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1. RESUMO 

Trata-se de um estudo descritivo, sendo que o objetivo é apresentar o 

desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem (OA) para apoiar a prevenção das 

hepatites B e C na população atendida no Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA) do Centro de Referência de Especialidade Central do município de Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo. Para o desenvolvimento do OA foram utilizadas versões 

gratuitas das ferramentas PhotoScape, Vegas Pro e Blender e as imagens também 

foram retiradas de bases de dados gratuitas. O Objeto de Aprendizagem encontra-

se em fase de avaliação pelo público que irá utilizá-la. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Considerando-se as formas de hepatites, as de expressiva relevância para 

saúde pública são as hepatites B e C, pois são doenças assintomáticas, sendo que 

indivíduo infectado muitas vezes demora muito tempo para detectar a doença e suas 

complicações, que podem levam a cirrose hepática e o carcinoma hepatocelular 

(CHC) em decorrência da infecção crônica. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) há uma estimativa 

de que cerca de dois bilhões de pessoas já tiveram contato com o vírus da hepatite 

B. No mundo há cerca de 325 milhões de portadores crônicos com cerca de 600.000 

óbitos ano e cerca de 25% dos adultos que adquirem a doença na infância, morrem 

de câncer ou cirrose (WHO, 2008; WHO, 2010; SILVA et al., 2013). 

A respeito da Hepatite C no mundo estima-se 185 milhões de infectados e 

130.000 portadores sob o risco de cirrose ou câncer, aproximadamente 3 a 4 

milhões casos ano, dos quais 70 % vão cronificar. No Brasil são12 mil casos ano 

(WHO, 2010; SILVA et al., 2013). 

Os governos em todas as esferas promovem campanhas educativas para 

prevenir e esclarecer sobre essas doenças, porém, a maioria em datas 

comemorativas ou eventos pontuais. Portanto, entende-se que é importante o 

desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem por meio da Tecnologia da 

Informação e Comunicação para apoiar a prevenção dessas doenças. 

 

3. OBJETIVO 

 O objetivo do trabalho é apresentar o desenvolvimento de um objeto de 

aprendizagem para apoiar a prevenção das hepatites B e C na população atendida 



no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do Centro de Referência de 

Especialidade Central do município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo. Utilizou-se na produção desse OA a versão 

gratuita de várias ferramentas de edição de imagem, vídeo e animação, tais como 

PhotoScape, Vegas Pro e Blender. 

Algumas imagens e áudios foram obtidos por meio de sites e banco de dados 

públicos, e o restante foi criado, editado, ajustado ou gravado pelas ferramentas já 

citadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Desenvolveu-se um OA que aborda como tema a prevenção das doenças 

virais das hepatites B e C, bem como suas formas de contágio, transmissão e 

tratamento. O OA conta com histórias curtas que tratam desse tema de uma forma 

clara e de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo técnica e agradável para 

prender a atenção de quem está assistindo.  

As cenas possuem vários formatos, tais como diálogos entre os personagens, 

conversação onde não há áudio das falas, apenas troca de mensagens de texto, e 

outras que mesclam áudio e texto. Fez-se uma referência aos meios de 

comunicações atuais, tornando a história mais dinâmica e contemporânea. 

No OA há também os telefones de contato dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) existentes na cidade e região de Ribeirão Preto, estado de 

São Paulo.  

 Para o tratamento das imagens ajuste de brilho, cor e iluminação foi utilizada 

a ferramenta PhotoScape, que permite o ajuste das imagens. A ambientação foi 

implementada por meio da ferramenta Blender. 

Para a finalização e o acabamento do OA foi utilizado o software Vegas Pro, 

ferramenta para edição de vídeos e animações, nela foram tratados todos os áudios, 

bem como a finalização e confecção das cenas em suas devidas ordens 

cronológicas e os créditos finais. 

A mídia foi renderizada em Full HD (1080p), com resolução de 1920 x 1080 

pixels em 29,97 Frames por segundo (FPS). Nos formatos de MP4 e WMV. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Na Figura 1 são apresentadas cenas do OA desenvolvido, sendo que ele 

apresenta informações relevantes sobre a doença e as formas de contágio e 

prevenção, contempla um enredo contemporâneo e pode ser visualizado pela 

maioria dos dispositivos eletrônicos que permitem a transmissão de vídeo. 

 

  

Figura 1 – Cenas do Objeto de Aprendizagem 
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