilita que o aluno verifique as repercussões no traçado do ECG 

em tempo real de acordo com o posicionamento do coração.  

4.2.DESENVOLVIMENTO 

 

O tipo de software escolhido para a realização deste trabalho tem como 

características de um simulador educacional, pois possibilita ensinar a interpretação de 

ECG através de visualização de varias situações que podem ocorrer em uma situação real 

e difícil de representar em sala de aula por meio de metodologias tradicionais, 

proporcionando aos alunos a possibilidade de observar o resultado em tempo real da sua 

interação com o software. Sua interação é caracterizada pela manipulação espacial do 

coração. O simulador tem como público-alvo estudantes de cursos de medicina e foi 

projetado para ser usado individualmente durante aulas presenciais com duração máxima 

de 90 minutos. A tabela 9 apresenta uma visão sobre as características do VETOECG. 
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Tabela 9 – Características do VETOECG. 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

  
O processo de desenvolvimento do simulador foi incremental e iterativo, foi 

executado basicamente em 4 etapas. A primeira etapa consistiu no levantamento 

detalhado de requisitos das funções que se esperava para o simulador, por meio da revisão 

da literatura (PONTES, 2018), entrevistas e avaliação de professores e alunos (monitores) 

das disciplinas de habilidades médicas da Universidade Estadual do Pará - UEPA e da 

Universidade Federal do Pará - UFPA. Na segunda etapa, os requisitos foram 

transformados em projeto detalhado do sistema de software. Na terceira etapa, o projeto 

foi codificado (programado). Na quarta etapa foi realizado a validação do simulador 

gerado na terceira etapa. O processo foi reiniciado, a partir da primeira etapa, de acordo 

com as necessidades.  

Na etapa inicial de desenvolvimento do simulador educacional foi produzida uma 

versão piloto, esta versão foi exibida e disponibilizada para 3 médicos/professores 

cardiologistas da Universidade Federal do Pará, para uma avaliação do simulador. Para 

essa avaliação, foi utilizado um questionário contendo 11 (onze) questões com o intuito 

de saber se o simulador era adequando em termos de: relevância de conteúdo, suficiência 

no apoio ao ensino, método, facilidade, compreensão, manuseio, requisitos educacionais 

e atratividade (ver apêndice 4). As respostas do questionário tiveram um formato baseado 

em uma escala Likert de 5 pontos entre -2 e 2 (-2 discordo fortemente, -1 discordo, 0 

neutro, 1 concordo, 2 concordo fortemente). O objetivo das questões de pesquisa 9, 10 e 

Tipo de Software Simulador educacional 

Objetivos • Manipulação da orientação espacial do coração; 

• Relacionar projeções dos vetores elétricos cardíacos e as 

repercussões nas derivações, das respectivas ondas no ECG. 

• Tempo real; 

• Possibilitar aprendizado mais atraente e dinâmico; 

• Permitir o ensino experiencial 

• Utilizar no auxilio e referência na comparação com ECGs reais;  

• Visualizar estudos de casos de maneira interativa; 

Plataforma Multiplataforma 

Público Alvo Alunos de Medicina 

Interação  Manipulação Espacial do Coração 
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11 foi a obtenção de uma avaliação subjetiva do simulador com relação aos pontos fortes, 

os pontos fracos e sugestões de melhorias, a partir do ponto de vista dos especialistas. 

A segunda etapa de desenvolvimento do simulador foi disponibilizar o 

VETOECG para uma primeira avaliação de uso com alunos de medicina (alunos 

monitores) da Universidade Estadual do Pará. Foi utilizado o mesmo questionário 

aplicado na fase anterior. Após estas análises iniciais, foi desenvolvida a versão final do 

simulador com as alterações implementadas de acordo com as sugestões obtidas através 

das avaliações das fases 1 e 2, esta versão foi utilizado nos experimentos desta tese.  

Esse projeto teve auxilio financeiro da UFPA através de projeto numero Edital 

Eixo Transversal 2016 da PROEX. 

4.3.1.  Tecnologias 

Para o desenvolvimento do VETOECG, foi utilizada a plataforma Unity (versão 

gratuita), que possui desenvolvimento flexível e eficiente, sendo usada para criar jogos e 

experiências interativas 3D e 2D em multiplataforma.  

4.3.2. Ambiente 

 

Ao iniciar o simulador VETOECG o aluno irá ter acesso a tela inicial (Figura 21). 

A interação é feita através da utilização do mouse. 

 

 
Figura 21 - Tela inicial do VETOECG. 
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Após o clique na tela inicial o usuário será direcionado para a tela principal do 

VETOECG conforme mostra a Figura 22.  

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Figura 22 – Tela principal do VETOECG. 

 

Antes de iniciar a simulação o usuário deverá acessar o menu de controle, que está 

localizado na parte inferior esquerda, o menu foi projetado para ser simples e de fácil 

entendimento, contém quatro opções: retornar a tela inicial, informações sobre ECG, tela 

de créditos e sair (Figura 23). 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

Figura 23 – Menu de acesso rápido. 

 

 O princípio de funcionamento do VETOECG é a integração entre a orientação 

espacial do coração e a repercussão do seu posicionamento no traçado do ECG, 
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relacionando as projeções dos vetores elétricos cardíacos e as repercussões nas derivações 

(Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Figura 24 – Representação do funcionamento do simulador. 

 

A Orientação Espacial é onde está incluída a imagem do coração, contendo as 

setas representando os vetores elétricos resultantes da onda P, do complexo QRS e da 

onda T. O coração está centralizado no eixo das derivações, também conhecida como 

chamada “Rosa dos Ventos” (Figura 25 A), que é a representação em um centro comum 

dos vetores que é a combinação dos seis vetores do plano frontal, com eixos a cada 30° 

(DUARTE, 2015).O coração está centralizado nos eixos das derivações bipolares (DI, 

DII, DIII), unipolares (aVF, aVR, aVL) e inicialmente posicionado em +45° (Figura 25 

B).  

 
Figura 25 – A: Rosa dos Ventos composta das derivações do plano frontal, 

também chamadas derivações periféricas. B: Coração com seus respectivos vetores dos 

ciclos cardíacos 
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O ECG está localizado na parte direita da tela do VETOECG e representa o 

traçado do ECG propriamente dito. É onde apresenta as repercussões da mudança do 

posicionamento do coração, por consequência a mudança das projeções dos vetores 

elétricos cardíacos, para cada derivação bipolar (DI, DII e DIII) e ampliadas (aVL, aVR 

e aVL), e representem as mudanças de comportamento nas ondas (P, complexo QRS, 

segmento PR, espaço PR e onda T) do ECG. A Figura 26, mostra o ECG e as derivações 

que são trabalhadas no simulador: 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

Figura 26 - ECG e as derivações que são trabalhadas no simulador. 

 

O VETOECG foi desenvolvido em 2D, possui uma interface manipulável pelo 

mouse, que permitirá ao usuário alterar o posicionamento espacial do coração, através da 

rotação em sentido horário e anti-horário, de forma que a partir da alteração do 

posicionamento seja possível observar imediatamente os efeitos das projeções de cada 

vetor elétrico resultante no eixo das derivações bipolares (DI, DII e DIII) e ampliadas 

(aVL, aVR e aVL), e representem as mudanças de comportamento nas ondas (P, Q, R, S, 

T) do ECG.  
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Cada onda do ECG (P, Q, R, S, T) tem uma seta (caracterizada por cores 

especifica) posicionada no coração, estas “setas” são os vetores resultantes dos pulsos 

elétricos de cada parte do ciclo cardíaco. Para executar a rotação espacial do coração o 

usuário deve utilizar o mouse para manipular a rotação (em sentido horário e anti-

horário), é neste componente que o usuário interage com o simulador (Figura 27).  

 

 
 

 

 

Figura 27 – Alteração espacial do coração (Relação cores vetores X ondas). 

 

Portanto, o VETOECG mostra visualmente e em tempo real que as ondas inscritas 

em cada derivação são feitas de acordo com a projeção do vetor formado pelas correntes 

elétricas. Por exemplo, quando o coração estiver com o vetor resultante da onda P, a +45°, 

ele estará mais próximo da derivação DII, com isto terá respectivamente: uma projeção e 

uma onda maior em DII, e uma projeção e onda menor em DI. Entretanto, caso o coração 

esteja com o vetor resultante da onda P, a +15°, vai ter respectivamente: uma projeção e 

uma onda maior em DI, e uma projeção e onda menor em DII. De modo representativo, 

o simulador é distribuído em conformidade com a  

O VETOECG possibilita ainda a escolha da frequência cardíaca através da seleção 

de frequências pré-definidas (Figura 28A). A frequência é o número de ciclos elétricos 

completos que ocorrem em determinado período de tempo. Um “ciclo completo” é 

contado de um ponto de determinado sinal eletrocardiográfico até o reaparecimento desse 

mesmo ponto no próximo ciclo. Para determinar a frequência cardíaca deve-se saber que 

o ECG padrão é traçado no papel milimetrado com base na seguinte escala: cada 

milímetro horizontal representa 0,04 segundos e cada milímetro vertical representa 

0,1mV (DUARTE, 2015) (Figura 28B).   
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Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Figura 28 – Escolha da Frequência Cardíaca (A), Papel milimetrado (fora de escala). 

Linhas delgadas delimitando “quadradinhos” e linhas grossas delimitando 

“quadradões”. 

 

4.3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capitulo foi apresentado uma nova ferramenta educacional denominada 

VETOECG, que é um simulador com o proposito de ajudar no melhoramento de 

aprendizado da interpretação do ECG baseado no ensino do eixo elétrico, através da 

orientação espacial do coração.  
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V- AVALIAÇÃO  

5.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capitulo é apresentado o desenho de estudo utilizado nesta tese para avaliar 

a eficácia de aprendizagem do VETOECG, as estratégias de pesquisa utilizadas, tipos de 

avaliação, a instrumentação utilizada e como foi realizado o experimento. 

5.2. ESTRATÉGIA DE PESQUISA E AVALIAÇÃO 

Após o desenvolvimento do VETOECG, um estudo empírico foi planejado, 

executado para analisar o aprendizado do simulador quando aplicado em um contexto de 

uma disciplina que tem uma unidade instrucional na qual o ensino de ECG é empregado.  

A avaliação do VETOECG como ferramenta didática foi feita de acordo com os 

níveis 1 (reação) e 2 (aprendizagem) do Modelo de Kirkpatrick para Treinamento e 

Aprendizado (KIRKPATRICK, 2009). O desenho de um experimento formal foi aplicado 

(grupos controle e experimental randomizados com pré/pós-teste) para comparar e avaliar 

a eficácia das atividades de aprendizagem (COHEN, 2000; CHAVES 2015), permitindo 

uma comparação estatística da mudança observada no grupo experimental em relação à 

analisada no grupo controle (CAMPBELL, 1963).  

