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RESUMO

Jogos em saúde (health games) tentam potencializar as características técnicas e estéticas da mídia dos jogos digitais em favor da saúde, nas suas 
diversas formas. No Brasil, seu número vem crescendo, mas se originam a partir de diferentes campos, frequentemente sem registro confiável de 
sua produção e funcionamento. Isto dificulta a construção de conhecimento sobre esta área, essencial para pesquisadores, profissionais de saúde, 
estudantes e desenvolvedores de jogos digitais. O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento preliminar da produção de jogos em saúde 
criados no Brasil e que foram objeto de artigos e trabalhos científicos, a fim de consolidar estas informações para outros pesquisadores e 
profissionais da área. A metodologia consistiu em: pesquisa bibliográfica sobre jogos sérios e jogos em saúde; pesquisa sobre os conceitos de 
regras e mecânicas de jogos; busca de menções, descrições e relatos de jogos em saúde nos anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e 
Entretenimento Digital — SBGames e em periódicos brasileiros através de busca nas principais bases de dados; registro das informações dos jogos 
encontrados; experimentação dos jogos que estavam disponíveis online ou foram cedidos pelos seus autores; descrição e catalogação das regras 
e mecânicas dos jogos experimentados; e confecção do relatório final.  Os resultados revelam que há uma produção significativa de jogos em 
saúde no Brasil. Entretanto, em muitos casos ela ocorre sem participação de profissionais ou pesquisadores do campo da saúde. Mesmo 
considerando-se que o material analisado consistia de trabalhos científicos, em muitos casos a descrição do jogo em saúde era vaga, com poucos 
detalhes sobre as regras e funcionamento ou ainda sobre como o uso do jogo beneficiaria a saúde do jogador. Não foi possível a experimentação 
da maioria dos jogos encontrados, pois não estavam disponíveis online para serem testados. As conclusões são de que há uma carência de 
registros sobre jogos em saúde no Brasil. Quando existem, são incompletos ou inacessíveis. Nos textos analisados a desvalorização da descrição 
do funcionamento dos jogos, a falta de testes e a indisponibilidade online são fatores complicadores para uso efetivo desta mídia na saúde, que 
parecem sugerir uma desvalorização das suas peculiaridades e potencialidades, bem como uma falta de rigor na avaliação dos resultados de sua 
aplicação. Em muitos casos, no que tange a projetos de pesquisa envolvendo jogos para a saúde, faltam políticas de continuidade, o que faz com 
que, uma vez que o jogo esteja desenvolvido e os estudos publicados, haja poucos recursos para mantê-lo acessível à população. Confirmou-se a 
necessidade de registrar a produção brasileira a fim de que este conhecimento não se perca e possa ser usado em todo seu potencial. Além disso, 
novos estudos no mesmo tema poderão aprofundar estas conclusões e sugerir possibilidades para contornar as dificuldades de produção, 
divulgação, manutenção e acesso de jogos para a saúde.
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