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Resumo

A demanda por estratégias educacionais digitais tem aumentado nos últimos anos. Recursos 

variados, que sejam aplicados aos diferentes perfis de estudantes e que promovam um 

engajamento no processo de ensino-aprendizagem são desejados. Os jogos educacionais 

são uma realidade e contemplam as atuais premissas educacionais. Neste capítulo as 

experiências da UNA-SUS/UFCSPA em desenvolver jogos serão compartilhadas.

Palavras-chave: Ensino na saúde. Jogos educacionais. Simuladores.
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THE EXPERIENCE OF UNA-SUS/UFCSPA IN THE 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL GAMES

Fernando Freitas Portella; Rodrigo Alves Tubelo; Eduardo José Zanatta; Maria Eugênia Bresolin 

Pinto; Alessandra Dahmer

The demand for digital educational strategies has increased in recent years. Diverse resources 

that are applied to the different profiles of students and that promote an engagement in the 

teaching-learning process are desired. Educational games are a reality and contemplate the 

current educational principles. In this chapter, UNA-SUS/UFCSPA’s experiences in developing 

games will be shared.

Keywords: Teaching in health. Educational games. Simulators. 
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1 INTRODUÇÃO

No ensino na área da saúde, a demanda por materiais de aprendizagem digitais, 

principalmente on-line, aumentou, acompanhando a expansão ao acesso à internet (COX, 

2010). O Brasil possui mais de 690 mil alunos matriculados em cursos exclusivos da 

modalidade a distância. Entre esses alunos, aproximadamente 440 mil no nível de graduação 

e 110 mil em nível de pós-graduação. A taxa de evasão de cursos totalmente a distância e 

semipresenciais pode ser diminuída com a contribuição de novas ferramentas virtuais, as 

quais favoreçam o engajamento dos alunos.

Educação a distância tem sido uma forma eficaz de educar profissionais da saúde que 

atuam no sistema público (FIRMSTONE et al., 2013). Os objetos virtuais utilizados devem 

ter objetivos claros de aprendizagem, dirigindo-se às necessidades individuais dos alunos, 

e devem ser visualmente atraentes, relevantes e interativos, promovendo o pensamento 

crítico e fornecendo o feedback adequado. Os textos, gráficos e animações devem permitir 

o processo de aprendizagem por meio da criação de um ambiente atraente, interativo e de 

fácil navegação em meios eletrônicos (KAVADELLA et al., 2013). 

Apesar da grande disponibilidade de conhecimento científico para os estudantes da 

área da saúde, a tradução desse conhecimento na prática clínica parece ser lenta (WEBER et 

al., 2011). A mudança do perfil dos alunos em relação ao sistema educacional “tradicional”, 

apontada por Prensky (2001), descreve um grupo de “falantes nativos” da linguagem 

digital dos computadores e internet. Essa nova geração, chamada de Nativos Digitais está 

acostumada a receber informações de forma rápida, trabalhando conectada a uma rede 

de contatos. Assim, o uso de ferramentas educacionais interativas e de fácil acesso pode 

auxiliar no processo de formação profissional.

Atualmente uma das ferramentas utilizadas nesse processo são os jogos educacionais, 

ou jogos sérios, cujo principal benefício é capacitar grande quantidade de profissionais de 

forma equivalente aos métodos tradicionais (METTLER e PINTO, 2015). Para um objeto de 

aprendizagem ser considerado um jogo sério, faz-se necessário possuir alguns elementos: 
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(a) objetivos e regras claras; (b) percepção imediata dos objetivos atingidos; (c) elevado 

grau de interatividade; (d) noção de ultrapassar desafios em certo nível de competição 

associados a um nível de motivação e envolvimento (KICKMEIER-RUST et al., 2007).