Os pré/pós-testes e as atividades de aprendizagem serão detalhadas na seção de 

Instrumentação e se encontram no Apêndice 2.  O desenho do experimento teve as 

seguintes características:  

(1) os alunos assistiram a aulas expositivas sobre (i) conceitos de eletrofisiologia; (ii) 

e conceitos necessários para entendimento sobre ECG e vetores;  

(2) para reduzir o viés de seleção, a distribuição dos participantes nos Grupos 

experimental e controle foi randomizada por sorteio, formando grupos 

balanceados, assim, para propósitos estatísticos, ambos os grupos são 

considerados equivalentes (ver apêndice 5 e 6);  

(3) todos os alunos fizeram os mesmos pré-testes antes da aplicação das intervenções 

(atividades de aprendizagem);  

(4) as intervenções foram aplicadas. O grupo experimental utilizou o VETOECG e o 

grupo controle seguiu a metodologia tradicional de aprendizagem de ECG; 

(5) ao final, os grupos experimental e controle fizeram os mesmos pós-testes. 
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Foi aplicado ainda, o modelo desenvolvido por (SAVI, 2011) para capturar a 

percepção dos alunos em relação à motivação, experiência de usuário, aprendizagem e 

identificação dos pontos fortes e fracos; além de comparar a sua eficácia de aprendizagem 

com a metodologia tradicional de ensino, que implica em não utilização do software.  

5.3.INSTRUMENTAÇÃO  

 

Este estudo utilizou 3 instrumentos: 1) Um questionário sócio demográfico (ver 

apêndice 1), que foi utilizados como dados para RB no sentido de entender quais variáveis 

influenciaram na melhora do processo de ensino aprendizagem dos alunos; 2) os 

questionário de pré/pós teste, foram utilizados para responder as questões de pesquisas 1 

e 2; e 3) o questionário de avaliação de jogos educacionais desenvolvido por (SAVI, 2011 

), que visa contribuir para a qualidade de jogos e a orientação dos professores no uso deste 

tipo de material, procurando comprovar através de avaliações da qualidade, assegurar os 

benefícios da utilização de jogos como ferramenta de ensino- aprendizado, justificando-

os como material educacional. 

O questionário de perfil do usuário além de conter perguntas referentes ao perfil 

do usuário, apresenta perguntar aos alunos se ele já teve algum contato com ECG em 

nível acadêmico, treinamento ou profissional, bem como a sua motivação em aprender 

ECG nos termos propostos por este estudo, este questionário pode ser encontrado no 

(apêndice 1). 

Os pré/pós-testes foram aplicados de maneira que não seriam identificados os 

participantes, foram usados para coletar dados relevantes para as questões de pesquisa 1 

e 2. Foi elaborado por especialistas em cardiologia (professores/médicos), contendo 13 

questões, este questionário pode ser encontrado no (apêndice 2). O questionário de 

avaliação de jogos educacionais (SAVI, 2011) já foi apresentado na seção background e 

possui metodologia própria desenvolvida pelo autor, e o questionário pode ser encontrado 

no (apêndice 3). 

5.4.QUESTÕES DE PESQUISA E HIPÓTESE  

 

As questões de pesquisa e as suas respectivas hipóteses nulas são: 
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RQ 01: Utilizar o simulador (VETOECG) aumenta a eficácia de aprendizagem de ECG?  

H01: Não existe diferença entre as pontuações médias dos pré/pós-testes no Grupo 

Experimental). 

 

RQ 02: Como é a eficácia de aprendizagem de ECG utilizando o simulador (VETOECG) 

comparado com as metodologias tradicionais?  

H02a: Não existirá diferença nas pontuações do pré-teste entre o grupo experimental e o 

grupo controle (os dois grupos selecionados aleatoriamente irão ter as mesmas 

habilidades).  

H02b: Não existirá diferença entre as pontuações dos pós-testes entre o grupo 

experimental e o grupo controle (os dois grupos ainda serão igualmente capazes após as 

atividades de aprendizagem) no nível de aplicação.  

5.5.EXECUÇÃO 

O VETOECG é um simulador disponibilizado inicialmente para rodar via 

computador, entretanto pode ser exportado para rodar multiplataforma (celular, tablet e 

web). Seu foco é exclusivamente voltado para o ensino de ECG com base no 

posicionamento do coração e do eixo elétrico.  

Para a execução deste processo avaliativo foram realizados 3 (três) experimentos: 

o primeiro realizado em novembro de 2017, o segundo em março de 2018 e o terceiro 

realizado em junho 2018. Participaram da avaliação 96 pessoas no total, com idades entre 

17 e 40 anos. Todos eram alunos do curso de medicina da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) (Figura 29).  

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Figura 29 – Alunos participando do experimento. 
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A amostra de alunos foi definida de acordo com a disponibilidade de docentes e 

discentes. Os alunos foram previamente orientados quanto ao projeto de pesquisa1 e 

posteriormente assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os experimentos foram executados em 2 dias. Os alunos foram separados de 

forma aleatória em 2 grupos, grupo experimental e grupo controle. A agenda do 

experimento foi: dia 1, aplicação do questionário de background pessoal (10 minutos), 

em seguida, realização de aulas expositivas sobre os conceitos de eletrofisiologia, ECG e 

assuntos necessários para o entendimento sobre ECG e vetores (80 minutos), os pré-testes 

foram administrados; dia 2, foi realizada a separação dos alunos em dois grupos, de forma 

aleatória, em Grupo Experimental e Grupo Controle. 

Foi realizada a apresentação das intervenções (atividades de aprendizagem) com 

duração de 10 minutos e os alunos realizaram as atividades de aprendizagem, com a 

duração de 30 minutos (VETOECG para o grupo Experimental e Metodologia 

Tradicional para o grupo Controle). Ao final foram aplicados os pós-testes. A 

metodologia do experimento é detalhada na Tabela 10: 

 
 

Tabela 10 – Metodologia do experimento. 

Dia 1 
Dia 2 

Instruções Iniciais Grupo 
Experimental 

Grupo Controle 
 

Assinatura do 
termo livre 

consentimento 

• Separação dos 
dois grupos (de 

forma aleatório). 
• Orientações sobre 

a realização das 
atividades 

• Os dois grupos 
terão o mesmo 

tempo de 
atividades 

• As atividades 
serão executadas de 
maneira individual. 

• Não pode 
conversar com 

outros 
participantes. 

• Não é competição 

Utilizar o 
VETOECG para 
fazer o Exercício 

Utilizar método 
tradicional para 

fazer o Exercício. 
Preenchimento do 

Questionário 
Background 
(Apêndice 1) 

30 minutos de 
atividades 

30 minutos de 
atividades 

Aula sobre os 
conceitos de 

eletrofisiologia. 
ECG 

assuntos 
necessários para o 

entendimento sobre 
ECG e vetores. 

Realização do Pós 
Teste 

(Apêndice 2) 

Realização do Pós 
Teste 

(Apêndice 2) 

Realização do Pré 
Teste (Apêndice 2) 

Fazem avaliação do 
VETOECG 

(Apêndice 3) 
- 

Fonte: elaborada pelo autor (2018)
 
                                                 
1 Por volta de 20 minutos. 
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O VETOECG foi utilizado na disciplina Habilidades Médicas do curso de 

Medicina da Universidade do Estado do Pará (Figura 30). A seção do simulador de ECG 

teve a duração de 30 minutos e foi realizada no Laboratório de Computação da UEPA, 

no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, onde cada participante do grupo 

experimental teve acesso a um computador com o simulador previamente instalado. 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 
Figura 30 – Seção de experimento com alunos de medicina. 

 

5.6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capitulo foi apresentado o desenho de estudo utilizado nesta tese para 

avaliar a eficácia de aprendizagem do VETOECG, as estratégias de pesquisa utilizadas, 

tipos de avaliação, a instrumentação utilizada e como foi realizado o experimento. 
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VI- ANALISE DOS DADOS 

6.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Neste capitulo é apresentado a analise dos dados obtidos na avaliação da 

eficácia de aprendizagem do VETOECG, obtidas através dos questionários aplicados. 

A análise foi feita por meio de analise estatística, qualitativa e quantitativa, utilizando 

os dados do pré/pós teste. Também por meio da aplicação de técnicas de inteligência 

computacional (Redes Bayesianas), utilizando os dados dos formulários do 

questionário Background e pré/pós teste. E por fim uma analise dos dados de percepção 

dos alunos sobre as tarefas de aprendizagem e uso do simulador obtidos pelo 

questionário de avaliação de jogos educacionais de (SAVI, 2011). 

6.2.ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Para comparar o desempenho dos grupos Experimental e Controle foram 

aplicados métodos estatísticos descritivos e inferênciais. As variáveis quantitativas 

foram apresentadas por medidas de tendência central e de variação. As variáveis 

qualitativas foram apresentadas por distribuições de frequências absolutas e relativas.  

Para comparar os grupos, nas variáveis qualitativas foi aplicado o teste G de 

aderência (Ayres et al., 2007, p.121) e nas variáveis quantitativas foi aplicado o teste 

de Wilcoxon (Signed Rank test) para comparações intragrupo (Antes x Depois) e o teste 

U de Mann-Whitney para comparar o desempenho dos grupos (EXP x CTRL). Foi 

aplicado o teste de D’Agostino-Pearson para avaliar a distribuição das variáveis 

quantitativas. Foi previamente fixado o nível de significância alfa = 0.05 (margem de 

erro alfa de 5%) para rejeição da hipótese de nulidade. O processamento estatístico foi 

realizado no programa BioEstat versão 5.3 e o planejamento da análise de dados foi 

realizado na tecnologia SAM (Statistical Analysis Model). 

Para a questão de pesquisa 1: Utilizar o simulador (VETOECG) aumenta a 

eficácia de aprendizagem de ECG? A comparação intragrupo realizada pelo teste foi 

teste de Wilcoxon (Signed Rank test), mostrou que a melhora no desempenho foi 

altamente significante (p-valor <0.0001*) com mediana de 38,5%. Então a hipótese 

nula (H01: Não existe diferença entre as pontuações médias dos pré/pós-testes no 

Grupo Experimental) foi rejeitada. 
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Para a questão de pesquisa 2: Como é a eficácia de aprendizagem de ECG 

utilizando o simulador (VETOECG) comparado com as metodologias tradicionais? No 

pré-teste ambos os grupos apresentaram o mesmo desempenho, grupo experimental 

(15,4%) e o grupo controle (15,4%), não existindo desse modo, evidência suficiente 

para rejeitar a hipótese nula H02a: Não existirá diferença nas pontuações do pré-teste 

entre o grupo experimental e o grupo controle (os dois grupos selecionados 

aleatoriamente irão ter as mesmas habilidades) no nível de aplicação.  

