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Objetivos 
A realidade aumentada é uma tecnologia que 
apresenta um ambiente digital interativo, 
combinando a visualização de componentes 
ilustrativos juntamente com o mundo real 
(SOUZA et al., 2016). Esta tecnologia pode ser 
acessada com aplicativos que utilizam a 
câmera de smartphones e tablets para 
digitalização. A digitalização permite que o 
conteúdo multimídia adicional seja revelado. Os 
conteúdos podem ser vídeos, imagens, mapas, 
hiperlinks, textos e jogos. Neste sentido, esta 
tecnologia vem sendo empregada no campo da 
saúde, da aviação e no campo militar 
(GALVÃO; CARMONA; RICARTE, 2018). Na 
saúde, a realidade foi utilizada para simulações 
relativas ao processo de tratamento, através de 
recursos audiovisuais (BARILLI et al., 2011). 
Considerando estudos anteriores, o objetivo 
deste trabalho é discorrer sobre uma 
experiência de uso da realidade aumentada no 
contexto hospitalar brasileiro envolvendo 
crianças e adolescentes. 

Métodos e procedimentos 
De setembro de 2018 a agosto de 2019, 
objetos informacionais empregando a realidade 
aumentada foram demonstrados para 748 
crianças e adolescentes. Primeiramente, 
perguntava-se aos pais ou acompanhantes se 
a realidade aumentada poderia ser 
demonstrada para seus filhos ou pacientes que 
estavam acompanhando. Em seguida, 
demonstrava-se a realidade aumentada para a 
criança ou adolescente. E um terceiro 
momento, entrevistava-se a criança ou 
adolescente podendo ter ajuda de seus pais ou 
acompanhantes sobre os efeitos da realidade 
aumentada. 

Resultados 
A entrevista foi um importante indicador do 
retorno positivo das crianças e adolescentes 

em relação à apresentação da realidade 
aumentada. Muitos deles referia-se que a 
experiência foi “legal”, “interessante”, e que não 
imaginava que através das imagens existentes 
nos corredores do hospital juntamente com o 
aplicativo era possível jogar, tirar foto com 
animações e visualizar animais se 
movimentando no ambiente hospitalar através 
dos smartphones e tablets. A demonstração da 
realidade aumentada só era realizada com o 
acesso à Internet o que foi uma das 
dificuldades encontradas. Como nem todos 
tinham acesso à Internet, houve uma 
dificuldade para algumas crianças e 
adolescentes acessarem os conteúdos da 
realidade aumentada com seus próprios 
celulares. Assim, foi emprestado um aparelho 
com acesso à Internet a fim de que conhecem 
esta tecnologia. 

Conclusões 
A realidade aumentada pode ser empregada 
para facilitar a estadia de crianças e 
adolescentes dentro das unidades de saúde, 
fazendo com que as experiências sejam mais 
agradáveis, uma vez que a brincadeira é 
benéfica para atenuar a condição da 
hospitalização. Contudo, é importante que 
sejam empregadas variações de atividades a 
fim de o público tenha experiências diversas. 
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