O uso dos jogos sérios tem se mostrado uma ferramenta importante quando somado 

ao método convencional de ensino, e estudos reportados têm comparado desfechos 

educacionais (desenvolvimento de competências) entre jogos sérios e método tradicional 

de ensino (CHITTARO e SIONI, 2015; PROAPS; BLISS, 2014). Trabalhos têm avaliado a 

influência dos jogos sérios no desempenho teórico de estudantes de graduação em Medicina 

(GAUTHIERA; CORRINB; JENKINSONB, 2015) e em profissionais já formados (HASHIMOTO et 

al., 2015), mostrando resultados promissores. 

O uso de jogos educacionais eletrônicos, assim como o uso de simuladores, constitui 

uma forma de realidade virtual, a qual pode ser conceituada como uma combinação de 

interfaces entre homem e computador, gráficos, sensores de movimento, entre outros 

recursos que funcionam em conjunto para permitir que um usuário possa interagir de forma 

ativa, em um ambiente fictício criado no computador ou outro dispositivo eletrônico (AKAY, 

1996; AKINLADEJO, 2012).

A educação e o ensino em saúde têm se mantido praticamente inalterados durante 

centenas de anos. Mesmo com as mudanças pedagógicas e tecnológicas, o ensino, na maior 

parte das situações, ainda é realizado baseado em uma metodologia conservadora de 

relação professor-aluno delimitada (GALLAGHER; CATES, 2004). Contudo, há um movimento 

pelo uso de metodologias ativas de ensino, sempre visando à qualidade da formação dos 

profissionais da saúde (CARNEGIE, 2012) e também de jogos digitais para o autocuidado 

da população em geral (STRACK et al., 2016). Nesse sentido, os colaboradores do Projeto 

UNA-SUS/UFCSPA, juntamente com parceiros (UNA-SUS/UFMA, Laboratório de Materiais 

Dentários da UFRGS (http://www.ufrgs.br/ppgodo/infraestrutura/laboratorios), Grupo Saite 

(www.gruposaite.com.br), Núcleo de Teleodontologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, Prefeitura da cidade de São Paulo), vêm trabalhando, desde a 

implementação do Projeto em 2009 (DAHMER et al., 2014), no desenvolvimento de métodos 

de ensino distintos dos tradicionalmente usados no âmbito da educação a distância, e entre 

esses os jogos educacionais. Jogos e simuladores dedicados ao ensino-aprendizagem de 

profissionais da saúde, estudantes e população em geral foram desenvolvidos e serão tema 
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deste capítulo. Destacam-se o APS Game, um jogo voltado ao ensino de conteúdos de atenção 

primária à saúde para médicos e estudantes de Medicina; o Aedes Game, que se destina a 

informar a população em geral sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti; e um simulador 

para aprendizado da manipulação de cimento de fosfato de zinco (material amplamente 

utilizado no mundo, para cimentação de próteses dentárias fixas) para estudantes de 

Odontologia (TUBELO et al., 2015; FRANÇA et al., 2016; MENDONÇA et al., 2016; OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2016; TUBELO et al., 2016).

1.1 APS GAME - Jogo Educacional dedicado ao ensino em Atenção Primária à Saúde

A necessidade de qualificar continuamente os profissionais de saúde, para atuarem 

na atenção primária à saúde (APS), tem levado a Medicina de Família e Comunidade e a 

Saúde da Família para o foco das universidades brasileiras, visto a sua importância para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) cobre mais de 

60% da população total brasileira, cerca de 120 milhões de pessoas sob responsabilidade 

de aproximadamente 39 mil equipes de ESF.