No pós-teste a comparação entre as melhorias de desempenho (Δ EXP – Δ 

CTRL) , realizada pelo teste U de Mann-Whitney, resultou no p-valor =0.0384* 

(estatisticamente significante), desta forma, rejeitando-se a hipótese nula H02b: Não 

existirá diferença entre as pontuações dos pós-testes entre o grupo experimental e o 

grupo controle (os dois grupos ainda serão igualmente capazes após as atividades de 

aprendizagem) no nível de aplicação. Assim, concluiu-se que existe uma diferença real 

entre os grupos, pois os resultados mostraram que realmente que o Grupo Experimental 

apresentou incremento de desempenho superior ao Grupo Controle no pós-teste.  

6.2.1. Avaliação quantitativa do desempenho dos grupos. 

O desempenho dos grupos (Experimental e Controle) foi avaliado em uma 

escala de 0 a 100%. O desempenho do Grupo Experimental na avaliação Pré-teste 

variou de 0,0 (pior desempenho do grupo) a 53,8% (melhor desempenho), a distribuição 

dos escores não apresentou distribuição normal e a mediana 15,4% (intervalo 

interquartílico 7,7% a 30,8%) é a estatística que melhor representa o desempenho do 

grupo.   

Na avaliação Pós-teste, o grupo Experimental teve desempenho melhorado, pois 

variou de 23,1% (pior desempenho do grupo) a 84,6% (melhor desempenho), a 

distribuição dos escores não apresentou distribuição normal e a mediana 53,8% 

(intervalo interquartílico 46,2% a 61,5%) é a estatística que melhor representa o 

desempenho do grupo.   

A comparação, intragrupo, realizada pela diferença entre Pré e Pós mostrou que 

a melhora no desempenho foi altamente significante (p-valor <0.0001*) com mediana 

de 38,5% e intervalo interquartílico 23,1% a 46,2%. No Grupo Experimental, 2 (dois) 

participantes (4,2%) tiveram pior resultado na avaliação Pós (em relação a avaliação 

Pré), logo, ficaram com avaliação negativa. 
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A Tabela 11 apresenta a avaliação quantitativa (baseadas em uma escala 

racional) do desempenho dos grupos experimental e controle. 

 
Tabela 11 - Comparação do desempenho entre os grupos Experimental e Controle. 

 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROLE  
Pré Pós Δ 

EXP 
Pré Pós Δ 

CTRL 
Mínimo 0.0 23.1 -15.4 0.0 7.7 -30.8 
Máximo 53.8 84.6 53.8 61.5 69.2 61.5 
Mediana 15.4 53.8 38.5 15.4 46.2 26.9 
1o Quartil  7.7 46.2 23.1 7.7 38.5 0.0 
3o Quartil  30.8 61.5 46.2 46.2 53.8 46.2 
Média 
Aritmética 

20.5 54.3 33.8 24.2 45.7 21.5 

Desvio 
Padrão 

16.4 12.4 16.8 20.8 12.9 26.0 

Erro Padrão 2.4 1.8 2.4 3.0 1.9 3.7 
p-valor (Pré - 
Pós) 

 
<0.0001** 

  
<0.0001** 

 

*p-valor =0.0384, Comparação intergrupo (Δ EXP - Δ CTRL), Teste U de Mann-Whiney 
**Wilcoxon Signed Rank test. (intragrupo) 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

O desempenho do Grupo Controle na avaliação Pré variou de 0.0 (pior 

desempenho do grupo) a 61,5% (melhor desempenho), a distribuição dos escores não 

apresentou distribuição normal e a mediana 15,4% (intervalo interquartílico 7,7% a 

46,2% pontos) é a estatística que melhor representa o desempenho do grupo.   

Na avaliação Pós o grupo Controle teve desempenho melhorado, pois variou de 

7,7% (pior desempenho do grupo) a 69,2% (melhor desempenho), a distribuição dos 

escores não apresentou distribuição normal e a mediana 46,2% (intervalo interquartílico 

38,5% a 53,8% pontos) é a estatística que melhor representa o desempenho do grupo.   

A comparação, intragrupo, realizada pela diferença entre Pré e Pós mostrou que 

a melhora no desempenho foi altamente significante (p-valor <0.0001*) com mediana 

de 26,9% e intervalo interquartílico 0.0 a 46.2%. No Grupo Controle houve 12 

participantes (25%) que tiveram pior resultado na avaliação Pós (em relação a avaliação 

Pré), logo, ficaram com avaliação negativa. 

A comparação entre as melhorias de desempenho (Δ EXP – Δ CTRL) , realizada 

pelo teste U de Mann-Whitney, resultou no p-valor =0.0384* (estatisticamente 

significante), mostrou que realmente o Grupo Experimental (Δ mediano 38.5 pontos) 
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apresentou incremento de desempenho superior ao Grupo Controle (Δ mediano = 26.9 

pontos) (Ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 1 – Comparação do desempenho entre os grupos Experimental e Controle. 
 

6.2.2. Avaliação qualitativa do desempenho dos grupos.  

 

No grupo Experimental a comparação (qualitativa, baseada em conceitos: 

Excelente, Bom, Regular, Ruim e Péssimo) entre as avaliações Pré e Pós mostrou que, 

inicialmente predominava o Péssimo (62.5%) e na avaliação Pós o conceito da maioria 

passou a ser Regular (54.2%), conforme a avaliação do teste G de aderência (G test for 

goodness of fit)  essa diferença é altamente significante (p-valor <0.0001*). 

No grupo Controle, a comparação (qualitativa, baseada em conceitos: 

Excelente, Bom, Regular, Ruim e Péssimo) entre as avaliações Pré e Pós mostrou que, 

inicialmente predominava o Péssimo (60.4%) e na avaliação Pós o conceito da maioria 

passou a ser Regular (47.9%), conforme a avaliação do teste G de aderência (G test for 

goodness off it)  essa diferença é altamente significante (p-valor <0.0001*). A Tabela 

12 apresenta a avaliação qualitativa (baseada em uma escala ordinal) do desempenho 

dos grupos experimental e controle. 
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Tabela 12 - Avaliação qualitativa do desempenho dos grupos Experimental e 
Controle. 

  
Grupo Experimental Grupo Controle  

PRÉ PÓS PRÉ PÓS  
n % n % n % n % 

Excelente  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bom 0 0.0 3 6.3 0 0.0 0 0.0 
Regular 1 2.1 26 54.2 8 16.7 23 47.9 
Ruim 17 35.4 18 37.5 11 22.9 22 45.8 
Péssimo 30 62.5 1 2.1 29 60.4 3 6.3 
Total 48 100.0 49 102.1 48 100.0 48 100.0 
p-valor 

  
<0.0001* 

  
<0.0001* 

*Teste G de independência. 
 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 
 

Quando comparamos os dados do grupo experimental e controle, é possível 

verificar que o grupo experimental apresentou pior resultado nas avaliações iniciais e 

melhores desempenhos nos pós-testes (ver no gráfico 2). A Tabela 13 mostra o resumo 

geral das avaliações: 

 

Tabela 13 - resumo geral das avaliações qualitativas. 
 

Grupo Pré-Teste Pós-Teste 

Experimental Concentrou nos conceitos péssimo e 

ruim, totalizando 97,9 % dos alunos e 

apenas 2.1% no conceito regular. 

 Concentração passou a ser nos 

conceitos ruim e regular, totalizando 

91,7 e apresentou 6.3% de alunos com 

conceito bom, o que não existia no pré 

teste. E diminuiu o conceito péssimo 

para 2.1% 

Controle a avaliação inicial dos conceitos 

péssimo e ruim, foi de 83.3% e 16.7% 

no conceito regular 

A concentração passou para os 

conceitos ruim e regular, totalizando 

93,7. Apresentou 6.3% de alunos com 

conceito péssimo. Não teve nenhum 

aluno com o conceito bom  

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 
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Vale destacar que no grupo Experimental, a comparação (qualitativa, baseada 

em conceitos: Excelente, Bom, Regular, Ruim e Péssimo) entre as avaliações Pré e Pós 

mostrou que (gráfico 9): 

 

• o conceito Péssimo inicialmente era de 62,5% (Pré-teste) e diminuiu para 

2.1% (Pós-teste), uma diminuição de 60.4%. 

• o conceito Ruim aumentou em 2.1%  

• o conceito Regular inicialmente era de 2.1% (Pré-teste) e aumentou para 

54.2% (Pós-teste) um aumento de 52.1% 

• inicialmente nenhum aluno alcançou o conceito Bom, posteriormente na 

avaliação Pós-teste este conceito passou a ter um percentual de 6.3%.  

 

No grupo controle, a comparação (qualitativa, baseada em conceitos: Excelente, 

Bom, Regular, Ruim e Péssimo) entre as avaliações Pré e Pós mostrou que (gráfico 2): 

 

• o conceito Péssimo inicialmente era de 60,4% (Pré-teste) e diminuiu para 

6.3% (Pós-teste), uma diminuição de 54.1%  

• o conceito Regular inicialmente era de 16.7% (Pré-teste) e aumentou para 

47.9% (Pós-teste) um aumento de 31.2% 

• Nenhum aluno alcançou o conceito Bom, antes ou após os testes.  

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 
Gráfico 2 - Avaliação qualitativa do desempenho dos grupos Experimental e 

Controle. 
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6.3. INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 

6.3.1.  Geração e Análise da Rede Bayesiana 

 

No sentido de entender quais variáveis influenciaram na melhora do processo 

de ensino aprendizagem dos alunos em ECG, comprovados através de métodos 

estatísticos, foram inseridos os dados dos questionários coletados para análise através 

de Rede Bayesiana.  

Para o correto tratamento dos dados alcançados, é imperativa a realização do 

pré-processamento desses dados, antes de submetê-los aos demais sistemas de 

operação. Segundo (REZENDE, 2003), a extração direta de padrões a partir de grandes 

volumes de dados pode se tornar uma tarefa inviável. Grandes volumes de dados podem 

gerar um espaço de busca de padrões combinatoriamente explosivos. Em adição, as 

limitações de tempo de processamento e de memória são fatores impeditivos para a 

submissão direta dos dados, sem o estabelecimento de qualquer filtro, aos algoritmos 

de mineração de dados. 

A busca de conhecimento em grandes bases de dados pode ocasionar, ainda, o 

aumento das chances de se encontrarem padrões pouco significativos e até mesmo 

espúrios. Uma possível solução para esses problemas envolve a tentativa de selecionar 

uma amostra significativa da base de dados da aplicação, além de prover mecanismos 

de limpeza e transformação dos dados, com vistas a melhorar a qualidade dos mesmos, 

bem como adequá-los aos objetivos propostos para a aplicação de MD ou às limitações 

e requisitos das técnicas de MD utilizadas (TAN et al., 2005). 

