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RESUMO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é atualmente uma das principais causas de 
morte no Brasil e no mundo. No processo de reabilitação os pacientes são 

submetidos a exercícios fisioterapêuticos baseados em repetição, que podem 
envolver pouca sensação de progresso. Concentrado nas temáticas da área de 
Interação Humano-Computador e Imagética Motora, o presente trabalho descreve 

o desenvolvimento do conceito de um jogo digital voltado à reabilitação motora de 
pacientes vítimas de AVC de forma lúdica e engajadora. Uma das hipóteses do 
trabalho é que um jogo interativo digital baseado em Imagética Motora contribui 

para o aumento do engajamento de pacientes no processo de reabilitação de 
sequelas de AVC. A pesquisa envolveu 10 sujeitos que convivem com sequelas 
causadas pelo AVC. Os sujeitos participantes tinham idade acima de 60 anos. 

Tendo como referência um estudo anterior com técnicas de Grupo Focal (n=9) e 
Análise Contextual (n=3), com idosos, sendo dois deles com sequelas de AVC, 
elaborou-se uma lista de requisitos necessários para a conceitualização do jogo 

digital. Foram utilizados inicialmente protótipos de baixa resolução com dois 
modelos distintos de interação para  o jogo – um deles com uma abordagem 
direta ao conceito de Imagética Motora e outra com o uso de narrativa com 

personagens e cenários. O objetivo foi o de verificar a receptividade dos 
participantes quanto a inclusão de atividades lúdicas à dinâmica do jogo. Os 
protótipos foram verificados junto a cinco pacientes por meio da técnica de 

Avaliação Cooperativa. Os testes apontaram preferência pela opção com 
elementos de narrativa lúdica. Com base nesses resultados foram criados 
protótipos de alta fidelidade, com conceitos aproximados ao do jogo em sua 

versão final. O protótipo de Alta Fidelidade também foi verificado junto a quatro 
pacientes por meio da técnica de Avaliação Cooperativa. Conclui-se que os 
idosos e pacientes foram receptivos à ideia de um jogo digital para reabilitação de 

sequelas causadas pelo AVC e que para o sucesso de artefatos voltados para 
esse público deve-se respeitar, acima de tudo, seus contextos, necessidades, 
expectativas e que o design centrado no usuário é uma abordagem essencial 

neste sentido. 

Palavras-chave: Design Centrado no Usuário. Reabilitação Neural. Jogos Digitais. 



ABSTRACT 

Stroke is nowadays one of the main causes of death in Brazil and worldwide. 
During the rehabilitation process, patients undergo physioterapic exercises based 

on repetition, which may cause them to feel little progress is being made. Focusing 
on themes from the areas of Human-Computer Interaction and Motor Imagery, the 
present work describes the development of a digital game concept aimed at motor 

rehabilitation to the neural rehabilitation of patients who have suffered a stroke in a 
playful and engaging way. The research hypothesizes that an interactive digital 
game based on Motor Imagery contributes to patients' raised commitment in the 

stroke sequel rehabilitation process. The research process entailed the 
investigation of 10 subjects who live with sequels caused by stroke - it was further 
established that subjects were over 60 years old. Using as foundation an initial 

survey regarding target-users' specificities, where an investigation on subject-
related aspects was carried out through Focus Group (n=9) and Contextual 
Analysis (n=3), having as subjects elderly individuals, a list with the necessary 

requirements for the conceptualization of a digital game was fleshed out. The 
initial survey also enabled the establishment of preliminary interactions for the 
formulation of game prototypes. At first, low-resolution prototypes were used, with 

two distinct interaction models for the game - one with a direct approach to the 
Motor Imagery concept, and another using a narrative with characters and scene 
settings. The goal was to verify participants' receptivity regarding the addition of 

playful activities into game dynamics. Prototypes were analyzed while being used 
by five patients, through the Cooperative Evaluation technique. The tests indicated 
a preference for option with elements in a playful narrative. Based on these results 

high fidelity prototypes were created, where concepts close to the game's final 
version were elaborated. The High Fidelity prototype was also evaluated with four 
patients through the Cooperative Evaluation technique. It was concluded that 

elderly individuals and patients were receptive to the idea of a digital game for the 
rehabilitation from sequels caused by stroke; that, for the success of devices 
aimed at these cohorts, their contexts, needs and expectations must be respected 

above all; and that user-centered design is an essential approach in that regard. 

Keywords: User-Centered Design. Neural Rehabilitation. Digital Games 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho descreve os resultados do desenvolvimento do 

conceito, diretrizes gerais e aspectos relacionados ao design visual, de um jogo 

digital destinado à terapia cognitiva/motora e reinclusão social de pacientes com 

sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Inserida no âmbito da área de 

concentração em Ergodesign e Iinha de pesquisa em Interação Humano-

Computador e Ergonomia Informacional, do curso de Mestrado Profissional em 

Design do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e desenvolvida a partir de parceria estabelecida 

entre o Laboratório de Ergodesign de Interfaces, Usabilidade e Experiência do 

Usuário (LEXUS, UFRN) e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 

Neurociências (Instituto do Cérebro, UFRN) por meio da implementação do grupo 

Neuroergodesign. 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC1), popularmente conhecido como 

derrame, é uma das principais causas de morte e disfunção motora no Brasil. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2012) a doença atinge aproximadamente 16 

milhões de pessoas no mundo e dentre os indivíduos sobreviventes, mais de 70% 

apresentam paralisia do membro superior (NAKAYAMA E COLABORADORES, 

1994). O membro parético é uma condição que dificulta sobremaneira as 

atividades da vida diária dos pacientes com AVC e é alvo principal da esperança 

de recuperação dos mesmos (BARKER E COLABORADORES, 2005; 

DROMERICK E COLABORADORES, 2006 e NICHOLS-LARSEN E 

COLABORADORES, 2008). 

