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Título: AMBIENTE VIRTUAL INTERATIVO PARA O ENSINO DE ANATOMIA HUMANA: 

UM JOGO SÉRIO PARA O SISTEMA MUSCULAR 
 

Resumo: Muito tem-se discutido nos últimos anos sobre os efeitos da utilização de ambientes virtuais 

interativos e jogos no ensino e aprendizagem, principalmente no que diz respeito à área de ciências da 

saúde. Partindo do contexto de que os Jogos Sérios com fins educacionais são maneiras de ensinar de 

forma intuitiva, na área de ciências da saúde esse método tem sido cada vez mais utilizado, pelo fato de 

ser uma área com grande quantidade de informações a serem assimiladas em um curto espaço de tempo. 

Mas, para que um Jogo Sério seja adequado e que venha despertar o interesse dos estudantes é 

importante que ele reproduza com realismo os objetos de estudo, de modo a facilitar a visualização de 

objetos outrora representados em livros ou modelos anatômicos. Este estudo tem como objetivo 

identificar o impacto de um jogo sério com mecanismos de interação no espaço tridimensional em 

estudantes de ciências da saúde no ensino de anatomia humana do sistema muscular do membro inferior. 

Dentro deste contexto, propôs-se a realização de uma revisão sistemática da literatura de forma a 

analisar os estudos destinados a examinar a eficácia da utilização dos jogos direcionados ao ensino de 

conteúdos de anatomia humana. A partir disso, com o auxílio de especialistas em anatomia humana 

projetou-se e desenvolveu-se um jogo sério para o ensino da anatomia humana  do sistema muscular 

incluindo funcionalidades para permitir que usuários acessem interativamente diferentes camadas de 

músculos e tendões do membro inferior. Mediante a aplicação de estudos de casos envolvendo usuários 

especialistas em Anatomia Humana e estudantes da área de ciências da saúde, foi possível avaliar a 

usabilidade do jogo sério intitulado EducaAnatomia3D para o sistema muscular por meio de um 

questionário de satisfação. A partir da análise dos dados, os resultados mostraram que o jogo sério para 

o sistema muscular apresentou uma aceitabilidade satisfatória por parte dos usuários, sendo 

recomendado por professores e estudantes da área de ciências da saúde como ferramenta de ensino de 

Anatomia Humana, porém estudos a longo prazo devem ser realizados a fim de analisar impactos 

adicionais na utilização do jogo sério do sistema muscular. 
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