A realização do pré-processamento foi realizada na base de dados obtida. 

Diversas técnicas de pré-processamento de dados foram empregadas, sendo estas: 

 

• limpeza dos dados, com objetivo de tratar os valores ausentes e ruídos, além de 

corrigir problemas relativos à inconsistência; 

• integração e transformação dos dados, que é utilizada quando os dados que 

serão submetidos à ferramenta de mineração são provenientes de múltiplas 

fontes, evitando redundâncias, bem como a criação de novos atributos a partir 

de outros, normalização de valores, dentre outras tarefas; e 

• redução dos dados, eliminando atributos que não são relevantes para a tarefa de 

mineração de dados, além de prover mecanismos de discretização dos dados. 
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A partir dessa base de dados gerada após o pré-processamento, a próxima etapa 

foi a aplicação de uma técnica que pudesse correlacionar os dados obtidos para extração 

de conhecimento. Neste aspecto, o modelo de inteligência computacional utilizado foi 

a Rede Bayesiana. 

Baseando-se nos conceitos pertinentes sobre redes bayesianas, revisados neste 

trabalho e consolidados na literatura, foi tratada a base de dados gerada pelo conjunto 

de testes realizados. Em uma fase inicial, foram consideradas todas as variáveis do 

instrumento questionário (grupo experimental e controle) e inseridos em uma tabela, 

apresentadas na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Variáveis do Instrumento de Coleta. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

Após análise dos dados gerados pelas RB iniciais, verificou-se que nem todas 

as variáveis apresentavam correlação, assim, foram utilizadas apenas as variáveis 

identificadas como mais relevantes de acordo com as informações geradas pelas RB 

(Tabela 15), ou seja, as que apresentavam uma relação de influência e correlação com 

a melhora no processo de ensino aprendizagem, destacando a variável pós-teste (que é 

a variável que representa a melhoria na quantidade de acertos).  
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Tabela 15 – Variáveis relevantes de acordo com as informações geradas pelas 

RBs. 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

Utilizou-se o algoritmo de busca e pontuação K2, bastante difundido na 

literatura (COOPER; HERSKOVITS, 1992) e (CHEN, 2001), para gerar a RB deste 

estudo. Para tal, foi utilizado o aplicativo Genie2. A Figura 31 mostra a rede montada 

no aplicativo, contendo três nós, suas respectivas dependências condicionais e 

frequências. Como é possível verificar as variáveis que influenciaram (segundo a RB) 

foram o TD (Tipo de Dispositivo), idade e Post (Pós Teste). 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 
 

Figura 31 - Rede Bayesiana Gerada.  
 
 

As frequências de amostragem mostraram que 4% dos alunos obtiveram um 

desempenho considerado péssimo, 41% considerado ruim, 51% um desempenho 

                                                 
2 Disponível em https://www.bayesfusion.com/bayesian-networks 
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considerado regular e apenas 4% considerado excelente. A maioria dos alunos utilizam 

smartphones, 89% acessaram este dispositivo como ferramenta principal. 

O objetivo da montagem da RB é observar o comportamento das variáveis 

selecionadas, além disso, analisar a influência que uma variável tem sobre as outras, a 

partir de inferências. Um exemplo do processo citado anteriormente é o impacto que a 

variável TD (Tipo de Dispositivo) está causando sobre Idade. A variável TD possui 

uma distribuição de probabilidade de 10% para PC (computador pessoal), 89% para o 

uso de smartphone e 1% de tablet. Nota-se que a maioria de usuários utilizam 

smartphones como tipo de dispositivo mais utilizado.  

Assim, é feita a inferência do primeiro estado de conexões ativas e verificado o 

impacto que esta inferência gera sobre o Pós-Teste. São observados quatro valores 

(definidos de maneira qualitativa) do desempenho dos grupos controle e Experimental. 

Os valores em percentual alteram em decorrência da inferência de conexões ativas. 

Estes valores representam o impacto que o primeiro estado de conexões ativas gerou 

sobre os estados em vazão. O mesmo processo é repetido para todos estados de 

conexões ativas (Figura 32).  

 

Figura 32 – Conexões ativas das RBs. 
Faixa 2 

(11 a 17 anos) 

(5 pessoas)  

Faixa 3 

(18 a 24 anos) 

(86 pessoas)  

Faixa 4 

(25 a 40 anos) 

(5 pessoas) 
 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 
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A Tabela 16 apresenta um resumo da Figura 29, inerente às redes e conexões 

das RBs: 

Tabela 16 – Resumo das inferências das RBs. 

Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

6.4.AVALIAÇÃO DO VETOECG USANDO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DE JOGOS EDUCACIONAIS  

 

A avaliação da reação dos alunos-usuários ao utilizarem o VETOECG foi 

realizada com base em três componentes: motivação, experiência do usuário e 

aprendizagem do questionário de (SAVI, 2011) (apêndice 3). Os resultados desta 

avaliação são apresentados a seguir, sendo que as respostas têm um formato baseado 

em uma escala Likert de 5 pontos entre -2 e 2 (-2 discordo fortemente, -1 discordo, 0 

neutro, 1 concordo, 2 concordo fortemente).  

 

6.4.1. Motivação  

 

De modo geral, foi possível observar que o simulador teve um efeito positivo 

na motivação dos alunos em grande parte dos itens como pode ser observado no gráfico 

de frequências a seguir (Gráfico 3):  

Inferencia na faixa 2 (11 a 17 

anos) 
Inferencia na faixa 3 (18 a 24 anos) 

Inferencia na faixa 4 (25 a 40 

anos) 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Péssimo 
nesta faixa é de 5%. 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Ruim é de 
25% 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Regular é de 
65% 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Bom é de 
5% 

- A probabilidade do aluno ter um 
desempenho Péssimo nesta faixa é de 
3%. 

- A probabilidade do aluno ter um 
desempenho Ruim é de 42%. 

- A probabilidade do aluno ter um 
desempenho Regular é de 53%. 

- A probabilidade do aluno ter um 
desempenho Bom é de 3%. 

 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Pessimo 
nesta faixa é de 25%. 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Ruim 
aumentou é de 45%. 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Regular é de 
5%. 

- A probabilidade do aluno ter 
um desempenho Bom é de 
25%. 
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Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 3 - Dados do questionário referente aos itens de motivação. 
 

De modo geral é possível perceber uma concentração maior nas notas de +1 e 

+2 em todos os itens, a média total dos alunos que atribuíram nota +2 corresponde a 

51,7% do total de itens, +1 por pelo menos 36,5% dos alunos, totalizando 88,1% das 

notas. As notas 0 foi utilizado por 10,6%, -1 por 1,3% e ninguém atribuiu a nota -2.  

Foi possível verificar também que o item “Design do simulador” foi o que 

obteve a maior porcentagem de notas +2 na avaliação de motivação, com o percentual 

de 68,8%. De maneira específica como demonstrado no Gráfico 1 o item Motivação é 

dividido em 4 aspectos (atenção, relevância, confiança e satisfação), onde é possível 

perceber:  

Atenção: é possível verificar que os alunos consideraram atraente o design do 

simulador, tendo em vista que 100% das notas atribuídas foram +1 e +2; 85,4% dos 

alunos acharam o simulador interessante e 91,7 % dos alunos consideram que a variação 

no simulador ajudou a mantê-los atentos.  
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Relevância: o simulador é considerado relevante para 98% dos alunos, que 

atribuíram notas +1 ou +2 para este item. O funcionamento do simulador está adequado 

ao jeito de aprender para 89,6% dos alunos, e o conteúdo está conectado com outros 

conhecimentos para 87,6% dos alunos. O quesito relevância foi o item melhor avaliado 

tendo em vista que não obteve nenhuma nota -1 e -2. 

Confiança: o simulador foi considerado fácil de entender para os alunos, com 

93,8% de notas +1 ou +2. O percentual foi de 75% dos alunos que concordam que ao 

passar pelas etapas do simulador sentiram confiança de que estavam aprendendo. Este 

quesito apesar de bem avaliado, foi o que mais recebeu notas inferiores a 0, 8,3% dos 

alunos atribuíram notas -1. 

Satisfação: neste quesito 85,4% dos alunos afirmaram que terão oportunidades 

de utilizar na prática o que aprenderam com o simulador. No item referente ao esforço 

para avançar no simulador o índice foi de 75%.  

 

6.4.2.  Experiência do usuário  

 

Com relação a experiência do usuário, dois itens tiveram destaque importante, 

pois foram os únicos que não receberam notas -1 e -2, são estes: os que gostariam de 

utilizar o simulador novamente com 87,5% e os que o indicariam para seus colegas com 

um percentual de 95,9%, o que, de modo geral, indica uma grande aceitação pela 

utilização do simulador. O simulador foi considerado adequadamente desafiador de tal 

forma que 50% dos alunos atribuíram nota +2 para este item. No entanto, o simulador 

foi pior avaliado no quesito relacionado à promoção de momentos de cooperação e a 

evolução num ritmo adequado e não fica monótono com o mesmo percentual de 20,7%.  

O Gráfico 4 mostra o quadro com os dados referente aos itens do componente 

Experiência do Usuário:  
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Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

 

Gráfico 4 - Dados do questionário referente aos itens de Experiência do Usuário. 
 

De maneira específica como demonstrado no gráfico 4 o item Experiência do 

Usuário é dividido em 5 aspectos (imersão, interação social, desafio, diversão e 

compreensão), onde é possível perceber os seguintes aspectos:  

Imersão:  pode ser verificado que o simulador promove imersão nos alunos, 

tendo em vista que 64,6% dos alunos deram notas +1 e +2 para o item que pergunta se 

esqueceram das preocupações e ficaram concentrados no simulador. Há também o 

percentual de 70,9% dos alunos que afirmam que não perceberam o tempo passar 

enquanto utilizavam o simulador. O item que inquire se os alunos se sentiram mais no 

ambiente do simulador do que no mundo real foi bem avaliado por 72,9%.  

Interação Social: neste item, 70,9% dos alunos indicaram que interagiram com 

outras pessoas durante o uso do simulador, atribuindo nota +1 ou +2. O item que 

pergunta se os alunos se divertiram junto com outras pessoas foi avaliado positivamente 

por 64,6%. Esta situação se deve ao fato de o simulador ter sido disponibilizado em um 

laboratório de informática onde os alunos tinham a liberdade para trocar ideias com o 

colega ao lado. O item que pergunta se houve momentos de cooperação e/ou 
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competição com outros participantes foi o pior item avaliado pelos alunos com 20,7% 

de notas -2 e -1.  

