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Resumo 
 

Contexto: Os índices crescentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em adolescentes exigem a adoção 
de medidas e ações preventivas em educação em saúde sexual efetivas. Nesse 
contexto, dentre as possíveis estratégias educativas a serem utilizadas, destaca-se 
o potencial dos jogos digitais educativos, conhecidos por serious games. Entretanto, 
é necessário aprofundar os estudos sobre o levantamento de evidências da 
efetividade desse recurso na educação em saúde sexual de adolescentes. 
Objetivos: Identificar a efetividade dos serious games na prevenção de IST em 
adolescentes, com relação ao conhecimento sobre IST e HIV/AIDS e sexo seguro, 
autoeficácia no uso de preservativos e autoeficácia na mudança de comportamento 
sexual de risco. Método: Realização de revisão sistemática conforme as 
recomendações apresentadas pelo Guia de Revisões Sistemáticas de Intervenções 
da Colaboração Cochrane, com busca textual até o dia 28 de fevereiro de 2018, nas 
seguintes bases de dados: MEDLINE (desde 1966), Embase (desde 1980), 
CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials) (desde 1982), BVS 
(desde1998) e SciELO (desde 1997). Seleção dos estudos: Foram incluídos os 
estudos sobre intervenções com serious games voltados à prevenção de IST em 
indivíduos entre 12 e 18 anos de idade, de acordo com os critérios de inclusão e 
exclusão definidos nesta revisão. Coleta de dados: Realizou-se a coleta a partir de 
uma pesquisa bibliográfica abrangente para identificar os estudos clínicos 
controlados randomizados, publicados e não publicados, até o dia 28 de fevereiro de 
2018, nos idiomas: português, inglês e espanhol, com os seguintes descritores: 
videogames, adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis, educação em 
saúde. Resultados: O processo de busca de estudos resultou na recuperação de 
831 referências, das quais foram selecionados 50 artigos potencialmente relevantes 
para leitura completa. Desses, foram selecionados e incluídos sete estudos clínicos 
controlados randomizados, totalizando uma amostra de 1.877 participantes com 
idade média entre 12 e 17 anos. Os desfechos avaliados demonstraram efeitos 
positivos significantes no conhecimento sobre IST e HIV/AIDS e sexo seguro, e 
melhorias na autoeficácia com relação à mudança de comportamento voltada à 
redução de riscos. Somente um dos estudos relatou o aumento na autoeficácia 
sobre o uso de preservativos e maior frequência de utilização nos atos sexuais. 
Observou-se a boa aceitação e a usabilidade das intervenções e nenhum efeito 
adverso com relação às intervenções aplicadas. Nenhum dos estudos obteve baixo 
risco de viés para todos os itens de avaliação da qualidade das evidências. A falta 
de detalhamento da metodologia na maioria dos estudos levou a incertezas sobre os 
possíveis vieses, assim como dificuldade em determinar a integridade dos 
resultados e conclusões apresentados. Conclusão: Não foi possível determinar a 
efetividade do uso dos serious games na prevenção de IST em adolescentes quanto 
aos desfechos pesquisados, devido à qualidade das evidências. Porém, há indícios 
de efeitos positivos, principalmente sobre ao aumento de conhecimento sobre IST e 
HIV/AIDS. Entretanto, são necessários mais estudos controlados randomizados com 
metodologias mais homogêneas, bem como estudos que verifiquem seus resultados 
e efetividade em longo prazo. 
 
 
Palavras-Chave: Videogame; DST/IST; HIV; Adolescente; Educação em Saúde. 
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Abstract 
 
Background: Increasing rates of Sexually Transmitted Infections (STI) and Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) in adolescents require the adoption of effective 
preventive measures and actions in sexual health education. In this respect, among 
the possible educational strategies to be used, we highlight the potential of digital 
educational games, known as serious games. However, it is necessary to deepen the 
studies on the collection of evidence of this resource effectiveness in adolescent 
sexual health education. Objectives: To identify the effectiveness of serious games 
in the prevention of STI in adolescents, in relation to knowledge about STI and HIV / 
AIDS and safe sex, self-efficacy in condom use and self-efficacy in changing sexual 
risk behaviors. Method: Systematic review according to the recommendations 
presented by the Cochrane Collaboration Interventions Systematic Review Guide 
with a textual search until February 28, 2018, in the following databases: MEDLINE 
(since 1966), Embase (since 1980), CENTRAL (since 1982), BVS (since 1998) and 
SciELO (since 1997). Selection of studies: We included studies on serious games 
interventions aimed at preventing STI in individuals between 12 and 18 years of age, 
according to the inclusion and exclusion criteria defined in this review. Data 
collection: A comprehensive bibliographic survey was conducted to identify 
randomized controlled clinical studies, published and unpublished, until February 28, 
2018, in Portuguese, English and Spanish, with the following descriptors: video 
games, adolescents, sexually transmitted diseases, health education Results: The 
study search process resulted in the retrieval of 831 references, of which 50 
potentially relevant articles were selected for complete reading. Of these, seven 
randomized controlled clinical trials were selected and included a sample of 1.877 
participants with an average age between 12 and 17 years. The evaluated outcomes 
showed significant positive effects on STI and HIV / AIDS knowledge and safe sex, 
and improvements in self-efficacy in relation to behavior change aimed at reducing 
risks. Only one study reported increased self-efficacy on condom use and increased 
frequency of use in sexual acts. The good acceptance and usability of the 
interventions and the lack of adverse effects with respect to the applied interventions 
were observed. None of the studies had a low risk of bias for all items of 
methodological quality assessment. The lack of methodological detail in most studies 
has led to uncertainties about possible biases, as well as difficulty in determining the 
completeness of the results and conclusions presented. Conclusion: It was not 
possible to determine the effectiveness of serious games in the prevention of STI in 
adolescents in relation to the researched outcomes, due to the quality of the 
evidence. But, there are indications of positive effects, mainly on the increase of 
knowledge about STI and HIV / AIDS. However, more randomized controlled trials 
with more homogeneous methodologies and studies that verify their results and 
effectiveness in the long term are needed. 
 
Keywords: Videogame; STD/STI; HIV; Adolescent; Health Education 
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Apresentação 
 

Sou dentista há 25 anos e especialista em Odontopediatria há oito anos. Em 

1997, fui contratada pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) onde tenho atuado há 

21 anos. O Sesc é uma empresa de grande porte, que presta serviço social à classe 

trabalhadora do comércio e serviços e à população em geral.  

Há aproximadamente seis anos, parei de atuar na clínica odontológica do 

Sesc Araraquara e assumi a responsabilidade de programar ações educativas nas 

áreas de Saúde, Alimentação e Meio Ambiente. Desde então, programo, planejo e 

desenvolvo atividades nestas áreas, dentro do conceito de educação não formal, 

como por exemplo: palestras, oficinas, workshops, vivências, dinâmicas, 

intervenções artísticas, teatro, campanhas e exposições.  

Estas novas atribuições me desafiaram e exigiram de mim novos 

conhecimentos, fato que me levou, em 2013, a ingressar no Curso de 

Especialização em Educação em Saúde oferecido pelo CEDESS/ UNIFESP. 

Durante a especialização, aprendi muito e desconstruí conceitos tecnicistas de 

educação em saúde que me acompanhavam desde minha formação universitária. 

Principalmente, aprendi a planejar ações educativas e a buscar estratégias e novas 

abordagens mais efetivas na promoção de saúde.  

Contudo, quanto mais aprendemos, mais percebemos que temos muito mais 

por aprender. Fazer mestrado sempre foi um sonho em minha trajetória acadêmica e 

profissional, decidi então que estava na hora de realizá-lo e, com isso, aprender 

mais.  

Quanto ao tema do meu trabalho de pesquisa do Mestrado, ele me 

acompanha desde a Especialização, momento em que estudei o uso dos serious 

games na educação em saúde bucal para crianças. Encantei-me pelas 

possibilidades de aprendizado que estes jogos podiam proporcionar na área da 

Educação em Saúde. Li vários livros, artigos científicos, conheci alguns conceitos e 

aplicação em diferentes temas de saúde e faixas etárias. 

Considero os serious games em saúde uma estratégia muito interessante na 

construção de novos conhecimentos pela comunidade, pois proporcionam uma 

forma lúdica de aprender, principalmente, se voltados a crianças e adolescentes. 
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Esses jogos digitais tornam o conteúdo educativo mais atraente, e o aprendizado 

acontece por meio de brincadeira ou desafio de vencer o jogo. No Sesc temos um 

espaço, onde disponibilizamos computadores ao público, o qual pode ser utilizado 

para realizar intervenções com serious games em atividades de Educação em 

Saúde. Além disso, também nas escolas públicas e particulares de Araraquara, 

inclusive nas escolas de periferia, é comum encontrarmos laboratórios de informática 

que podem ser usados para a mesma finalidade. 

Todo ano realizamos atividades voltadas à prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis em todo o Regional do Sesc São Paulo, e é sempre um 

desafio programar atividades realmente motivadoras e atrativas aos adolescentes 

sobre este tema. Dessa forma, surgiu a ideia de utilizar os serious games voltados à 

educação sexual como um recurso educativo nas ações a serem programadas, pois 

os videogames são bem aceitos e fazem parte do cotidiano dos adolescentes. 

Entretanto, surgiu um questionamento: “Qual seria a efetividade desse tipo de 

intervenção?”.  

As revisões sistemáticas são os estudos científicos que fornecem as melhores 

evidências sobre a efetividade de intervenções. Logo, realizei uma busca na 

literatura à procura de revisões sistemáticas que respondessem ao meu 

questionamento. Apesar de ter encontrado algumas revisões sistemáticas com tema 

próximo à minha pergunta, não encontrei uma resposta satisfatória. Diante disso, 

decidi realizar uma revisão sistemática sobre serious games utilizados na educação 

em saúde voltados à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em 

adolescentes.  
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Atualmente, a literatura e a mídia científica em saúde utilizam o termo 

“Infecções Sexualmente Transmissíveis” (IST) no lugar de “Doenças Sexualmente 

Transmissíveis” (DST), baseados no fato de que o indivíduo não precisa manifestar 

a doença para transmitir seus patógenos (vírus, bactérias ou outros 

microrganismos). Dentre as IST mais conhecidas estão a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Sífilis, Hepatites Virais, Gonorreia e Condiloma 

Acuminado (Papiloma Vírus Humano - HPV). A principal via de transmissão é o 

contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativos com uma pessoa 

infectada (BRASIL, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata uma estimativa diária de mais 

de um milhão de casos de IST em todo o mundo. Essa situação compromete 

significativamente a saúde sexual e reprodutiva, a qualidade de vida e a saúde de 

recém-nascidos e crianças. Além disso, as IST facilitam indiretamente a transmissão 

do vírus causador da AIDS, conhecido por HIV (vírus da imunodeficiência humana), 

e alterações celulares que precedem alguns tipos de câncer (WHO, 2016). 

A AIDS é uma doença que tem grande impacto na saúde do indivíduo, pois 

compromete o funcionamento do sistema imunológico, propicia maior suscetibilidade 

a infecções oportunistas e tumores que podem levar à morte.  Os indivíduos podem 

portar o vírus HIV e não manifestar a AIDS, por isso, a realização de testes 

sorológicos tem primordial importância na detecção do vírus. Os tratamentos atuais 

permitem um excelente prognóstico pelo uso contínuo de medicamentos e adoção 

de hábitos de vida saudáveis. Em 2016, dados epidemiológicos globais apontaram 

1,8 milhões de novos casos de infecção pelo HIV. Na América Latina, 44% dos 

casos de novas infecções foram observados em jovens de 15 a 24 anos, sendo 32% 

do sexo masculino e 12% no sexo feminino (UNAIDS, 2017). 

No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o índice de 

contágio da AIDS entre jovens de 15 a 19 anos passou de 2,8 casos por 100 mil 

habitantes, para 5,8 casos na última década.  No período de 2007 até junho de 

2017, foram notificados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação) 194.217 casos de infecção pelo HIV no Brasil, dos quais 96.439 (49,7%) 

na região Sudeste, 40.275 (20,7%) na região Sul, 30.297 (15,6%) na região 

Nordeste, 14.275 (7,4%) na região Norte e 12.931 (6,7%) na região Centro-Oeste. A 
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maioria dos casos de infecção pelo HIV foi observada nas faixas de 20 a 34 anos, 

com percentual de 52,5% dos casos (BRASIL, 2017). 

A última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) realizada em 2015, com 

adolescentes de 13 a 17 anos, nas escolas de todo Brasil, apontou resultados 

preocupantes. Os dados revelaram que 35,6% dos jovens não usaram preservativos em 

sua primeira relação sexual. A proporção de adolescentes que tiveram relações sexuais 

sem preservativo foi maior entre os meninos e, quanto mais jovem o indivíduo, menor o 

relato de sexo seguro (IBGE, 2015). Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, em 

2016, mostrou que apenas 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos relataram uso 

de camisinha com parceiros eventuais (BRASIL, 2016).  

A Sífilis é outra doença impactante na saúde das pessoas que, conforme o 

estágio de evolução da doença, pode causar demência, cegueira, danos ao sistema 

nervoso central e até a morte. Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da 

Saúde, em 2017, apontou que as notificações de indivíduos com Sífilis nas faixas de 

13 a 19 anos e 20 a 29 anos foram crescentes desde 2010. Entre 2010 e 2016, o 

incremento no percentual de novos casos na faixa etária de 13 a 19 anos foi de 

39,9% e na faixa etária de 20 a 29 anos foi de 13,8% (BRASIL, 2017). 

A vulnerabilidade às IST na adolescência pode estar associada a várias 

questões sociais, físicas e emocionais.  Com o início cada vez mais cedo da vida 

sexual aumenta-se a suscetibilidade para as IST e gravidez precoce, decorrentes da 

falta de percepção de riscos nas práticas sexuais sem o uso de preservativos 

(BESERRA et al. 2008). 

A Educação em Saúde é considerada a principal estratégia para prevenir as 

IST por facilitar a transmissão de informações e capacitar o indivíduo a agir de forma 

consciente em ações voluntárias conducentes à saúde. Trata-se de um processo de 

ensino e aprendizagem no qual são consideradas as experiências de vida, diferentes 

formas de compreensão de mundo, medidas terapêuticas e interacionais 

(OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004).    

Apesar da evolução social e comportamental das últimas décadas, ainda é 

predominante a educação sexual baseada no discurso biológico e científico do 

corpo. O tema é tratado predominantemente de forma pontual em datas 
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comemorativas, como por exemplo o “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS”. Logo, o 

conteúdo educativo acaba por não alcançar seu objetivo de aprendizagem, pois se 

apresenta muito distante da realidade dos adolescentes (UNESCO, 2013).  

A adolescência é um período crítico para realizar intervenções de promoção 

da saúde e prevenção de risco, já que os adolescentes possuem percepções e 

perspectivas de vida únicas que devem ser consideradas no desenvolvimento das 

intervenções. O conteúdo abordado deve ter proximidade com as experiências de 

vida do adolescente e utilizar estratégias criativas e envolventes, as quais devem 

proporcionar maior envolvimento pessoal, aceitação e reflexão para promoção de 

comportamentos saudáveis (HIEFTJE et al., 2014). 

Uma estratégia educativa utilizada de forma crescente na área da Saúde é a 

utilização de videogames ou jogos digitais. Os jogos digitais fazem parte do 

entretenimento cotidiano dos adolescentes, mas se voltados à Educação em Saúde 

são desenvolvidos com um propósito específico que não somente o de entreter. Os 

jogos digitais denominados serious games possuem objetivos relacionados às 

mudanças de comportamento e performance sérias, mensuráveis e continuadas, 

focam em um aprendizado específico intencional e servem de ferramenta auxiliar na 

promoção do aprendizado, treinamento de pacientes e profissionais da saúde 

(DERRYBERRY, 2007). 

Os serious games podem ser definidos como jogos digitais que possuem as 

finalidades de colaborar com o processo ensino-aprendizagem e treinamento, e de 

propiciar um ambiente de aprendizado mais envolvente. A associação de um rico 

conteúdo didático a um programa que ensina de modo dinâmico e divertido, torna os 

serious games um produto interessante no mercado em crescimento da indústria de 

videogames (SUSI et al., 2007; ALVAREZ; MICHAUD 2008) e um campo atraente 

para pesquisas científicas (RITTERFIED et al., 2009).  

Em 2006, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) desenvolveu 

um jogo digital on line, chamado “Ungefanyaje” ou “O que você faria?”, cujo objetivo 

era o de capacitar jovens a fazer boas escolhas de vida e a prevenir a infecção por 

HIV. O jogo apresentava-se em duas línguas, inglês e em swahili (língua do leste da 

África), e conduzia o jogador a uma série de cenários baseados em relacionamentos 

que enfatizavam a importância da prevenção e teste do HIV (UNICEF, 2006).  
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), em 2010, lançou um jogo digital “Fast Car” para jovens a partir dos 16 

anos. O conteúdo era baseado em informações precisas e confiáveis sobre a 

prevenção do HIV e possuía a intencionalidade de educar, divertir e promover 

comportamentos saudáveis. No decorrer do jogo, o jogador poderia correr em 

circuitos nos cinco continentes e visitar alguns dos Patrimônios Mundiais da 

UNESCO (UNESCO, 2010). 

Enah et al. (2013) relataram em seu estudo que o desenvolvimento de jogos 

digitais voltados à prevenção de AIDS em adolescentes deveria considerar os 

fatores do contexto social e cultural dessa população. Afirmaram, ainda, que os 

jogos digitais demonstravam ser uma ferramenta educativa efetiva na promoção de 

comportamentos saudáveis, por serem atrativos e acessíveis a adolescentes em 

diferentes regiões do mundo.  

A literatura científica fornece uma grande quantidade de estudos clínicos que 

demonstraram os efeitos positivos de intervenções com jogos digitais na promoção 

de saúde sexual em adolescentes (THOMAS et al.,1997; DI NOIA et al., 2004; 

ROBERTO et al., 2007; TORTORELO et al., 2010; MARSCH et al., 2011; KLEIN; 

CARD, 2011; MARKHAM et al., 2012; BAUMLER et al., 2012; CHU et al., 2015; 

KWAN et al., 2015; PESKIN et al., 2015; POTTER et al., 2016). Entretanto, os 

profissionais da saúde, ao tomarem decisões clínicas, devem procurar intervenções 

que possuam evidências científicas de qualidade. Neste sentido, revisões 

sistemáticas são de grande utilidade, pois proporcionam em seu contexto um 

resumo das evidências sobre a efetividade das intervenções.  

Fuchs e Paim (2010) afirmaram que uma revisão sistemática deve ser 

realizada a partir de uma pergunta de pesquisa bem formulada, além de uma ampla, 

exaustiva e minuciosa busca e seleção de estudos relevantes na literatura. Os 

autores destacaram o fato de que uma revisão sistemática se caracteriza por um 

desenho de pesquisa focado em critérios e procedimentos claros, previamente 

determinados, rigorosos e padronizados. 

Sobre o tema jogos digitais na promoção de saúde sexual, a literatura 

científica nos apresenta algumas revisões sistemáticas, dentre elas: Bailey et al. 

(2010) realizaram uma revisão sistemática Cochrane  sobre Intervenções baseadas 
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no uso do computador para promoção de saúde sexual, até novembro de 2007; 

Guse et al. (2012) estudaram intervenções com novas mídias digitais para a melhora 

da saúde sexual de adolescentes, entre janeiro de 2000 até maio de 2011; Flora et 

al. (2013) avaliaram intervenções de educação sexual em adolescentes, entre 

janeiro de 2008 até novembro de 2010;  Muessig et al. (2015) verificaram 

intervenções voltadas ao cuidado continuo do HIV, realizadas por smartphones, 

Internet e a Web 2.0, entre os anos de 2013 e 2014; e  DeSmet et al. (2015) 

realizaram uma revisão sistemática e metanálise de estudos publicados até julho de 

2013, sobre a eficácia de serious games voltados à promoção da saúde sexual.  

Todas as revisões citadas anteriormente possuem alguma familiaridade nos 

temas abordados, grande variabilidade metodológica em sua execução e diferentes 

resultados quanto aos estudos incluídos. Algumas, porém, com um período 

cronológico limitado em sua busca nas bases de dados da literatura, diferentes 

descritores, temas amplos sem limitação de idade e/ou busca pouco ampliada em 

suas fontes de dados. 

Ao considerar os dados crescentes de casos de IST em adolescentes, o 

potencial educativo e de promoção de saúde possibilitado pelos serious games e a 

velocidade do avanço das novas tecnologias, notou-se a necessidade da realização 

de uma revisão sistemática que cobrisse as lacunas verificadas nas revisões 

existentes para auxiliar profissionais da saúde na tomada de decisão, tanto no uso 

como na indicação dessa intervenção.  