O APS Game foi desenvolvido para a capacitação permanente de médicos que atuam 

na atenção primária à saúde do SUS. O jogo foi planejado e criado em conjunto pelas equipes 

do Projeto UNA-SUS/UFCSPA e UNA-SUS/UFMA, com parceria do Grupo Saite (http://www.

gruposaite.com.br/). O jogo é ambientado em uma cidade virtual (http://unasus.ufcspa.

edu.br/cidadesvirtuais/NovaMqta/story.html) previamente arquitetada para utilização em 

outros objetos virtuais de aprendizado da UNA-SUS/UFCSPA. O APS Game conta com um 

caso clínico, ambientado no tema Doenças Crônicas não Transmissíveis. Nele, o profissional 

(jogador) deve interagir com um paciente, que é dotado de características físicas e tem 

um perfil social que são informados ao jogador, da mesma forma que faria na unidade 

básica de saúde. O jogador pode navegar por guias onde é possível fazer perguntas ao 

paciente, conduzir exames clínicos e solicitar exames complementares. Após a interação, 

deve fornecer um diagnóstico e traçar um plano de tratamento. A cada uma das interações 

é atribuída uma pontuação ao jogador, e ao final da atividade este também recebe um 

feedback relativo a sua conduta. O jogo proporciona o contato com conteúdos necessários 

às práticas do profissional de uma forma interativa e que se acredita ser mais atrativa que 
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os métodos tradicionais de ensino. O APS Game foi lançado em outubro de 2015 durante 

o Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde, onde o público do evento, formado 

principalmente por médicos especialistas em Saúde da Família e Comunidade, respondeu 

positivamente à iniciativa.

A seguir, serão apresentadas capturas de tela do APS Game, exemplificando as suas 

funcionalidades.

Figura 1 - Tela de abertura do APS Game. O jogo 

pode ser acessado gratuitamente em: <http:// 

www.apsgame.com.br>.

Figura 2 - Desempenho do jogador. À medida que 

o jogador evolui na resolução dos casos, recebe 

pontos, a partir dos quais todos os usuários são 

ranqueados. Essa interatividade e “competição” 

entre os usuários pode estimular que o jogador 

queira repetir as tarefas e assim estará exposto ao 

conteúdo por um período maior.

Figura 3 - Localização da cidade cenário do 

caso clínico. O jogo é ambientado em uma 

cidade fictícia, que apresenta características 

sociodemográficas próprias, a serem consideradas 

na resolução dos casos clínicos.

Figura 4 - Apresentação dos personagens. Os 

personagens (pacientes) do APS Game são 

caracterizados e apresentados ao jogador no 

decorrer do caso clínico.
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Figura 5 - Tela apresentando as opções de 

ação do jogador. O jogador pode navegar nos 

itens “anamnese”, “exame físico” e “exames 

complementares”, como se estivesse realmente 

em uma consulta com um paciente. Quando 

se sentir respaldado pelos dados coletados, o 

jogador pode clicar em “resolver”, para definir o 

diagnóstico e tratamento do paciente.

Figura 6 - Telas apresentando o progresso do 

jogador durante a anamnese, exame clínico e 

solicitação de exames complementares. A. Opções 

de perguntas que o jogador pode fazer ao paciente 

no momento da anamnese. B. Simulação de um 

exame clínico de aferição da pressão arterial. C. 

Exames complementares que o jogador pode 

solicitar ao paciente. D. Resultado de um exame 

complementar sendo apresentado.

Figura 7 - Tela onde o jogador é apresentado a 

diferentes possibilidades de diagnóstico e opções 

de tratamento para o caso em questão. O jogador 

deve selecionar aqueles que julgar pertinentes.

Figura 8 - Tela com o feedback. O jogador é 

informado do seu desempenho e recebe dicas 

de como deve proceder para solucionar o caso 

quando não o fez corretamente.

Todo o conteúdo elaborado buscando promover a integração da experiência clínica às 

melhores evidências disponíveis, além de livros-texto e protocolos validados pelo governo 

brasileiro relacionados ao atendimento em APS. Os casos clínicos foram elaborados por 
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estudantes bolsistas de Medicina e revisados tecnicamente por um médico especialista em 

Medicina de Família e Comunidade. O jogo foi desenvolvido na plataforma Unity, conectado 

a uma base de dados MySQL e disponibilizado em plataforma WEB. 