Desafio: este item teve a melhor avaliação entre os outros itens avaliados nesta 

dimensão, 50% dos alunos atribuíram notas +2. O item que avalia se o simulador evolui 

num ritmo adequado e não fica monótono obteve 77,1% de +1 e +2, entretanto, recebeu 

o maior percentual de notas -1 e -2 com 20,8%.  

Diversão: neste item vale ressaltar que não é o objetivo principal de nosso 

software educacional, tendo em vista que ele não é categorizado como um jogo apesar 

disso o item que pergunta aos alunos se houve diversão com o simulador teve um 

percentual positivo de 73%, e um percentual de 72,9% de alunos que consideraram ficar 

desapontados com o fim da utilização do software. É importante destacar ainda que o 

percentual de alunos que indicariam o simulador para seus colegas foi de 95,9% e que 

gostariam de utilizar novamente foi de 87,5%. Estes dois últimos itens foram os únicos 

que não receberam notas abaixo de 0. Estes números indicam uma grande aceitação do 

simulador. 

Competência: o item que avalia se os alunos atingiram os objetivos do 

simulador por meio de suas habilidades teve uma avaliação positiva de 79,2%, que 

concordaram com notas +1 ou +2. O item que avalia se os alunos tiveram sentimentos 

positivos de eficiência no simulador recebeu notas +1 ou +2 de 83,4% dos alunos.  

 

6.4.3. Aprendizagem 

De modo geral, na percepção dos alunos-usuários, o simulador contribuiu para 

a aprendizagem de assuntos referentes ao ensino de ECG, através da relação das 

projeções dos vetores elétricos cardíacos, da manipulação da orientação espacial do 

coração e das repercussões em suas respectivas ondas no ECG. O gráfico 5 mostra os 

dados do questionário referentes aos itens de aprendizagem.  
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Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 5 - Dados do questionário referente aos itens de aprendizagem. 
 

De maneira específica, o item de aprendizagem pode ser trabalhado com o 

intervalo de tempo de aprendizagem a curto prazo, ou intervalo de tempo de 

aprendizagem a longo prazo, onde é possível perceber:  

Dimensão aprendizagem de curto prazo: 100% dos alunos acham que o 

simulador trouxe contribuições para a aprendizagem e deram notas +1 ou +2 para este 

item, sendo que 62,5% atribuíram notas +2, e 91,7% consideraram o simulador eficiente 

em comparação com outras atividades usadas atualmente para transmitir conteúdos 

inerentes ao ensino de ECG. Apenas 8,3% não acharam que o simulador é eficiente em 

comparação com outras atividades. 

Dimensão aprendizagem de longo prazo: 97,9% de alunos atribuíram notas 

+1 ou +2 ao item referente à experiência com o simulador, o que pode contribuir para 

a vida profissional dos futuros médicos.  

 

6.4.4. Avaliação dos objetivos de aprendizagem 

 

Os alunos responderam sobre os pontos relevantes do objetivo educacional do 

VETOECG. Os alunos respondiam de acordo com os 3 (três) níveis da taxonomia 

revisada de objetivos educacionais de Bloom (ANDERSON, 2001): conhecimento, 

compreensão e aplicação. 
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A primeira questão foi sobre como estão inter-relacionados os vetores e as 

projeções das ondas nas derivações no ECG. A maior média se deu em relação ao 

recordar sobre este conhecimento, antes da utilização do simulador, sendo que, a média 

era de 2,13 e passou para 3,90 depois de terem utilizado o simulador.  

A segunda questão perguntava se o aluno conseguia correlacionar as possíveis 

alterações no traçado do ECG com base no posicionamento do coração, de modo que a 

maior média ocorreu em relação à compreensão sobre este conhecimento, antes da 

utilização do simulador a média era de 2,17 e passou para 3,88 depois de terem utilizado 

o simulador.  

Os resultados mostraram que os alunos perceberam um aumento do nível de 

conhecimento em todos os objetivos de aprendizagem do simulador. As notas foram 

atribuídas seguindo uma escala de 0 a 5 e os alunos tinham que atribuir uma nota para 

seu conhecimento antes e após a utilização do simulador. O Gráfico 6 apresenta as 

médias da auto avaliação dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem nos 

momentos antes e depois do uso do simulador. 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 6 - Media de auto avaliação. 
 

Pode-se perceber com os números apresentados, um aumento expressivo na 

medição do aprendizado dos principais conceitos envolvidos no processo construtivo 
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da relação das projeções dos vetores elétricos cardíacos, através da manipulação da 

orientação espacial do coração, e as repercussões em suas respectivas ondas no ECG, 

sendo que, todos tiveram pontuação média acima de 3,8 após a utilização do simulador. 

 

6.5.PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS. 

 

Para obter feedback sobre os pontos fortes e os pontos fracos do simulador, 

foram aplicadas duas questões abertas aos participantes do grupo experimental, do 

questionário de avaliação de jogos educacionais de (SAVI, 2011) (apêndice 3).  O 

objetivo das questões é a obtenção de uma avaliação subjetiva da adequação do 

simulador em termos de relevância de conteúdo, suficiência, método de ensino, 

atratividade, bem como os pontos fortes e os pontos fracos a partir do ponto de vista 

dos alunos. A compilação dos pontos fracos é apresentada no Gráfico 7: 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 7 – Pontos Fracos do Simulador. 
 

• 32% acharam que deveriam ser incluídas legendas nas ondas correspondentes 

no ECG; 

• 47% sugeriram a inclusão de mais informações; 

• 5% indicou uma mudança para usar o botão de rolar do mouse, ao invés dos 

botões; 

32%

47%

5%

5%
11%

Legendas	nas	Ondas

Pouca	Informações

Usar	Botão	de	Rolar	do
Mouse

Frequencia	cardiaca

Relacionar	o	ECG	com
enfermidades
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• 5% sugeriram melhorias na frequência cardíaca; 

• 11% acharam que o ECG poderia relacionar com enfermidades; 

 

No início do experimento foi possível observar que alguns participantes 

apresentaram dúvidas em relação aos comandos do simulador, fato que se deu 

principalmente pela falta de leitura nas instruções e informações na tela inicial. 

Os alunos do grupo experimental apontaram diversos pontos fortes, tais como 

simplicidade, facilidade, praticidade, interatividade, atratividade, Possibilidade de 

visualizar como ocorre de fato a relação da orientação espacial do coração e as 

repercussões no ECG, visualização da diferença de comportamento nas derivações, 

alterar os ângulos dos vetores, percepção das diferentes posições do coração, facilidade 

de entendimento de como funciona a relação da orientação espacial do coração, 

repercussões no ECG, ajustes em tempo real e as relações das ondas e as cores, A 

compilação dos pontos fracos é apresentada no Gráfico 8. A compilação dos pontos 

fortes é a seguinte:  

 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2018) 

Gráfico 8 – Pontos Fortes do Simulador. 

 

•  31% Acharam o simulador fácil de usar. 

• 14% destacaram a simplicidade do uso do simulador. 

31%

14%
24%

14%

14%
3%

Facilidade	de	utilizar

Simplicidade

rotacao	e	vizualizacao	dos
vetores

interacao

Didatica

Praticidade



 
 

 82 

• 24% destacaram a possibilidade de rotação espacial do coração e a 

relação da visualização das alterações dos vetores e repercussão no ECG 

e derivações.  

• 14% gostaram da interação do simulador. 

• 14% realçaram ter gostado da didática do uso do simulador. 

• 1% apontaram para a praticidade do uso do simulador. 

 

6.6.CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Neste capitulo foi apresentado a analise dos dados obtidos da avaliação da 

eficácia de aprendizagem do VETOECG, obtidas através dos questionários aplicados. 

A análise foi feita por meio de analise estatística, qualitativa e quantitativa, utilizando 

os dados do pré/pós teste. Também por meio da aplicação de técnicas de inteligência 

computacional (Redes Bayesianas), utilizando os dados dos formulários do 

questionário Background e pré/pós teste. E por fim uma analise dos dados de percepção 

dos alunos sobre as tarefas de aprendizagem e uso do simulador obtidos pelo 

questionário de avaliação de jogos educacionais de (SAVI, 2011).  

Os resultados indicaram ser positivo o uso do simulador VETOECG para o 

ensino de interpretação de ECG por meio da analise do eixo elétrico, através da 

alteração do posicionamento espacial do coração e visualização nas derivações. 
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VII - DISCUSSÃO  
Os resultados referentes ao experimento formal (pré/pós-teste com grupo 

controle randomizado) para avaliar empiricamente a eficácia educacional (learning 

effetiveness) do simulador indicam que para o experimento realizado, considerando-se 

as metodologias empregadas, com o VETOECG é mais eficaz do que as metodologias 

tradicionais utilizadas para o ensino de ECG (leitura de livros, exercícios), e por si só 

conduz a uma melhoria no nível de aplicação da relação das projeções dos vetores 

elétricos e as repercussões em suas respectivas ondas no ECG. 

Os resultados do teste da hipótese H01 (Não existe diferença entre as 

pontuações médias dos pré/pós-testes no Grupo Experimental) dão um indicativo 

inicial de que o simulador tem uma eficácia de aprendizagem positiva no nível 

cognitivo de aplicação, a comparação intragrupo realizada pelo de Wilcoxon (Signed 

Rank test) mostrou que a melhora no desempenho foi altamente significante (p-valor 

<0.0001*) com mediana de 38,5%. Além disso os resultados do teste de hipótese H02a 

(Não existirá diferença nas pontuações do pré-teste entre o grupo A e o grupo B) e H02b 

(Não existirá diferença entre as pontuações dos pós-testes entre o grupo experimental e 

o grupo controle) indicam que inicialmente, não existe diferença de desempenho entre 

os grupos experimental e controle, pois, a mediana no pré-teste dos dois grupos foi de 

(15,4%), ou seja, os dois grupos selecionados aleatoriamente irão ter a mesma 

habilidade no nível de aplicação do simulador. Os resultados mostraram ainda que os 

dois grupos tiveram um aumento de desempenho no pós-teste, o que indica que ambos 

os métodos de ensino (simulador e metodologia tradicional) são capazes de melhorar a 

eficácia de aprendizagem 

Por outro lado, o grupo experimental apresentou um desempenho melhor com 

uma mediana de (53,8%)  enquanto que o grupo controle a mediana ficou em (46,2%), 

isso indica que usar o simulador tem maior capacidade de melhorar a eficácia da 

aprendizagem em comparação com a metodologia tradicional utilizada para o ensino 

de ECG, uma vez que foi observada uma diferença entre as duas medianas, por meio 

da comparação intergrupo pelo teste U de Mann-Whitney que resultou no valor p-

valor=0,0384 e assim mostra que realmente o grupo experimental apresentou 

incremento de desempenho superior ao grupo controle.  