 

1.1 Pergunta de Pesquisa 
 

Uma revisão sistemática é uma revisão de literatura projetada para localizar, 

avaliar e sintetizar a melhor evidência disponível relacionada a uma questão de 

pesquisa específica, de modo que forneça respostas informativas e baseadas em 

evidências (BOLAND et al., 2017). 

Para realizar de forma eficiente uma busca bibliográfica baseada em 

evidências, a pergunta deste estudo foi formulada a partir da estratégia PICO, que 

utiliza quatro componentes fundamentais na estruturação da pergunta: Paciente (P- 
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patient), Intervenção (I - intervention), Comparação (C - comparation) e Desfecho (O, 

outcome) (COSTA-SANTOS et al., 2007). 

Assim a pergunta de pesquisa que norteou este estudo foi: 

Qual a efetividade do uso de intervenções com serious games na educação 

em saúde para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em 

adolescentes? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  O B J E T I V O S  
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2.1 Objetivo geral 
 

Analisar, a partir de revisão sistemática, a existência de efetividade no uso de 

intervenções com serious games na educação em saúde sexual, na prevenção de 

infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

ü Identificar, a partir de revisão sistemática, a efetividade de intervenções com 

serious games na educação em saúde sexual em adolescentes, com relação 

ao conhecimento sobre IST e HIV/AIDS e sexo seguro,  

ü Identificar, a partir de revisão sistemática, a autoeficácia no uso de 

preservativos e a autoeficácia na mudança de comportamento sexual de 

risco, na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 .  R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O  
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3.1 Adolescência e a vulnerabilidade às IST 
 

Ainda não existe um consenso quanto à cronologia do período do 

desenvolvimento humano no qual ocorre a adolescência. Para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) é o período compreendido entre 10 e 20 anos incompletos; 

já para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), seria o período 

compreendido entre 12 e 18 anos. Contudo, mais importante do que a cronologia é o 

conhecimento quanto aos aspectos psicossociais presentes nesta fase 

(HOCKENBERRY, 2011).  

De acordo com a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson (1976), a 

adolescência é marcada pela aquisição de uma identidade psicossocial, na qual o 

indivíduo tenta compreender qual o seu papel no mundo. Neste processo, os laços 

familiares e as relações sociais externas ao ambiente familiar possuem grande 

influência. As novas relações sociais que se estabelecem nesta fase da vida são 

acompanhadas por transformações físicas e biológicas, que propiciam o despertar 

da sexualidade.  

Frente a tantas mudanças, o adolescente deve receber apoio, afeto e 

informação para que possa elucidar suas dúvidas e tomar decisões. Deve ser 

orientado quanto à sua sexualidade com relação aos aspectos anatômicos, 

fisiológicos, métodos contraceptivos e prevenção das IST. Entretanto, esta 

orientação deve ocorrer num ambiente sem tabus ou preconceitos e precisa 

considerar o contexto sociocultural em que o jovem vive (BRILHANTE; CATRIB, 

2011). 

Os adolescentes necessitam da atenção dos pais, dos profissionais de saúde 

e da escola, pois se encontram em um período delicado e vulnerável. Com o início 

cada vez mais cedo da vida sexual dos jovens, aumenta-se o risco de IST e gravidez 

precoce. A falta de orientação, excesso de confiança, paixão, desejo ou falta de 

poder de negociação fazem com que o jovem não utilize preservativos (BESERRA et 

al., 2008). Assim, o comportamento de risco adotado por muitos jovens em suas 

práticas sexuais é preocupante, visto que os índices de IST/AIDS são crescentes 

nesta população. Trata-se, portanto, de um problema de saúde pública, que pode 

ser prevenido por meio da educação.  
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Por esses pressupostos, a Educação em Saúde tem papel primordial, uma 

vez que visa à mudança de comportamentos por meio de estratégias participativas 

que promovem a reflexão crítica. A educação sexual deve abordar não somente as 

dimensões biológicas e psicológicas do adolescente, mas principalmente deve 

respeitar os valores da cultura social na busca da ressignificação de atitudes 

(CANDIDO-SILVA et al., 2013).  

 

3.2 Educação e Saúde/ Educação em saúde 
 

A educação melhora a saúde pública e promove a equidade em saúde, e a 

educação básica e o bem-estar social são partes integrantes da condição de saúde 

do indivíduo. Não se pode ser saudável sem conhecimento básico, capacidade de 

raciocínio, capacidades emocionais de autoconsciência e regulação emocional, além 

de habilidades de interação social (HAHN; TRUMAN, 2015). 

No último século, os conceitos de educação e saúde sofreram grandes 

modificações. A educação passou a abolir a postura baseada na transmissão e 

assimilação de conhecimentos e começou a adotar uma abordagem mais holística e 

multidimensional na condução do desenvolvimento humano. A saúde deixou de ser 

conceituada como um estado de saúde ou doença e começou a ser entendida de 

uma forma mais ampla, ao valorizar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. 

Consequentemente, a Educação em Saúde deixou seu caráter higienista sanitário e 

de mero transmissor de informação para ser compreendida como um meio de 

capacitar as pessoas no controle de seus determinantes de saúde (FEIO; 

OLIVEIRA, 2015). Nesse sentido, torna-se essencial que as práticas educativas em 

saúde envolvam a cultura e a educação popular, guiados pelos conceitos da 

pedagogia humanista e libertadora proposta por Paulo Freire (BRANDÃO; 

FAGUNDES, 2016). 

O processo ensino-aprendizagem deve ser dinâmico e, com o avanço das 

tecnologias, surgem novas possibilidades de práticas educativas. A participação 

crítica reflexiva deve ser incentivada e tal prática deve ser sustentada, 

contextualizando diferentes realidades sociais, culturais e econômicas. O conceito 

de Problematização desenvolvido por Paulo Freire deve ser entendido, então, como 
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a aprendizagem pela extração de significados de uma inserção crítica da realidade 

que direciona a um movimento ação-reflexão-ação na construção do conhecimento 

(BATISTA et al., 2005). 

Portanto, não se trata de somente apresentar conhecimentos científicos aos 

indivíduos, mas de oferecer oportunidades de envolvimento direto nos processos de 

aprendizagem, permitindo vivências e instigando a curiosidade investigativa. Ao se 

aperfeiçoar a capacidade de observação, criatividade e desenvolvimento de 

raciocínio lógico, promove-se maior compreensão do mundo natural e tecnológico, 

da dinâmica corporal e da condição de saúde e bem-estar (BRASIL, 2017).  

 

3.3 Educação Sexual na Educação em Saúde 
 
A OMS destaca a correlação entre o nível de educação e os resultados de 

saúde sexual e afirma que a Educação é uma das formas mais eficazes de melhorar 

a saúde sexual em longo prazo, por ser capaz de fornecer conhecimento para a 

tomada de decisões saudáveis. Adicionalmente a isso, a OMS indica a necessidade 

de disponibilização de informações baseadas em evidências e aconselhamento para 

todos os jovens (WHO, 2010). 

As ações educativas não devem conter qualquer tipo de discriminação, viés 

de gênero e estigma, e podem ocorrer em escolas, locais de trabalho, provedores de 

saúde, comunidades e em ambientes religiosos. A escola é considerada um 

ambiente privilegiado para a realização de ações educativas continuadas para 

abordar temas relacionados a prevenção de IST/AIDS, pelo fato de o adolescente 

permanecer longos períodos neste ambiente, o que propicia o convívio social e 

relacionamentos amorosos. Nesse contexto, o Ministério da Educação decidiu incluir 

a orientação sexual na Educação Fundamental ao conteúdo dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, determina 

que dentre as competências a serem desenvolvidas nos estudantes estejam a 

capacidade de saber cuidar da saúde física e emocional, além de compreender e 

reconhecer, pela autocrítica, suas próprias emoções e as dos outros. Na área de 
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Ciências da Natureza devem ser desenvolvidas habilidades relacionadas à 

percepção do corpo humano e sua característica dinâmica, na qual a saúde deve ser 

compreendida não somente por um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, mas um 

bem da coletividade (BRASIL, 2017). 

A educação sexual nas escolas pode ser orientada a partir de quatro 

princípios do processo de aprendizagem: fornecer informações precisas de assuntos 

importantes que despertem a curiosidade de crianças, adolescentes e jovens; 

favorecer a busca de atitudes, valores e normas condizentes à vivência da 

sexualidade e ao comportamento sexual; propiciar o desenvolvimento de habilidades 

para a tomada de decisões, de autoconfiança, comunicação, negociação e 

capacidade de recusa à violência sexual; incentivar a responsabilidade sobre o 

comportamento e respeito ao próximo, independentemente de sua condição de 

saúde e preferência sexual (UNESCO, 2013). 

A promoção da saúde sexual também deve ocorrer nos serviços de atenção 

básica em saúde. Os profissionais de saúde podem realizar ações de educação em 

saúde sexual e saúde reprodutiva, tanto no âmbito individual ou em grupos. Nas 

ações educativas, os mitos e tabus sobre as práticas sexuais devem ser 

esclarecidos e o prazer sexual abordado de forma positiva. As orientações sobre os 

cuidados gerais da saúde, métodos contraceptivos e de proteção contra as IST/AIDS 

devem visar à promoção do autocuidado (BRASIL, 2013). 

Em pesquisa realizada por Cardoso e Lerner (2009) foram avaliadas as 

percepções sobre as informações recebidas sobre AIDS, a partir do discurso de 

adolescentes de uma região pobre do Rio de Janeiro. Os jovens relataram que 

haviam recebido uma grande quantidade de informação sobre o tema, porém não 

adotavam as orientações sobre cuidados em saúde sexual em suas vidas. Para os 

adolescentes pesquisados, o conteúdo que receberam sobre AIDS era 

desconectado com o cotidiano de suas relações sociais; além disso, consideravam 

as informações recebidas repetitivas, desinteressantes e exageradas. Assim, 

entendiam que a AIDS não representava risco para suas vidas, mas somente para a 

dos outros.   

Mason-Jones et al. (2016) verificaram, em sua revisão sistemática, a 

efetividade de intervenções escolares na prevenção de IST e gravidez entre 



R e f e r e n c i a l  T e ó r i c o  | 15 

 
 

 

adolescentes. Os autores realizaram uma busca ampla nas bases de dados até sete 

de abril de 2016. Foram selecionados e incluídos oito estudos controlados 

randomizados (ECR) que registraram 55.157 participantes. Cinco ensaios foram 

realizados na África Subsaariana (Malawi, África do Sul, Tanzânia, Zimbábue e 

Quênia), um na América Latina (Chile) e dois na Europa (Inglaterra e Escócia). Seis 

estudos avaliaram intervenções educacionais baseadas no currículo e dois estudos 

sobre incentivos materiais ou monetários para promover a frequência escolar. Após 

avaliação dos resultados, os autores concluíram que havia poucas evidências de 

que programas educacionais baseados em currículo fossem eficazes na redução de 

IST ou gravidez na adolescência. As intervenções baseadas em incentivos que se 

empenhavam em manter os jovens mais tempo na escola, especialmente meninas 

no ensino médio, demonstraram certa evidência em reduzir a gravidez na 

adolescência, mas indicaram a necessidade da realização de testes adicionais de 

alta qualidade para confirmação. 

Catalano et al. (2015) fizeram considerações sobre a aplicação mundial da 

ciência nas intervenções direcionadas à prevenção em saúde de adolescentes. As 

intervenções educativas que demonstraram efeitos significativos foram aquelas 

destinadas ao fortalecimento das habilidades cognitivas e linguísticas, comunicação 

familiar e relações afetivas. Os autores notaram que as intervenções realizadas pelo 

uso das tecnologias da informação mostram-se promissoras e de grande 

abrangência. Apesar dos resultados positivos, os autores relataram a permanência 

de atividade sexual de risco.  

 

3.4 Jogos digitais voltados à Promoção de Saúde   
 

Os videogames são um recurso educativo emergente que demonstram 

resultados promissores na saúde de adolescentes e crianças. Os jogos digitais 

voltados à promoção de saúde servem métodos interessantes e inovadores, com 

alto potencial para aumentar o conhecimento, pois fornecem mensagens 

persuasivas e favorecem a mudança de comportamento. Vale ressaltar que para a 

efetividade das ações de Educação em Saúde, seu planejamento deve considerar o 

contexto socioeconômico e cultural do público alvo. Logo, devem ser desenvolvidos 
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conjuntamente ao seu usuário, permitindo a identificação e a proximidade com o seu 

conteúdo (CARVALHO et al., 2013; BARANOWSKI et al., 2016). 

Mccallum (2012) apresentou dois conceitos relacionados ao uso de games na 

educação, gamification e serious games. O termo gamification corresponderia à 

utilização de elementos presentes nos videogames (desafio, pontuação) em um 

ambiente virtual, com a finalidade de melhorar a experiência do usuário e 

proporcionar maior envolvimento ao conteúdo apresentado. Os serious games foram 

definidos como jogos de computador que colaboram com o processo de ensino-

aprendizagem e treinamento, e com associação de um rico conteúdo didático a um 

programa digital que ensina de modo dinâmico e divertido.  

A especificação do jogador alvo é uma das mais importantes partes do 

processo de desenvolvimento de um serious game. Alguns aspectos devem ser 

observados: estilo de jogo, habilidade do jogador e particularidades relacionadas à 

idade e condição física.  Além disso, para encorajar o uso repetido do jogo, 

oferecem-se diferentes níveis de desafios, recompensas, obstáculos e estratégias, 

que tornam o serious game mais motivador e atraente (WATTANASOONTORN et 

al., 2013). 

Os atributos presentes nos serious games em saúde buscam entreter os 

jogadores e promover, a partir da apresentação mais atrativa do seu conteúdo, a 

mudança de comportamento e adoção de atitudes mais saudáveis. O 

comportamento é um processo complexo influenciado por múltiplos fatores, muitas 

vezes difíceis de serem modificados. Thompson (2010) demonstrou em seu estudo, 

de que maneira a ciência que estuda o comportamento pode guiar o 

desenvolvimento de um serious game em saúde via teorias mediadoras cognitivas 

sociais e autodeterminação. 

Algumas teorias psicológicas a respeito do ato de jogar podem explicar a 

efetividade dos games nos cuidados à saúde. Kato (2010) levantou um histórico dos 

serious games utilizados em saúde para melhora do quadro clínico de pacientes, 

para treino médico, bem como para educação de médicos e estudantes de medicina. 

A conclusão foi que a principal qualidade do game relacionava-se à motivação que 

ele propiciava por direcionar a atenção para um foco e repetir o conteúdo específico, 

promovendo a aprendizagem efetiva. 
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Baranowski (2003) aplicou um serious game de caráter psicoeducacional em 

1.578 crianças do ensino fundamental em Houston/Texas, com a finalidade de 

estimular mudanças na dieta, como aumento do consumo de frutas, verduras e 

sucos. O jogo denominado Quest apresentou, após coleta de dados, resultados que 

indicaram eficácia na mudança do comportamento nutricional das crianças. 

No estudo de Carvalheira (2012), foi desenvolvido e aplicado um serious 
game em crianças de seis a doze anos com diabetes do tipo 1. A proposta do jogo 

era mediar a comunicação em saúde na promoção de mudança de comportamento 

e hábitos. O serious game objetivava o aumento de conhecimento sobre a doença, 

cuidados necessários para a promoção de saúde e qualidade de vida. A partir da 

avaliação dos resultados, concluiu-se que o serious game foi uma excelente 

ferramenta de comunicação em saúde, reconhecida como tal pelos jogadores, 

crianças e pais que participaram do estudo.              

 

3.5 Pressupostos teóricos utilizados nos Serious Games 
 

Serious games são projetados para entreter e educar os jogadores e para 

promover mudanças comportamentais. Blumberg et al. (2013) relataram que é 

comum encontrar três perspectivas teóricas no design de serious games: Teoria 

Cognitiva Social (BANDURA, 1986), Teoria da Autodeterminação (DECI; RYAN, 

2000) e o Modelo de Probabilidade de Elaboração (PETTY; CACIOPPO, 1986). Das 

três, a Teoria Cognitiva Social (TCS) apresenta-se como a estrutura mais 

frequentemente referida para o desenvolvimento de jogos e explicação para a 

mudança comportamental, principalmente entre os serious games que promovem o 

conhecimento sobre cuidados de saúde (LIEBERMAN, 2001). Essa teoria tem uma 

longa história baseada no famoso estudo do impacto da mídia no comportamento 

iniciado conhecido por “Bobo doll” (BANDURA; ROSS; ROSS, 1961). O qual 

demonstrou o poder da aprendizagem observacional - aprender observando outros -

na mudança de comportamento. Um dos construtos baseado no TCS é a 

autoeficácia, que é a percepção de ser capaz de realizar uma determinada tarefa ou 

decretar um determinado comportamento (BANDURA, 1989). Esse conceito 

destaca-se em estudos sobre a maneira pela qual os serious games afetam o 
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comportamento (KLIMMT; HARTMANN, 2006). A melhora na autoeficácia é 

observada por meio de repetidos jogos e execução de comportamentos necessários 

para dominar um determinado jogo, assim, presume-se que a autoeficácia adquirida 

no contexto do jogo seja transferida para comportamentos da vida real.  

A Teoria da Autodeterminação (TDS), conforme apresentada por Deci e Ryan 

(2000), fornece uma estrutura para o estudo da motivação humana que define os 

tipos e papéis das fontes de motivação intrínsecas e extrínsecas. Conforme os 

preceitos da TDS, os indivíduos têm tendências inatas para o crescimento 

psicológico. Tais tendências podem ser facilitadas ou prejudicadas pelo contexto 

social pela satisfação de três necessidades básicas: competência, autonomia e 

relacionamento. A necessidade de competência refere-se à motivação no domínio 

de tarefas, situações encontradas e que afetam o ambiente de uma pessoa. A 

necessidade de autonomia refere-se à experiência de volição ou ao desejo de 

interpretar a experiência, caso julgue adequado. A necessidade de relacionamento 

consiste no desejo de fazer parte de um grupo ou cultura ou de sentir-se desejado 

pelos outros. Condições que apoiam a experiência individual de autonomia, 

competência e relacionamento são trabalhadas para promover a maior volição. 

Qualitativamente, os melhores níveis de motivação e engajamento para atividades 

incluem melhor desempenho, persistência e criatividade. O grau em que qualquer 

uma dessas necessidades psicológicas é frustrada dentro de um contexto social 

resultará em um impacto negativo no bem-estar. Os serious games que usam essa 

perspectiva teórica são estruturados para desenvolver competência por meio da 

conclusão de tarefas, fornecer opções que permitam a autonomia do jogador e 

conectar metas relevantes a fatores relacionados a valores pessoais que existem 

fora do ambiente de jogo.  

O Modelo de Probabilidade de Elaboração (PETTY; CACIOPPO, 1986) pode 

ser usado de base para o desenvolvimento de jogos. De acordo com essa teoria, 

existem duas vias ou caminhos pelos quais as atitudes se formam: mensagens 

persuasivas e rota de processamento central e periférica. A rota central para a 

persuasão implica o processamento e a análise do argumento apresentado pela 

mensagem de forma relativamente profunda, de modo que a mudança de atitude 

que ocorre seja considerada estável e duradoura. Os fatores que afetam a 
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probabilidade de uma mensagem ser processada por meio da rota central incluem a 

capacidade de avaliar criticamente o argumento apresentado e a motivação para 

analisar essa mensagem. A rota periférica implica o processamento de aspectos 

relativamente superficiais da mensagem, a exemplo da atratividade e credibilidade 

da fonte, do que pode ser visto como uma mensagem menos pessoal, de modo que 

qualquer mudança de atitude induzida seja provavelmente instável e temporária. Os 

serious games desenvolvidos ao longo das diretrizes dessa abordagem teórica usam 

o que foi chamado de “alfaiataria”, personalização de mensagens para as 

características ou cultura do jogador para aumentar a relevância pessoal. Além 

disso, a importância de uma dada mensagem do jogo aumenta a probabilidade de 

que a mensagem seja processada por meio da rota de processamento central. 

Blumberg et al. (2013) relataram em seu estudo sobre serious games que os 

pressupostos teóricos tinham sido utilizados com mais frequência para informar o 

design do jogo do que para explicar as mudanças comportamentais no contexto dos 

estudos empíricos; esse fato demonstrou a necessidade da realização de estudos 

que avaliassem este efeito. 