                                            

1 Gagliardi (2010) conclui que o termo Acidente Vascular Cerebral (AVC) é mais conhecido, mais divulgado e 

empregado que o termo Acidente Vascular Encefálico (AVE), que não oferece benefício semântico signifi-

cativo em relação aos demais, além de ser impreciso e pouco conhecido. Por estas razões, não se justifi-

ca uma mudança na denominação da doença. Este fato, segundo Gagliardi (2010), traria apenas confu-

são no meio médico e leigo. Segundo o autor supracitado, deve-se continuar a utilizar os termos AVC e 

derrame para as doenças cerebrovasculares agudas. 
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O treinamento de reabilitação desempenha um papel crucial para a 

recuperação das sequelas do AVC e deve ser realizado diariamente, de 

preferência (XU E COLABORADORES, 2010). O objetivo do jogo objeto desta 

pesquisa é o de apresentar uma alternativa complementar à terapia tradicional de 

reabilitação, com um programa de exercícios auto-administrados que o paciente 

pode utilizar fora do ambiente clínico para suplementar a fisioterapia tradicional. 

A opção por jogos digitais tem relação com o engajamento que esse 

tipo de atividade proporciona em indivíduos de várias idades. A maior parte dos 

casos de AVC ocorre em pacientes idosos e vários estudos indicam que os jogos 

digitais podem ter um impacto positivo sobre o bem-estar e a saúde física e 

mental de indivíduos desse grupo demográfico (IJSSELSTEIJN E 

COLABORADORES, 2007). O jogo proposto pretende estimular, de maneira 

implícita, as áreas cerebrais afetadas pelo AVC através da prática da imagética 

motora. Para Jeannerod e Decety (1994) a imagética motora é definida como a 

mentalização de um movimento em que são ativadas as mesmas áreas cerebrais 

engajadas durante o movimento real. 

A pesquisa utilizou por base dados levantados em estudo preliminar 

(dados não publicados) que teve o intuito de traçar um perfil inicial dos usuários 

idosos e vítimas de AVC, especialmente em relação ao seu engajamento, 

limitações físicas e cognitivas, habilidades e predisposição quanto ao uso de 

jogos digitais e dispositivos interativos do tipo tablet. O estudo foi realizado por 

meio o uso das técnicas de Grupo Focal (EDMUNDS, 1999) e Análise Contextual 

(COOPER, REIMANN e CRONIN, 2007) e contou com a participação de 12 

sujeitos, com idades entre 64 e 94 anos, sendo que dois desses conviviam com 

sequelas causadas pelo AVC. A técnica de Grupo Focal consiste na reunião de 

um grupo de usuários, com diferentes perfis, para elencar necessidades e 

expectativas com relação ao produto/sistema. Participaram ao todo nove idosos, 

distribuídos em duas sessões. Na “Sessão I” participaram seis idosos que 

residem em abrigo privado. Na “Sessão II”, três idosos que residem em abrigo 

público. A técnica da Análise Contextual consiste na realização de uma entrevista, 

realizada em ambientes e contextos habituais dos participantes, quando expõem 

suas dificuldades e expectativas ao interagir com o aplicativo. A análise foi 
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realizada com três idosos, dois deles com sequelas causadas pelo AVC. 

A partir dos dados levantados na pesquisa anterior descrita acima, 

foram propostas as diretrizes de usabilidade do jogo, além do desenvolvimento de 

protótipos. Os protótipos desenvolvidos incluem conceitos preliminares do jogo 

visando a identificação de questões relacionadas ao seu modelo de interação e à 

jogabilidade. Estabeleceu-se como critério de avaliação tanto a compreensão dos 

contextos de uso do jogo por parte dos pacientes idosos com sequelas de AVC 

quanto as necessidades e especificidades desses usuários. A inclusão de sujeitos 

pertencentes aos público-alvo nas etapas do projeto foi essencial para o 

levantamento dos requisitos do jogo objeto desta pesquisa 

Prototipagem (HOM, 1998; PREECE, ROGERS e SHARP, 2011; 

SNYDER, 2003; SANTA-ROSA e MORAES, 2012b): Prototipagem é uma 

representação limitada de um design que permite aos usuários interagirem com 

ele e explorarem suas conveniências (HOM, 1998; PREECE, ROGERS e SHARP, 

2011; SNYDER, 2003; SANTA-ROSA e MORAES, 2012b). É uma forma efetiva 

de testar possibilidades de design que podem ajudar efetivamente os designers a 

escolherem uma dentre várias alternativas (PREECE, ROGERS e SHARP, 2011). 

Inicialmente foram desenvolvidas e testadas duas alternativas de 

modelos de interação para o jogo por meio de prototipagem em baixa fidelidade. 

A pesquisa com protótipos de baixa fidelidade contou com a participação de cinco 

pacientes idosos. Em seguida, baseado nos resultados obtidos com a 

investigação dos protótipos em baixa fidelidade, foi construído e testado um 

protótipo de alta fidelidade, contendo animações, gráficos e cores bastante 

similares aqueles que estariam em uma versão final do jogo. O protótipo de alta 

fidelidade foi testado com cinco pacientes idosos, sendo que um dos resultados 

foi desprezado por tratar-se de um teste piloto. 