Estes resultados de eficácia educacional do VETOECG vão ao encontro aos 

resultados encontrados na RSL ao qual dos 3 (três) estudos que executaram um desenho 
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de estudo experimental, 2 (dois) (S4, S15) comprovaram que houve um aumento 

significativo no desempenho e no conhecimento sobre eletrocardiograma e na sua 

capacidade de interpretar ECG. Isto evidencia a importância e a necessidade da 

realização de metodologias de investigação em estudos com experimentos de maior 

nível de evidência e a inclusão de controles adequados, a fim de extrair conclusões mais 

precisas conforme citado por (WANGENHEIM, 2009; PETRI, 2017), e assim 

possibilitar a comprovação ou não dos benefícios da inclusão de softwares educacionais 

como estratégia instrutiva eficaz e eficiente para o ensino e aprendizagem.  

Neste ponto, é importante destacar outro aspecto relevante do nosso estudo, que 

foi a realização de um estudo com maior nível de evidência, o que permite a produção 

de resultados mais próximos da verdade. A maioria dos estudos encontrados em nosso 

levantamento bibliográfico realizaram estudos com menor nível de evidência que 

podem ser mais tendenciosos para superestimar o efeito de uma intervenção e assim 

pode resultar em falsas conclusões positivas, ou seja, concluir erroneamente que uma 

intervenção é eficaz. O fato de termos encontrados poucos estudos experimentais 

(apenas 3 dos 17) pode ter relação com três pontos destacados por (WANGENHEIM, 

2009; PETRI, 2017): 1) o esforço necessário para conduzir esse tipo de experimento, 

que pode causar transtornos no fluxo do curso e não ser bem aceito pelos próprios 

alunos; 2) requer grupos de controle que podem ser prejudicados pelo uso de métodos 

de ensino alternativos que são considerados inferiores; e 3) para obter resultados 

estatisticamente significativos a partir de tais experiências, é necessário um tamanho de 

amostra considerável, especialmente tendo em consideração a necessidade de um grupo 

experimental e de controle. 

Os resultados da aplicação de técnicas de inteligência computacional (uso das 

RB) indicaram que a variável idade pode ter influenciado no desempenho de 

aprendizagem dos alunos (medidas na comparação pré/pós-teste). Aplicando as 

inferências nas RB foi possível averiguar que os alunos pertencentes ao grupo 2 (Faixa 

etária 11 a 17 anos) obtiveram melhor desempenho (5% bom e 65% regular), porém, 

este resultado pode não ser considerado estatisticamente significante, pois, este grupo 

representa apenas 5% do total de alunos.  

Os resultados referentes as análises dos fatores subjetivos de percepção dos 

alunos sobre a utilidade educacional do simulador em relação à motivação, experiência 

do usuário e aprendizagem recolhidos através dos questionários de avaliação de jogos 
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educacionais de (SAVI, 2011), evidenciou que o VETOECG foi avaliado 

positivamente pelos alunos.  

Em relação à motivação foi possível observar que o simulador teve um efeito 

positivo, com destaque para a indicação da maioria dos alunos que consideraram que o 

simulador é atraente (68,8% concordaram fortemente e 31,2% concordam), fácil de 

entender para 93,8% dos alunos (41,7% concordaram fortemente e 52,1% 

concordaram), e a satisfação de 75% foi demonstrada através do reconhecimento de 

avanço no simulador através do seu esforço pessoal. Estes resultados vão ao encontro 

do indicado por (WANGENHEIM,2012; GARRIS,2002) que indicaram que a inclusão 

destas ferramentas pode resultar em vários benefícios como o aumento da motivação. 

Com relação à experiência do usuário, mesmo com as limitações tecnológicas e 

não estando enquadrado como um jogo, o VETOECG foi considerado uma forma de 

aprendizado divertida por 73% dos alunos (18,8% concordaram fortemente e 54,2% 

concordaram. Neste ponto, pode-se destacar que 87,5% dos alunos (29,2% 

concordaram fortemente e 58,3% concordaram) indicaram que gostariam utilizar 

novamente o simulador e 95,7% recomendariam o simulador para seus colegas. Isto 

pode estar relacionado com o fato dos alunos acharem o simulador útil (65% 

concordaram fortemente e 35% concordaram), simples (72% concordaram fortemente 

e 21% concordaram) e que o uso deste simulador é relevante para o aprendizado dos 

conceitos de vetores e repercussões no ECG (65% concordaram fortemente e 35% 

concordaram), bem como dos conceitos de orientação espacial e repercussões no ECG 

(58% concordaram fortemente e 40% concordaram). Este resultado vai ao encontro dos 

resultados obtidos em (CHAVES,2015), e acredita-se que esse resultado também possa 

ter sido obtido, em parte, pela relevância da proposta e pelo objetivo educacional do 

simulador, tendo em vista que 98% dos alunos (43,8% concordaram fortemente e 

54,2% concordaram) consideraram o conteúdo do simulador relevante para os seus 

interesses.  

No que se refere à percepção dos alunos em relação à aprendizagem, 91,7% dos 

alunos consideraram o simulador eficiente em comparação com outras atividades. Há 

um aumento expressivo no nível de conhecimento em todos os objetivos de 

aprendizagem através da média de auto avaliação, antes de utilizar o simulador a média 

geral foi de 2,10 e após o uso a média geral foi de 3,78, em uma escala de 0 a 5. Este 

resultado vai ao encontro de (CHAVES, 2015) que também indicou através de seu 

estudo que o uso de ferramentas educacionais aumentam o aprendizado, bem como 
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estão de acordo com outros estudos que também indicaram que a inclusão destas 

ferramentas pode resultar em vários benefícios, como aumentar a eficácia da 

aprendizagem, aumentar o interesse e a redução do tempo de ensino 

(WANGENHEIM,2012; GARRIS, 2002). 

Os pontos fracos observados pelos alunos basicamente foram a inclusão das 

legendas nas ondas correspondentes no ECG e a inclusão de mais informações 

(instruções e informações). Com o objetivo de suprir a primeira limitação citada, 

pretende-se fazer uma atualização no simulador e incluir as legendas conforme as 

sugestões dos alunos, tendo em vista que pode ser útil em ajudar os alunos a fixarem 

melhor a relação do vetor e suas referidas ondas, não se limitado apenas pela cor das 

onda/vetores como está atualmente. No que se refere à inserção de mais informações 

(instruções e informações), pretende-se criar uma nova janela, de modo que fique mais 

visível e intuitivo acessar informações inerentes ao ECG e ao simulador.   

É importante destacar que uma primeira etapa de avaliação foi de extrema 

importância, pois, através dela foram implementadas melhorias no simulador baseado 

nas sugestões de médicos/professores de cardiologia e de alunos de medicina/monitores 

visando uma efetividade cada vez maior no processo de ensino-aprendizagem. A versão 

do simulador utilizada nos experimentos já foi disponibilizada contendo melhorias a 

partir de sugestões prévias de cardiologistas e de alunos monitores do curso de medicina 

da Universidade do Estado do Pará. 

Destaca-se ainda a importância dos modelos de avaliação da qualidade de 

softwares educacionais. Atualmente, a carência destes modelos pode colocar em dúvida 

a real utilização deste tipo de recurso educacional, sendo assim é importante incentivar 

que estudos inerentes a estas tecnologias deixem de ficar apenas em suposições ou 

avaliações baseadas apenas na opinião dos desenvolvedores sobre o potencial do seu 

software sem o emprego de qualquer modelo ou método, onde muitas avaliações de 

software conforme descreveu (SAVI,2011), são na verdade, apenas descrições ou 

narrações sobre um grupo de estudantes testando, por exemplo um jogo. Em 

contrapartida, desfavoravelmente, a realização destas avaliações com experimentação 

é dada pela necessidade de envolver muitos alunos. As respostas aos questionários 

propostos se tornam trabalhosas e demandam muito tempo para o planejamento e 

realização, tornando-se também, enfadonhos para os participantes. 

No levantamento bibliográfico realizado, por meio da RSL (PONTES, 2018) 

foi possível verificar ainda um crescimento de pesquisa na área de software educacional 
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para ensino de ECG, a partir dos anos 2000, com 12 dos 17 estudos. Vale ressaltar que 

não foi encontrado nenhum outro estudo que tenha apresentado um simulador 

educacional que permite o ensino experiencial, de forma que os alunos possam 

manipular a orientação espacial do coração, possibilitando a visualização das projeções 

dos vetores elétricos cardíacos nas derivações e verifiquem as repercussões no 

comportamento das respectivas ondas do ECG.  
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VIII - CONCLUSÃO  
 

Nesta tese foi apresentado o simulador VETOECG, que tem como objetivo 

melhorar o ensino da interpretação do ECG baseado no eixo elétrico. A principal 

contribuição é o ensino dos conceitos de eletrofisiologia através da manipulação da 

orientação espacial do coração de maneira prática e interativa, pois o VETOECG 

mostra visualmente e em tempo real que as ondas inscritas em cada derivação são feitas 

de acordo com a projeção do vetor formado pelas correntes elétricas, possibilitando 

verificar as repercussões no ECG. Assim, viabilizando a visualização de inúmeros 

estudos de casos de maneira interativa, diferentemente da grande parte dos softwares 

encontrados no levantamento do estado da arte do uso de ferramentas educacionais para 

o ensino de ECG (PONTES, 2018), os quais apenas reproduzem eletrocardiogramas 

gravados como imagens ou filmes de animação com apresentações multimídia.  

A fim de examinar os efeitos de aprendizagem do VETOECG, realizou-se um 

experimento formal com pré/pós testes e grupo controle com alunos de medicina da 

Universidade Do Estado Do Pará. Como resultado desse experimento, pode-se 

comprovar a hipótese de pesquisa - “O uso de um simulador educacional para o apoio 

ao ensino de ECG, baseado na orientação espacial do coração é eficaz para melhorar a 

aprendizagem dos alunos em relação a esta área de conhecimento” – através da 

diferença estatisticamente significativa ao se comparar os pré/pós-testes. 

Ainda como resultados do experimento, as questões levantadas na Introdução 

foram respondidas:  

Questão 1: utilizar o simulador (VETOECG) aumenta a eficácia de 

aprendizagem de ECG? 

