
Estudantes criam jogo de memória abordando doenças genéticas 

devido a alterações no cromossomo X 

 

O jogo tem como objetivo auxiliar no aprendizado de algumas doenças ligadas ao cromossomo X de 
forma lúdica e divertida. 

Por ..... 
 
Estudantes do curso de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal 
de São Paulo (EPE/Unifesp) criaram um jogo de memória (X-disease game) que fala sobre doenças 
genéticas ligadas ao cromossomo X. O jogo, de autoria de Natália Teixeira e Maycon Reis, tem 
como objetivo explicar algumas doenças causadas por mutações no cromossomo X de forma 
lúdica, auxiliando os estudantes de graduação na aprendizagem.  

 
O jogo é mais uma produção da série Mendelino. Desta vez, o objetivo foi utilizar o jogo 
de memória como ferramenta de aprendizagem para os estudantes de graduação das 
áreas de saúde e biológicas. Neste jogo, são abordadas como as doenças, ligadas ao 
cromossomo X, são transmitidas de pais para filhos, além da descrição de oito doenças: 
Doença de Fabry; Distrofia muscular de Duchenne e Becker; Daltonismo, Síndrome de 
Rett, Hemofilia A, Raquitismo hipofosfatêmicos, e Retinosquise juvenil ligada ao X.  
 
Este trabalho será apresentado no Congresso Europeu de Genética Humana 
(ESHG2019), que ocorrerá nos dias 15 a 18 de junho de 2019, em Gotemburgo, na 
Suécia. Vale ressaltar que entre os milhares de resumos enviados ao ESHG2019, este 
ano, os 20 melhores trabalhos foram contemplados com ajuda de custo ao estudante 
para participação no congresso, sendo o X-disease game um deles.  A produção deste 
jogo foi coordenada pelas docentes Gianna Carvalheira, do Departamento de Morfologia 
e Genética, e Andrea Malinverni, do Departamento de Patologia, ambos da Escola 
Paulista de Medicina (EPM), cuja equipe conta com dois desenvolvedores do site, o 
Emerson Leite e o Leandro Tenório, ambos da EPE, bem como o ilustrador Sthar Mar 
Vasconcelos, do DIS, EPM. É mais um fruto do projeto de curricularização da Unidade 
Curricular (UC) de Genética Humana, que vem sendo desenvolvido desde 2016. A fase 
inicial do projeto é realizada pelos alunos de graduação da Enfermagem, durante a UC, e 
finaliza com a produção de material didático, pelos alunos de graduação de qualquer 
curso da Unifesp, seja através dos programas de monitoria, ou como atividades 
complementares, ou estágio extracurricular. Todo material produzido está sendo 
disponibilizado gratuitamente no site da Genética Humana, da Unifesp 
(http://ucgenetica.sites.unifesp.br/index.php/pt/) para qualquer segmento da 
sociedade. Divirtam-se clicando no link ou pelo QRcode abaixo. 
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