Para as avaliações dos protótipos, de baixa e de alta fidelidade, foi 

utilizada a técnica de Avaliação Cooperativa. Na Avaliação Cooperativa (MONK, 

1993; SANTA-ROSA; MORAES, 2010), os participantes são convidados a 

interagir com o sistema durante a realização de tarefas estabelecidas pela equipe 

de pesquisa. São estimulados a verbalizar seus pensamentos e opiniões a 
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respeito da utilização do sistema e dos elementos de interface gráfica, expondo 

suas impressões e expectativas. Após as avaliações foi ainda realizada uma 

entrevista semi-estruturada que buscava investigar aspectos subjetivos da 

interação. 

Com base nos resultados obtidos, elaborou-se uma lista de 

recomendações de design para jogos digitais de programas de reabilitação de 

sequelas neurológicas causadas pelo AVC voltados a usuários idosos. 
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1  REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1  Interação Humano-Computador (IHC) e Usabilidade 

Para Santa-Rosa e Moraes (2012b), a Interação Humano-Computador 

(IHC) é um campo de estudo interdisciplinar que tem como objetivo geral entender 

como e por que as pessoas utilizam, ou não, a tecnologia da informação, tendo 

como objetivo principal o desenvolvimento de interfaces interativas que 

privilegiem a eficácia e proporcionem uma boa experiência para o usuário.  

Para Preece, Rogers e Sharp (2011) o design de interfaces interativas 

– ou design de interação - é definido como uma abordagem multidisciplinar 

voltada para o desenvolvimento de produtos interativos que darão suporte às 

atividades do dia a dia das pessoas, ao modo como se comunicam e trabalham. 

Não existe design adequado ao usuário enquanto seus requisitos ou 

necessidades não são atendidas (UNGER; CHANDLER, 2010). Cooper, Reimann 

e Cronin (2007) ressaltam que é primordial entender os usuários, suas 

necessidades, motivações e contextos no intuito de desenvolver produtos 

interativos adequados. 

No âmbito do IHC, a usabilidade ou a facilidade com que os sistemas 

são utilizados pelos usuários no contexto de cenários ambientais específicos 

(SANTA-ROSA e MORAES, 2012b) ganhou particular importância especialmente 

a partir da década de 1990, com a a popularização da Internet. Para Nielsen e 

loranger (2007) a usabilidade é determinante para o fracasso ou sucesso de um 

sistema. Para Kuniavsky (2003), sistemas com boa usabilidade também são 

funcionais, eficientes e desejados pelos usuários. 

Uma estética adequada parece ter influência na percepção da 

usabilidade do sistema (PREECE; ROGERS; SHARP, 2011). Segundo Cooper, 

Reimann e Cronin (2007), as interfaces visuais devem ser esteticamente 

funcionais. Para Badre (2002), entretanto, os desenvolvedores de IHC, em geral, 

são conservadores com a expressão estética no design de interfaces para os 

usuários. Ao contrário do que se imagina com frequência, obedecer a princípios 

de usabilidade não significa seguir um conjunto de regras castradoras do 
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processo de criação, ou fazer com que as peças interativas sejam todas similares 

entre si (SANTA-ROSA; MORAES, 2012b). O design visual colabora na qualidade 

das experiências cognitivas e na satisfação do usuário ao manipular uma 

interface, especialmente quando respeitado o princípio da simplicidade (BADRE, 

2002). Segundo Norman (1988), as tarefas devem ser simples para minimizar a 

quantidade de etapas necessárias para sua execução e permitir a solução 

facilitada de possíveis problemas.  

Embora a usabilidade também esteja relacionada com a clareza com 

que as opções de interação são apresentadas, o princípio da visibilidade é 

constantemente violado (NORMAN, 1988). Nielsen e loranger (2007) também 

destacam que o status operacional de um sistema deve ser aparente para o 

usuário. Para Shneiderman (1998) toda e qualquer ação do usuário requer uma 

resposta do sistema, mesmo que seja para informar que a solicitação está sendo 

processada. 

1.2  A Experiência do Usuário 

O engajamento em diversas atividades, inclusive em exercícios de 

reabilitação, pode ser explicado pelo conceito de Experiência do Usuário (UX). A 

Experiência do Usuário está relacionada com a percepção do indivíduo enquanto 

usuário de um produto, sistema ou serviço e com o prazer e a satisfação 

evocados no contato com este artefato (PREECE, ROGERS e SHARP, 2011). O 

conceito congrega tanto os aspectos subjetivos atribuídos à interação humano-

computador como a percepção de uma pessoa a respeito de aspectos de 

usabilidade e facilidade para alcançar seus objetivos. Para Kiili e colaboradores 

(2012) as experiências subjetivas de usuários de jogos digitais é o fator central 

para explicar o seu engajamento nesse tipo de atividade.  

A Experiência do Usuário é vital para todos os tipos de produtos e 

serviços e, se não for positiva, as pessoas provavelmente não os usarão mais 

(GARRETT, 2010). É preciso estar ciente, todavia, que não se cria a Experiência 

do Usuário propriamente, mas sim as condições para que ela seja evocada 

(PREECE, ROGERS e SHARP, 2011).  

A respeito do relacionamento do idoso com a tecnologia, o senso 
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comum é de que existe aversão ou falta de interesse sobre o tema e que os 

idosos não se sentem à vontade com a tecnologia ou, ainda, que preferem formas 

mais tradicionais de se comunicarem e interagirem. Entretanto, estudos apontam 

que a maior parte dos idosos tem atitude positiva com relação ao computador 

(GILLY e ZEITHMAL, 1985) e que a tecnologia é bem recebida pelos idosos 

quando há uma percepção de benefícios reais com a sua adoção (ROGERS, 

MAYHORN e FISK, 2004). Uma das estratégias para que um produto ofereça 

funcionalidades mais adequadas às necessidades dos usuários é considerar, 

durante as fases de projeto e concepção, as especificidades dos usuários-alvo e 

os contextos envolvidos. De outra forma, pode haver prejuízo na Experiência do 

Usuário, resultando em frustrações e abandono de uso. Para Flores e 

colaboradores (2008) interfaces que induzem a tarefas enfadonhas produzem 

uma redução significativa na motivação dos pacientes, fato não restrito aos 

usuários idosos, mas também a usuários de qualquer faixa etária.  