A resposta para essa questão é que existe a indicação de que usar o VETOECG 

realmente melhora a eficácia no aprendizado, o desempenho do Grupo Experimental 

na avaliação Pré-teste variou de 0,0% (pior desempenho do grupo) a 53,8% (melhor 

desempenho), e a mediana 15,4%. Na avaliação Pós-teste, o grupo Experimental teve 

desempenho melhorado, pois variou de 23,1% (pior desempenho do grupo) a 84,6% 

(melhor desempenho) e a mediana 53.8.  A comparação, intragrupo, realizada pela 

diferença entre Pré e Pós mostrou que a melhora no desempenho foi altamente 

significante (p-valor <0.0001*) com mediana de 38.5 pontos e intervalo interquartílico 

23,%1 a 46,2%. 
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Questão 2: como é a eficácia de aprendizagem de ECG utilizando o simulador 

(VETOECG) em comparação com os aprendizados tradicionais? 

A resposta dessa questão é que existe a indicação de que utilizar o VETOECG 

proporciona um melhor aprendizado de ECG, em comparação com as  metodologias 

tradicionais, isto foi confirmado por meio da comparação entre as melhorias de 

desempenho (Δ EXP – Δ CTRL), realizada por meio do teste U de Mann-Whitney, que 

resultou no p-valor =0,0384* (estatisticamente significante), e mostrou que realmente 

o Grupo Experimental (Δ mediano 38,5%) apresentou incremento de desempenho 

superior ao Grupo Controle (Δ mediano = 26,9%). 

 

Questão 3: o simulador é considerado adequado para o objetivo ao qual ele foi 

desenvolvido em termos de motivação, experiência de usuário, e aprendizagem do 

conteúdo? 

Pode-se considerar que o simulador é adequado em todas essas dimensões, pois 

foram avaliadas positivamente: em termos de motivação (88,15%), experiência de 

usuário (76%) e aprendizagem (96,5%).  

 

Questão 4: é possível verificar a relevância do foi aprendido através do 

simulador? 

Pode-se considerar que os alunos consideraram relevante o conteúdo aprendido, 

98% dos alunos consideraram relevante o conteúdo do simulador para os seus 

interesses. E ainda 97,9% indicaram que a experiência com o simulador vai contribuir 

para o seu desempenho na vida profissional.  

 

Questão 5: o simulador é atrativo? 

O simulador pode ser considerado atrativo, visto que 100% dos alunos 

indicaram que o mesmo é atraente, onde 68,8% concordaram fortemente com esta 

afirmação.  

 

Questão 6: quais os pontos fortes e fracos do simulador? 

 

Os alunos do grupo experimental apontaram os seguintes pontos fortes: 

simplicidade, facilidade, praticidade, interatividade, atratividade, a possibilidade de 

visualizar como ocorre de fato a relação da orientação espacial do coração e as 
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repercussões no ECG, diferença nas derivações, possibilidade de alterar as angulações 

dos vértices e a percepção das diferentes posições do coração, facilidade de 

entendimento de como funciona a relação da orientação espacial do coração e as 

repercussões no ECG, ajustes em tempo real, relação das ondas e cores. 

Estes alunos também relataram os pontos fracos do simulador: deveriam ser 

incluídas legendas nas ondas correspondentes no ECG, inclusão de mais informações e 

instruções, poderia relacionar com enfermidades, acrescentar melhorias na frequência 

cardíaca e utilizar o botão de rolar do mouse ao invés dos botões. 

 

Outras contribuições desta tese são: 

• Oferecer a proposição de uma ferramenta educacional para ensino de um 

tema não explorado, permitindo ao aluno compreender como estão inter-

relacionados os vetores e as projeções das ondas nas derivações no ECG. 

• Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre o uso de softwares 

educacionais para o ensino de ECG; 

• Melhoramento na formação teórico-prática.; 

• Interdisciplinaridade. 

• Pode ser uma opção a mais para o ensino de ECG frente às abordagens já 

existentes; 

 

8.1.TRABALHOS FUTUROS  

 

A partir dos resultados obtidos, foi possível perceber um impacto positivo que 

o simulador teve no processo de ensino de interpretação de ECG, todavia, seu estudo 

ficou limitado apenas a uma abordagem baseada em relacionar as projeções dos vetores 

elétricos cardíacos, por intermédio da manipulação da orientação espacial do coração e 

as repercussões em suas respectivas ondas no ECG 

Com base nos feedbacks dos alunos, que contribuíram com opiniões em relação 

aos pontos fortes, pontos fracos e sugestão de melhorias. Os pontos fracos serão 

avaliados para decidir quais devem ser corrigidos, e as sugestões de melhoria serão 

avaliadas quanto à viabilidade de incorporação às futuras versões do VETOECG. 

Entretanto, uma das sugestões que é interessante e pode ser incorporada, versa sobre a 
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possibilidade de relacionar os ECG com possíveis enfermidades, e tentar também a 

possibilidade de permitir que o usuário possa interagir com o simulador de tal maneira 

que possa escolher as enfermidades mostrando os padrões no ECG. Outra melhoria 

pode ser a inserção de um menu contendo informações com conteúdos e conceitos 

específicos de ECG e eletrofisiologia.  
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APÊNDICE 1 - Questionário de perfil do usuário 
 

Nome: 

Gênero 
a) Feminino b) Masculino 
Faixa etária 
a) 6 a 10 anos   b) 11 a 17 anos  c) 18 a 24 anos 
d) 25 a 40 anos  e) 41 a 70 anos 
Cidade: 

Bairro: 

Curso: 

Turno: 

Renda mensal do grupo familiar 
a) Menos de 1 salário mínimo 
b) Mais de 1 e menos de 3 salários mínimos 
c) Mais de 3 e menos de 6 salários mínimos 
d) Mais de 6 e menos de 10 salários mínimos 
e) Mais de 10 salários mínimos 
Membros da família que moram com você? 
a) 1      b) 2      c) 3      d) 4      e) 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Profissional 
 

1- Foi estagiário em algum lugar que tenha trabalhado com ECG básico com 
analise do ritmo, ondas tal a tal e frequência?  (  ) SIM | (   ) NÃO 

2- Possui experiência em ECG básico com analise do ritmo, ondas tal a tal e 
frequência? (  ) SIM | (   ) NÃO 

3- Participou de algum projeto que trabalhe com ECG básico com analise do 
ritmo, ondas tal a tal e frequência?  (  ) SIM | (   ) NÃO 
 

- Tipo de dispositivo mais utilizado  
a) Smartphone  
b) Tablet 
c) Notebook/PC 
 

- Tempo de uso diário de internet: 
a) 1 a 3 horas 
b) 3 a 5 horas 
c) Mais de 5 horas 
 

- Tempo de uso desse dispositivo 
a) 1 a 5 horas 
b) 5 a 10 horas 
c) Mais de 10 horas  
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Acadêmico 
 

1- Já estudou algum assunto relacionado com ECG básico com analise do ritmo, 
ondas tal a tal e frequência? (  ) SIM | (   ) NÃO 

2- Já teve alguma disciplina que ensinou ECG básico com analise do ritmo, 
ondas tal a tal e frequência? (  ) SIM | (   ) NÃO 

3- Participou de algum tipo de estudo relacionado com ECG básico com analise 
do ritmo, ondas tal a tal e frequência? (  ) SIM | (   ) NÃO 

 
Treinamento 
 

1- Teve algum treinamento relacionado ao ECG básico com analise do ritmo, 
ondas tal a tal e frequência? (  ) SIM | (   ) NÃO 

 
Motivação 
 

1. É importante aprender ECG básico com analise do ritmo, ondas tal a tal e 
frequência? 

 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) 
Concordo fortemente 
 
 

2. Tem interesse em aprender mais sobre ECG básico com analise do ritmo, 
ondas tal a tal e frequência? 
 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) 
Concordo fortemente 
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APÊNDICE 2 - QUESTÕES DE ECG (Pré e Pós Teste) 
 
1. Quando a corrente elétrica vier no sentido da derivação o que ocorre com a projeção dos 

vetores? 
( ) aumenta ( ) diminui ( ) nenhuma das anteriores 

 
2. Quando a corrente elétrica vier no sentido contrário da derivação o que ocorre com a projeção 

dos vetores? 
( ) aumenta ( ) diminui ( ) nenhuma das anteriores 

 
3. Quando a corrente elétrica for perpendicular ao plano o que ocorre com a projeção dos 

vetores? 
( ) aumenta ( ) diminui ( ) nenhuma das anteriores 

 
4. Quando o coração estiver com as resultantes da onda P projetada à +45o, podemos afirmar 

que sua projeção estará mais próxima da derivação ___ e mais afastado da derivação ___. 
( ) DIII e DI respectivamente 
( ) DI e DIII respectivamente 
( ) DII e DI respectivamente 
( ) DI e DII respectivamente 

 
5. Com a resultante da onda P ainda projetado em +45o, como será o comportamento da onda R 

em DI e DIII? 
( ) Menor em DIII e maior em DI 
( ) Maior em DIII e menor em DI 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
6. Quando o coração estiver com as resultantes da onda T projetado a -150, podemos afirmar que 

sua projeção estará mais próximo da derivação ___ e mais afastado da derivação ___. 
( ) DII e DI respectivamente 
( ) DI e DII respectivamente 
( ) AVL e DII respectivamente 
( ) Semelhantes em AVL e DI 
( ) DI e AVL respectivamente 

 
7. Com a resultante da onda T ainda projetado em -150, como será o comportamento da onda S 

em AVL e AVR? 
( ) Menor em AVL e maior em AVR 
( ) Maior em AVL e menor em AVR 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
8. Quando a onda S estiver posicionada em -1500, podemos afirmar que sua projeção estará mais 

próxima da derivação ___ e mais afastado da derivação ___. 
( ) DIII e AVL respectivamente 
( ) AVR e AVL respectivamente 
( ) AVL e DIII respectivamente 
( ) AVL e AVR respectivamente 

 
9. Com a resultante da onda S ainda projetado em -1500, como será o comportamento da onda T 

em AVL e AVR? 
( ) Menor em AVL e maior em AVR. 
( ) Maior em AVL e menor em AVR. 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
10. Quando a onda R estiver posicionada em -900como será o comportamento da onda T em DI e 

AVR? 
( ) Menor em DI e maior em AVR 
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( ) Maior em AVL e menor em DI 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
11. Quando o coração estiver com as resultantes da onda T projetado a +1050, como será o 

comportamento da onda T em DI e DII? 
( ) Menor em DI e maior em DII 
( ) Maior em DII e menor em DI 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
12. Quando o coração estiver com as resultantes da onda R projetado a +00, como será o 

comportamento da onda R em DI e AVR? 
( ) Menor em DI e maior em AVR 
( ) Maior em AVR e menor em DI 
( ) Iguais 
( ) Estará em linha reta 

 
13. Quando o coração estiver com as resultantes da onda Q projetado a +450, podemos afirmar 

que sua projeção estará mais próximo da derivação ___ e mais afastado da derivação ___. 
( ) AVL e DI respectivamente 
( ) DI e DII respectivamente 
( ) DII e AVF respectivamente 
( ) AVF e DIII respectivamente 
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APÊNDICE 3 - Questionário de avaliação de jogos educacionais 
 
Gostaríamos que você respondesse as questões abaixo para nos ajudar a melhorar este 
jogo. Todos os dados são coletados anonimamente e somente serão utilizados no 
contexto desta pesquisa. Algumas fotografias poderão ser feitas como registro desta 
atividade, mas não serão publicadas em nenhum local sem autorização. 
 