 

3.6 Serious games voltados à saúde sexual  
 
A educação em saúde sexual tem experimentado crescente aplicação da 

tecnologia em suas intervenções. Os recursos tecnológicos facilitam o acesso às 

populações de risco, o que leva ao aumento da fidelidade ao conteúdo do programa, 

à superação de barreiras organizacionais e individuais tradicionais à implementação 

do programa de educação sexual, ao treinamento de facilitadores e à diminuição do 

custo de materiais. As intervenções realizadas com serious games podem ser 

efetivas na promoção de comportamentos de saúde sexual. Sua natureza 

confidencial pode encorajar os usuários a discutir temas de sexualidade sensíveis. 

Em adição, eles podem adaptar mensagens às necessidades do indivíduo e ser 

intrinsecamente motivadores (DeSMET et al., 2014). 

Enah et al. (2013) consideraram relevantes os Programas de Prevenção do 

HIV direcionados adequadamente para a idade e contexto sociocultural dos 

adolescentes.  Os jogos digitais avaliados atraíam o interesse dos adolescentes e 
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contornavam barreiras tradicionais de acesso às intervenções de prevenção, que 

eram características às diferentes áreas geográficas. Nessa perspectiva, as 

intervenções com jogos digitais foram consideradas promissoras, pois podiam ser 

adequadas ao desenvolvimento do indivíduo, principalmente se houvesse 

envolvimento do adolescente durante o planejamento do jogo digital.  

O conteúdo de educação sexual de dois jogos digitais (Privates e Adventures 

in Sex City) destinados ao público adolescente, foi analisado por Carvalho et al. 

(2014). Os autores verificaram que, apesar de tratarem do mesmo tema, cada jogo 

priorizava determinados sentidos. O jogo Privates apresentava um discurso 

biomédico, caracterizado pelo processo saúde-doença, e não considerava as 

dimensões humana e social envolvidas. O jogo Adventures in the Sex City teve a 

consultoria de um grupo de jovens durante seu desenvolvimento e apresentava 

discursos mais alinhados com a promoção da saúde, porém culpava o doente em 

seu enredo tornando-o vilão da história. A partir dessas inferências, os 

pesquisadores concluíram que os discursos produzidos para jogos voltados à saúde 

deveriam considerar as especificidades e potencialidades do campo da 

Comunicação em Saúde.  

O jogo digital disponibilizado pela UNESCO, denominado “Fast Car”, foi 

avaliado quanto a sua relevância e aceitabilidade, a partir de um questionário 

aplicado a 42 adolescentes da zona rural do Alabama. Ao final, os jovens 

descreveram o jogo como educativo, útil e de relativo entretenimento. Alguns 

apontamentos foram feitos quanto à necessidade de aperfeiçoamento do game 

design, com relação aos cenários, ação e jogabilidade. Devido à boa aceitação e 

relevância observadas neste estudo, os autores indicaram a necessidade do 

desenvolvimento de novos jogos digitais para prevenção de HIV voltados ao público 

adolescente (ENAH et al., 2015). 

Brown et al. (2012), Clarke et al. (2012) e Arnab et al. (2013) avaliaram a 

eficácia do serious game “PR: EPARe” (Relações positivas: eliminando a coerção e 

a pressão nos relacionamentos do adolescente) a partir de um conceito de "Game 

Show", a proposta era que os educadores em sala de aula pudessem trabalhar 

conceitos de relações positivas entre os adolescentes. A dinâmica da interação do 

jogo envolvia: (1) participação do grupo na resposta correta à rodada "perguntas e 
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respostas", na qual seis cenários sobre o comportamento coercivo potencial eram 

narrados pelo mediador do show do jogo, e (2) a rodada "Role-Playing", na qual os 

alunos em grupos desempenhavam um papel nos dois cenários com a oportunidade 

de ser o coagido e de coagir. Os alunos se identificavam nestas ações e nos dois 

cenários separados, de maneira que escolhessem qual seria a melhor decisão para 

cada etapa. Ao longo do jogo, o professor tinha a opção de pausar, permitindo 

tempo para descoberta e discurso comum sobre o assunto em questão. Para 

promover a responsabilidade coletiva e encorajar o pensamento prático na rodada 

de papéis, eram fornecidas caixas de texto editáveis para permitir aos alunos e ao 

professor decidirem sobre uma resposta mutuamente aceitável para evitar a 

coerção, o objetivo era de promover a participação positiva de todos os alunos.  

Em 2016, Brüll et al. investigaram se jovens adultos do sexo feminino e 

masculino de dois diferentes contextos culturais (alemães e turcos - todos vivendo 

na Alemanha) teriam diferentes preferências e necessidades em relação a um jogo 

educacional voltado à promoção de sexo seguro. Após aplicação de uma entrevista 

de perguntas abertas, observaram que as preferências dos jovens em relação a um 

jogo educacional eram independentes de seus antecedentes culturais. No entanto, 

diferiram em gênero, as mulheres participantes preferiram uma abordagem mais 

indireta em relação aos tópicos relacionados à relação sexual, enquanto os 

participantes do sexo masculino preferiram uma abordagem mais direta. A partir dos 

resultados obtidos, os autores concluíram que os jogos digitais voltados ao sexo 

seguro oferecem anonimato e podem proporcionar aos jovens, em diferentes 

contextos culturais, oportunidades para experimentar atitudes sexuais específicas e 

mais seguras em um ambiente virtual não ameaçador, livre de controle parental 

indesejável e monitoramento de pares. 

Musiimenta em 2012, avaliou a eficácia do WSWM (“World Starts With Me”), 

uma intervenção voltada à prevenção do HIV/AIDS, desenvolvida em Uganda 

(África) por “Butterfly Works, SchoolNet”. Esta intervenção foi implementada no 

Quênia, Índia, Tailândia, Indonésia e Vietnã sob o mesmo patrocínio da World 

Population Foundation (WPF). Em 2008, mais de oito mil jovens acessaram o site de 

intervenção. O WSWM incluía o acesso ao centro de aconselhamento e suporte on-

line, que permitia o intercâmbio de informações sobre saúde sexual e HIV/AIDS 
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entre conselheiros de saúde reprodutiva sexual e os jovens. Além disso, 

compreendeu pares virtuais com papel de educadores, testes interativos de sexo 

seguro, quadros de histórias e trocas de papel (posição). Assim, o WSWM combinou 

a educação sexual com o aprendizado de habilidades de tecnologias da informação, 

com o objetivo de auxiliar o jovem na abordagem de questões sensíveis em torno do 

amor, da sexualidade e das relações. As questões variaram desde o 

desenvolvimento de seus corpos até a temas como gravidez, contraceptivos, HIV e 

abuso sexual. Os resultados da intervenção indicaram melhora significativa no 

conhecimento do HIV/AIDS pelos alunos, da autoeficácia nas atitudes, abstinência 

sexual e a fidelidade, porém sem impacto significativo no uso do preservativo. A 

principal razão para a não utilização de preservativos foi a falta de conhecimento 

sobre o uso do preservativo, fato atribuído a falhas e incapacidades dos professores 

para demonstrar o uso do preservativo em sala de aula. 

Oliveira et al. (2016) testaram um jogo on-line para avaliar as possibilidades e 

limites na construção do conhecimento em sexualidade, em adolescentes de 15 a 18 

anos.  Este jogo foi resultado de um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria 

entre a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e a Escola 

de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O jogo intitulado 

“Papo Reto” era constituído por uma cidade com diferentes espaços (Casa, Escola, 

Internet, Balada e Rua), os quais eram acessados progressivamente, conforme as 

respostas dadas pelos adolescentes a respeito de situações comumente vivenciadas 

no cotidiano. Após três meses de utilização do jogo por 23 adolescentes, foram 

coletadas suas percepções por meio de Oficina de Trabalho Crítico-Emancipatória. 

Os resultados indicaram grande potencialidade pedagógica dos conteúdos, 

baseados na problematização da realidade e da perspectiva de gênero, e seu efeito 

motivador. Na ocasião, foi apontada a necessidade da inclusão de maior interação e 

ludicidade no game design. 

Souza et al. (2017), realizaram uma reflexão teórico metodológica sobre o 

efeito do jogo digital “Papo Reto” na abordagem do tema sexualidade com 

adolescentes. Destacaram o potencial desse dispositivo tecnológico na educação, 

na promoção de uma aprendizagem inventiva, ao simular realidades e favorecer 

interações entre os adolescentes. O jogo mostrou-se prazeroso e motivador aos 
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jovens participantes do estudo, o que promoveu a aprendizagem não formal de seu 

conteúdo educativo. Além disso, a interação entre os jovens propiciou a construção 

e a reconstrução do conhecimento, pela discussão coletiva da realidade no campo 

da sexualidade. 

O serious game “DECIDIX” foi desenvolvido a partir dos pressupostos 

pedagógicos de Paulo Freire com objetivo de promover a saúde sexual e reprodutiva 

de adolescentes (GONTIJO et al., 2016). Este jogo digital educativo foi aplicado em 

estudantes do Ensino Fundamental de Pernambuco, por profissionais da educação e 

da saúde. Oliveira et al. (2017) realizaram um estudo descritivo qualitativo sobre as 

experiências na utilização do “DECIDIX” e concluíram que este game era uma 

Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) com grande potencial na 

aproximação entre os setores da educação, saúde e informática, além da promoção 

da reflexão sobre as práticas educativas pelo diálogo. 

A revisão da literatura realizada por Highton-Weidman et al. (2017), entre 

janeiro de 2016 e março de 2017, demonstrou uma escassez de intervenções 

baseadas em tecnologia voltadas a prevenção e tratamento do HIV, com elementos 

de gamificação, quaisquer termos associados a videogames ou jogabilidade. Porém, 

verificaram muitos jogos digitais em andamento, indicando a existência de um 

espaço significativo para o crescimento nesta área na concepção, desenvolvimento, 

teste, implementação e disseminação dessas novas intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  M É T O D O  
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Revisões sistemáticas são necessárias para selecionar e avaliar estudos 

clínicos, com o objetivo de trazer evidências científicas aos profissionais da saúde e 

pacientes, sobre a efetividade de intervenções em saúde de maneira a guiar a 

prática clínica e sua indicação. As revisões sistemáticas são metódicas, explícitas e 

reprodutíveis, partem de uma pergunta clara, necessitam de uma estratégia de 

busca muito bem estabelecida, critérios de inclusão e exclusão e uma análise 

criteriosa da qualidade metodológica dos estudos selecionados. Durante o processo 

de desenvolvimento de uma revisão sistemática, são seguidas as seguintes etapas: 

planejamento; pesquisa de fundamentação teórica, identificação da pergunta de 

revisão e produção de protocolo; pesquisa de literatura, seleção de títulos e 

resumos; obtenção dos documentos; seleção de documentos completos; extração 

de dados; avaliação da qualidade metodológica; análise e síntese e finalmente a 

edição e divulgação da revisão (BOLAND et al. 2017). 

Dessa forma, ao considerar o rigor metodológico exigido para realização de 

uma revisão sistemática na busca de saúde baseada em evidência, esta pesquisa 

utilizou as recomendações sobre revisões sistemáticas apresentadas pelo Guia de 

Revisões Sistemáticas de Intervenções da Colaboração Cochrane 5.1.1 (HIGGINS e 

GREEN, 2011). 

 

4.1  Local 
 
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) - 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 

4.2 Amostra 
 
Utilizou-se uma amostra de conveniência, composta por estudos controlados 

randomizados (ECR), sobre intervenções com serious games voltados à prevenção 

de IST em indivíduos entre 12 e 18 anos de idade, que foram considerados elegíveis 

dentro dos critérios de inclusão e exclusão descritos a seguir.  
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4.3 Critérios de inclusão e exclusão 
 

4.3.1 Tipos de estudo 

 

Foram incluídos estudos clínicos controlados randomizados (ECR), por 

possuírem delineamento de pesquisa que proporciona menor risco de vieses e 

permitem a avaliação dos efeitos de intervenções. 

 
4.3.2 Tipos de jogos digitais  

 
O termo serious game é cada vez mais comum para denominar os jogos 

digitais utilizados na área da saúde, pois possuem um objetivo final ou específico, 

que pode ser de aprendizagem ou treinamento.  Não existe uma única definição 

para os serious games, mas principalmente deve-se saber que seu conceito se 

contrapõe ao conceito dos jogos digitais tradicionais voltados somente ao 

entretenimento (WATTANASOONTORN et al., 2013).  

Assim, frente às diferentes definições sobre serious games e ao fato dessa 

denominação nem sempre ser explícita nos trabalhos científicos, esta revisão 

considerou e adotou alguns critérios de classificação utilizados na revisão 

sistemática de DeSmet et al. (2015).  

Dessa forma, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão para os 

seguintes termos: 

a) Jogos Digitais- Videogames  

Inclusão – Jogo organizado com um conjunto de regras, objetivo e desafio; 

interativo e com fornecimento de feedback ou resultados. 

Exclusão – Programas multimídia que não eram jogos (por exemplo: assistir 

vídeos sem que existisse qualquer interação) 

b) Serious games 

Inclusão – Jogos digitais com objetivos específicos de promoção de saúde e 

entretenimento. 
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Exclusão – Jogos digitais comercialmente disponíveis e desenvolvidos 

somente para fins de entretenimento ou lazer (por exemplo, exergames comerciais; 

por exemplo: Wii). 

c) Jogos digitais para promoção de estilo de vida saudável  

Incluídos – Jogos apresentados em mídia digital que tiveram como resultado 

primário o comportamento, estilo de vida saudável ou um de seus determinantes. 

Excluídos – Jogos não apresentados em mídia digital, jogos que só visam ao 

aumento do nível de habilidade, mas nenhuma mudança de estilo de vida (por 

exemplo, desempenho atlético); jogos usados apenas em um contexto terapêutico e 

sem intenção de criar uma mudança de estilo de vida (por exemplo, suporte ao 

tratamento); ou jogos usados para educação profissional. 

d) Estudos de efeitos de jogos digitais 

Incluídos – Estudos que avaliaram seus efeitos de jogos digitais e permitiram 

que o tamanho do efeito fosse calculado quanto ao comportamento ou seus 

determinantes 

Excluídos – Estudos que apenas relataram avaliações de usabilidade dos 

jogos digitais, experiências de jogadores, estudos de caso ou que apenas relataram 

efeitos nos resultados clínicos, mas sem estilos de vida saudáveis. 

 

4.3.3 Participantes 

 

Pessoas de ambos os sexos, com idade entre 12 e 18 anos. 

 

4.3.4 Tipos de Intervenção 

 

A) Grupo de Intervenção (GI): utilizaram serious games como única 

intervenção, ou serious games associados a outras intervenções digitais, na 

educação em saúde sexual na prevenção de IST, em indivíduos entre 12 e 18 anos. 
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B) Grupo Controle (GC): indivíduos entre 12 e 18 anos, que não receberam 

nenhum tipo de intervenção com serious games voltados à educação em saúde 

sexual na prevenção de IST, ou que receberam ou não outro tipo de intervenção.  

 

4.4 Desfechos Avaliados 
 

4.4.1 Desfechos primários  

 

• Conhecimento sobre IST e HIV/AIDS; 

• Conhecimento sobre sexo seguro; 

• Autoeficácia no uso de preservativos; 

• Autoeficácia na mudança de comportamento sexual de risco. 

 

4.4.2 Desfechos Secundários 

 
• Aceitação e usabilidade 

• Efeitos adversos: desconforto ao jogar.  

  

4.5 Estratégia de busca de estudos 
 
Realizada independentemente por dois pesquisadores, Elaine Zanarotti (EZ) e 

Gelson Luis Adabo (GLA), a partir do protocolo de pesquisa descrito a seguir: 
 

4.5.1 Busca Eletrônica    

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica abrangente para identificar os 

estudos clínicos controlados randomizados, publicados e não publicados, até o dia 

28 de fevereiro de 2018, nos idiomas: português, inglês e espanhol. Foram 

pesquisados os seguintes bancos de dados eletrônicos para identificar possíveis 

estudos: MEDLINE (desde 1966), Embase (desde 1980), CENTRAL (The Cochrane 
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Central Register of Controlled Trials) (desde 1982), BVS (desde 1998) e SciELO 

(desde 1997). 

Os descritores utilizados foram obtidos a partir dos componentes da 

estratégia PICO utilizada na construção da pergunta norteadora. Assim, o primeiro 

descritor, videogames, está relacionado à intervenção a ser estudada; o segundo 

descritor, os adolescentes, está relacionado aos pacientes neste estudo; e a 

educação em saúde sexual para prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis corresponde ao desfecho clínico, portanto, ao último descritor. Dessa 

forma, as palavras-chave levantadas na literatura foram:  

 

  Quadro 1. Palavras-chave - videogame 

Descritor de 
Assunto 

Palavras livres Inglês Espanhol 

Jogos de Vídeo -Videojogos 
-Jogos digitais 
-Videogame digital 
-Jogos virtuais 

-Video Games 
-Computer Games 
-Computer Game 
-Game, Computer 
-Game, Video 
-Games, Computer  
-Video Game 
-digital games 
digital videogame 
-virtual games 
-serious games 
-game-based 
virtual reality intervention 

-Juegos de Video 

 -Gamificação -gamification  

 -Simulação de jogos -gaming simulation 
-health videogames 

 

 -Jogos -games Juegos 

 -Multimídia interativa -Interactive multimedia  
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Quadro 2. Palavras-chave – Adolescentes 

Descritor de 
Assunto 

Palavras livres Inglês Espanhol 

Adolescente -Jovens 
-Juventude 
-Juvenil 
-Jovem 

-Adolescent 
-Adolescents 
-Teenagers 
-Teen 
-Youth 
-young person 
-young people 

-Adolescente 
-Juventud 
-Joven 

Criança  -Children 
-Child 
-children youngster 

-Niño 

 

 

Quadro 3. Palavras-chave – DST/IST e HIV 

Descritor de 
Assunto 

Palavras livres Inglês Espanhol 

Doenças 
Sexualmente 
Transmissíveis  

-Doença Sexualmente 
Transmissível 
-Doença Sexualmente 
Transmissível (DST) 
-Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) 
-Doenças de Transmissão 
Sexual 
-Doenças Sexualmente 
Transmitidas 
-Infecções Sexualmente 
Transmissíveis 
-Infecções Sexualmente 
Transmitidas 
-DST 
-DSTs 
-IST 
-Doenças Venéreas 

-Sexually Transmitted 
Diseases 
-Sexually 
transmissible disease 
-Sexually transmitted 
infection 
-Sexually 
transmissible infection 
-sexually transmitted 
infectious disease 
-sexually transmissible 
infectious disease -
sexually transmitted 
disorder 
-sexually transmissible 
disorder 
-STIs  
-STD 
-STDs 

-Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

Doenças Bacterianas 
Sexualmente 
Transmissíveis   

-Doenças Venéreas 
Bacterianas 
-Doenças Bacterianas de 
Transmissão Sexual 
-Doenças Bacterianas 
Sexualmente Transmitidas 

-Sexually Transmitted 
Diseases, Bacterial   

-Enfermedades 
Bacterianas de 
Transmisión Sexual   

Cancroide -Cancro Mole    -Chancroid -Chancroide 

Infecções por 
Chlamydia   

-Infecções por Clamídia 
-Infecções por Clamídias 

-Chlamydia Infections   -Infecciones por 
Chlamydia   
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Linfogranuloma 
Venéreo   

-Linfogranuloma Inguinal    -Lymphogranuloma 
Venereum   

-Linfogranuloma 
Venéreo   

Gonorreia -Blenorragia   -Gonorrhea -Gonorrea 

Granuloma Inguinal   -Granuloma Venéreo 
Donovanose 

-Granuloma Inguinale   -Granuloma Inguinal   

Sífilis -Lues   -Syphilis -Sífilis 

Doenças Virais 
Sexualmente 
Transmissíveis   

-Doenças Virais de 
Transmissão Sexual 
-Doenças Virais 
Sexualmente Transmitidas 
-Doenças Venéreas Virais 

-Sexually Transmitted 
Diseases, Viral   

-Enfermedades Virales 
de Transmisión Sexual   

Condiloma 
Acuminado   

-Verrugas Genitais 
-Verrugas Venéreas 

-Condylomata 
Acuminata   

-Condiloma 
Acuminado   

Tumor de Buschke-
Lowenstein   

-Tumor de Buschke-
Löwenstein    

-Buschke-Lowenstein 
Tumor   

-Tumor de Buschke-
Lowenstein   

Herpes Genital  -Herpes Genitalis -Herpes Genital 

Infecções por HIV   -Infecções por HTLV-III 
-Infecções por HTLV-III-
LAV 
-Infecções por Vírus 
Linfotrópico T Humano 
Tipo III 