Contemplando um conteúdo complexo sob uma perspectiva interativa e ilustrada, 

pode-se ver no APS Game uma ferramenta interessante a ser utilizada nas universidades para 

estimular o conhecimento do SUS e estudo em APS. Em um ensaio randomizado avaliando 

a retenção de conhecimento de estudantes de medicina, verificou-se que a retenção de 

conhecimento foi a mesma para os estudantes que jogaram o jogo em vez de utilizar um 

texto como forma de estudo (manuscrito em construção para publicação).

1.2 AEDES GAME - Informação para o combate do mosquito Aedes aegypti

O mosquito Aedes aegypti já foi encontrado em mais de 60 países. No Brasil, ele é o 

vetor responsável pela transmissão da dengue, febre chikungunya e zika vírus, sendo que em 

2016 foram registrados mais de 300 mil casos dessas enfermidades. Há um estado de alerta 

do governo brasileiro quanto ao diagnóstico dessas doenças e o combate ao vetor (BRAGA 

et al., 2007; BRASIL, 2016; PORTAL BRASIL, 2016). Contudo, as Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs), com alcance populacional amplo, têm sido pouco exploradas no que 

se refere ao combate dos criadouros do Aedes aegypti. A UNA-SUS/UFCSPA, em parceria 

com outras instituições, trabalhou no desenvolvimento de um jogo educacional visando à 

informação da população brasileira quanto a sua responsabilidade social diante do combate 

ao Aedes aegypti, lançando o Aedes Game (http://www.aedesgame.com.br/), um jogo de 

perguntas e respostas, que informa o jogador a partir do feedback quanto às respostas 

dadas. Com o intuito de qualificar o conteúdo a ser produzido no jogo e obter o maior 

alcance possível, a Prefeitura de São Paulo fez parte do processo de construção, elaboração 

e divulgação do conteúdo, por considerar o tema de relevância para a saúde pública nacional 

e internacional. 

 A UNA-SUS/UFCSPA foi responsável pelo desenvolvimento do conteúdo informacional, 

além do layout visual do jogo e sítio na internet. O desenvolvimento do conteúdo do jogo 

é mostrado na figura 9. A Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo (COOVISA) e o Núcleo de Teleodontologia da Faculdade de Odontologia 
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da Universidade de São Paulo (FO/USP) foram responsáveis pela validação do conteúdo, bem 

como responsáveis pelo alinhamento das diretrizes de produção desse conteúdo. A UNA-

SUS/UFMA foi responsável pela implementação do jogo sério em ambiente multiplataforma 

(Web, Android e IOS), bem como a publicação desse jogo na internet. Após a construção e 

disponibilização da primeira versão do jogo na língua portuguesa, iniciou-se a elaboração 

da tradução desse jogo para as linguagens inglesa e espanhola.

Figura 9 -  Fluxograma do desenvolvimento das questões.

O jogo é composto por 60 questões que englobam mais de 300 alternativas com 

feedbacks. O Aedes Game tem como cenário uma casa onde são simulados focos de 

proliferação do vetor, tendo nas questões o conteúdo informacional adequado para a 

população alfabetizada. Para definir os focos de combate ao mosquito que foram utilizados 

no jogo, foi realizada uma busca por referências visuais em websites diversos, como o do 

governo federal, Ministério da Saúde e ANS Agência Nacional de Saúde Complementar. 

Por meio destes, foram selecionados os materiais gráficos da campanha de combate ao 

mosquito Aedes aegypti produzidos pelo governo federal1. A seleção dos principais focos foi 

baseada em referências visuais que representassem situações cotidianas do público-alvo.

