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Resumo: A dengue é uma doença causada por um vírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública do
mundo. É transmitida pelo mosquito  Aedes aegypti,  que se desenvolve em áreas  tropicais e  subtropicais.  O
objetivo deste produto é a conscientização sobre os perigos da dengue. O aplicativo foi criado com o auxílio do
motor gráfico  Unity 3D em conjunto com o kit de desenvolvimento de software  Vuforia. Através da oficina
realizada com os alunos do terceiro ano de Engenharia de Computação da UEPG, a ferramenta foi avaliada e
foram observadas sugestões de melhoria, como explicar melhor as regras através da ferramenta.
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JUSTIFICATIVA

A dengue é  uma doença  transmitida  pelo  mosquito  Aedes aegypti,  que também

transmite outras duas doenças, zika e chikungunya. Trata-se de uma questão de saúde pública

e com isso, os governos tentam combatê através de seus agentes de saúde e com campanhas

de conscientização. Com isso, a idéia de um aplicativo para ajudar nessas campanhas, se torna

um ótimo meio.

A realidade aumentada é uma técnologia que vem evoluindo cada vez mais ao longo

dos últimos anos, ela vem se tornando de vital importância em diversas áreas, principalmente

na  saúde  e  educação.  Segundo  Azuma  (2001,  p.34)  essa  tecnologia  é  um  sistema  que

suplementa o mundo real com objetos do mundo virtual,  dando a impressão de que estão

coexistindo  no  mesmo  espaço  e  que  e  que  apresenta,  certas  características,  como  a

combinação de objetos reais e virtuais em um ambiente real e também uma iteratividade em

tempo real. Graças a ela, a medicina avança cada vez mais no tratamento de pacientes. O

sistema VeinViewer (Department of Emergency Medicine, 2018) é um equipamento que emite

raios infravermelhos que captam a temperatura corporal e projetam uma imagem das veias do

paciente, sobre a pele dele, ajudando os profissionais de saúde em seu trabalho.

OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo de apresentar as atividades realizadas no projeto de

extensão e incentivar o uso de tecnologia na educação. Os objetivos específicos do produto

são:

- Conscientizar sobre os perigos da dengue.

-  Tornar  o  jogo  de  tabuleiro  mais  interativo  através  do  uso  da  tecnologia  de

realidade aumentada.

METODOLOGIA

O aplicativo foi feito com a utilização do motor gráfico Unity 3D em conjunto com

o kit de desenvolvimento de software Vuforia. Nele, foi criado interações entre os marcadores

e  os  cartões  virtuais  contendo  as  perguntas  e  respostas.  Os  marcadores  (figura  1)  foram

criados em um programa de edição de imagens, e são símbolos que ativam o cartão virtual.

Também, nesse mesmo programa, foram criadas imagens com perguntas e respostas sobre a

dengue, que são os cartões virtuais (figura 2). Após a conclusão de uma versão estável do
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aplicativo, foi realizada uma oficina no primeiro semestre de 2019, com os alunos do terceiro

ano do curso de Engenharia de Computação da UEPG, onde foi verificada a usabilidade da

ferramenta e  aplicado um questionario contendo perguntas sobre a ela e sugestões.

Figura 1 – Marcadores

                                                    Legenda: Marcadores utilizados no aplicativo.

Figura 2 – Cartões virtuais 

                                                    Legenda: Cartões virtuais utilizados no aplicativo.

RESULTADOS

Através da oficina realizada com os alunos do terceiro ano do curso de Engenharia

de  Computação  da  UEPG  (figura  3),  foram  feitas  quatro  perguntas  por  meio  de  um

questionário, elas perguntavam qual era a opinião do estudante sobre o tema do aplicativo, se

houve alguma dificuldade em sua utilização, qual a importância do aplicativo para ajuda no

combate  a  dengue  e  sugestões  de  melhorias  para  a  ferramenta.  Com base  nessas  quatro

perguntas, os estudantes responderam que o tema do aplicativo era de grande importância,

principalmente por se tratar de saúde pública, pois a doença pode matar. Não houve nenhuma

dificuldade em utilizar a ferramenta, devido ao fato de seu uso ser apenas apontar a câmera do

smarthphone na direção dos cartões com os marcadores. Segundo os estudantes, o aplicativo é
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muito importante para o combate a dengue, devido ao fato dele estar conscientizando sobre

essa  doença,  com isso,  cada  pessoa  que  aprender,  pode  repassar  para  pessoas  próximas,

amigos e familiares, assim todos, através do conhecimento, irão tomar as atitudes corretas

para evitar essa doença. A sugestão feita pelos estudantes, foi a implementação das regras

dentro do aplicativo, para um melhor entendimento do funcionamento geral.

Figura 3 – Oficina 

                                                    Legenda: Estudantes testando a usabilidade do aplicativo.

Os resultados  para  a  equipe  foram satisfatorios,  o  objetivo  de  conscientizar  foi

almejado e a ferramenta tornou o tabuleiro mais interativo, através de uma técnologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aplicativo foi muito bem recebido pelos estudantes. Com as perguntas e respostas

dos cartões virtuais, eles aprenderam muitas coisas que não sabiam sobre a dengue, com isso,

o objetivo  de conscientização do aplicativo  foi  alcançado.  Também foram feitas  algumas

sugestões,  como  a  implementação  de  um  texto  explicando  as  regras  do  jogo  dentro  do

aplicativo. Os desafios enfrentados na construção do aplicativo foram em relação ao programa

utilizado e a técnologia de realidade aumentada. Por ser um aprendizado novo para a equipe,

no inicio foi difícil, mas com a utilização recorrente do programa e o estudo de tutoriais, a

construção do aplicativo ficou mais fácil. Espera-se no futuro, a implementação de funções

novas no aplicativo, como a visualização das regras.

APOIO: UEPG/PROEX

REFERÊNCIAS

Azuma, R. et al. (2001) “Recent Advances in Augmented Reality.” IEEE Computer 
Graphics and Applications, v .21, n.6, p. 34. 

4



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária
Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto”

Department of Emergency Medicine, Yonsei University College of Medicine, 211 Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-720. Efficacy of VeinViewer in pediatric peripheral 
intravenous access: a randomized controlled trial. Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22415409. Acesso em: 21 jun 2019.

5