Para Nielsen (2002), os idosos muitas vezes têm interesse em novas 

tecnologias, como a Internet, o que lhes permite outras formas de comunicação 

ou se manterem informados, todavia, a maior parte do material, principalmente 

aqueles acessados via internet, geralmente é produzida por designers jovens, que 

frequentemente assumem que os usuários têm a mesma faixa etária, com visão 

ótima e controle motor apurado. 

1.3  Design de Jogos Digitais 

O desenvolvimento de jogos digitais é uma atividade multidisciplinar 

que envolve basicamente três áreas: o projeto de design do jogo digital, a arte e a 

programação (BREYER E COLADORADORES, 2008). Para Kiiki e colaboradores 

(2012), os elementos básicos que compõem o jogo digital são: mecânica, história, 

estética e tecnologia. Segundo Ferrara (2012), não se deve projetar um jogo 

digital no intuito de que seja divertido, mas sim, desenvolver os mecanismos para 

que este sentimento surja da interação do jogador com o jogo.  

Para Knowles (2012) a experiência evocada por um jogo vai além 

daquela proporcionada pela interação de um jogador com a interface, estende-se 

ao modo como o jogo é descrito à terceiros ou como outros reagem ao verem 
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uma usuário interagindo com um jogo. Para Ferrara (2012), as pessoas engajam-

se em jogos digitais porque elas valorizam as experiências. Ressalte-se que 

termos qualitativos, como ‘divertido’, agradável, etc. são relativos e dependem de 

contextos culturais variados. Além disso, jogos que pretendem funcionar como 

terapias cognitivas/motoras e de inclusão social não necessariamente precisam 

ser divertidos para engajar os usuários em suas atividades, posto que muitas 

vezes os usuários são atraídos principalmente pela possibilidade de melhoria de 

sua saúde e qualidade de vida. Todavia, ressalta-se que a necessidade de prover 

experiências positivas é sempre um aspecto fundamental para o engajamento dos 

usuários.  

Para Knowles (2012) a gestão da frustração é vital para o design de um 

jogo digital. É preciso equilibrar os desafios e habilidades do jogo, criando níveis 

de dificuldades dinâmicos – de acordo com as capacidades e limitações 

demonstradas por cada jogador. Ferrara (2012) propõe que a experiência ideal de 

um jogo digital é formada pela minimização simultânea de duas variáveis, 

frustração e tédio (Gráfico 1), afirmando que um jogo não deve ser nem tão difícil 

a ponto de ser intransponível, nem tão fácil a ponto de gerar falta de interesse. 

 

Gráfico 1. Gráfico da experiência ideal em jogos digitais (FERRARA, 2012). 

Para Eisner (1989), a utilização de imagens no ambiente de jogos 

digitais – cenários e personagens – requer a compreensão da experiência de vida 

do expectador, para criar uma interação adequada entre a imagem e mensagem a 

ser transmitida. Knowles (2012) afirma que jogadores se relacionam melhor com 

personagens apresentados em avatares com características humanas, 
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estabelecendo mais vínculos emocionais e melhorando a experiência geral no 

jogo. Para Gomes e colaboradores (2012), a criação de personagens para jogos 

digitais é uma preocupação recente e pouco explorada academicamente. Para 

Eisner (1989), a figura de um personagem humano é a imagem mais universal a 

ser trabalhada numa narrativa, em que seus gestos e expressões corporais 

formam um vocabulário não-verbal compreendido pelo expectador. 

1.3.1  Motivação para jogos digitais em idosos e pacientes com sequelas 
de causadas pelo AVC 

Segundo Whitcomb (1990) vários estudos têm demostrado a melhoria 

da habilidades perceptuais e motoras em idosos que utilizam jogos digitais, 

principalmente com relação à coordenação olho-mão, destreza e coordenação 

motora fina, além de estimular a imaginação e outros processos mentais 

(WHITCCOMB, 1990). Diferentemente da literatura, ou mesmo das narrativas 

visuais no cinema, teatro ou TV, em que o cérebro trabalha quase que apenas 

reconstruindo fragmentos da narrativa, usando o que se chama de imaginação 

hermenêutica - baseada na interpretação - nos jogos digitais utiliza-se mais a 

chamada imaginação pragmática, uma vez que a ação tem influência direta nos 

eventos seguintes e, consequentemente, no desenvolvimento de uma narrativa, 

que é construída em tempo real com participação ativa do jogador (DA LUZ, 

2010). 

Segundo Da Luz (2010), a constante exposição de elementos na 

interface visual, como os itens que o jogador possui no jogo (apresentados em um 

‘inventário’ por exemplo), a saúde de seu avatar, sua pontuação e outros fazem o 

jogador sempre focalizar a atenção na interface, aumentando a sensação de 

imersão. Com relação ao nível da linguagem gráfica, segundo Da Luz (2010), por 

mais realistas que sejam os gráficos de um jogo, há sempre aspectos que 

remetem à irrealidade. Isto ocorre não só em função da qualidade gráfica da 

representação de objetos ou personagens, mas também ao seu movimento e 

outros aspectos.  