-HIV Infections   
-hiv1 
-hiv2 
-hiv infect 
-human 
immunodeficiency 
vírus 
-human 
immunedeficiency 
vírus 
-human immune-
deficiency virus  
-human immuno 
deficiency virus 
acquired  
-immunodeficiency 
syndrome 
-acquired 
immunedeficiency 
syndrome 

-Infecciones por VIH   

Síndrome de 
Imunodeficiência 
Adquirida   

-AIDS 
-SIDA 
-Síndrome da 
Imunodeficiência 
Adquirida 
-Síndrome de Deficiência 
Imunológica Adquirida 
-Síndrome da Deficiência 
Imunológica Adquirida 

-Acquired 
Immunodeficiency 
Syndrome   

-Síndrome de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida   

Síndrome Retroviral 
Aguda   

 -Acute Retroviral 
Syndrome   

-Síndrome Retroviral 
Agudo   
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Arterite do Sistema 
Nervoso Central 
Associada a AIDS   

-Vasculite do Sistema 
Nervoso Central 
Associada a HIV    

-AIDS Arteritis, Central 
Nervous System   

-Arteritis del Sistema 
Nervioso Central por 
SIDA   

Nefropatia Associada 
a AIDS   

-Nefropatia Associada ao 
HIV 
-Nefropatia Associada ao 
Vírus da Imunodeficiência 
Humana 

-AIDS-Associated 
Nephropathy   

-Nefropatía Asociada a 
SIDA   

Complexo AIDS 
Demência   

-Encefalopatia por AIDS 
-Demência por HIV 
-Encefalopatia por HIV 
-Complexo Motor 
Cognitivo HIV-Associado 
-Complexo Motor 
Cognitivo Associado ao 
HIV 
-Complexo Motor 
Cognitivo HIV-1-
Associado 
-Complexo Motor 
Cognitivo Associado ao 
HIV-1 
-Complexo Demencial da 
AIDS 

-AIDS Dementia 
Complex   

-Complejo SIDA 
Demencia   

Complexo 
Relacionado com a 
AIDS   

-Complexo Relacionado à 
AIDS (ARC) 
-Síndrome de 
Linfadenopatia 
ARC 

-AIDS-Related 
Complex   

-Complejo 
Relacionado con el 
SIDA   

Síndrome de 
Lipodistrofia 
Associada ao HIV   

 -HIV-Associated 
Lipodystrophy 
Syndrome   

-Síndrome de 
Lipodistrofia Asociada 
a VIH   

Enteropatia por HIV   -Enteropatia em AIDS 
-Enteropatia Associada a 
AIDS 
-Enteropatia Associada a 
HIV 

-HIV Enteropathy   -Enteropatía por VIH   

Soropositividade para 
HIV   

-Positividade para 
Anticorpo Anti-HIV 
-Soroconversão para 
AIDS 
-Soropositividade para 
AIDS 
-Anti-HIV Positivo 
-Anticorpo HIV Positivo 
-Soropositividade para 
HTLV-III 
-Soroconversão para HIV 
-Soroconversão para 
HTLV-III 

-HIV Seropositivity   -Seropositividad para 
VIH   
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Síndrome de 
Emaciação por 
Infecção pelo HIV   

-Síndrome de Emaciação 
pela AIDS 
-Doença de Emaciação 
por Infecção pelo HIV 
-Síndrome Caquética por 
Infecção pelo HIV 
-Doença Consumptiva por 
Infecção pelo HIV 

-HIV Wasting 
Syndrome   

-Síndrome de 
Emaciación por VIH   

 

 

Quadro 4. Palavras-chave – Educação em Saúde 

Descritor de Assunto Palavras livres Inglês Espanhol 

Educação em Saúde   -Educação Sanitária 
-Educação para a Saúde 
Comunitária 
-Educação para a Saúde 
-Educar para a Saúde 
-SES Educadoras 
-Secretarias Estaduais de 
Saúde Educadoras 
-Curso de Introdução ao 
Controle de Infecção 
Hospitalar 

-Health Education   -Educación en Salud   

Tecnologia 
Educacional   

-Tecnologia Instrucional    -Educational 
Technology   

-Tecnología 
Educacional   

Comportamento 
Sexual   

-Sexo Anal 
-Sexo Oral 
-Coito Anal 
-Coito Oral 
-Atividade Sexual 
-Orientação Sexual 
-Atração Sexual 
-Teoria Queer 
-Preferência Sexual 
-Androfilia 
-Ginefilia 
-Ginecofilia 
-Ginofilia 

-Sexual Behavior   -Conducta Sexual   

Educação Sexual    -Sex Education   -Educación Sexual   

Saúde Sexual    -Sexual Health   -Salud Sexual   

Atitude Frente à Saúde    -Attitude to Health   -Actitud Frente a la 
Salud   
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Conhecimentos, 
Atitudes e Prática em 
Saúde   

-Atitudes e Prática em 
Saúde 
-Atitudes e Práticas em 
Saúde 
-CAP 
-Pesquisas CAP 
-Conhecimentos, Atitudes 
e Práticas em Saúde 

-Health Knowledge, 
Attitudes, Practice   

-Conocimientos, 
Actitudes y Práctica 
en Salud   

 

Para otimizar a busca de estudos foi utilizada a lógica “booleana”, composta 

pelos operadores AND, OR e NOT. O operador AND combinou diversas palavras-

chave de forma que elas correspondessem simultaneamente ao assunto ou ao tema 

da pesquisa. O operador OR foi usado para combinar diversas palavras-chave de 

modo a que pelo menos uma delas correspondesse ao assunto ou ao tema da 

pesquisa. E por fim, o operador NOT eliminou termos não pertinentes para o assunto 

ou o tema da pesquisa, o que afunilou ainda mais o resultado da pesquisa (HAYNES 

et al., 1994).  

Nos quadros a seguir são apresentadas as estratégias de busca utilizadas em 

cada uma das bases de dados selecionadas: 

 

 

Quadro 5. Estratégia de Busca utilizada na base de dados CENTRAL 
 

         The Cochrane Library 

(Game* OR videogame* OR "game-based" OR "virtual reality intervention" OR 

Gamification OR "gaming simulation" OR "interactive multimedia") AND 

(Adolescent* OR Teen* OR Youth OR "young person" OR "young people" OR 

Child*) AND (Sexual* OR "Chlamydia Infections" OR "Lymphogranuloma 

Venereum" OR Gonorrhea OR "Granuloma Inguinale" OR Syphilis OR 

"Condylomata Acuminata" OR "Buschke-Lowenstein Tumor" OR "Herpes Genitalis" 

OR AIDS OR SIDA OR HIV OR VIH OR "Acquired Immunodeficiency Syndrome") 

AND (Education OR Educational OR "Sexual Behavior" OR "Sexual Health" OR 

"Attitude to Health" OR "Health Knowledge") 
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Quadro 6. Estratégia de Busca utilizada na base de dados MEDLINE via 
Pubmed 
 

MEDLINE via PubMed 

(Game* OR videogame* OR "game-based" OR "virtual reality intervention" OR 

Gamification OR "gaming simulation" OR "interactive multimedia") AND 

(Adolescent* OR Teen* OR Youth OR "young person" OR "young people" OR 

Child*) AND (Sexual* OR "Chlamydia Infections" OR "Lymphogranuloma 

Venereum" OR Gonorrhea OR "Granuloma Inguinale" OR Syphilis OR 

"Condylomata Acuminata" OR "Buschke-Lowenstein Tumor" OR "Herpes Genitalis" 

OR AIDS OR SIDA OR HIV OR VIH OR "Acquired Immunodeficiency Syndrome") 

AND (Education OR Educational OR "Sexual Behavior" OR "Sexual Health" OR 

"Attitude to Health" OR "Health Knowledge") 

 
 



M é t o d o  | 36 

 
 

 

Quadro 7. Estratégia de Busca utilizada na base de dados EMBASE 
 

         Embase 

(game* OR videogame* OR 'game-based' OR 'virtual reality intervention' OR 

gamification OR 'gaming simulation' OR 'interactive multimedia') AND (adolescent* 

OR teen* OR 'youth'/exp OR youth OR 'young person' OR 'young people'/exp OR 

'young people' OR child*) AND (sexual* OR 'chlamydia infections'/exp OR 

'chlamydia infections' OR 'lymphogranuloma venereum'/exp OR 'lymphogranuloma 

venereum' OR 'gonorrhea'/exp OR gonorrhea OR 'granuloma inguinale'/exp OR 

'granuloma inguinale' OR 'syphilis'/exp OR syphilis OR 'condylomata 

acuminata'/exp OR 'condylomata acuminata' OR 'buschke-lowenstein tumor'/exp 

OR 'buschke-lowenstein tumor' OR 'herpes genitalis'/exp OR 'herpes genitalis' OR 

'aids'/exp OR aids OR sida OR 'hiv'/exp OR hiv OR vih OR 'acquired 

immunodeficiency syndrome'/exp OR 'acquired immunodeficiency syndrome') AND 

('education'/exp OR education OR educational OR 'sexual behavior'/exp OR 'sexual 

behavior' OR 'sexual health'/exp OR 'sexual health' OR 'attitude to health'/exp OR 

'attitude to health' OR 'health knowledge'/exp OR 'health knowledge') 
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Quadro 8. Estratégia de Busca utilizada na base de dados BVS 
 

bvsalud 

("Jogos de Vídeo" OR "Videojogos" OR "Jogos digitais" OR Videogame$ OR 

"Jogos virtuais" OR "Juegos de Video" OR Gamificação OR "Simulação de jogos" 

OR jogos OR game$ OR juegos OR "Multimídia interativa" OR "game-based" OR 

"virtual reality intervention" OR gamification OR "gaming simulation") AND 

(Adolescen$ OR Joven$ OR Juventud$ OR Juvenil OR Jovem OR Joven OR 

Teenagers OR Teen OR Youth OR "young person" OR "young people" OR 

Criança$ OR Child$ OR Niño) AND (Doença$ OR Infec$ OR Disease$ OR 

Disorder OR Enfermedad$) AND sexual$ AND transmi$) OR DST OR DSTs OR 

IST OR (Doença$ AND Venérea$) OR STIs OR STD OR STDs OR Cancroide OR 

"Cancro Mole" OR Chancroid OR Chancroide OR "Infecções por Chlamydia" OR 

"Infecções por Clamídia" OR "Infecções por Clamídias" OR "Chlamydia Infections" 

OR "Infecciones por Chlamydia" OR "Linfogranuloma Venéreo" OR 

"Linfogranuloma Inguinal" OR "Lymphogranuloma Venereum" OR "Linfogranuloma 

Venéreo" OR Gonorreia OR Blenorragia OR Gonorrhea OR Gonorrea OR 

"Granuloma Inguinal" OR "Granuloma Venéreo" OR "Granuloma Inguinal" OR 

Sífilis OR Syphilis OR "Condiloma Acuminado" OR "Verrugas Genitais" OR 

"Verrugas Venéreas" OR "Condylomata Acuminata" OR "Condiloma Acuminado" 

OR "Tumor de Buschke-Lowenstein" OR "Tumor de Buschke-Löwenstein" OR 

"Buschke-Lowenstein Tumor" OR "Tumor de Buschke-Lowenstein" OR "Herpes 

Genital" OR "Herpes Genitalis" OR HIV OR VIH OR HTLV OR "Infecções por Vírus 

Linfotrópico T Humano Tipo III" OR "Síndrome de Imunodeficiência Adquirida" OR 

AIDS OR SIDA OR "Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida" OR 

"Síndrome Retroviral Aguda" OR "Síndrome Retroviral Agudo") AND (Educ$ OR 

Instrucional OR Comportamento OR Behavior OR Conducta OR "Saúde Sexual" 

OR atitud$ OR Attitude OR Actitud$) 

 
Bases de dados pesquisadas na BVS: LILACS, BDENF – Enfermagem, CUMED, IBECS, MedCarib, 
WHOLIS. 
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Quadro 9. Estratégia de Busca utilizada na base de dados SciELO 
 

        SciELO 

(jogo$ OR "Videojogos" OR Videogame$ OR Jogos  OR Juegos OR 

GamificaÁ„o OR  game$ OR MultimÌdia OR "game-based" OR "virtual reality 

intervention" OR gamification OR "gaming simulation") AND (Adolescen$ OR 

Joven$ OR Juventud$ OR Juvenil OR Jovem OR Joven OR Teenagers OR 

Teen OR Youth OR "young person" OR "young people" OR CrianÁa$ OR 

Child$ OR NiÒo) AND (sexo OR sexual$ OR DST OR DSTs OR IST OR 

(DoenÁa$ AND VenÈrea$) OR STIs OR STD OR STDs OR Cancroide OR 

"Cancro Mole" OR Chancroid OR Chancroide OR "InfecÁıes por Chlamydia" 

OR "InfecÁıes por ClamÌdia" OR "InfecÁıes por ClamÌdias" OR "Chlamydia 

Infections" OR "Infecciones por Chlamydia" OR "Linfogranuloma VenÈreo" 

OR "Linfogranuloma Inguinal" OR "Lymphogranuloma Venereum" OR 

"Linfogranuloma VenÈreo" OR Gonorreia OR Blenorragia OR Gonorrhea OR 

Gonorrea OR "Granuloma Inguinal" OR "Granuloma VenÈreo" OR 

"Granuloma Inguinal" OR SÌfilis OR Syphilis OR "Condiloma Acuminado" OR 

"Verrugas Genitais" OR "Verrugas VenÈreas" OR "Condylomata Acuminata" 

OR "Condiloma Acuminado" OR "Tumor de Buschke-Lowenstein" OR 

"Tumor de Buschke-Lˆwenstein" OR "Buschke-Lowenstein Tumor" OR 

"Tumor de Buschke-Lowenstein" OR "Herpes Genital" OR "Herpes Genitalis" 

OR HIV OR VIH OR HTLV OR "InfecÁıes por VÌrus LinfotrÛpico T Humano 

Tipo III" OR "SÌndrome de ImunodeficiÍncia Adquirida" OR AIDS OR SIDA 

OR "SÌndrome de DeficiÍncia ImunolÛgica Adquirida" OR "SÌndrome 

Retroviral Aguda" OR "SÌndrome Retroviral Agudo" OR Sexual$) AND 

(Educ$ OR Instrucional OR Comportamento OR Behavior OR Conducta OR 

"Sa˙de Sexual" OR atitud$ OR Attitude OR Actitud$) 
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4.5.2 Outras Estratégias de Busca 

 
Realizou-se uma busca manual de estudos relevantes, presentes nas listas de 

referências de artigos.  

 

4.6 Método de Revisão 
 

4.6.1 Seleção dos Estudos 

 
Os dois revisores, (EZ) e (GLA), selecionaram os estudos de forma 

independente. Posteriormente, os achados foram confrontados e discutidos, até a 

formação de um consenso e de um corpus documental. O índice Kappa foi utilizado 

para avaliação da concordância na seleção dos artigos incluídos entre os revisores, 

o que visou evitar a exclusão de artigos relevantes e a possibilidade de viés. Nesta 

revisão foi obtido o valor Kappa= 0,87 (0,81 a 1,00= concordância perfeita), não 

sendo necessária consulta a um terceiro revisor para estruturação de um consenso. 

Após a identificação dos estudos nas bases de dados e a exclusão das 

duplicatas, foi realizada a primeira fase do processo de seleção pela leitura e 

avaliação dos títulos e resumos, na qual observou-se a compatibilidade com os 

critérios de inclusão e exclusão. Os artigos resultantes dessa seleção, foram 

submetidos à leitura e à avaliação completa de seus textos. A leitura completa dos 

estudos verificou se estes atendiam a todos os critérios de elegibilidade 

anteriormente determinados. Logo, foram considerados o tipo de estudo, métodos, 

participantes, intervenções e desfechos. Em caso de dúvida sobre o tipo de estudo, 

se este era um ECR, foram contatados os autores para esclarecimentos. Finalmente, 

a partir da avaliação desses dados foram selecionados os estudos a serem incluídos 

nesta revisão. 
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4.6.2 Extração e gestão de dados 

 
Os dados foram extraídos pelos revisores (EZ, GLA), por meio de um 

formulário de coleta de dados (Apêndice A) construído com base nas indicações 

contidas na Tabela 7.3.a do “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions”, versão 5.1.1 (HIGGINS; GREEN, 2011). Entre os dados extraídos dos 

estudos estavam: 

• Ano de publicação, autor;  

• Métodos: tipo de estudo, procedimento de randomização, 

mascaramento, desenho, sigilo de alocação e duração; 

• Participantes: tamanho da amostra, idade, gênero, país de origem, 

participantes após a randomização, perdas; 

• Intervenções: tipo de intervenção, duração;  

• Medidas de desfecho; 

• Desfechos: primários ou secundários. 

 

4.6.3 Avaliação do Risco de Viés dos Estudos 

 
A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi avaliada pelos dois 

revisores EZ e GLA, utilizando-se os critérios descritos no “Cochrane Handbook for 

Systematic Reviews of Interventions”, versão 5.1.1. Na avaliação de risco de viés de 

ensaios clínicos randomizados foram observados os seguintes tópicos: geração de 

sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes e 

profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos incompletos, relato 

de desfecho seletivo e outras fontes de viés descritas a seguir: 

• Geração de sequência aleatória- verifica se o estudo descreve 

detalhadamente o método utilizado, e pode ser classificado em: baixo 

risco de viés (exemplos: geração de números por computador, sorteio, 

tabela de números randômicos); alto risco de viés (exemplos: 

sequência gerada por datas de nascimento, data de admissão, número 

de prontuário, pelo julgamento do profissional); risco de viés incerto 
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(informação insuficiente sobre o processo de geração de sequência 

aleatória). 
• Ocultação de alocação- verifica se o estudo descreve detalhadamente 

o método utilizado e determina se a alocação das intervenções pode 

ser prevista antes ou durante o recrutamento dos participantes, e pode 

ser classificado em: baixo risco de viés (exemplos: ocultação de 

alocação por uma central, envelopes opacos e selados), alto risco de 

viés (exemplos: lista randômica de números, envelopes sem critérios 

de segurança, data de nascimento, número de prontuário); risco de 

viés incerto (exemplo: informação insuficiente sobre o processo de 

ocultação de alocação para permitir julgamento). 
• Cegamento de participantes e profissionais- realizada para cada 

desfecho principal, descreve se o cegamento foi efetivo e pode ser 

classificado em: baixo risco de viés (em caso de cegamento adequado 

ou cegamento incompleto, mas os revisores não julgam que o 

desfecho não se altera pela falta de cegamento); alto risco de viés 

(estudo não cego ou cegamento incompleto, mas os revisores julgam 

que o desfecho é susceptível de influência pela falta de cegamento), 

risco de viés incerto (informação insuficiente ou o estudo não relata tal 

informação). 
• Cegamento de avaliadores de desfecho- realizada para cada desfecho 

principal, descreve as medidas utilizadas para o cegamento dos 

avaliadores de desfecho e pode ser classificado em: baixo risco de viés 

(exemplo: cegamento adequado, ou caso em que não tenha havido 

cegamento dos avaliadores, mas os revisores julgam que o desfecho 

não foi influenciado, considerando, portanto, o cegamento seguro); alto 

risco de viés (exemplo: cegamento insuficiente ou falta de cegamento 

que pode influenciar a avaliação do desfecho); risco de viés incerto 

(falta de informação ou informação insuficiente para julgar o risco de 

viés). 
• Desfechos incompletos- descreve se os dados relacionados ao 

desfecho principal estão completos (perdas e exclusão das análises) e 

podem ser classificados em: baixo risco de viés (exemplos: sem perda 
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de dados, dados perdidos imputados com métodos apropriados, dados 

dicotômicos); alto risco de viés (exemplos: perdas de dados por 

desequilíbrio na quantidade de pacientes, imputação de dados 

perdidos de forma inapropriada); risco de viés incerto (relato 

insuficiente de perdas e exclusões para permitir julgamento). 

• Relato de desfecho seletivo- indica a possibilidade dos ensaios clínicos 

randomizados terem selecionado desfechos na descrição do resultado 

do estudo e pode ser classificado em: baixo risco de viés (protocolo de 

estudo e desfechos disponíveis ou protocolo não disponível e 

desfechos incluídos); alto risco de viés (nem todos os desfechos 

primários ou importantes foram reportados); risco incerto de viés 

(informação insuficiente para emitir julgamento). 

• Outras fontes de viés- baixo risco de viés (estudo livre de outras fontes 

de viés); alto risco de viés (alto risco relacionado ao delineamento do 

estudo, fraudulência, outros problemas); risco incerto de viés 

(informação insuficiente para emitir julgamento). 
 

