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RESUMO 
 

O crescente avanço da tecnologia tem proporcionado a aplicação de estratégias como gamificação por meio 
de aplicativos em diversos setores da vida, como educação, empresas e saúde. Nesse sentido, a gamificação 
apoiada ao smartphone na área da saúde surge com propostas para apoiar o indivíduo através de ações 
educativas acerca de sua saúde musculoesquelética e também, auxiliando no tratamento fisioterápico em 
pacientes que possam ter distúrbios osteomusculares. Dessa forma, destaca-se a m-Health utilizando-se de 
gamificação como forma de engajamento e uma melhor interação do indivíduo durante o tratamento. Portanto, 
esta pesquisa tem como objetivo promover a promoção da saúde para as pessoas, por meio de um aplicativo 
gamificado. Para tanto, será realizada o desenvolvimento de um protótipo que irá evoluir para um aplicativo e 
serão recolhidos feedbacks dos usuários através de questionários e entrevistas. Ao final desta pesquisa 
espera-se obter um aplicativo utilizando gamificação para promover ações educativas referentes à uma boa 
saúde osteomuscular e auxiliar no tratamento de distúrbios musculoesqueléticos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios Musculoesqueléticos; Gamificação; m-Health; Promoção da Saúde; 
Smartphone. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Uma boa saúde musculoesquelética representa mais do que condições 
musculoesqueléticas. Ou seja, os músculos, ossos e articulações trabalham de maneira 
síncrona sem o aparecimento de dores e requer vários fatores intrínsecos. Contudo, pode-
se ter uma saúde musculoesquelética deficiente mesmo que essa não tenha uma condição 
específica. Tais condições musculoesqueléticas normalmente incluem osteoartrite, dores 
nas costas e a osteoporose, estes devido à obesidade, a falta de exercício físico e fraturas 
por fragilidade (CLARK e ELLIS, 2014). Desse modo, as dores musculoesqueléticas 
aumentam também com o envelhecimento das pessoas, em decorrência à alguns fatores 
como depressão, inaptidão e a falta de exercício físico (MURATA et al., 2018). Problemas 
relacionados aos distúrbios musculoesqueléticos representam grande importância para a 
saúde pública mundial. Logo, tais distúrbios geram uma expressiva dificuldade individual, 
custos sociais e cuidados de saúde pessoal. Dessa forma, Yuan e Marques (2018) afirmam 
que indivíduos que sofrem de distúrbios osteomusculares apresentam alguns desafios em 
relação ao decorrer de seu tratamento, como por exemplo, dificuldade para se adaptar ao 
distúrbio e às dores, incompreensão familiar e de amigos, e a falta de informações corretas 
fornecidas pelos profissionais de saúde. Nesse contexto, os avanços em tecnologia da 
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informação (TI) na sociedade contemporânea podem auxiliar tais desafios, utilizando-se de 
novas tecnologias na saúde, como m-Health. 

A tecnologia conhecida como m-Health (Mobile Health) apresenta um potencial 
significativo disposto à enfrentar as adversidades no cenário da saúde. O cenário atual 
apresenta que as vantagens em se utilizar a m-Health não apenas auxilia no tratamento e 
no diagnóstico, mas também cria uma conexão social entre as pessoas (LEE et al., 2018). 
Os avanços em TI estão presentes em diversas áreas do cotidiano (e.g., saúde, educação, 
negócios). De acordo com o desenvolvimento de tecnologias móveis na última década, 
suportado à conectividade de redes móveis como 3G e 4G, tem-se gerado um interesse 
para a criação de soluções tecnológicas voltadas também para a área da saúde, a m-Health 
(SILVA et al., 2015). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o novo conceito 
pode ser definido como a oferta de serviços médicos ou de saúde pública apoiado por 
dispositivos móveis, como telefones celulares (smartphones) e wearables (tecnologia 
vestível). Entretanto, nota-se que suas aplicações ainda precisam ser exploradas e 
incentivadas, abordando vários segmentos de saúde e serviços de saúde (SWEILEH et al., 
2017). Uma maneira de se explorar essas aplicações, obtendo melhores resultados acerca 
de sua utilização pode ser contestada pelo uso de aplicações m-Health baseada em 
estratégias de gamificação, dado que a gamificação tem o potencial de contribuir 
positivamente para a participação e engajamento do usuário. 