Outro aspecto observado em idosos que usam jogos digitais é o 

sentimento de sucesso e realização, que têm uma influência direta sobre o 
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autoconceito do participante (WHITCOMB, 1990). Diversos trabalhos têm 

demonstrado que os jogos digitais podem dar a adultos mais velhos uma visão 

mais positiva da vida e podem também ajudar os idosos no desenvolvimento do 

bem-estar emocional e autoestima (BURDICK e KWON, 2004). 

Flores e colaboradores (2008) elaboraram um conjunto de critérios 

para a concepção de jogos para idosos e para reabilitação de pacientes com 

sequelas neurológicas provocadas de AVC (Quadro 1). O jogo ideal para ser 

utilizado na reabilitação de sequelas neurológicas provocadas de AVC em 

pacientes idosos deve satisfazer os critérios listados em ambas as colunas. 

 

Critérios para Reabilitação de 
pacientes com sequelas causadas 

por AVC em jogos digitais 

Critérios para 
o entretenimento de idosos 

com jogos digitais 

• Adaptabilidade ao nível de habilidade 
motora; 

• Tarefas significativas; 

• Feedback apropriado; 

• Terapia adequada; 

• Foco nas atividades do jogo, 
não nos exercícios. 

• Desafio cognitivo adequado; 

• Objetivo e interfaces simples; 

• Feedback motivacional; 

• Elemento de atividade social; 

• Adequação do gênero; 

• Adaptabilidade de desafios; 

• Sensibilidade à diminuição de 
acuidade sensorial e respostas 
mais lentas. 

Quadro 1. Critérios de design de jogos para programas de reabilitação de AVC servindo idosos 

usuários (FLORES E COLABORADORES, 2008). 

1.4  Design Centrado no Usuário (DCU) 

O Design Centrado no Usuário (DCU) é o termo utilizado para 

descrever o processo de design no qual as necessidades dos usuários e seus 

contextos de uso são considerados durante o processo de desenvolvimento de 

determinado artefato interativo (NORMAN, 1988). Badre (2002) afirma que os 

designers devem estar atentos aos usuários, aos locais onde eles se encontram 

no momento da interação e ao tipo de tarefa que dever ser desempenhada. 

Cooper, Reimann e Cronin (2007) complementam que um dos aspectos mais 
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importantes é identificar os objetivos reais dos usuários, afirmando que não é 

possível elaborar um design adequado sem antes identificar os objetivos e as 

necessidades dos usuários. Para Kuniavsky (2003) o respeito às limitações e às 

habilidades do usuário é um dos aspectos mais importantes de um artefato 

interativo. 

Para Norman (1988), o Design Centrado no Usuário envolve, entre 

outros aspectos, a simplificação da estrutura de tarefas, que deve respeitar o 

modelo mental dos usuários - fazendo com que as informações apareçam em 

uma ordem natural e lógica (NIELSEN, 1993) - e terem suas possiblidades de 

interação e status visíveis, criando mecanismos para prever possíveis erros que 

possam ser cometidos pelos usuários. Para Nielsen (1994), tornar as ações e 

opções visíveis e facilmente recuperáveis quando necessário minimizam a carga 

na memória do usuário. Interfaces que levam em consideração seus usuários 

devem apresentar uma interação consistente. A necessidade de consistência 

deriva do fato de que as pessoas aprendem por repetição (BADRE, 2002). A 

consistência possibilita, ainda, que os usuários identifiquem um determinado 

padrão que já foi usado ao longo do aplicativo (SHNEIDERMAN, 1998) ou em 

experiências anteriores, por meio de modelos que se estabeleceram como 

convenções (NIELSEN E LORANGER, 2007). O respeito à consistência é 

essencial porque é mais fácil reconhecer um padrão que já fora usado ao longo 

de todo o aplicativo do que adotar um novo comportamento a cada interação 

realizada na interface (NIELSEN E LORANGER, 2007). 

1.5  Teoria do Flow  

O Flow é uma teoria proposta por Csikszentmihalyi (1990) para 

descrever o estado de concentração e imersão em uma atividade ou situação - 

um estado em que “nada mais parece importar”. Para que o estado de Flow se 

estabeleça é necessário que ocorra um equilíbrio entre o desafio e habilidade do 

usuário (Gráfico 2). Caso a tarefa seja muito fácil ou muito difícil, o estado Flow 

pode não ocorrer de forma satisfatória. 
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Quadro 2. Estabelecimento do estado de Flow, segundo Csikszentmihalyi (1990) 

O conceito de Flow foi empregado também por Ferrara (2012) para 

explicar o estado de imersão que os jogadores experimentam ao “não 

perceberem o tempo passar”. Segundo Ferrara (2012), o estado de Flow ocorre 

quando o usuário domina a interface e se preocupa apenas com os desafios que 

o próprio jogo apresenta, que não devem ser tão instransponíveis a ponto de 

causar frustrações, nem tão fáceis a ponto de gerar um sentimento de tédio.  

Cooper, Reimann e Cronin (2007) mencionam, ainda, que um software 

deve antecipar-se e resolver problemas sem importunar o usuário com 

mensagens e solicitações em demasiado, caso contrário os usuários não serão 

capazes de se concentrar plenamente na atividade e, por consequência, não 

atingirão o estado de Flow. 

