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Resumo: O crescente desenvolvimento de tecnologias educacionais apresenta grandes oportunidades no 

processo de ensino e aprendizagem na área de ciências da saúde. Os jogos sérios descrevem uma dessas 

novas tecnologias que possibilita o ensino de estudantes de uma forma lúdica e virtual em diversas áreas 

de conhecimento. Neste contexto, surge a necessidade de ferramentas que possam auxiliar no ensino e 

aprendizagem, a fim de qualificar profissionais de saúde para a era digital e da informação. Portanto, 

este trabalho tem como objetivo identificar a influência do jogo sério proposto neste estudo com 

recursos digitais fundamentais em estudantes da área de ciências da saúde no ensino de anatomia 

humana do sistema cardiovascular. Com base na participação de especialistas em Anatomia Humana no 

projeto e desenvolvimento do jogo sério, este estudo permite explorar conceitos específicos das 

principais artérias e veias do corpo humano, tradicionalmente discutidos em sala de aula dentro do 

contexto da disciplina de anatomia. Atualmente, as visualizações e interações no espaço tridimensional 

das artérias e veias do corpo humano em conjunto com o conteúdo fornecido pelos especialistas em 

anatomia na língua portuguesa é dificilmente possível de observar em ambientes virtuais de ensino de 

propósito geral para anatomia humana. Para tal, a metodologia adotada é uma pesquisa aplicada e 

tecnológica por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa. Para a concepção do jogo sério 

utilizou-se tecnologias para desenvolvimento de aplicações Web3D e para avaliação do ambiente de 

ensino virtual realizou-se dois estudos de caso com alunos do curso de Fisioterapia da Universidade 

Federal de Santa Catarina na disciplina de Anatomia II. Desse modo, esta pesquisa avaliou, por meio de 

um questionário de satisfação a usabilidade do jogo sério por parte de estudantes e especialistas na área 

da saúde. A partir dos resultados obtidos e observações realizadas nos estudos de caso, foi possível 

identificar características inovadoras que devem estar presentes no projeto de jogos sérios para o ensino 

da anatomia humana, bem como benefícios para estudantes da área da saúde na utilização do jogo sério 

como apoio e auxílio para o ensino da anatomia do sistema cardiovascular.  
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