1 Disponível em: http://www.combateaedes.saude.gov.br 
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A mecânica do Aedes Game consiste em acertar as questões do quiz, e a metáfora 

do jogo são as formas de combater os focos que favorecem a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti – personagem do jogo. Os focos se animam ao longo do jogo, auxiliando 

os jogadores a compreenderem a situação com mais clareza a fim de que empreguem 

as soluções indicadas no seu dia a dia, combatendo o mosquito mediante resolução das 

20 questões que aparecem aleatoriamente dispostas em três níveis de dificuldade. Essa 

classificação é feita de forma randômica através da game engine Unity (Unity Technologies, 

San Francisco, EUA), plataforma de desenvolvimento de jogos utilizada para a construção do 

Aedes Game. Ao responder corretamente as perguntas, o jogador evolui em sua pontuação 

e surgem elementos visuais que representam as formas de combater focos favoráveis à 

proliferação do mosquito, com vistas a estimular a reflexão do jogador nas práticas diárias 

de combate aos criadouros.

O cenário do jogo está apresentado na figura 10. Apresenta-se como representação 

da casa do jogador, com elementos encontrados comumente nas residências, entre os 

quais, seis são focos propícios à propagação do mosquito - o tambor, os pneus, as garrafas, 

os vasos de plantas, a caixa d’água e o lixo. O desenho do cenário teve como objetivo 

uma representação lúdica, porém clara e precisa para que o jogador pudesse identificar 

rapidamente os elementos mais importantes (focos) e fazer associações com o seu contexto. 

Além disso, o desenho claro auxilia o jogador a visualizar a animação que mostra como 

tratar os focos. Na composição dos desenhos foram utilizados desenhos com traços mais 

retos, a maioria das cores com saturação média, poucos elementos com textura e espaços 

com cores neutras para respiro.
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Figura 10 -  Layout da tela do jogo.

Na figura 10, observa-se a casa onde os locais favoráveis à proliferação do mosquito 

devem ser adequados; à direita estão as questões do quiz, que devem ser respondidas a 

partir da escolha de uma das opções.

Em uma visão global, temos um crescimento acelerado da gameficação dentro 

dos recursos educacionais em larga escala (PAPASTERGIOU et al. 2009). Permitindo uma 

abordagem pedagógica diferenciada no processo ensino-aprendizagem que busca uma 

maior interação, engajamento e colaboração envolvendo os usuários (SUE et al., 2014). O 

Aedes Game se caracteriza como um jogo informacional para alertar a população sobre os 

cuidados que devem ser tomados no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, 

e utiliza uma linguagem visual para apoderar o usuário do conteúdo educacional, sendo 

auxiliado pela estética e dinâmica do jogo e proporcionando a interação do jogador com o 

tema abordado, levando à população conceitos de game design que facilitam a compreensão 

das informações (TALLNER et al., 2016). O design informacional mostrou-se importante no 

processo de criação de um jogo sério voltado a informar um público diversificado quanto 

ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Os conceitos aplicados otimizaram a comunicação 

das informações que foram apresentadas de forma mais clara e objetiva, facilitando a 

compreensão do conteúdo pelo usuário.
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1.3 Simulador para o treinamento da manipulação de um cimento odontológico

Em Odontologia há aceitação de alunos e professores por objetos virtuais de 

aprendizagem que simulem a realidade clínica (DE BOER et al., 2015). Com esse respaldo, 

e visando à otimização do ensino da manipulação de materiais odontológicos, a UNA-SUS/

UFCSPA firmou parceria com o Laboratório de Materiais Dentários da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul e colaborou na construção de um objeto virtual de aprendizagem 

para estudantes de graduação em Odontologia sobre agentes de cimentação. Dentro desse 

objeto virtual foi incluído um simulador para treinamento da manipulação de um cimento 

de fosfato de zinco, que é um dos materiais para cimentação mais utilizados no mundo.

