
.   

 A Obesidade é uma epidemia mundial e está entre os problemas de saúde pública mais 

relevantes. A mudança no estilo de vida está entre as estratégias para a diminuição da obesidade: 

prática regular de exercícios físicos e mudança nos hábitos alimentares.  

 A educação em saúde atual necessita de métodos didático-pedagógicos diferenciados para 

crianças e jovens que nasceram na era da tecnologia digital. 
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FLUXO DE FASES 

Desenvolvimento cooperativo para promoção de hábitos saudáveis 

O App está em desenvolvimento desde 2016, em parceria entre o 

Grupo de Prevenção Cardiovascular na Infância e Adolescência - 

PREVINA - do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e a 

Agência de Experimental de Engenharia de software da PUCRS, 

compondo a grade curricular do curso de TI  

Chamada CNPq/MCTIC Nº 016/2016  Rede SSAN América Latina  

OBESIDADE NAS ESCOLAS: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MANEJO 

Curso EAD de 

qualificação em 

prevenção da 

obesidade no contexto 

escolar 
(em desenvolvimento)  

Oficinas de Estratégias 

na Escola contra 

Obesidade 
(um evento-oficina já realizado) 

Objetivo: Desenvolver um aplicativo mobile no 

formato de “games”, que estimule e incentive 

as pessoas a melhorarem sua condição de 

saúde, tendo um estilo de vida não sedentário e 

melhor qualidade alimentar, através do 

aprendizado divertido. O aplicativo será 

integrado aos interesses do paciente, médico e 

pesquisador. Este aplicativo também terá uma 

plataforma administrativa para permitir a gestão 

das informações. Toda a solução é baseada em 

softwares livres. 

 

Método: O desenvolvimento do aplicativo 

utilizará processos na área da Engenharia de 

Software aplicados à área de Jogos 

Educacionais; as seguintes atividades serão 

contempladas no ciclo de desenvolvimento do 

software: ideação, pré-produção, protótipo, 

produção e pós-produção. O aplicativo 

apresentará as características próprias de um 

jogo quanto ao design: estética, mecânica, 

narrativa e tecnologia. O projeto contará ainda 

com uma avaliação final de especialistas para o 

aperfeiçoamento do jogo. A população alvo 

serão crianças e adolescentes.  

PREVINA APP:  

Aplicativo integrado aos recursos de 

intervenção estratégica para 

prevenção e tratamento da obesidade 
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