4.6.4 Análise Estatística  

 
Não foi possível realizar metanálise com dados obtidos nesta revisão devido 

ao delineamento metodológico heterogêneo dos estudos incluídos, avaliados a partir 

do “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions”, versão 5.1.1 

(Capítulo 9, seção 9.5) (HIGGINS; GREEN, 2011).  Assim, os resultados da 

avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foram apresentados de 

forma narrativa e expostos em quadro (Quadro 11) e figuras (Figura 4).  

 
4.7 Aspectos éticos  

 
O projeto correspondente ao presente trabalho foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, por 

meio do protocolo CEP N 5688140717, e aprovado na reunião do dia 16 de julho de 

2017 (Anexo A). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  R E S U L T A D O S  
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5.1 Descrição dos estudos 

 

5.1.1 Resultado da busca sistematizada da literatura  

 
O processo de busca de estudos nas cinco bases de dados, até 28 de 

fevereiro de 2018, resultou na recuperação imediata de 831 referências. Foram 

localizados: 454 artigos na Embase, 248 artigos na PubMed, 28 artigos na BVS, 71 

artigos na SciELO e 30 artigos na CENTRAL. Após a exclusão de 24 estudos 

duplicados (duplicata interna), o título e resumo de 807 artigos foram analisados 

pelos dois avaliadores. Após consenso entre os avaliadores, foram excluídos 761 

artigos que não possuíam compatibilidade ao tema pesquisado nesta revisão.  

Assim, 46 artigos foram selecionados para a leitura completa: 35 artigos da 

Embase, sete artigos da PubMed, um artigo da BVS, um artigo da SciElo e dois 

artigos da CENTRAL. A busca manual orientada pelas referências e citações dos 

artigos citados anteriormente resultou em mais quatro artigos. Não houve 

necessidade de contato com os autores dos estudos de difícil acesso. Após a leitura 

integral dos 50 artigos, os dois avaliadores decidiram por excluir 43 artigos que eram 

incompatíveis com os critérios de elegibilidade (inclusão e exclusão) estabelecidos 

neste estudo. Os principais motivos de exclusão foram associados a:  protocolos de 

projetos em andamento, faixa etária dos participantes dos estudos diferente da 

proposta para inclusão nesta revisão, delineamentos de estudos diferentes aos 

propostos nos critérios de inclusão, estudos observacionais e resumos de anais de 

congressos. Portanto, esta revisão sistemática incluiu em sua análise um total de 

sete artigos.  

Foram incluídos os estudos de Thomas et al. (1997), Di Noia et al. (2004), 

Roberto et al. (2007), Marsch et al. (2011), Klein e Card (2011), Chu et al. (2015), 

Kwan et al. (2015). 

O processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão estão 

representados na figura 1, a seguir: 
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Figura 1. Fluxograma de busca e seleção de estudos para Revisão Sistemática 
Cochrane Collaboration. 

 

 

5.1.2 Estudos Incluídos 

 
Seguindo os critérios de inclusão e exclusão propostos para esta revisão 

sistemática sobre serious games utilizados em educação em saúde na prevenção de 
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infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes, decidimos por incluir sete 

artigos. Somente foram considerados os estudos controlados randomizados sobre 

intervenções com serious games voltados à prevenção de IST em indivíduos entre 

12 e 18 anos de idade.  

 

5.1.2.1 Desenho dos estudos incluídos 
 

Todos os estudos foram ensaios clínicos randomizados, sendo cinco deles 

realizados nos Estados Unidos e dois na China.  

 

5.1.2.2 Tamanho da Amostra 
 

Os sete estudos incluídos nesta revisão envolveram um total de 1.877 

participantes, já contabilizadas as perdas amostrais. 

 

5.1.2.3 Participantes  
 
A média de idade entre os participantes variou entre 12 e 17 anos. Nos 

estudos de Di Noia et al. (2004) e de Klein e Card (2011), o público alvo foi 

composto somente por mulheres. Nos estudos de Chu et al. (2015) e Kwan et al. 

(2015), não houve relatos sobre o gênero dos participantes. No estudo de Thomas et 

al. (1997), 75% da amostra era composta por homens; no estudo de Marsch et al. 

(2011), 68% da amostra era composta por homens; e em Roberto et al. (2007), 56% 

da amostra era composta por mulheres. 

 

 

5.1.2.4 Tipos de Intervenções utilizadas nos Grupos de Intervenção e 
Grupos Controle dos estudos incluídos 

 
Os estudos de Thomas et al. (1997), Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015), 

utilizaram serious games como única intervenção; os demais estudos incluídos, Di 
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Noia et al. (2004), Roberto et al. (2007), Marsch et al. (2011) e Klein Card (2011), 

utilizaram intervenções digitais associados a serious games.  

O GI e GC dos estudos de Thomas et al. (1997), GI (N= 211) e GC (n=324); 

Chu et al. (2015), GI e GC (N=788);  e Kwan et al. (2015), GI e GC (N=788)  foram 

compostos pelos mesmos participantes, sendo GC composto pelos participantes que 

receberam o questionários pré-intervenção, e GI os participantes que responderam o 

questionário pós-intervenção. Em Thomas et al. (1997), foi utilizada a intervenção 

com o serious game “Life Challange” em sessão que variou entre 50 e 60 minutos.  

Em Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015), foi utilizado o serious game “Making 

Smart Choices” em sessões com aproximadamente uma hora de duração. 

No estudo de Di Noia et al. (2004), o GC (N= 102) recebeu a intervenção 

programas de saúde, oferecidos regularmente pelas escolas. O GI (N=103) recebeu 

a intervenção associada a um serious game, “Keeping it Safe”, em uma única 

sessão de 30 minutos. 

Em Roberto et al. (2007), o GC (N=187) foi representado por uma escola que 

somente respondeu ao questionário utilizado como medida de desfecho, o mesmo 

questionário foi utilizado em GI (N=139) antes da aplicação da intervenção. Em GI, 

foi utilizada uma intervenção composta por seis atividades, sendo cinco delas via 

web e um serious game, “Choose your own adventure”, apresentado em CD-ROM. A 

intervenção foi aplicada por sete semanas (cada atividade disponibilizada a cada 

uma das seis semanas e na última, disponibilizada a todas) e os participantes 

levaram cerca de 15 minutos para completá-las.  

No estudo de Marsch et al. (2011), o GC (N=28) recebeu uma intervenção 

tradicional de prevenção, realizada por um educador treinado em prevenção de 

doenças infectocontagiosas, por aproximadamente uma hora de duração. O GI (N= 

28), recebeu a mesma intervenção que GC e uma intervenção de prevenção 

avançada composta por um conteúdo web de 25 módulos, sobre temas que 

envolviam HIV, hepatite e programa de prevenção de IST. 

Em Klein e Card (2011), GC (N=87) receberam 65 minutos de uma sessão de 

educação em saúde de forma ampla, composta por dois vídeos de dieta e nutrição. 

E GI (N=91) realizaram uma sessão de duas horas do multimídia “SISLE HIV” 

(Sisters Informing, Healing, Living, and Empowering).  
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5.1.2.4.1 Descrição das intervenções utilizadas nos Grupos de 
Intervenção dos estudos incluídos 

 
A seguir são descritas as intervenções utilizadas no Grupo Intervenção (GI), 

em cada estudo incluído nesta revisão: 

- Thomas et al. (1997) utilizaram um jogo de computador interativo chamado 

“Life Challange”, desenvolvido pelo Departamento de Saúde de Nova Iorque, para 

promover o senso de autoeficácia na prevenção de HIV/AIDS em adolescentes. O 

jogador escolhia quem seria seu parceiro de jogo (avatares: quatro homens e quatro 

mulheres de diferentes raças e etnias) e seguiam por variados cenários desde a 

idade média até um show em Hollywood. O primeiro cenário correspondia a uma rua 

na cidade, onde eram preenchidos campos com dados sociodemográficos. Durante 

o jogo eram apresentadas algumas situações: negociar com o companheiro o uso do 

preservativo ou lençol de borracha odontológico (fala gravada em áudio); pedir ao 

companheiro para fazer o teste de HIV; questionar há quanto tempo o companheiro 

utilizava o preservativo no ato sexual e recusar sexo inseguro. Todos os cenários 

iniciavam com um pré-teste sobre os conhecimentos do jogador e finalizavam com 

tutoriais opcionais sobre saúde sexual e sexo seguro. Ao final de cada segmento do 

jogo, os jogadores recebiam uma advertência caso tivessem contraído o vírus HIV, 

em consequência dos atos e escolhas durante o jogo. 

- Di Noia et al. (2004) aplicaram uma intervenção interativa por computador 

em CD-ROM denominada “Keeping It Safe”, que foi projetada para aumentar o 

conhecimento do HIV/AIDS, as atitudes protetoras e autoeficácia de redução de 

risco entre garotas adolescentes. Uma instrução didática ensinava informações 

médicas básicas sobre o HIV, sua via de transmissão e comportamentos que 

reduziam o risco de infecção por HIV. A aprendizagem era reforçada por meio de 

jogo interativo, no qual as meninas identificavam mitos e verdades sobre HIV/AIDS e 

recebiam comentários para suas respostas. Além disso, assistiam a um vídeo de 

uma jovem que havia contraído o HIV em relações sexuais desprotegidas. A 

personagem compartilhava sua história e discutia falsas percepções comuns sobre 
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AIDS, crenças e atitudes que podiam colocar as meninas em risco de infecção por 

HIV, além de comportamentos preventivos para reduzir esse risco. Os dados 

epidemiológicos locais sobre a incidência e prevalência de HIV/AIDS entre mulheres 

jovens e outras informações relevantes para sua história eram exibidos em um 

quadro. Nos cenários e simulações, as meninas aprendiam um modelo de quatro 

respostas assertivas para ajudá-las a gerenciar situações interpessoais e seus 

próprios comportamentos de forma a reduzir o risco de HIV. 

- Roberto et al. (2007) utilizaram uma intervenção baseada em computador e 

Internet projetada para influenciar algumas variáveis relacionadas à prevenção da 

gravidez, de IST e HIV em adolescentes de área rural. Esta intervenção consistia em 

6 atividades: escala de busca de sensações; mitos e verdades; escala de 

impulsividade; comportamento de risco; escolha de uma aventura “Choose Your 

Own Adventure” - CD-ROM; recusa de atividade de risco e criação de um anúncio 

público para ser disponibilizado em rádio. Todas as atividades foram impressas para 

os participantes que não tinham acesso a computadores e internet, exceto a 

atividade em CD-ROM, “Choose Your Own Adventure”. Nessa atividade, os alunos 

participavam de um encontro virtual e realizavam escolhas que podiam colocá-los 

em situações nas quais teriam vontade e possibilidade de ter relações sexuais. O 

término poderia ter desfechos negativos ou positivos conforme as escolhas 

realizadas durante aventura. 

- Marsch et al. (2011) avaliaram a eficácia de um programa de prevenção de 

HIV, hepatite e IST baseado na web, que consistia de atividades autodirigidas e 

interativas voltadas à população jovem. O programa era composto de 25 módulos 

com informações sobre HIV, hepatite e IST; demonstrava como o uso de álcool e 

outras substâncias poderia aumentar o risco de contrair várias infecções e doenças; 

fornecia informações sobre redução de risco (por exemplo: selecionando e 

corrigindo erros relacionados ao uso de preservativos, identificando e gerenciando 

gatilhos para comportamentos sexuais de risco ou uso de drogas) e ensinava 

habilidades relevantes (por exemplo: habilidades de tomada de decisão e 

negociação). O programa incluía um sistema de personalização, para atender as 

necessidades individuais de prevenção. Neste sentido, os jovens completavam uma 

avaliação computadorizada que indicava quais módulos podiam ser relevantes para 
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cada adolescente e a ordem em que poderiam acessar os módulos, com base no 

perfil de risco detectado nas respostas. Esta função individualizada considerou o 

consumo de álcool e outras substâncias, as intenções de usar álcool e outras 

substâncias, o uso de drogas injetáveis e, particularmente, se um jovem estivesse 

infectado com HIV e/ou hepatite. A aprendizagem por experimentação ocorreu por 

meio de vídeos interativos com atores que modelavam vários comportamentos para 

que o usuário do programa aprendesse melhor o comportamento desejado (por 

exemplo: negociar sexo seguro). Além disso, ele empregava uma variedade de 

exercícios interativos (por exemplo: gráficos, animação e “quizzes”) para melhorar a 

aprendizagem (por exemplo: uso do preservativo feminino). 

- O multimídia SiHLE HIV (“Sisters Informing, Healing, Living, and 

Empowering”) foi aplicado e avaliado por Klein e Card em 2011.  O SiHLE HIV foi 

desenvolvido com o financiamento do Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA), 

voltado a adolescentes afro-americanos do sexo feminino. Este multimídia visava ao 

aumento do orgulho étnico e de gênero; desenvolvimento de valores pessoais; 

HIV/AIDS e transmissão e epidemiologia de IST; fatores de risco de HIV prevalentes 

nesta população; seleções de parceiros e estratégias de redução de risco. Inclusive, 

abordava habilidades de comunicação na tomada de decisões sexuais, no uso 

correto consistente do preservativo e em relacionamentos saudáveis versus não 

saudáveis. Todos os módulos incluíam narração completa e pelo menos um 

segmento de vídeo, nos quais as jovens participantes controlavam o seguimento da 

narrativa por meio de pausas e botões de reprodução. Duas educadoras de saúde 

adolescentes narravam os vídeos como jovens amigas que simulavam discussões 

em pequenos grupos e estimulavam exercícios de modelagem comportamental. 

Além disso, o SiHLE HIV oferecia em seu conteúdo jogos digitais (jogo de roleta 

sobre conhecimentos sobre IST e tipo “Jeopardy” de perguntas e respostas), 

voltados à redução de riscos para IST/HIV, além de questionários e simulação de 

trocas de papel (posição) que facilitavam mais o aprendizado e o desenvolvimento 

de habilidades. 
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Figura 2. SiHLE HIV (“Sisters Informing, Healing, Living, and Empowering”) 

    Fonte: SiHLEWeb 
 

 
- Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015) avaliaram o jogo digital “Making Smart 

Choices” (MSC), que foi desenvolvido para preencher a deficiência dos recursos 

disponíveis na educação sexual em Hong Kong e disseminar conhecimento e 

atitudes positivas em relação ao sexo para adolescentes por plataformas populares: 

tablets, Facebook e a Web. O MSC consistia de cinco minijogos que ofereciam 

diferentes cenários para que os participantes tomassem decisões usando caracteres 

virtuais escolhidos. Todos os mini-jogos compartilhavam uma estrutura similar, 

sendo que cada mini-jogo começava com uma introdução aos objetivos e instruções, 

seguidos por um ou mais cenários em diferentes estilos. Em cada cenário, eram 

fornecidas ao jogador algumas opções de escolha de respostas, conforme o que 

desejasse dentro do conteúdo específico apresentado. Os mini-jogos foram: 1) ''Love 

Q&A''- cujo objetivo era adquirir melhor compreensão para estabelecer uma relação 

de amor saudável e envolvia conflitos com amor e relacionamentos; 2) ''Intimacy 

Photo ''- com intuito de estabelecer e manter limites íntimos e respeitar os 

sentimentos dos outros- ao jogador era solicitado definir a maturidade de um 

relacionamento (por exemplo: começar a namorar) e definir a distância física entre 

os dois personagens em uma fotografia; 3) ''Escape from Sexual Impulse ''- tinha o 

objetivo de entender o impulso sexual e as considerações antes de praticar 

comportamentos sexuais; 4) ''Sorting Out Safer Sex Knowledge ''- visava à aquisição 
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de conhecimento sexual mais seguro, incluindo contraceptivos, prevenção de IST e 

consciência de autoproteção. Assim, identificava o conhecimento correto sobre sexo 

ou o conselho sugerido por seus amigos da Internet clicando no ícone ''like''. Se o 

jogador gostasse de conselhos incorretos, uma mensagem instantânea era exibida 

com uma explicação do porquê de o conselho estar incorreto; 5) "Rank Your 

Options"- informações sobre serviços e opções de suporte disponíveis no caso de 

gravidez indesejada. 

 

 
Figura 3. “Making Smart Choices” (MSC) 

Fonte: Chu S.K., Kwan A.C., Reynolds R., Mellecker R.R., Tam F., Lee G., Hong A., Leung       C.Y. 
Promoting Sex Education Among Teenagers Through an Interactive Game: Reasons for Success and 
Implications. Games Health J. 2015 ;4(3):168-74. 

 
 

5.1.2.5 Pressupostos teóricos utilizados nas intervenções dos Grupos de 
Intervenção dos estudos incluídos 

 

Os estudos de Thomas et al. (1997), Di Noia et al. (2004), Klein e Card 

(2011), Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015) utilizaram a Teoria Cognitiva Social de 

Bandura (1994) para o desenvolvimento do conteúdo educacional das intervenções. 

A Teoria Cognitiva Social de Bandura (1994) postula que a aprendizagem ocorre em 
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um contexto social com uma interação dinâmica e recíproca da pessoa, ambiente e 

comportamento. A característica única dessa teoria é a ênfase na influência social e 

no reforço social externo e interno. Ao mesmo tempo, considera a maneira pela qual 

os indivíduos adquirem e mantêm o comportamento, além do ambiente social em 

que realizam tal comportamento. Assim, a teoria cognitiva social consiste em um 

conjunto de determinantes, seu mecanismo de funcionamento e a transformação do 

conhecimento adquirido em práticas efetivas de saúde. Os principais determinantes 

incluem: o conhecimento dos riscos para a saúde e os benefícios de diferentes 

práticas de saúde; autoeficácia percebida para exercer controle sobre os hábitos de 

saúde; as expectativas de resultados sobre os custos esperados e os benefícios 

para diferentes hábitos de saúde; as metas de saúde que as pessoas definem para 

si mesmas e os planos e estratégias concretas para realizá-los; os facilitadores 

percebidos e os impedimentos sociais e estruturais para as mudanças que eles 

procuram.  

O estudo de Roberto et al. (2007) utilizou o modelo de Processo Paralelo 

Ampliado (EPPM), proposto por Witte em 1992, que trabalha com os efeitos de 

quatro variáveis na mudança de comportamento: suscetibilidade, grau de 

comprometimento, eficácia da resposta e autoeficácia. O EPPM foi utilizado no 

desenvolvimento da intervenção e identificação de variáveis dependentes. No que 

se refere ao desenvolvimento da intervenção de Roberto et al. (2007), foi realizada 

uma pesquisa formativa extensiva (mais de 1.700 pesquisas e quatro grupos focais) 

com adolescentes de características semelhantes aos que participaram do estudo 

experimental. Esses adolescentes identificaram uma série de tópicos que julgavam 

importantes serem abordados na intervenção, principalmente relacionados ao início 

da atividade sexual e ao aumento do uso de preservativos nos adolescentes 

sexualmente ativos. Assim, o EPPM foi selecionado para orientar o desenvolvimento 

da intervenção, ou seja, informou a seleção e desenvolvimento de conteúdo e 

mensagens destinadas a aumentar o conhecimento e a eficácia percebida. 

O programa estudado por Marsch et al. (2011) utilizou a instrução assistida 

por computador (CAI) baseada em fluência e na abordagem de "ensino de precisão" 

proposta por Binder (1993). O CAI foi utilizado para avaliar continuamente (por meio 

de questionários interativos) a compreensão do material pelo usuário e ajustar o 
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ritmo e nível de repetição de material, promovendo o domínio e a retenção de longo 

prazo das habilidades e conteúdos ensinados (HealthSim, LLC, © 1997). Além disso, 

proporcionou ambientes de aprendizagem experiencial por vídeos interativos com 

atores que modelavam vários comportamentos para que o adolescente aprendesse 

por meio do modelo comportamental, baseado na Teoria Cognitiva Social de 

Bandura (1994).   

 

5.1.2.6 Medidas de Desfecho 

 

Com relação às medidas de desfecho, verificamos o uso de diferentes 

instrumentos para cada um dos estudos incluídos:  

• Thomas et al. (1997) utilizaram um questionário desenvolvido e 

validado pelos próprios autores que consistia na medida do 

conhecimento e autoeficácia de mudança de comportamento de risco. 

Nesse questionário, a autoeficácia foi avaliada por seis questões, com 

respostas em escala Likert e sete questões de falso e verdadeiro sobre 

conhecimento sobre sexo seguro e HIV/AIDS. 

