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Introdução:  A  Clínica  Ampliada  é  constituída  pelo diálogo  de  diferentes  saberes  para 
compreensão dos processos de saúde e adoecimento dos usuários que utilizam os serviços 
de saúde, além de instigar nos usuários a participação ativa no seu processo de cuidado, 
fomentando assim a elaboração do seu projeto terapêutico. Para tanto, faz-se necessário a 
construção de vínculo entre profissional e usuário  e, nesse sentido, todos os dispositivos 
que  facilitem  essa  interação  devem  ser  adotados. Objetivo:  Relatar a  experiência  do 
desenvolvimento  de  um  jogo que  facilitasse  a  compreensão  da  Clínica  Ampliada. 
Metodologia: Relato de experiência, acerca do desenvolvimento de um jogo que propiciasse 
o  entendimento  sobre  a  Clínica  Ampliada. Resultados:  Primeiramente  as  residentes 
realizaram uma revisão teórica sobre o significado de Clínica Ampliada e suas atribuições, 
bem como em atividades lúdicas e educativas que poderiam ser desenvolvidas. Terminada 
essa primeira etapa, após diversas discussões e ideias, elaborou-se o Jogo da Saúde, que 
consiste em um jogo de tabuleiro com dados, desenhado em uma cartolina com casas 
numeradas de 1 à 11, as quais possuíam perguntas sobre o tema clínica ampliada. No dia 
da apresentação, uma participante de cada um dos demais grupos foi convidada a jogar, 
podendo receber auxílio do seu grupo para responder aos questionamentos, e relacionar os 
conceitos com  as experiências vivenciadas nas unidades onde estão inseridas,  e refletir 
sobre possíveis estratégias de ações.  Conclusão:  A Clínica Ampliada apesar de discutida 
nos  meios  de  saúde  há  algum  tempo,  ainda  depara-se  na  falta  de  compreensão  e 
conhecimento  dos  profissionais  que  por  sua  vez  apresentam  dificuldade  na 
operacionalização  da  mesma.  O  desenvolvimento  do  Jogo da  Saúde  proporcionou  um 
debate  entre  as  residentes,  um  dos  objetivos  do  produto  que  foi  desenvolvido,  onde 
puderam sanar dúvidas e desenvolver novas ideias para aplicação nos campos de atuação 
com a equipe e os usuários.
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