1.6  Relação dos idosos com tecnologia 

A opção pelo tablet como suporte para o jogo no presente trabalho se 

deu pelo fato do tamanho de tela desses equipamentos poder acomodar gráficos 

maiores, que exigem menos esforço visual e habilidade de coordenação motora 

fina, ao contrário de smartphones, que embora apresentem capacidade similar de 

interação, geralmente possuem telas menores e requerem habilidade motora e 

capacidade visual ligeiramente mais apuradas. De acordo com Rogers, Mayhorn 

e Fisk (2004), os designers devem compreender as habilidades de controle motor, 

percepção visual e as capacidades cognitivas dos seus usuários e, em especial, 

como estas habilidades mudam em função da idade. 
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Para Scialfa, Ho e Laberge (2004) uma preocupação que deve ser 

levada em consideração a respeito de aparelhos touch screen é a dificuldade que 

os idosos podem apresentar em manipular elementos na tela, especialmente pelo 

comprometimento da coordenação motora fina. Os idosos também fazem mais 

movimentos corretivos secundários quando tentam apontar para um alvo na tela. 

Além disso, idosos podem apresentar uma perda de sensibilidade em várias 

partes do corpo, incluindo os pés, lábios, dedos e da região do dermatoglifo. 

Ijsselsteijn e colaboradores (2007) reforçam que alvos e elementos pequenos que 

se movimentam na tela são conhecidos por serem de difícil interação para 

pessoas idosas e que devem ser evitados. 

Idosos também podem experimentar uma redução natural na 

percepção visual ocasionada por mudanças nas estruturas oculares (SCIALFA, 

HO e LABERGE, 2004). A redução na capacidade de variar o tamanho da pupila 

diminui a captação de luz e, uma vez que tablets são equipamentos que podem 

ser transportados com facilidade para ambientes diversos, internos ou externos, a 

questão traz novos desafios para os designers. A redução da capacidade e 

acuidade visual também pode tornar mais difícil a percepção de pequenos 

elementos em uma tela, comprometer a leitura de instruções ou legendas com 

tipografia de tamanho reduzido ou dificultar a localização de informações em telas 

visualmente complexas (IJSSELSTEIJN E COLABORADORES, 2007).  

Uma outra dificuldade que os idosos podem enfrentar diz respeito a 

acuidade auditiva, importante posto que diversos equipamentos interativos fazem 

uso do som para alertar os usuários e fornecer feedbacks em seu funcionamento. 

O ideal seria que feedbacks auditivos fossem acompanhados de contrapartidas 

visuais claras. 

Jogos digitais também devem considerar o declínio na memória 

operacional dos idosos, uma das funções executivas coordenadas pelo córtex 

pré-frontal. De acordo com Iida (2005), a memória operacional tem a capacidade 

de reter as informações por períodos de 5 a 30 segundos, ao cabo dos quais, são 

esquecidas. 

Todas essas limitações associadas com idosos podem ser amplificadas 
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devido às sequelas motoras, sensoriais e cognitivas do AVC. 

1.7  Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como 

“derrame”, é causado pela interrupção do fluxo sanguíneo em determinadas áreas 

do cérebro, quando uma artéria fica bloqueada ou se rompe por diferentes razões: 

má formação arterial cerebral (aneurisma), hipertensão arterial, cardiopatia, 

tromboembolia (bloqueio da artéria pulmonar). Com a limitação no aporte de 

oxigênio e nutrientes, as áreas afetadas podem sofrer um processo de morte 

neuronal e serem comprometidas irreversivelmente. 

As sequelas neurológicas de pacientes que sobrevivem a um AVC 

podem influenciar de maneira contundente a sua qualidade de vida e autonomia. 

As sequelas mais frequentes são dificuldades na fala e paralisia de parte do 

corpo. Cada hemisfério cerebral controla o lado oposto do corpo, dessa forma, 

danos que ocorrem no lado direito do cérebro causam problemas no lado 

esquerdo do corpo e vice-versa. Entretanto, são muito comuns, também, sequelas 

cognitivas e sensoriais. 

Uma das sequelas mais frequentes é a paralisia de partes do corpo, 

ocasionando membros paralisados ou membros paréticos. O membro parético é 

uma condição que dificulta sobremaneira as atividades da vida diária dos 

pacientes com AVC e é alvo principal da esperança de recuperação dos mesmos 

(BARKER E COLABORADORES, 2005; DROMERICK E COLABORADORES, 

2006; NICHOLS-LARSEN E COLABORADORES, 2008). 

A OMS (2003) divide o AVC em dois tipos: o Isquêmico e o 

Hemorrágico. O isquêmico ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo 

em uma parte do cérebro. Já o AVC hemorrágico é caracterizado por hemorragia 

causada pela ruptura de um caso sanguíneo. O AVC isquêmico é mais 

prevalente, ocorrendo em cerca de 80% dos casos. 

Um dos principais fatores de risco para o AVC é a idade, posto que 

65% dos casos de AVC acontecem em indivíduos acima dos 65 anos (ROGER E 

COLABORADORES 2011). A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) 
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destaca, ainda, que questões relacionadas ao estilo de vida estão diretamente 

relacionadas aos riscos de ocorrência de AVC – altas taxas de colesterol e 

triglicérides, tabagismo, presença de doenças cardíacas, diabetes e 

sedentarismo. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), de um modo 

geral observa-se que alguns pacientes recuperam-se plenamente após um 

episódio de AVC, enquanto que outros, todavia, podem conviver com sequelas 

que se apresentam em diferentes graus de severidade e abrangência. A idade é 

fator relevante quando se analisa seu contexto de recuperação, posto que 

problemas adicionais, comuns aos idosos, como problemas cardíacos, 

circulatórios e psicólogos, podem ter impacto negativo no tratamento. Além da 

extensão do dano tecidual decorrente do AVC, a recuperação funcional depende 

também da qualidade do tratamento de reabilitação. Vários estudos indicam que a 

introdução não tão precoce de rotinas de reabilitação com tarefas repetitivas de 

alta intensidade são benéficas para recuperação motora do membro paralisado 

(BARRECA E COLABORADORES, 2003; PEPPEN E COLABORADORES, 

2004). Apesar desse conhecimento, normalmente os pacientes com AVC passam 

a maior parte do dia em inatividade (BERNHARDT E COLABORADORES, 2007, 

2008). 