• Di Noia et al. (2004) utilizaram o instrumento “Middle School 

Pregnancy/STD/HIV- Prevention Program” do “Center for Aids 

Prevention Studies”  (CAPS) , que consistia de um questionário  com 

várias perguntas sobre sexualidade e incluía questões sobre os 

seguintes tópicos: existência de um namorado/ namorada e diferença 

de idade entre eles, conhecimento sobre temas sexuais, autoeficácia 

para evitar vários comportamentos sexuais, normas sobre vários 

comportamentos sexuais, percepções de comportamentos de pares, 

oportunidade de ter relações sexuais, pressões para ter relações 

sexuais, comportamentos sexuais antes do ato sexual, várias medidas 

de comportamento sexual, tentativas de pressionar alguém a ter 

relações sexuais e razões para ter ou não relações sexuais. Era 

aplicada uma escala para mensurar as diferentes questões, com 
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medidas diferentes para cada uma delas, desde uma escala Likert até 

o número de respostas corretas. 

• Roberto et al. (2007) utilizaram um questionário similar ao de 

Zimmerman et al. (2003), no qual o conhecimento foi avaliado pelo 

número de itens verdadeiros e falsos respondidos corretamente em 

uma escala de 12 itens. As categorias de resposta para os itens 

verdadeiros e falsos eram: "verdadeiras", "falsas" e "não sabem". Um 

exemplo de um item verdadeiro foi: "Os preservativos de látex são 

melhores que os preservativos de pele animal para prevenir doenças 

sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS”. E um exemplo de um 

artigo falso foi:” O HIV é a única DST que não pode ser curada". A 

categoria ''não sabe'' foi incluída para evitar gerar estimativas de 

conhecimento imprecisas que poderiam ocorrer se os entrevistados 

fossem forçados a adivinhar, mas as respostas "não sabem" foram 

marcadas como incorretas.  

• Marsch et al. (2011) utilizaram os seguintes instrumentos para medidas 

de desfecho: Questionário de Conhecimento de Prevenção do 

HIV/AIDS- questionário desenvolvido por Kelly et al. (1988), composto 

por questões de verdadeiro ou falso, que avaliou o conhecimento dos 

participantes sobre comportamentos sexuais de alto risco e práticas de 

drogas, medidas de redução de risco e equívocos em relação a 

HIV/AIDS. Este questionário foi ampliado para cobrir informações 

atualizadas sobre o HIV e tópicos não relacionados ao HIV, incluindo 

questões sobre IST e hepatite. A Escala de Intenção de Mudança de 

Comportamento - (MALOW et al. 2001; OTTO-SALAJ et al., 1998) 

avaliou a intenção dos participantes em usar preservativos no futuro 

para reduzir o comportamento de risco de HIV. Os participantes 

responderam questões numa escala de Likert de quatro pontos que 

varia de "discordo plenamente" para "concordo plenamente". O 

“Questionário do Modelo de Redução de Risco da AIDS – Revisado” - 

(GIBSON et al., 1992) era composto de uma medida validada sobre 

conhecimentos específicos sobre o HIV, previsão de comportamento 
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de risco de HIV e medida da autoeficácia sexual em atitudes pessoais, 

em relação aos preservativos. Os participantes respondem questões 

de quatro pontos que variam desde “discordo plenamente" para 

"concordo plenamente". Além desses, usaram a medida de desfecho 

“Condom Use Skills” - (MALOW et al., 2001; SORENSON et al., 1991), 

na qual os participantes eram convidados a executar corretamente 

nove etapas ao colocar um preservativo em um modelo de pênis e 

documentando o número total de acertos nas etapas.  

• Klein e Card (2011) adaptaram seus instrumentos de avaliação a partir 

de escalas previamente desenvolvidas e validadas para jovens 

mulheres afro-americanas pelos desenvolvedores de programas 

originais (DICLEMENTE; WINGOOD, 1995; WINGOOD; 

DICLEMENTE, 1998; DICLEMENTE et al., 2004; WINGOOD et al., 

2004). A escala de conhecimento do HIV (alfa = 0,62) continha nove 

itens verdadeiros / falsos. Os escores de escala mais elevados 

indicavam maior conhecimento do HIV. A escala de autoeficácia do 

preservativo (alfa = 0,90) continha oito itens, com respostas de valores 

variando de 1 a 5. Índices mais altos indicam maior autoeficácia no uso 

de preservativos corretamente. Duas escalas de autoeficácia de 

comunicação sexual (cinco itens para cada tipo de parceiro) avaliaram 

o conforto dos participantes ao discutir as preferências sexuais com 

novos parceiros sexuais (alfa = 0,73) e namorados/parceiros sexuais 

estáveis (alfa = 0,78). Os itens foram marcados em uma escala de tipo 

Likert de 4 pontos (1 = muito difícil, 2 = difícil, 3 = fácil, 4 = muito fácil). 

Índices mais altos da escala de comunicação do parceiro indicaram 

maior autoeficácia percebida na comunicação com parceiros em temas 

sexuais. Finalmente, uma escala de frequência de comunicação sexual 

(alfa = 0,81) abordou a comunicação real dos participantes 

sexualmente ativos com parceiros em tópicos sexuais. Os itens foram 

marcados em uma escala de 4 pontos (0 = nunca, 1 = 1-3 vezes, 2 = 4-

6 vezes, 3 = 7 ou mais vezes). Índices mais altos indicam uma 

comunicação mais frequente com parceiros em questões de saúde 

sexual.  
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• Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015) desenvolveram e aplicaram um 

questionário de 12 questões sobre o conhecimento sobre sexo seguro 

em que cada teste consistia de seis questões alternativas de múltipla 

escolha. As questões estavam incluídas em um dos cinco minijogos 

presentes no conteúdo do MSC. O minijogo com as questões era 

apresentado somente uma vez antes do início do jogo (pré-teste) e 

outra novamente ao final do jogo (pós-teste). As pontuações 

correspondiam ao número de perguntas respondidas corretamente 

nesses testes, que variavam em ordem crescente de conhecimento de 

0 a 6.  Porém, não relataram se houve validação do questionário em 

seus estudos. 

 

 

5.1.2.7 Desfechos Avaliados 

 

5.1.2.7.1 Desfechos Primários 

 

Todos os estudos incluídos relataram resultados positivos significantes no 

conhecimento sobre IST e HIV/AIDS e sexo seguro. Foram verificadas melhorias nos 

resultados sobre a autoeficácia com relação à mudança de comportamento voltado à 

redução de riscos nos estudos de Thomas et al. (1997), Di Noia et al. (2004), 

Roberto et al. (2007), Marsch et al. (2011) e Klein e Card (2011). O aumento na 

autoeficácia sobre o uso de preservativos foi verificado nos estudos de Marsch et al. 

(2011) e Klein e Card (2011). A maior utilização de preservativos nos atos sexuais 

foi verificada no estudo de Klein e Card (2011).  
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5.1.2.7.2 Desfechos Secundários  

 

Nenhum dos estudos incluídos relatou qualquer efeito adverso com relação às 

intervenções aplicadas (exemplo: o desconforto ao jogar). Exceto pelo estudo de Di 

Noia et al. (2004), todos os outros seis estudos incluídos avaliaram a aceitação e 

usabilidade das intervenções, as quais relataram resultados e percepções positivas 

dos participantes.  

 

5.1.2.8 Características dos estudos incluídos  

 

As principais características dos estudos estão resumidas nos Apêndices B, 

C, D, E, F, G, H. 

 

5.1.3 Estudos Excluídos 

 

Foram excluídos 43 artigos após a leitura completa do texto. Os motivos de 

exclusão e os artigos excluídos são apresentados a seguir: 
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Quadro 10. Motivos de exclusão e artigos excluídos 

 
Motivos de exclusão 

 
Artigos Excluídos 

 
 

Participantes com idade 
maior de 18 anos 

 

Kiene e Barta (2006), Bowen et al. (2007); Card et al. (2011); 

Aliabadi et al. (2013); Christensen et al. (2013); Van der Stege et 

al. (2016). 

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de estudo fora dos 
critérios de inclusão 

 
Somente avaliou a usabilidade, aplicabilidade e aceitação- 
Bayley et al. (2015); Shegog et al. (2007); Shegog et al. (2017).  

 
Estudos Observacionais: Tortorelo et al. (2010), Markham et al. 
(2012), Baumler et al. (2012), Peskin et al. (2015), Potter et al. 
(2016), Fiellin et al. (2017). 

 
Não eram ECR- Fiscian et al. (2009); Markham et al. (2009); Mano 

et al. (2009); Gabarron et al. (2012); Mussimenta (2012); Hiettje et 

al. (2012); Srinivas et al. (2013); Gabarron et al. (2013); Shegog et 

al. (2014); Enah e al. (2015); Oliveira et al. (2016); Widman et al. 

(2016); Brull et al. (2016); Gilliam et al. (2012), Eleftheriou et al. 

(2017). 

 
Sem abordagem de prevenção de IST- Alemi et al. (1989); Starn 

et al. (1990); Brown et al. (2012); Clarke et al. (2012); Arnab et al. 

(2013); D’Cruz et al. (2015); 

 
 

Estudos em andamento ou 
projetos 

 

Fiellin et al. (2016); Ewing et al. (2017). 

 
 

Resumos de Anais de 
Congressos 

 

Zimbile et al. (2011); Fiellin et al. (2015), Pendergrass et al. (2014); 

Euzébio de Lima et al. (2016); Gilliam et al. (2016). 

 

As revisões de estudos observacionais avaliam fatores de risco e prognóstico 

e podem estar mais sujeitas a vieses devido ao delineamento metodológico peculiar 
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desse tipo de pesquisa, como perda de amostras e influência de outros fatores 

relacionados a idade, gênero, dentre outros (FUCHS e PAIM, 2010; BRASIL, 2014).  

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos observacionais deve ser 

realizada por meio de instrumentos apropriados e desenvolvidos especificamente 

para estes estudos, por exemplo o ACROBAT-NRSI da Cochrane Collaboration 

(STERNE et al., 2014). 

As Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Revisão Sistemática e 

Metanálise de Estudos Observacionais do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

mencionam que revisões sistemáticas de intervenções costumam priorizar os 

ensaios clínicos randomizados, enquanto que as revisões que visam determinar os 

fatores de risco e prognóstico incluem mais frequentemente estudos observacionais 

comparativos, como por exemplo os estudos tipo coorte. As revisões sistemáticas de 

ensaios clínicos randomizados, os quais possuem delineamento de pesquisa 

voltados à redução de vieses, permitem avaliar a efetividade de intervenções 

clínicas, objetivo dessa revisão. Portanto, foram desconsiderados no processo de 

inclusão alguns estudos observacionais. 

Cinco  dos seis estudos observacionais excluídos realizaram a avaliação de 

uma intervenção chamada “It's Your Game” (IYG), as quais compreendiam 

basicamente 12 lições que abordavam três elementos funcionais: (1) uma interface 

do mundo virtual 3D com um motivo complexo de entretenimento “game”; (2) 

atividades educacionais personalizadas, incluindo exercícios interativos de 2D, 

questionários, animações, vídeo realizado por pares que visavam à abordagem de 

determinantes relacionados ao risco sexual; e (3) séries de estilo “teen” com 

comentários de estudantes on-line que permitiam a discussão em grupo e em tempo 

real na sala de aula. O IYG foi implementado de 2004 a 2007, no currículo de 

escolas urbanas do Texas compostas por alunos de baixa renda. O objetivo dessa 

intervenção era prevenir a gravidez na adolescência e a infecção do vírus HIV. 

Durante três anos foram acompanhados os efeitos da intervenção IYG e 

adaptações, nos alunos das 7a, 8a e 9ª séries, e os dados obtidos demonstraram 

efeitos positivos significativos em variáveis: atraso da iniciação sexual, autoeficácia 

da recusa de sexo, conhecimento sobre preservativos e os sinais e sintomas das 
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IST (TORTORELO et al., 2010; MARKHAM et al., 2012; BAUMLER et al., 2012; 

PESKIN et al., 2015; POTTER et al.; 2016). 

O outro estudo observacional excluído, foi realizado por Fiellin et al. (2017), 

os quais testaram a eficácia de uma intervenção digital de saúde, baseada em um 

videogame interativo chamado “PlayForward” para melhora da saúde sexual em 

adolescentes. O objetivo da intervenção foi de proporcionar a aquisição de 

habilidades para reduzir os comportamentos de risco e de conhecimento, atitudes e 

intenções mais saudáveis com o objetivo final da prevenção do HIV. O jogo envolvia 

um mundo interativo no qual o jogador criava um “avatar“ e "viajava" pela vida, 

enfrentando desafios e tomando decisões no contexto de uma série de narrativas 

que retratavam situações sociais comuns cujos resultados traziam diferentes riscos e 

benefícios. Participaram do estudo 330 jovens de 11 a 14 anos, durante seis 

semanas com um total de 16 horas.  O grupo intervenção jogou o videogame 

experimental “PlayForward”, e o grupo controle jogou videogames de 

entretenimento, “Angry Birds”, “Dragonbox” e “Subway Surfer’. As avaliações foram 

realizadas após seis semanas, e aos três, seis e 12 meses. O desfecho primário 

avaliado foi o atraso no início da relação sexual vaginal/anal, já os desfechos 

secundários incluíram atitudes, conhecimentos e intenções de saúde sexual, que 

foram avaliados a partir de gênero e idade. Ao longo de 12 meses, o grupo de 

intervenção demonstrou resultados melhores sobre as atitudes de saúde sexual, em 

comparação ao grupo controle. Essa melhoria foi observada em meninos, mas não 

nas meninas; e nos participantes mais jovens, mas não nos mais velhos. O grupo de 

intervenção demonstrou maior conhecimento de saúde sexual, porém não houve 

diferenças nas intenções de atrasar o início da relação sexual entre os dois grupos. 

Existem diferenças entre os desfechos dos estudos observacionais citados 

anteriormente. Ao contrário do estudo de Fiellin et al. (2015), os estudos que 

utilizaram a intervenção “It's Your Game” (IYG) indicaram efetividade das 

intervenções de forma significante em determinantes psicossociais relacionados 

principalmente à autoeficácia na recusa do ato sexual e retardo da iniciação sexual. 

Porém, ambos demonstraram desfechos positivos na sensibilização quanto à 

adoção de atitudes positivas e aumento do conhecimento para redução de riscos de 

IST e HIV/AIDS.  
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5.2 Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos  
 

Quadro 11. Julgamento dos revisores sobre cada domínio do risco de viés em cada 
estudo incluído.  
 

 

 

 

Viés de 
seleção: 
Geração 

de 
sequência 
aleatória 

Viés de 
Seleção: 
Ocultação 

de 
alocação 

 

Viés de 
Performance: 

Cegamento 
dos 

participantes 
e profissionais 

 

Viés de 
Detecção: 
Cegamento 

dos 
avaliadores 

de 
desfecho 

Viés de 
Atrito: 

Desfechos 
incompletos 

Viés de 
Relato: 
Relatos 

de 
desfecho 
seletivo 

Outros 
Vieses: 
Outras 
fontes 
de viés 

Thomas 
et al. 
1997 

 

       

Di Noia 
et al. 
2004 

 

       

Roberto 
et al. 
2007 

 

       

Marsch 
et al. 
2011 

       

Klein e 
Card 
2011 

 

       

Chu 
et al. 
2015 

 

       

Kwan  
et al. 
2015 

 

       

 
 
Legenda:  
 

Alto risco de viés 
 
Risco de viés incerto 
 
Baixo risco de viés  
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Figura 4. Distribuição da porcentagem de risco de viés nos sete estudos analisados 
(apresentado em porcentagens entre todos os estudos incluídos).  

 

 

5.2.1 Geração de sequência aleatória  

 

O estudo de Marsch et al. (2011) foi o único que detalhou a geração de 

sequência aleatória de randomização, por isso recebeu baixo risco de viés para este 

item. Os estudos de Di Noia et al. (2004), Roberto et al. (2007), Klein e Card (2011) 

Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2016) não forneceram dados suficientes para 

julgamento e receberam risco incerto de viés.  O estudo de Thomas et al. (1997) não 

declara explicitamente a randomização, porém na descrição da metodologia 

observamos um alto risco de viés. 

 

5.2.2 Ocultação de alocação  

 

O estudo de Thomas et al. (1997), após avaliação da descrição da 

metodologia utilizada, foi considerado de alto risco de viés para este item. Os 
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demais estudos citam, mas não detalham de que maneira foi realizada a ocultação 

de alocação e, portanto, foram considerados de risco incerto de viés. 

 

5.2.3 Viés de performance  

 

Todos os estudos receberam baixo risco de viés para este item, pois os 

revisores julgaram que o desfecho não era susceptível à influência da falta de 

cegamento dos participantes e profissionais. 

 

5.2.4 Viés de detecção  

 

Todos os estudos receberam baixo risco de viés para este item, pois os 

revisores julgaram que o desfecho não era susceptível à influência da falta de 

cegamento de avaliadores de desfecho. 

 

5.2.5 Viés de atrito  

 

Os estudos de Roberto et al. (2007), Marsch et al. (2011), Klein e Card 

(2011), Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2016) receberam baixo risco de viés. O 

estudo de Di Noia et al. (2004) e Thomas et al. (1997) receberam risco incerto de 

viés para este critério devido à falta de detalhamento das perdas, e o estudo de 

Roberto et al. (2007) recebeu alto risco de viés.  
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5.2.6 Viés de relato 

 

Todos os estudos receberam baixo risco de viés, por apresentarem os 

protocolos dos estudos e os relatos de todos os desfechos primários e secundários 

especificados.  

 

5.2.7 Outros vieses 

 

Somente os estudos de Marsch et al. (2011) e Klein e Card (2011) receberam 

risco baixo de viés neste item. Os estudos que receberam risco incerto para este 

item foram: Di Noia et al. (2004), Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015). Di Noia et al. 

(2004), em seu estudo, utilizaram dados de autorrelatos e medidas de avaliação não 

compatíveis com a idade da população estudada. Chu et al. (2015) e Kwan et al. 

(2015) desenvolveram seus questionários de avaliação, mas não relataram a 

validação desse critério. Os estudos de Thomas et al. (1997) e Roberto et al. (2007) 

foram julgados de alto risco de viés, devido à forma de aplicação e acesso às 

intervenções pelos jovens.  

 

5.3 Efeitos das intervenções  

 

5.3.1 Desfechos  

 

Os desfechos indicam que o uso das intervenções com serious games são 

ferramentas úteis e positivas na educação em saúde sexual de adolescentes, 

principalmente na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis: 
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- Os adolescentes que receberam a intervenção com os serious games 

melhoraram o conhecimento sobre sexo seguro, aumentaram as atitudes positivas 

em relação ao sexo e ao relacionamento e também na conscientização de fazer 

escolhas sexuais mais seguras.  

- Os adolescentes que receberam a intervenção com os serious games 

obtiveram um aumento significativo no conhecimento sobre IST e HIV/AIDS, 

habilidades de negociação de preservativos, atitudes de abstinência e autoeficácia 

no uso de preservativos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 .  D I S C U S S Ã O  
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6.1 Discussão dos resultados principais 

 

A partir dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para a realização 

dessa revisão sistemática, foram selecionados e incluídos sete estudos clínicos 

controlados randomizados que totalizaram uma amostra de 1.877 participantes, com 

idade média entre 12 e 17 anos. Para efeito de comparação, os estudos continham 

um grupo de Intervenção, com uso de serious games, aplicados isoladamente ou 

associados a outras intervenções digitais; e um grupo controle, sem receber nenhum 

tipo de intervenção com serious games voltados à educação em saúde sexual na 

prevenção de IST, ou que receberam ou não outro tipo de intervenção.  

A respeito das intervenções aplicadas ao grupo de intervenção, os estudos 

incluídos de Thomas et al. (1997), Chu et al. (2015), Kwan et al. (2015) descreveram 

as intervenções utilizadas em seus estudos como jogos digitais voltados à 

aprendizagem de um conteúdo pedagógico específico ou serious games. Enquanto 

os estudos de Di Noia et al. (2004), Marsch et al. (2011), Klein e Card (2011) e 

Roberto et al. (2007) descreveram suas intervenções como um conjunto de 

atividades em formato digital destinadas à promoção do aprendizado de um 

conteúdo específico, do qual os jogos digitais faziam parte. Assim, notam-se 

diferentes denominações para intervenções com jogos digitais, anteriormente 

identificados na revisão sistemática de DeSmet et al. (2015), sobre serious games 

utilizados na promoção de saúde sexual. 

Com relação às medidas de desfecho, o estudo de Di Noia et al. (2004) 

utilizaram um instrumento de avaliação originalmente proposto por um centro de 

estudos e pesquisas em prevenção em HIV/AIDS (Prevention Program Center for 

Aids Prevention Studies (CAPS), chamado “Middle School Pregnancy/STD/HIV”, 

mas que não era destinado exatamente para a faixa etária pesquisada. Marsch et al. 