De acordo com Kelders, Sommers-Spijkerman e Goldberg (2018), a gamificação 
pode ser definida como a utilização de elementos de jogos fora do contexto de jogabilidade. 
Seu objetivo é que se obtenha um maior número de participantes engajados com 
determinada intervenção, visando aumentar a eficácia de tais intervenções. Desse modo, 
cria-se um maior envolvimento do usuário com a aplicação, introduzindo diversão em suas 
atividades cotidianas, com a capacidade de gerar motivação para o indivíduo. Nos últimos 
dez anos, a utilização de gamificação na área da saúde digital (e-Health) tem gerado um 
interesse considerável. Isso porque, sua aplicação ocorre devido à desigualdade de acesso 
aos recursos essenciais de saúde, seus elevados custos e a falta de adesão em relação ao 
tratamento a nível global, independente do desenvolvimento do país (OLIVER et al., 2014). 
A gamificação contribui para os mais diversos fatores pessoais, como o sentimento de 
integração, auto-satisfação, realização, orgulho e também auxilia no desenvolvimento 
cognitivo, por meio da obtenção de conhecimento (FLORYAN; RITTERBAND; CHOW, 
2019). O avanço tecnológico de modo contexto geral trouxe diversos problemas 
relacionados à saúde física e mental dos indivíduos, especialmente ao uso excessivo do 
celular (smartphone) na última década. No entanto, também contribuiu de forma positiva 
para a adoção da gamificação em diversas áreas e há indícios de que sua aplicação na 
área da saúde pode trazer resultados positivos e inovadores, especialmente para o 
tratamento de doenças crônicas. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa é de natureza aplicada com pesquisa descritiva e interpretativa com 

abordagem quantitativa e qualitativa. Para tanto, é previsto a construção do protótipo de 
um aplicativo baseado em requisitos levantados por professores e profissionais de 
fisioterapia, que será implementado entre os meses de setembro e novembro de 2019, 
tendo sua validação por parte dos usuários em dezembro do mesmo ano. A avaliação 
compreenderá a maneira de como o usuário irá interagir com o aplicativo, se há uma 
aceitação por parte do usuário, feedbacks e se a utilização de gamificação foi efetiva, por 
meio de questionários estruturados e entrevistas para possíveis ajustes no aplicativo. 

A coleta de dados e a implementação do aplicativo será realizada no período 
dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. Os questionários serão analisados e um dossiê 
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com as respostas será criado. O modo interpretativo diz respeito à utilização de estudos da 
linha qualitativa e a pesquisa indutiva, com o auxílio da ferramenta Atlas TI (CASSIANI; 
CALIRI; PELÁ, 1996). Tal ferramenta será utilizada para a codificação e análise das 
informações dos documentos resultantes do questionário e entrevistas. Essa ferramenta 
ajuda a administrar, categorizar e analisar os dados coletados (FLICK, 2009). Os 
participantes da pesquisa serão comunicados previamente e esclarecidos sobre a pesquisa 
e será assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) previamente 
estruturado. Posteriormente, serão conduzidos instrumentos para obter os dados sobre: 
Perfil sócio demográfico e questionário acerca do grau de satisfação do usuário, se o 
aplicativo é intuitivo de ser usado, aparência adequada para utilização e se promove uma 
experiência positiva para o usuário. 

Desse modo, esta pesquisa pretende criar um aplicativo para auxiliar o profissional 
de fisioterapia e irá analisar sua utilização e contribuição para o tratamento de distúrbios 
musculoesqueléticos, fazendo o uso de gamificação como forma de engajamento, 
motivação e feedback do usuário. 
 

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final deste projeto de pesquisa espera-se obter resultados provenientes da 

utilização do aplicativo gamificado como auxílio no tratamento fisioterápico de indivíduos 
que possuam ou não distúrbios musculoesqueléticos, promovendo a promoção da saúde 
por meio do aplicativo, auxiliando também o profissional de fisioterapia. No decorrer de seu 
uso espera-se obter uma visão mais detalhada e concreta de sua efetividade durante o 
tratamento fisioterapêutico, promovendo ações educativas aos usuários. Para tanto, faz-se 
necessário incentivar mais pesquisas voltadas à promoção da saúde por meio da tecnologia 
e como ela pode conduzir-se de maneira positiva na sociedade contemporânea.  
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