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Resumo - Este trabalho consiste em uma ferramenta didática que se utiliza dos diversos recursos 
oferecidos pela comunicação digital, interativa e multimídia. Tem como base, o ensino através do 
entretenimento onde através do jogo, o usuário é estimulado a desenvolver seus conhecimentos 
terapêuticos-patológicos. 
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Abstract –This work consist in a didatical tool that uses different recourses offered for digital , interactive 
and multimedia communication. It’s deal  teaching through entertainment, where through the game people 
are stimulated to develop their pathological and terapeutical knownledges  
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Introdução 
 

O ato de jogar coloca um indivíduo em 
estado peculiar onde este se encontra mais 
susceptível ao aprendizado. A medida em que o 
mesmo desperta o desejo de vitória é levadas a 
alinhar todos os conhecimentos necessários as 
resolutividade das situações patológicas frente às 
opções terapêuticas.   
 
Metodologia 
 

Utilizou-se como ferramenta e 
desenvolvimento do sistema o software 
Macromédia Flash MX para montagem do Game. 
Corel Xará 2.0 e Photoshop 6.0 para a concepção 
gráfica. Realizou-se toda a concepção gráfica 
tendo em vista um ambiente que remetesse a 
seriedade do assunto e ao mesmo tempo 
servisse como ferramenta pedagógica. 

Baseou-se no livro texto , [1]Tratado de 
infectologia (Tratado de Infectologia- Veronesi, 
Ricardo) para estabelecer as características de 
cada patologia simulada e no consenso brasileiro 
de infectologia para propor a terapéutica ideal 
para cada situação que o jogo expõe. 

 
Resultados 
 

Obteve-se como resultado um sistema 
que conseguiu aliar de maneira harmônica a 
agradável condição de prazer de um jogo com a 
necessidade de conhecimento especializado a 
cerca das situações propostas à medida que se 
joga. 
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