Um dos pontos mais importantes refere-se a motivação desse paciente 

e o seu engajamento à terapia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2003), a participação engajada do paciente, bem como o apoio da família, 

representa um dos fatores mais importantes em seu processo de recuperação. 

1.7.1  Tratamento de AVC e movimento da mão 

O processo de reabilitação do AVC é, em geral, obtido por meio do 

trabalho com uma sequência de exercícios progressivos, que seguem o padrão 

do desenvolvimento motor adquirido por crianças nos primeiros meses de vida 

(OMS, 2003). 

Nesse processo, é dada prioridade ao controle do movimento do tronco 

superior, ombro, tronco inferior e quadril (membros proximais). Em seguida são 

trabalhados os membros mais distantes do tronco (membros distais). Desta 
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maneira, o último estágio do processo de reabilitação de um paciente deve 

concentrar-se no movimento voluntário da mão – apenas quando os movimentos 

de ombro e cotovelo tiverem sido reestabelecidos (OMS, 2003). 

O tratamento de reabilitação do paciente de sequelas AVC facilita o 

reaprendizado motor das atividades do dia-a-dia e capacita o sujeito para a vida 

independente. Ao longo do processo é importante que o paciente receba 

estímulos sensoriais claros – informações verbais curtas e diretas – com duração 

suficiente para que as instruções sejam compreendidas. A Organização Mundial 

da Saúde recomenta ainda que o paciente seja solicitado a imaginar os 

movimentos antes de tentar executá-los de fato (OMS, 2003).  
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1.8  Plasticidade Cerebral 

Vários trabalhos demonstram que o treinamento com a imagética 

motora é eficaz em promover plasticidade em áreas motoras corticais (SHARMA 

E COLABORADORES, 2006; DE VRIES e MULDER, 2007). 

A plasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se reorganizar e 

formar novas conexões entre os neurônios. Além de fatores genéticos, a 

plasticidade é influenciada pelo ambiente em que a pessoa está inserida, suas 

experiências e aprendizado (SHELTON, 2013). 

1.9  Imagética Motora 

Imagética Motora é definida como a execução mental de um 

movimento sem envolvimento de qualquer ativação muscular (LOTZE e 

HALSBAND, 2006) e que pode ser experimentada por qualquer pessoa com um 

mínimo de treinamento (JEANNEROD e DECETY, 1994,). De acordo com 

Jeannerod e Decety (1994) a Imagética Motora representa o acesso consciente à 

intenção de movimento, que é realizada inconscientemente durante a preparação 

do mesmo. Destaca-se, de modo geral, que o processo de Imagética Motora 

independe da habilidade de execução do movimento (LOTZE e HALSBAND, 

2006). Todavia, está sujeita às mesmas restrições biomecânicas que limitam o 

movimento do membro real (LAMEIRA E COLABORADORES, 2009, PARSONS, 

1987). 

A hipótese de que a Imagética Motora compartilha os mesmos 

mecanismos cerebrais envolvidos na preparação de um movimento real é 

confirmada por diversos estudos (DECETY, 1996). Decety (1996) verificou, por 

exemplo, que o tempo necessário para execução de um determinado movimento 

é similar àquele executado por Imagética Motora. Ainda, à medida que uma tarefa 

se torna difícil de ser executada, o tempo envolvido na Imagética Motora também 

tende a aumentar. Este fato sugere que a Lei de Fitts (FITTS, 1959), que 

estabelece que quanto mais difícil um movimento é de ser realizado, mais tempo 

é necessário para sua execução, também se aplica ao conceito de Imagética 

Motora. Nielsen e loranger (2007) ressaltam que, no contexto de IHC, a lei de Fitts 
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estabelece que quanto mais distante um determinado alvo da tela está em relação 

ao elemento indicador (seta do mouse ou o dedo do usuário), mais tempo será 

necessário para selecioná-lo e que quanto maior o tamanho do alvo numa 

interface, mais fácil e rápido será de acioná-lo. 

Para Mizuguchi e colaboradores (2012), tarefas que envolvem rotação 

mental da mão - quando os sujeitos observam mãos posicionadas em variados 

ângulos e são solicitados a identificar a lateralidade da mão representada – 

tendem a demandar mais tempo para serem imaginadas porque, provavelmente, 

os sujeitos precisam projetar movimentos rotatórios nas mãos imaginadas a fim 

de se chegar à resposta apropriada. 

Os efeitos da Imagética Motora podem ser mais amplos que os acima 

abordados, e há vários estudos que demonstram que a imagética motora pode 

influenciar não apenas a habilidade motora, mas também na força muscular e na 

flexibilidade das articulações. Vários estudos demonstram a melhoria da 

performance esportiva em atletas que realizaram treinamentos por meio da 

Imagética Motora (MIZUGUCHI E COLABORADORES, 2012). 

De acordo com Mizuguchi e colaboradores (2012), a Imagética Motora 

é dividida em dois tipos, de acordo com modalidade sensorial utilizada – 

Imagética Motora Visual, aquela normalmente relacionada às atividades que são 

imaginadas em terceira pessoa, e a Imagética Motora Cinestésica, quando 

corresponde às ações imaginadas sob a perspectiva de primeira pessoa. 