(2011) utilizaram questionários, escala e teste validados, que foram propostos e 

utilizados por outros autores em estudos anteriores (KELLY et al. 1988; GIBSON et 

al., 1992; OTTO-SALAJ et al., 1998; MALOW et al. 2001; SORENSON et al., 2001). 

Os demais estudos desenvolveram seus próprios instrumentos, ou adaptaram 

instrumentos anteriormente desenvolvidos em estudos similares. No estudo de Chu 
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et al. (2015) e Kwan et al. (2015) não houve relatos da validação do questionário 

desenvolvido para o estudo. Os métodos estatísticos variaram entre os estudos, fato 

que pode ser verificado nos quadros de resumo das principais características 

apresentados nos Apêndices B, C, D, E, F, G, H. 

A presença de grande heterogeneidade clínica e metodológica impossibilitou 

realizar a análise quantitativa dos dados por metanálise; avaliação de 

heterogeneidade foi realizada conforme o “Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Interventions”, versão 5.1.1 (Capítulo 9, seção 9.5) (HIGGINS e GREEN, 

2011). Nesse sentido, a qualidade metodológica dos estudos incluídos foi avaliada 

pelos dois revisores, utilizando-se os critérios de avaliação de risco de viés descritos 

no “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions”, versão 5.1.1. Os 

resultados da avaliação da qualidade metodológica dos estudos estão apresentados 

em discurso narrativo e no formato de tabela (Quadro 11) e figura (Figura 4).  

No item viés de seleção, o estudo de Marsch et al. (2011) foi o único estudo 

que descreveu o método de randomização (geração de números pelo computador) 

e, portanto, foi o único a receber baixo risco de viés de seleção. O estudo de 

Thomas et al. (1997) foi considerado de alto risco de viés para os itens referentes 

aos critérios de seleção, pelo fato de os participantes acessarem de forma voluntária 

os quiosques com os jogos localizados em áreas previamente escolhidas pela sua 

vulnerabilidade. Logo, julgamos que esta abordagem poderia atrair somente uma 

população homogênea, previamente motivada e interessada pelo conteúdo da 

intervenção. Além disso, a alocação dos participantes podia ser influenciada pelo 

coordenador de área de aplicação da intervenção. Alguns quiosques tinham grande 

procura, mas outros não, dependendo do carisma e motivação oferecidos pelo 

coordenador de área. O estudo não menciona a geração de sequência de alocação 

e recebeu alto risco de viés para este item, porque os participantes acessaram de 

forma voluntária os quiosques com os jogos localizados em áreas previamente 

escolhidas pela sua vulnerabilidade. Assim, exceto pelo estudo de Thomas et al. 

(2011), os demais estudos incluídos receberam risco incerto de viés, por não 

declararem a ocultação de alocação, ou ao declararem, não descreverem o método 

adotado.  
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Todos os estudos receberam baixo risco de viés para os critérios de 

performance e detecção, pois os revisores julgaram que os desfechos não eram 

susceptíveis à influência da falta de cegamento dos participantes, profissionais e 

avaliadores de desfecho.  

No critério de viés de atrito, sobre perdas e exclusão da análise, os estudos 

de Di Noia et al. (2004) e Thomas et al. (1997) receberam risco incerto de viés, pois 

não descreveram as perdas, apesar de observarmos sua exclusão da análise de 

resultados. O estudo de Roberto et al. (2007) foi considerado de alto risco de viés 

por não ter excluído de seus resultados os participantes que somente utilizaram a 

forma impressa da intervenção. Os demais estudos descrevem as perdas e sua 

exclusão da análise e receberam baixo risco de viés. 

Os dados relacionados aos protocolos dos estudos e relatos de desfechos 

primários e secundários foram especificados por todos os estudos. Portanto, todos 

os estudos receberam baixo risco de viés para o critério de viés de relato.  

Os estudos que receberam risco incerto para o item outros vieses foram: Di 

Noia et al. (2004), Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015), por utilizarem medidas de 

desfechos capazes de produzir vieses nos resultados obtidos. Assim, Di Noia et al. 

(2004) utilizaram um instrumento de avaliação que não era destinado exatamente 

para a faixa etária pesquisada. Os estudos de Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015) 

avaliaram o jogo digital MSC, mas não discriminaram o gênero dos participantes, e 

desenvolveram e utilizaram um questionário validação, tanto na avaliação realizada 

no pré-teste e no pós- teste sobre conhecimento de sexo seguro. O estudo de 

Roberto et al. (2007) apresentou diferentes formas de aplicação da intervenção, 

sendo que uma pequena porcentagem dos participantes, por não ter acesso à 

internet, recebeu uma versão impressa do conteúdo e, consequentemente, não 

utilizou o jogo digital apresentado em CD-ROM; os resultados, porém, não 

contemplaram subgrupos.  No estudo de Thomas et al. (1997) houve agendamento 

e aplicação da intervenção por um funcionário previamente treinado, porém 

frequentemente eram relatados problemas técnicos durante o uso dos quiosques. 
Somente os estudos de Marsch et al. (2011) e Klein e Card (2011) receberam risco 

baixo de viés neste item, pois não foram detectados outros possíveis vieses na 

metodologia descrita. 
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A respeito dos desfechos primários, foi observado que no estudo de Thomas 

et al. (1997) houve o aumento do conhecimento sobre sexo seguro, porém um nível 

modesto de melhorias nos escores de autoeficácia na redução de comportamentos 

de risco. Estes comportamentos são inerentes a uma complexidade de 

determinantes sociais e, assim, foi sugerida a utilização da intervenção como uma 

ferramenta auxiliar dentro de um programa de educação sexual mais amplo em 

escolas e comunidades. 

Na intervenção por computador “Keeping It Safe”, estudado por Di Noia et al. 

(2004), verificaram-se resultados positivos para conhecimento de HIV/AIDS e 

autoeficácia de redução de risco, porém não para adoção de atitudes de proteção. 

Os autores indicam a necessidade de realizar outros estudos com duração maior de 

aplicação da intervenção para alcançar melhores resultados, visto que foi aplicada 

somente uma vez, durante 30 minutos. 

No estudo de Roberto et al. (2007), dentre as 6 atividades contidas na 

intervenção, o jogo digital interativo “Choose Your Own Adventure”, apresentado em 

um CD-ROM, foi indicado como a atividade mais apreciada pelos participantes. 

Foram verificados aumentos estatisticamente significativos em quatro áreas: 

conhecimento, habilidades de negociação de preservativos, atitudes de abstinência 

e autoeficácia situacional. Entretanto, a intervenção foi considerada extensa, devido 

ao desinteresse progressivo dos adolescentes em completar todas as atividades, o 

que indicou a necessidade de uma reformulação do extenso conteúdo da 

intervenção. 

Em Marsch et al. (2011), os dados obtidos indicaram aumento nos 

conhecimentos e habilidades preditivas de redução do risco de HIV, intenções de 

reduzir comportamentos de risco, atitudes positivas em relação ao sexo seguro e 

autoeficácia no uso de preservativos. Porém, não foram observados aumentos nas 

atitudes positivas dos participantes sobre os preservativos, o que poderia ser 

explicado pelo fato de que as intervenções se concentraram mais nas habilidades de 

uso do preservativo e menos no prazer associado aos preservativos ou à falta dele.  

Na intervenção digital SiHLE avaliada por Klein e Card (2011), os resultados 

obtidos foram considerados importantes pelos pesquisadores dado o tempo curto (2 

horas) de aplicação da intervenção e o pequeno tamanho da amostra. Além disso, 
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as participantes não iniciadas sexualmente apresentaram aumento significativo na 

autoeficácia do uso de preservativo, o que indicaria maior propensão ao uso de 

preservativos quando se tornarem sexualmente ativas. Estes achados positivos 

foram atribuídos ao conteúdo e à abordagem do programa informático utilizado que 

primou em manter as especificidades culturais, linguísticas e estéticas da 

comunidade alvo. E, principalmente, pela participação colaborativa de uma equipe 

de adolescentes afro-americanas no desenvolvimento do storyboard e na revisão 

das decisões de design do multimídia.  

Os desfechos avaliados após a aplicação do serious game chinês chamado 

Making Smart Choices (MSC) por Chu et al. (2015) e Kwan et al. (2015) indicaram 

um aumento do conhecimento sobre sexo seguro, o que foi considerado 

particularmente significativo para a população estudada, dado o conhecimento 

limitado sobre o comportamento sexual saudável entre adolescentes em Hong Kong 

e à falta de ferramentas atraentes para ensinar educação sexual nesta população 

vulnerável. Os autores apresentam a necessidade de um estudo observacional em 

longo prazo para poderem avaliar a eficácia do jogo sobre as mudanças nos 

comportamentos sexuais. 

Vale ressaltar que interatividade foi uma propriedade presente em todas as 

intervenções aplicadas nos estudos incluídos. Os autores relataram que as funções 

de interatividade tiveram implicações críticas para o aumento de conhecimento, pois 

promoveram engajamento dos participantes com o conteúdo educativo, 

proporcionando maior interesse do aluno e processos de aprendizagem mais ativos. 

 

6.2 Integridade geral e aplicabilidade dessa revisão 

 

A execução dessa revisão sistemática seguiu as recomendações sobre 

revisões sistemáticas apresentadas pelo Guia de Revisões Sistemáticas de 

Intervenções da Colaboração Cochrane 5.1.1 (HIGGINS; GREEN, 2011).  
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Foi realizada ampla busca de literatura científica pelas principais bases 

eletrônicas com o propósito de selecionar, incluir e posteriormente, analisar os 

estudos relevantes e de qualidade metodológica relacionados à pergunta de 

pesquisa dessa revisão sistemática.  

Os sete estudos incluídos nesta revisão devem ser analisados com cautela, 

pois apesar de apresentarem uma amostra total de 1.877 participantes, 

apresentaram delineamento clínico e metodológico heterogêneo. Tal fato permitiu 

somente uma análise qualitativa dos achados, resultado do julgamento dos dois 

revisores na avaliação do risco de viés dos estudos. 

Não foi possível confirmar a efetividade das intervenções quanto aos 

desfechos avaliados, pois a maioria dos estudos apresentou risco incerto de viés, 

principalmente relacionado à falta de informações metodológicas. Mesmo assim, há 

indícios que apontam para a efetividade da utilização dos serious games na 

educação em saúde sexual de adolescentes, principalmente relacionados ao 

aumento de conhecimento sobre IST e HIV/AIDS. 

 

6.3 Qualidade das evidências  

 

Nenhum dos estudos obteve baixo risco de viés para todos os itens de 

avaliação da qualidade metodológica. Alguns itens relacionados ao cegamento dos 

profissionais e participantes e dos avaliadores de desfecho não influenciam os 

resultados para o tipo de intervenção utilizado nos estudos selecionados nesta 

revisão e, portanto, todos os estudos receberam baixo risco de viés para este 

domínio. Para outros domínios da avaliação, notamos a falta de descrição 

metodológica na maioria dos estudos, o que levou a incertezas sobre os possíveis 

vieses, além de dificuldade para determinar a integridade dos resultados e 

conclusões apresentados; dentre os estudos que se enquadram nesta característica 

citamos: Noia et al. (2004), Marsch et al. (2011), Klein e Card (2011), Chu et al. 

(2015) e Kwan et al. (2015). Contudo, alguns estudos trazem em sua metodologia 
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vieses perceptíveis que colocam em dúvida seus resultados, sendo eles: Thomas et 

al. (1997) e Roberto et al. (2007). 

Apesar dos vieses, as conclusões de todos os estudos incluídos nesta revisão 

sistemática trazem uma constante que sugere a eficácia e potencialidade dos 

serious games na educação em saúde sexual de adolescentes, principalmente 

relacionados ao aumento de conhecimento sobre sexo seguro e IST/AIDS. Os 

resultados sobre mudança de comportamentos foram, na maioria dos estudos, 

considerados sutis e associados ao aumento da abstinência sexual e recusa de 

sexo. A maior utilização de preservativos nas relações sexuais foi observada no 

estudo de Klein e Card (2011). 

 

6.4 Potenciais vieses no processo de revisão  

 

Seguindo as recomendações do Guia de Revisões Sistemáticas de 

Intervenções da Colaboração Cochrane 5.1.1 (HIGGINS; GREEN, 2011), 

procuramos utilizar uma estratégia de busca abrangente e com uma alta 

sensibilidade. A busca ocorreu com auxílio de uma bibliotecária, com a inclusão de 

muitas palavras-chave relacionadas aos componentes da estratégia PICO utilizada 

na construção da pergunta de pesquisa. 

Entretanto, é possível que durante a busca e seleção dos estudos, devido à 

grande variedade de denominações que existem na literatura para a intervenção de 

interesse para esta revisão, tenham ficado de fora alguns estudos de possível 

relevância. Outros fatos a serem considerados foram a limitação na busca nas bases 

de dados nos idiomas português, inglês e espanhol, e a não inclusão de estudos não 

publicados ou publicados em revistas não indexadas nas bases de dados 

pesquisadas.  
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6.5 Concordância e discordância com outras revisões 

 

A revisão sistemática e metanálise sobre intervenções para promoção da 

saúde sexual envolvendo serious games, efetuada por DeSmet et al. (2015), 

realizou a busca nas bases de dados até o fim do mês de julho de 2013 e incluiu 

estudos de serious games que mediram os efeitos sobre o comportamento ou seus 

determinantes no grupo controle, além de permitirem o cálculo do tamanho do efeito 

(efeitos aleatórios). Os critérios de inclusão e exclusão foram determinados pelas 

diferentes denominações e definições sobre jogos digitais e tipos de estudo que 

poderiam ser encontrados na literatura.  

Ao contrário da presente revisão que restringiu a busca pelos estudos sobre 

intervenções com serious games na educação em saúde sexual na prevenção de 

IST voltados a pessoas de ambos os sexos, entre 12 e 18 anos de idade, o estudo 

de DeSmet et al. (2015) abordou o tema sobre a eficácia das intervenções com 

serious games na promoção de saúde sexual de forma ampla, ou seja, incluiu 

estudos sobre prevenção de gravidez precoce, gestão de relacionamentos, 

prevenção de IST e HIV/AIDS, dentre outros. Neste estudo não houve discriminação 

de idade para os participantes dos estudos. 

Resumidamente, os sete estudos incluídos por DeSmet et al. (2015) foram: 

Brown et al. (2012), sobre o jogo digital PR:EPARe para adolescentes de 13 a 14 

anos; Marsch et al. (2011), estudo voltado a adolescentes dependentes químicos, 

entre 12 e 18 anos; Paperny e Starn (1989), sobre o jogo digital “The Baby Game”, 

para adolescentes de 13 a 18 anos;  Paperny e Starn (1989), com o jogo digital  

“The Romance Game”, para adolescentes de 13 a 18 anos; Swartz et al. (2011), 

“Midlife Women Online” , voltado a mulheres de 40 a 55 anos; Shegog et al. (2007), 

com o jogo digital “It’s your game” em estudo sobre usabilidade, voltado aos 

adolescentes dos 7o e 8o  anos escolares; e Wingood et al. (2011)  com o game 

“Sahara”, para participantes de 19 a 29 anos. 

Somente um dos estudos incluídos na revisão sistemática de DeSmet et al. 

(2015) foi incluído nesta revisão sistemática, o de Marsh et al. (2011). Já os demais 

estudos incluídos por DeSmet et al. (2015) não foram considerados elegíveis para 
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esta revisão, pois não abordavam a prevenção de IST de forma direta, mas 

exploravam questões ligadas à coerção sexual, gravidez e relacionamentos, dentre 

eles: Brown et al. (2012) e Paperny e Starn (1989);  ou  possuíam participantes na 

faixa etária acima dos 18 anos, dentre eles:  estudos de Swartz et al. (2011) e 

Wingood et al. (2011);  e o estudo de Shegog et al. (2007) que avaliou usabilidade. 

Contudo, a revisão realizada por DeSmet et al. (2015) não incluiu muitos dos 

artigos selecionados para esta revisão sistemática. Este fato poderia ser explicado 

pela grande quantidade de palavras livres que utilizamos em diferentes bases de 

dados e outros critérios de inclusão e exclusão.  

Conforme Higgins e Green (2011), a metanálise só deve ser considerada 

quando um grupo de estudos é suficientemente homogêneo em termos de 

participantes, intervenções e resultados para fornecer um resumo significativo. 

Dessa forma, diferentemente do estudo de DeSmet et al. (2015), não foi possível 

realizar metanálise nesta revisão sistemática, devido à presença de grande 

heterogeneidade entre os estudos incluídos. 

Bailey et al. (2010) realizaram uma revisão sistemática sobre intervenções 

baseadas no uso de computadores na promoção de saúde sexual. Foi uma revisão 

sistemática do tipo “guarda chuva” ou “over lap”, que abordou um tema amplo na 

promoção de saúde sexual, sem delimitação quanto ao tipo e idade dos 

participantes. A pesquisa de busca de estudos nas bases de dados ocorreu até 

novembro de 2007. Dos 15 estudos incluídos, nem todos possuíam em seu 

conteúdo jogos digitais e desfechos voltados à prevenção de IST. Os dois estudos 

identificados, Di Noia et al. (2004) e Roberto et al. (2007), foram coincidentes com os 

resultados dessa revisão. O estudo de Thomas et al. (1997) não aparece entre os 

estudos incluídos por Bailey et al. (2010), provavelmente devido aos diferentes 

descritores utilizados na busca bibliográfica e ao critério de inclusão que determinou 

o tipo de intervenção investigada. A realização da metanálise só foi possível em 

alguns grupos de intervenção, devido à heterogeneidade metodológica. 

Guse et al. (2012) realizaram uma revisão sistemática sobre intervenções 

com novas mídias digitais para a melhora da saúde sexual de adolescentes, entre 

janeiro de 2000 até maio de 2011. Dentre os estudos selecionados, quatro 

utilizavam intervenções com jogos digitais: Roberto et al. (2007), Markham et al. 
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(2009), Marsch et al. (2011), e Tortorelo et al. (2010). Em concordância com o 

estudo de Guse et al. (2012), incluímos o estudo de Roberto et al. (2007) e Marsch 

et al. (2011), mas Markham et al. (2009) era um estudo-piloto, e Tortorelo et al. 

(2010) um estudo observacional, com avaliação de desfechos primários diferentes 

dessa revisão e, portanto, foram excluídos. 

Flora et al. (2013) realizaram uma revisão sistemática sobre intervenções de 

educação sexual em adolescentes, com o objetivo de avaliar a efetividade sobre 

conhecimento, atitudes e comportamentos. A busca nas bases de dados MEDLINE 

e EBSCO foi realizada entre janeiro de 2008 até novembro de 2010.	Dentre os 13 

estudos incluídos, somente um estudo observacional (Tortorelo et al., 2010) utilizava 

jogo digital. A intervenções apresentaram grande variabilidade metodológica e foram 

realizadas em escolas. Os resultados demonstraram o aumento de conhecimento e 

melhorias com relação a atitudes e comportamentos.   

A revisão sistemática realizada por Muessig et al. (2015) continha diferentes 

critérios de inclusão e exclusão, se comparada a esta revisão, e visou 

principalmente às intervenções voltadas ao cuidado contínuo do HIV, realizadas por 

smartphones, internet e a Web 2.0, entre os anos de 2013 e 2014. Os 

pesquisadores verificaram alguns estudos em desenvolvimento e em andamento 

com intervenções voltadas para a juventude (de 9 a 14 anos), que abordavam a 

prevenção da aquisição primária de HIV/IST, entregues em dois sistemas de jogos 

pop-up (por exemplo, Playstation, Wii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .  C O N C L U S Õ E S  
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7.1 Implicações na prática da Educação em Saúde Sexual para 
adolescentes 

 

O avanço das tecnologias da informação trouxe a possibilidade de ampliar o 

alcance das intervenções na área de Educação em Saúde. Dentre essas 

tecnologias, os serious games demonstram ser recursos educacionais potenciais 

nas práticas em Educação em Saúde Sexual em adolescentes, pois aumentam a 

profundidade da interação dos participantes com o conteúdo educativo e 

proporcionam oportunidades de aprendizagem voltadas ao aumento do 

conhecimento e mudança de comportamento. Para tanto, é essencial que durante o 

desenvolvimento desses serious games exista a participação colaborativa dos 

jovens na construção do conteúdo, o que permite tornar a experiência do jogo mais 

próxima da realidade social, econômica e cultural da população alvo.  