Para o desenvolvimento do simulador foram utilizados os softwares Adobe Photoshop 

CS6 (Adobe Systems, Inc., San Jose, California - USA) e Articulate Storyline 2 (Articulate 

Global, Inc., New York, NY - USA). O primeiro, um software para criação e edição de imagens, 

foi utilizado para a criação de ícones, logos e imagens. O Articulate Storyline 2, um software 

de autoria, foi utilizado para produção do objeto educacional propriamente dito, no qual todo 

o conteúdo do objeto (vídeos, narrações, imagens, animações e simulações) é organizado em 

um único arquivo, permitindo a inserção do material educacional em uma plataforma digital.

Para avaliação dos alunos quanto à manipulação do cimento de fosfato de zinco, foi 

desenvolvido um simulador virtual dentro do software Articulate. As imagens de uma placa 

de vidro e uma espátula foram expostas ao aluno que deveria adicionar um incremento de 

pó ao líquido e espatular vigorosamente por toda área da placa. Quanto mais rápida fosse 

a manipulação, maior seria a pontuação no item “incorporação do pó”. Quanto maior fosse 

a amplitude da manipulação, maior seria a pontuação do item “utilização da área da placa”. 

Além disso, havia uma barra de progressão do tempo de cada incremento. Ao final do tempo 

de cada incremento era enviado ao aluno um feedback da sua manipulação até aquele 

momento, esse feedback continha informações das duas variáveis (utilização da área da 

placa e a incorporação do pó), então era disponibilizada as opções de incorporar o próximo 

incremento ou recomeçar a manipulação. Ao final da simulação de espatulação dos seis 

incrementos de pó é enviado um feedback final com as seguintes informações: média de 

incorporação de pó 0-100%, média de utilização da área da placa 0-100% e a sua nota final, 

que era a média das duas supracitadas. Ao lado dessas informações, o aluno tinha as opções 
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de “enviar nota” ou “recomeçar a manipulação”. A figura 11 exemplifica o funcionamento do 

simulador.

 Figura 11 - Funcionamento do simulador.

               

A. Tela inicial da manipulação do cimento de fosfato de zinco, onde o estudante tem 

o pó dividido em seis porções, três gotas do líquido, uma placa de manipulação e 

uma espátula de manipulação; B. Tela mostrando o decorrer da espatulação, na qual 

se pode observar três barras de progressão, uma com o tempo de manipulação, outra 

com a área da placa utilizada, e a terceira com a progressão da incorporação do pó ao 

líquido; C. Feedback instantâneo; na tela em questão há uma mensagem positiva quanto 

à homogeneidade da mistura e uma mensagem negativa quanto à área da placa de 

manipulação utilizada; D. Feedback final com o escore global do estudante.

O simulador teve uma boa aceitação por parte de uma turma de alunos com o qual 

foi testado (TUBELO et al., 2015), e um ensaio randomizado mostrou que alunos expostos 

ao simulador apresentaram maior retenção do conhecimento teórico trabalhado e melhor 

habilidade quando comparados a estudantes que tiveram acesso somente aos métodos 

tradicionais de ensino (TUBELO et al., 2016).

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O uso de jogos educacionais e simuladores é uma realidade no atual panorama 

mundial e tendem a apresentar um crescimento de uso exponencial, haja vista o rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias, as quais favorecem a criação de objetos de 
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aprendizagem digitais distintos. As tecnologias recentes e a ampliação do acesso a elas 

permitem que um número grande de pessoas, seja profissional da saúde, estudante ou 

população em geral, sejam expostos aos novos recursos educacionais. Nessa linha, a equipe 

da UNA-SUS/UFCSPA, no momento, está trabalhando na construção de um jogo sério em 

realidade virtual imersiva, utilizando óculos de realidade virtual. Espera-se que as experiências 

compartilhadas nesse capítulo sejam motivação àqueles que visam desenvolver novos jogos 

educacionais ou simuladores. Por fim, cabe ressaltar, que a literatura científica merece uma 

constante atualização quanto à investigação dos reais benefícios desses novos recursos. 

Essa avaliação, sempre que possível, deve ser planejada juntamente ao desenvolvimento 

dos recursos.
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