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RESUMO

Este projeto consistiu na concepção e desenvolvimento de um jogo digital sobre intoxicação doméstica, a partir de informações do Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A intoxicação doméstica é um risco que pode 
levar à morbidade, ou, até mesmo, à mortalidade de residentes de um lar e a discussão deste tema é de grande relevância, principalmente, para 
prevenir acidentes com aqueles que são mais vulneráveis: crianças e idosos. Foi proposto um jogo digital para tornar tais riscos em situações 
tangíveis e observáveis e assim fazê-los facilmente reconhecíveis para o público no mundo real. Seu objetivo final é a conscientização de pais e 
responsáveis sobre os riscos que produtos de diversas origens apresentam à família e principalmente às crianças, redundando em uma 
consequente redução de ocorrências. As etapas do projeto foram, nesta ordem: levantamento de informações junto a profissionais do Sinitox, 
pesquisa bibliográfica sobre melhores práticas no projeto de jogos digitais, conceito inicial do jogo, definição de regras, elaboração do roteiro, 
criação de elementos visuais e a integração de texto, imagens e regras em um jogo digital finalizado. O levantamento de informações com o 
Sinitox propiciou uma visão mais clara dos diversos riscos presentes em situações domésticas cotidianas e da importância de medidas de 
conscientização. A pesquisa bibliográfica, baseada em pesquisadores brasileiros ligados ao campo dos Game Studies, forneceu fundamentos 
teóricos e metodológicos para o desenvolvimento do jogo. Durante a fase de conceituação foram pensadas várias alternativas, até se optar pela 
ideia de um jogo onde o foco seria cuidar de um indivíduo vulnerável, no caso uma criança, o que levaria o jogador a prestar mais atenção ao 
ambiente cotidiano, percebendo riscos que normalmente seriam ignorados. A elaboração do roteiro decorreu do conceito e manteve um uso 
limitado do texto, a fim de focar na ação do jogo e não obrigar o jogador a ler grandes blocos de texto, o que poderia ser desestimulante. A 
conceituação visual seguiu um estilo de cartum, buscando contrabalançar a seriedade do tema com um aspecto atraente que cativasse o jogador, 
incluindo a criação de uma protagonista (uma menininha que deve ser protegida) que despertasse empatia e pudesse ser reutilizada como 
personagem. Por fim, a integração do texto, imagens e regras em um jogo digital foi realizada por meio do game engine 2D Construct 2, capaz de 
gerar jogos em HTML5 (passível de serem jogados em navegadores) e também para Windows, Macintosh, Android e iPhone. O resultado foi um 
jogo digital onde jogador deve proteger uma criança para que esta não se intoxique com os diversos produtos e objetos presentes em uma 
residência normal e que comumente acarretam incidentes sérios, como remédios, bebidas alcoólicas, plantas ornamentais tóxicas, produtos de 
limpeza e similares. Ao final do jogo, o jogador tem seu desempenho avaliado e recebe informações sobre os diversos produtos que apresentam 
risco. Este jogo será disponibilizado online para ser jogado gratuitamente através de navegador, contribuindo positivamente com a saúde da 
população.
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