Observamos uma grande variedade de abordagens nas intervenções dos 

estudos incluídos. Nenhuma delas foi totalmente eficaz para obter os melhores 

resultados de desfechos que objetivavam. Contudo, percebeu-se que há estratégias 

de boa qualidade que podem ser seguidas em futuras intervenções, principalmente 

aquelas que focaram nas questões culturais, étnicas e de gênero, no 

desenvolvimento de valores pessoais, na epidemiologia e fatores de transmissão 

das IST e HIV/AIDS prevalentes da população alvo. Adicionalmente, estratégias de 

promoção de desenvolvimento de habilidades de comunicação na tomada de 

decisões sexuais, no uso correto e consistente do preservativo e em 

relacionamentos saudáveis versus não saudáveis. 

A problematização e experimentação de modelos comportamentais de risco 

apresentados aos participantes nos serious games conduziu à uma reflexão crítica 

sobre os padrões de comportamento não condizentes à saúde sexual. Ao se 

estabelecer uma aproximação do conteúdo educativo da intervenção com os 

anseios e realidade dos adolescentes, propiciaram-se resultados positivos quanto 

aos desfechos avaliados. 

Portanto, cabe ao educador ou profissional da saúde, em suas práticas, 

realizar uma aproximação e um minucioso diagnóstico das características e 
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necessidades do seu público alvo antes de planejar e desenvolver sua intervenção, 

para que esta seja efetiva para cada situação apresentada.  

 

7.2 Implicações para pesquisa em Educação em Saúde Sexual para 
adolescentes 

 

Na literatura científica mundial, observam-se muitos estudos-piloto e estudos 

em desenvolvimento sobre educação em saúde sexual para adolescentes que 

possibilitarão um aumento substancial nos resultados disponíveis nos próximos 

anos. Entretanto, há necessidade de um padrão metodológico mais homogêneo 

entre os ensaios clínicos randomizados, bem como de uma descrição detalhada da 

metodologia utilizada nos estudos, para que seja possível a avaliação comparativa 

dos resultados.  

No Brasil, é necessário um maior desenvolvimento de serious games voltados 

à educação em saúde sexual de adolescentes, bem como a realização de estudos 

controlados randomizados que avaliem desfechos clínicos. Os fatores 

socioeconômicos e culturais têm grande influência na efetividade das práticas de 

Educação em Saúde e, portanto, torna-se essencial que as intervenções com 

serious games sejam apropriadas ao idioma e à realidade dos adolescentes 

brasileiros.     

A mudança de comportamento sexual de risco poderá ser melhor avaliada a 

partir da realização de estudos em longo prazo e revisões sistemáticas de estudos 

observacionais. Nesse sentido, consideramos importante que estes estudos utilizem 

medidas de desfecho, não somente baseadas em autorrelatos, mas em marcadores 

biológicos, dentre eles, dados epidemiológicos de sorologias e detecção de 

gravidez. Os dados obtidos por estes marcadores podem dar maior embasamento 

às evidências de efetividade das intervenções, principalmente com relação à 

mudança de comportamentos e adoção de hábitos seguros.  

Nos últimos anos, além dos adolescentes, outras faixas etárias apresentam-

se vulneráveis às IST e HIV/AIDS. Assim, a partir dos resultados promissores do uso 
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dos serious games em educação em saúde sexual de adolescentes e devido ao 

crescente avanço e acessibilidade das novas tecnologias, consideramos 

interessante desenvolver e estudar recursos tecnológicos semelhantes para 

promoção de saúde sexual em outras faixas etárias.       
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APÊNDICE A- Formulário de extração de dados 
 
   Data:      /      /                Revisor:  
 

Identificação do Estudo: autores, 
título, revista, ano, volume, edição 
e páginas. 

 

Métodos  

Tipo de estudo   

1. Sequência de Alocação  

2. Ocultação de Alocação  

3. Cegamento  

4. Cálculo da amostra  

5. Número de participantes 
randomizados 

 

6. Abandonos  

Participantes  

1. Critérios de inclusão  

2. Critérios de exclusão   

3. Características 
Idade 

Gênero   

Condição Cognitiva 

Etnia 

 

Intervenções  

1. Intervenção no grupo 
experimental (incluindo 
número de participantes, 
duração do tratamento) 

 



A p ê n d i c e s  | 96 

 
 

 

2. Intervenção no grupo de 
controle (incluindo número 
de participantes, nenhuma 
ou outra intervenção, 
duração do tratamento) 

 

Desfechos   

Desfechos Primários 
• Conhecimento sobre IST e 

HIV/AIDS; 
• Conhecimento sobre sexo 

seguro; 
• Autoeficácia no uso de 

preservativos; 
• Autoeficácia na mudança de 

comportamento de risco 

 

 
Desfechos Secundários 
 
• Aceitação e usabilidade 
• Efeitos adversos:         

desconforto ao jogar. 

 

Notas  

 Financiamento  
 Observações (qualquer informação 
incompleta, dúvidas, etc.) 

 

 
 
 
 
 



A p ê n d i c e s  | 97 

 
 

 

APÊNDICE B- Quadro de resumo das principais características do estudo de Thomas et al. 
(1997) 

 
Autor/ Ano 

 
Thomas et al. 1997 

 
População estudada 

 
EUA/ N= 324 / maioria entre 14-17 anos, 48% negros, 75% 
homens. 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
Grupo pós-teste (N=211) / jogo de computador “Life 
Challange”, uma sessão de 50 a 60 min. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N=324/ Grupo pré-teste (O mesmo grupo serviu de controle 
e intervenção) 

 
 
Medidas de Desfecho 

 
Aplicado questionário pré-teste e pós-teste sobre: 
Conhecimento- uso do teste de McNemar para comparação 
do pré e pós-teste. 
Autoeficácia- questionário com 5 itens (correlação inter item 
R=0.60 e alpha Cronbach’s = 0.86). 

 
 
 
Desfechos 

 
Ganhos de conhecimentos em 3 itens: 
Sexo oral seguro em homens – Pré-teste- 74%, Pós-teste- 
92% 
Sexo oral seguro em Mulheres- Pré-teste- 84%, Pós-teste- 
93% 
Risco HIV- Pré-teste- 78%, Pós-teste- 89% 
Autoeficácia na mudança de comportamentos- média de 
12 a 13 (total de 16), média de pós-teste +0,47, t teste 
r=2,18, p=0,03). 
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APÊNDICE C- Quadro de resumo das principais características do estudo de Di Noia et al. 
(2004) 

 
Autor/ Ano 

 
Di Noia et al.2004 

 
População estudada 

 
EUA / N= 205/ mulheres, entre 11 e 14 anos, média de 13,01 
anos. 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
N= 103/ receberam a intervenção com o game “Keeping It 
Safe”, em única sessão de 30 minutos. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N= 102/ receberam programas regulares já oferecidos nas 
escolas. Após a coleta de todos os dados, receberam a 
intervenção. 

 
 
Medidas de Desfecho 

 
Antes e depois da intervenção, os participantes completaram 
medidas de conhecimento relacionado ao HIV / AIDS, 
atitudes protetoras e autoeficácia para a redução do risco de 
HIV. As análises de covariância foram utilizadas para testar 
os efeitos da intervenção. 

 
 
Desfechos 

 
Foram observados efeitos sobre o conhecimento relacionado 
ao HIV / AIDS e a autoeficácia na redução de risco. O GI 
apresentou melhores resultados do pré-teste para o pós-
teste do que o GC. 
Conhecimento sobre HIV/AIDS- F (1,200) = 27.86,  
p < 0,001  
Autoeficácia na redução de riscos-  F (1,200) = 3.65,  
p < 0,05 
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APÊNDICE D- Quadro de resumo das principais características do estudo de Roberto et al. 
(2007) 
 

 
Autor/ Ano 

 
Roberto et al. (2007) 

 
População estudada 

 
EUA/ N=326/ idade média de 15 anos, 56% mulheres, 97% 
brancas. 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
N= 139/ intervenção via web mais CD-ROM. As atividades 
web foram fornecidas em impressão para aqueles sem 
acesso a computadores. Assim, foi composta por seis 
atividades oferecidas fora da escola por 7 semanas. O CD-
ROM incluía a atividade interativa “Choose your own 
adventure”. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N= 187/ pré-teste (participaram 2 escolas, uma recebeu a 
intervenção e a outra serviu como controle; só foram 
coletados dados do questionário) 

 
 
Medidas de Desfecho 

Foi aplicado questionário na escola do GC 2 semanas antes 
da intervenção e 10 semanas após a intervenção do GI. As 
questões abordavam conhecimento sobre HIV/AIDS, 
autoeficácia e negociação do uso de preservativos, atitudes, 
susceptibilidade de risco percebida, autoeficácia na recusa 
de sexo, e iniciação sexual. A análise estatística realizada 
conforme modelos mistos em 2 vias, pelo ANOVA. 

 
 
 
 
Desfechos 

 
No GI houve aumentos estatisticamente significativos versus 
GC em quatro áreas: conhecimento, habilidades de 
negociação de preservativos, atitudes de abstinência e 
autoeficácia situacional. Aumento significativo na medida de 
suscetibilidade de risco percebida entre controle versus 
intervenção (p. 01). A intervenção foi efetiva para adiar o 
início do sexo para estudantes sem experiência sexual 
anterior (OR 2,93, p. 01). Para estudantes sexualmente 
ativos a intervenção demonstrou diminuição significativa da 
quantidade de parceiros sexuais (p. 055). 
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APÊNDICE E- Quadro de resumo das principais características do estudo de Marsch et al. 
(2011) 

 
Autor/ Ano 

 
Marsch et al. 2011 

 
População estudada 

EUA/ N=56/ entre 12 e 18 anos, média de 16 anos de 
idade, homens 68% a 71%, negros  

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

Condição B- N=28/ receberam a mesma intervenção que o 
GC (Condição A) e a intervenção de Prevenção Avançada, 
com acesso ao conteúdo de conteúdo web, com 25 
módulos sobre temas relacionados ao HIV, hepatite, e 
programa de prevenção de IST.  

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

Condição A- n=28/ Prevenção tradicional de 
aproximadamente 1 hora de duração realizada por um 
educador treinado em prevenção de doenças infecciosas. 

 
 
Medidas de Desfecho 

Questionários aplicados pré e pós intervenções 
(aproximadamente 1 mês após a linha de base) e 1 e 3 
meses após a conclusão da intervenção. Foram aplicados: 
Questionário de Conhecimento de prevenção do HIV, 
Questionário do Modelo de Redução de Risco da Aids 
Revisado e Escala de Intenções Comportamentais. As 
comparações entre as condições de estudo nas 
características basais foram realizadas com ANOVA para 
medidas contínuas e testes de qui-quadrado para variáveis 
categóricas. 

 
 
 
Desfechos 

Conhecimento de prevenção de HIV:  nível basal – A- 
55%; B- 57%; e pós intervenção; A- 66% e 68% e B- 78% 
e 80%. 

Escala de Intenção comportamental- aumentos 
significativos nas duas condições nas intenções de usar 
preservativos durante o sexo (efeito de tempo: F (3,104) = 
4,93; p = 0,003). Este efeito não diferiu em todas as 
condições de estudo (grupo × efeito de tempo: F (3,104) = 
0,87; p = 0,46). 

Redução de risco da AIDS- maior compreensão sobre 
preservativos na proteção contra o HIV (efeito de tempo:  
F (3,103) = 2,76; p = 0,05). Este achado não diferiu em 
todas as condições de estudo (grupo × tempo: F (3,103) = 
0,30; p = 0,82). Ambos os grupos relataram atitudes 
significativamente mais positivas sobre o envolvimento em 
comportamentos sexuais. 
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APÊNDICE F – Quadro de resumo das principais características do estudo de Klein e Card et 
al. (2011) 

 
Autor/ Ano 

 
Klein e Card 2011 

 
População estudada 

 
EUA/ N=178/ entre 14 e 18 anos, média de 15,8 anos de 
idade, 100% negras. 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
N= 91/ participantes realizaram uma sessão de 2 horas do 
multimídia SiHLE HIV (Sisters Informing, Healing, Living, 
and Empowering), sendo que 83 completaram a avaliação 
de 3 meses. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N=87/ participantes receberam 65 minutos de uma sessão 
de educação em saúde de forma ampla, sendo 2 vídeos 
de dieta e nutrição. 79 participantes completaram a 
avaliação de 3 meses. 

 
 
 
 
Medidas de Desfecho 

 
Foram aplicados 3 questionários, antes e após as 
intervenções: satisfação do usuário e comportamentos, e 
escala de conhecimento sobre HIV, escala sobre a 
autoeficácia do uso de preservativos (validados 
anteriormente). As variáveis contínuas foram analisadas 
pelo teste t, e o chi quadrado para as variáveis 
categóricas. 

 
 
 
 
Desfechos 

 
A proporção de atos sexuais vaginais com preservativos 
(nos últimos 90 dias), para participantes sexualmente 
ativos do GI, aumentaram de M = 51% na linha de base 
para M = 71% no seguimento de 3 meses (t = 2,06, p = 
0,05); não houve diferença estatisticamente significante no 
GC. Os participantes do GI não sexualmente ativos 
relataram um aumento significativo na autoeficácia do 
preservativo (t = 2.36, p = 0.02); não houve diferença 
estatisticamente significante no GC. 
Conhecimento sobre HIV - GI- após 3 meses da média 
5,08 para 6,81; IC- 1,32- 2,12; p<0,001. GC- Após 3 
meses da média 5,29 para 5,86; IC- 0,18- 0,95; p<0,01. 
Autoeficácia no uso de preservativo- após 3 meses da 
média 27,39 para 28,84; IC- 0,33- 3,22; p= 0,11. GC- Após 
3 meses da média 26,1 para 27,30; 
IC- 0,20- 2,78; p= 0,09. 
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APÊNDICE G- Quadro de resumo das principais características do estudo de Chu et al. (2015) 
 

 
Autor/ Ano 

 
Chu et al. 2015 

 
População estudada 

 
China/ N= 788/ entre 12 e 16 anos 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
N=788/ Pós-teste: os jovens jogaram o game “Making Smart 
Choices” (MSC), composto de cinco minigames, com 
duração de uma hora cada sessão e liberdade para jogar 
quantas vezes quisessem. Posteriormente, responderam 
novamente ao questionário aplicado no pré-teste. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N= 788/ Pré-intervenção (responderam a um questionário 
com 12 questões sobre o conhecimento sobre sexo seguro) 

 
 
 
 
Medidas de Desfecho 

 
 
Foi aplicado um questionário de 12 questões de múltipla 
escolha quanto ao conhecimento sobre sexo seguro, no pré- 
teste e pós-teste. Os estudantes foram divididos em dois 
grupos: aqueles que jogaram só uma vez (G1) (N=711) e 
aqueles que jogaram mais de uma vez (G2) (N=77). Para 
análises dos dados foi utilizado o teste Wilcoxon. 

 
 
 
 
Desfechos 

 
O conhecimento sobre sexo melhorou em tamanho de efeito 
médio (0.477) em GI. Houve aumento nas atitudes positivas 
em relação ao sexo e ao relacionamento; a conscientização 
de fazer escolhas sexuais inteligentes foi relatada a partir de 
pesquisas realizadas por entrevistas estudantis. 
Conhecimento sobre sexo seguro (questões sobre 
contracepção, prevenção de IST, e autoproteção): 
G1- Pré-teste- média de 3,00, Pós-teste- média- 3.63, P 
<0,001. Tamanho do efeito- 0.449. 
G2- Pós-teste- média de 3.04, Pós-teste- média- 4.69, P 
<0,001. Tamanho do efeito- 0,688. 
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APÊNDICE H-  Quadro de resumo das principais características do estudo de Kwan et al. 
(2015) 

 
Autor/ Ano 

 
Kwan et al. 2015 

 
População estudada 

 
China/ N= 788/ entre 12 e 16 anos 

 
Grupo Intervenção (GI) 
Participantes/intervenção 

 
N=788/ Pós-teste- os jovens jogaram o game “Making Smart 
Choices” (MSC), composto de cinco minigames, com 
duração de uma hora cada sessão, com liberdade para jogar 
quantas vezes quisessem. Posteriormente, responderam 
novamente ao questionário aplicado no pré-teste. 

 
Grupo Controle (GC) 
Participantes/intervenção 

 
N= 788/ Pré-intervenção (responderam a um questionário 
com 12 questões a respeito  do conhecimento sobre sexo 
seguro) 

 
 
Medidas de Desfecho 

 
A partir dos resultados obtidos no estudo de Chu et al. 
(2015), foram avaliadas as diferenças entre os anos ou graus 
escolares (secundário 1, 2 e 3) e sobre o nível da 
capacidade intelectual dos alunos ( as escolas são 
classificadas em níveis de 1 a 3, sendo 1 o melhor nível), 
conforme o nível da capacidade intelectual de seus alunos. 
Para análises dos dados foi utilizado o teste Wilcoxon. 

 
 
 
 
Desfechos 

 
A melhoria no conhecimento sobre sexo mais seguro foi 
claramente demonstrada nas escolas de nível 1 e menos 
proeminente, mas ainda significativo, nas escolas do nível 3. 
A melhoria nas escolas de nível 2 não pôde ser confirmada. 
Conhecimento sobre sexo seguro (conforme os anos 
escolares) - foi verificado para todos os dados: n=788, pré-
teste- M=3,038, pós-teste- M=3,737, p< 0,001, tamanho do 
efeito 0,477. 
Segundo nível da escola- Nível 1- n=246, pré-teste- 
M=3,390, pós teste- M=4,407, p< 0,001, tamanho do efeito 
0,649. Nível 2- n=55, pré-teste- M=3,436, pós-teste- 
M=3,636, p- 0,297, tamanho do efeito, não houve. Nível 3- 
n=487, pré-teste- M=2,815, pós-teste- M=3,411, p< 0,001, 
tamanho do efeito, 0,422. 
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ANEXO A-  Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
UNIFESP/HSP 

 
Pesquisador(a): Elaine Zanarotti 
Depto/Disc: Cedess- Centro De Desenvolvimento Do Ensino Superior Em Saúde Profa Dra 
Ively Guimarâes Abdalla (orientador)  

Título do projeto: "SERIOUS GAMES NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL DE 
ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA ".  

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP/HSP  

Os índices crescentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) em adolescentes, exigem a adoção de medidas e ações 
preventivas em educação em saúde sexual efetivas. Neste contexto, dentre as possíveis 
estratégias educativas a serem utilizadas, destaca-se o potencial dos jogos digitais 
educativos que visam à promoção e adoção de comportamentos saudáveis, também 
conhecidos como serious games. Porém, torna- se necessária uma revisão sistemática dos 
estudos clínicos realizados com este tipo de intervenção, para o levantamento de evidências 
da efetividade deste recurso educativo na promoção de saúde e educação em saúde sexual 
de adolescentes. Objetivos: Identificar a efetividade dos serious games na prevenção de 
IST/AIDS em adolescentes, com relação ao comportamento, conhecimento, intenção 
comportamental, habilidades, atitudes e auto eficácia; analisar, se as intervenções com 
serious games na prevenção de IST/AIDS em adolescentes são mais efetivas que outro tipo 
de intervenção com a mesma finalidade. Métodos: Realização de uma revisão sistemática 
segundo as recomendações apresentadas pelo Guia de Revisões Sistemáticas de 
Intervenções da Colaboração Cochrane Seleção dos estudos: Serão selecionados os 
estudos sobre intervenções com jogos digitais voltados à prevenção de IST/AIDS em 
indivíduos com até 18 anos de idade, que se enquadrem nos critérios de inclusão e 
exclusão definidos nesta revisão. Coleta de dados: Dois revisores realizarão a extração dos 
dados e avaliação do risco de viés de forma independente. Resultados e Conclusão: Após a 
coleta dos dados, estes serão comparados em análises estatísticas e os resultados obtidos 
utilizados para formulação da conclusão sobre a efetividade da intervenção estudada e 
possíveis questões para futuros estudos  

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, 
na reunião de 16/07/2017, ANALISOU e APROVOU o protocolo de estudo acima 
referenciado. A partir desta data, é dever do pesquisador:1. Comunicar toda e qualquer 
alteração do protocolo.2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso 
ocorrido durante o desenvolvimento do protocolo.  

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local 



 A n e x o s  |106 

 

 

 

seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes. 
4. Relatórios parciais de andamento deverão ser enviados anualmente ao CEP até a 
conclusão do protocolo.  

Rua Botucatu, 572, 1o andar conjunto 14 CEP 04023-061 São Paulo - tel: 55 (11) 5571-
1062 / fax: 55 (11) 5539-7162  

Horário de atendimento: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 as 13:00hs : e-
mail:cep@unifesp.edu.br CEP No 5688140717  

São Paulo, 16 de julho de 2017 CEP N 5688140717  

   
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