Por favor, circule um número de acordo com o quanto você concorda ou discorda de 
cada afirmação abaixo. 

Afirmações Sua avaliação Comentários sobre 
a questão 

1-O design é atraente (interface ou 
objetos, como cartas ou tabuleiros). 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

2-Houve algo interessante no início do 
simulador  que capturou minha atenção.  
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

3-A variação (de forma, conteúdo ou de 
atividades) ajudou a me manter atento ao 
simuador. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

4-O conteúdo do simulador é relevante 
para os meus interesses. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

5-O funcionamento deste simulador está 
adequado ao meu jeito de aprender. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

6-O conteúdo do simulador está 
conectado com outros conhecimentos que 
eu já possuía. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

7-Foi fácil entender o simulador e 
começar a utilizá-lo como material de 
estudo. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

8-Ao passar pelas etapas do simulador 
senti confiança de que estava 
aprendendo. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

9-Estou satisfeito porque sei que terei 
oportunidades de utilizar na prática 
coisas que aprendi com o simulador. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

10-É por causa do meu esforço pessoal 
que consigo avançar no simulador. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

11-Temporariamente esqueci das minhas 
preocupações do dia-a-dia, fiquei 
totalmente concentrado no simulador. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

12-Eu não percebi o tempo passar  
enquanto usava o simulador, quando vi o 
tempo acabou. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

13-Me senti mais no ambiente do 
simulador do que no mundo real, 
esquecendo do que estava ao meu redor. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

14-Pude interagir com outras pessoas 
durante o simulador 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

15-Me diverti junto com outras pessoas Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

16- O simulador promove momentos de 
cooperação e/ou competição entre as 
pessoas que participam. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 
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17-Este simulador é adequadamente 
desafiador para mim, as tarefas não são 
muito fáceis nem muito difíceis. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

18-O simulador evolui num ritmo 
adequado e não fica monótono – oferece 
novos obstáculos, situações ou variações 
de atividades. 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

19-Me diverti com o simulador. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

20-Quando interrompido, fiquei  
desapontado que o uso do simulador 
tinha  
acabado (gostaria de utilizar mais). 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

21-Eu recomendaria este simulador para 
meus colegas. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

22-Gostaria de utilizar este simulador 
novamente 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

23-Consegui atingir os objetivos do 
simulador por meio das minhas 
habilidades. 
 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

24-Tive sentimentos positivos de 
eficiência no desenrolar do simulador 

Discordo 
Fortemente 

 
-2-1 0 +1 +2 

Concordo 
Fortemente 

 

 
25– O simulador contribuiu para compreender como estão inter-relacionados os 
vetores e as projeções das ondas nas derivações no ECG 
(Discordo fortemente)-2 -1 0 +1 +2(Concordo fortemente) 
26– O simulador foi eficiente para minha aprendizagem, em comparação com outras 
atividades da disciplina. 
(Discordo fortemente)-2 -1 0 +1 +2(Concordo fortemente) 
 
27– Atribua uma nota de 1,0 a 5,0 para seu nível de conhecimento antes e depois do 
jogo aos conceitos listados na tabela abaixo (1,0 – pouco;5,0 – muito). 
 

Conceitos Lembrar o que é Compreender como 
funciona 

Aplicar na prática 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
como estão inter-
relacionados os vetores 
e as projeções das ondas 
nas derivações no ECG 

 
 

     

Correlacionar com 
possíveis alterações no 
traçado do ECG 
baseados no 
posicionamento do 
coração. 
 

      

 
28– A experiência com o simulador vai contribuir para meu desempenho na vida 
profissional. 
(Discordo	fortemente)-2		-1		0		+1		+2		(Concordo	fortemente)	

– Cite 3 pontos fortes do simulador: 
–Por favor, dê 3 sugestões para a melhoria do simulador 
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APÊNDICE 4 - Questionário de Avaliação inicial do Simulador 
(professores/monitores) 
 
 
No que tange ao ensino de ECG baseado na orientação espacial do coração responda os seguintes 
questionamentos: 
 
Simulador é considerado adequado em termos de: 
 

1. Relevância de conteúdo para o ensino da relação da projeção do vetor nas derivações e a sua 
repercussão no traçado do ECG 

(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 
 

2. É suficiente para apoiar o ensino da relação da projeção do vetor nas derivações e a sua 
repercussão no traçado do ECG. 

(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 
 

3. O método de ensino e a abordagem utilizada foi adequada 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 
 

4. O simulador é de fácil compreensão 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 

 
5. O simulador é de fácil manuseio 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 

 
6. É possível utilizar este simulador como material de estudo da relação da projeção do vetor nas 

derivações e a sua repercussão no traçado do ECG 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 
 

7. A forma de ensino atende os requisitos educacionais 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 

 
8. O simulador é atrativo 
(   ) Discordo fortemente; (   ) Discordo; (   ) Neutro; (  ) Concordo; (   ) Concordo fortemente 
 

9. Quais os pontos fortes do simulador 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
10. Quais os pontos fracos do simulador 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

11. Quais as sugestões de melhoria 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – Teste de equivalência dos grupos 
 
 
Todas as variáveis avaliadas (Sexo, Fx etária, Renda e Qtd pessoas) tiveram p-valor 
>0.05, portanto não há real diferença entre os grupos, logo, são considerados 
homogêneos. 
 
Tabela: Caracterização dos grupos Experimental (n=48) e Controle (n=48). 
Belém/PA, na o 2018. 

 Experimental Controle   
     Total p-valor 

Sexo           0.2128 
Masculino 27 57.4 20 42.6 47  
Feminino 20 42.6 27 57.4 47  
Fx Etária           0.3352 
FAIXA 2 1 2.1 3 6.4 4  
FAIXA 3 45 95.7 41 87.2 86  
FAIXA 4 1 2.1 3 6.4 4  
Renda           0.5085 
ALTA 12 25.5 9 19.1 21  
MEDIA ALTA 8 17.0 12 25.5 20  
BAIXA MEDIA 5 10.6 8 17.0 13  
MEDIA 22 46.8 18 38.3 40  
Qtd pessoas           0.3696 
1 3 6.4 3 6.4 6  
2 7 14.9 4 8.5 11  
3 22 46.8 29 61.7 51  
4 12 25.5 6 12.8 18  
5 3 6.4 5 10.6 8  

p-valor: teste do Qui-quadrado de independência. 
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APÊNDICE 6 – Teste de equivalência com base nos dados sobre o background 
pessoal 
 

GRUPO 
EXP 

EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIENCIA 
ACADEMICA TREINAMENTO MOTIVAÇÃO  

ID 1P 2P 3P 1A 2A 3A 1T 1M 2M Total 
41 2 2 2 1 1 1 2 4 3 18 
32 2 1 2 1 1 1 1 5 5 19 
16 2 2 2 1 1 1 2 5 4 20 
24 2 2 2 1 2 2 2 4 3 20 
40 2 2 2 1 1 1 1 5 5 20 
42 2 2 2 1 1 1 1 5 5 20 
8 2 1 2 1 2 2 1 5 5 21 

15 2 2 2 1 1 1 2 5 5 21 
30 2 2 2 1 2 2 2 4 4 21 
33 2 2 2 1 1 2 1 5 5 21 
34 2 2 2 1 2 2 2 4 4 21 
35 2 2 2 1 2 1 1 5 5 21 
36 2 2 2 1 2 1 1 5 5 21 
38 2 2 2 1 1 2 2 5 4 21 
39 2 2 2 1 1 2 1 5 5 21 
46 2 2 2 1 1 2 2 5 4 21 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 22 

17 2 2 2 1 2 2 2 4 5 22 
28 2 2 2 2 1 1 2 5 5 22 
43 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
44 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
45 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
47 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
3 2 2 2 1 2 2 2 5 5 23 
6 2 2 2 2 2 2 1 5 5 23 

23 2 2 2 2 2 2 2 4 5 23 
25 2 2 2 1 2 2 2 5 5 23 
29 2 2 2 2 1 2 2 5 5 23 
37 2 2 2 2 2 2 2 5 4 23 
1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
7 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
9 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 

10 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
11 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
12 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
13 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
14 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 



 
 

 110 

18 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
19 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
20 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
21 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
22 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
26 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
27 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
31 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
48 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 

MEDIANA          24 
INTERVALO 

INTERQUARTIL          3 

           
 

GRUPO 
CONTROLE 

EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL 

EXPERIENCIA 
ACADEMICA TREINAMENTO MOTIVAÇÃO  

ID 1P 2P 3P 1A 2A 3A 1T 1M 2M Total 
80 1 2 2 1 1 1 1 5 5 19 
79 2 2 2 1 1 1 1 5 5 20 
88 2 2 2 1 1 2 1 4 5 20 
49 2 2 2 1 1 2 1 5 5 21 
50 2 2 2 1 1 2 1 5 5 21 
57 2 2 2 1 1 1 2 5 5 21 
58 2 2 2 1 1 2 1 5 5 21 
66 2 2 2 1 2 1 1 5 5 21 
67 2 2 2 1 2 2 2 4 4 21 
91 2 2 2 1 2 2 2 4 4 21 
51 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
52 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
53 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
55 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
56 2 2 2 1 2 2 1 5 5 22 
61 2 2 2 2 2 2 2 4 4 22 
65 2 2 2 2 2 2 2 4 4 22 
68 2 2 2 2 2 2 2 5 3 22 
78 2 1 2 1 2 2 2 5 5 22 
82 2 2 2 1 2 1 2 5 5 22 
85 2 2 2 2 2 2 2 4 4 22 
89 2 2 2 1 1 2 2 5 5 22 
48 2 2 2 1 2 2 2 5 5 23 
54 2 2 2 1 2 2 2 5 5 23 
62 2 2 2 2 2 2 1 5 5 23 
63 2 2 2 1 2 2 2 5 5 23 
64 2 2 2 2 2 2 2 5 4 23 
77 2 2 2 2 2 2 2 4 5 23 
90 2 2 2 2 2 2 2 4 5 23 
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59 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
60 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
69 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
70 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
71 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
72 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
73 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
74 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
75 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
76 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
81 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
83 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
84 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
86 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
87 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
92 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
93 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
94 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 
96 2 2 2 2 2 2 2 5 5 24 

MEDIANA          22 
INTERVALO 

INTERQUARTIL          2 

           
 