A presente pesquisa propõe a aplicação do conceito de imagética 

motora sinestésica em um jogo digital baseado em movimentos implícitos da 

própria mão durante a discriminação da lateralidade de uma figura da mão 

apresentada em posições variadas (PARSONS, 1994) (Figura 1). 
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Figura 1. Estudos de Parsons (1994) sobre a definição da lateralidade de ilustrações de mãos (di-

reira e esquerda) em posições distintas e em rotações incrementadas em 30º serviram de base 

para a criação dos obstáculos do jogo 

 

Um estudo realizado por Saimpont e colaboradores (2009) envolvendo 

Imagética Motora e tarefas relacionadas à discriminação da lateralidade da mão 

concluiu que os idosos conseguiram realizar as atividades com acertos similares a 

sujeitos mais jovens, todavia levando mais tempo para executá-las. Para 

Mizuguchi (2012) mais estudos ainda são necessários para se determinar os 

efeitos da idade no processo de Imagética Motora. 
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2  MÉTODOS E TÉCNICAS 

2.1  Tema 

Interação Humano-Computador e Imagética do Movimento no 

desenvolvimento de jogo digital para reabilitação motora. 

2.2  Problema 

De um modo geral observa-se que as vítimas de AVC perdem 

autonomia, com prejuízo na capacidade de escrever ou de realizar atividades 

básicas da vida diária, como cuidar da própria higiene. No processo de 

reabilitação funcional o paciente é submetido à exercícios fisioterapêuticos que 

são, em geral, baseados em repetição de tentativas de movimentos. Geralmente, 

a recuperação é lenta e há sensação rotineira de pouco progresso. O 

engajamento e a motivação do paciente com a terapia é um desafio enfrentado 

pelos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros profissionais envolvidos 

no processo de recuperação. 

2.3  Objeto de Pesquisa 

A relação de idosos com sequelas decorrentes de AVC com a 

tecnologia de um modelo geral e, mais especificamente, com jogos digitais. 

2.4  Objetivos 

A seguir são apresentados os objetivos da pesquisa: 

2.4.1  Objetivo Geral 

Desenvolver um jogo eletrônico baseado em imagética motora 

cinemática para auxiliar na reabilitação neurocognitiva de pacientes idosos 

vítimas de AVC. 
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2.4.2  Objetivos Específicos 

• Identificar restrições e limitações físicas-cognitivas e motoras em idosos e 

pacientes com sequelas causadas pelo AVC; 

• Verificar a receptividade de idosos aos jogos digitais e aos artefatos 

interativos (tablets); 

• Identificar aspectos de usabilidade relevantes aos usuários-alvo; 

• Formular recomendações de design para o design de jogos digitais 

voltados à idosos e à reabilitação neural de pacientes com sequelas 

causadas pelo AVC. 

2.4.3  Objetivos Operacionais 

• Selecionar amostras – pessoas acima de 60 anos e pacientes com vítima 

de AVC; 

• Desenvolver formulários; 

• Aplicar as técnicas de Análise Contextual e Grupo Focal para elucidar 

especificidades relacionadas à interação entre idosos e a tecnologia;  

• Desenvolver testes com protótipos de baixa fidelidade para validar a opção 

mais adequada para o jogo; 

• Realizar testes de interfaces, de cenários e personagens por meio de 

protótipos de alta fidelidade. 

2.5  Justificativa 

Segundo o IBGE (2013), em 2060 os idosos no Brasil serão 26,7% da 

população. Esta nova realidade demográfica vai representar uma mudança 

substancial nas prioridades de investimento público no Brasil, notavelmente na 

área da previdência social e da saúde. Devido a essa mudança demográfica, 

espera-se um aumento na incidência de casos de AVC, tendo em vista que 65% 

dos casos de AVC acontecem em indivíduos acima dos 65 anos (ROGER E 

COLABORADORES, 2011). 

Atualmente, um grande número de estudos indica que os jogos digitais 
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podem ter um impacto positivo sobre o bem-estar e a saúde física e mental dos 

idosos (IJSSELSTEIJN E COLABORADORES, 2007). Contudo, para que essas 

ações sejam bem-sucedidas é necessário considerar o contexto de uso e as 

limitações desses usuários, suas necessidades e motivações, como discutido 

anteriormente.  

É necessário, portanto, para o desenvolvimento dessas ferramentas, 

uma abordagem de Design Centrado no Usuário (DCU), em que os contextos e 

limitações do público-alvo podem ser levados em consideração para tomadas de 

decisões e para a definição de diretrizes.  

2.6  Hipótese 

O trabalho levanta a hipótese de que um jogo interativo para 

computadores do tipo tablet, baseado em Imagética Motora e desenvolvido sob a 

abordagem do Design Centrado no Usuário (DCU), contribui para o engajamento 

de pacientes no processo de reabilitação funcional de sequelas de AVC. 

2.7  Local de Realização 

A presente pesquisa foi realizada em duas fases distintas, ambas 

ocorridas em Natal/RN, conforme apresentado à seguir: 

A Fase I, compreendeu o levantamento das especificidades dos 

usuários-alvo e envolveu a investigação de grupos de idosos oriundos de três 

locais distintos: um grupo de idosos residentes em abrigo público, outro formado 

por idosos residentes em abrigo privado e ainda um terceiro, com idosos que 

moram em residência própria, com cuidadores. 

A Fase II, referente aos testes com protótipos de baixa e de alta 

fidelidade, foi realizada no Serviço de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), também 

localizado em Natal/RN. 

2.8  Aspectos Éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
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UFRN–CEP/UFRN (protocolo 22542013.4.0000.5537). Todos os sujeitos 

envolvidos e/ou seus responsáveis foram esclarecidos em relação aos objetivos, 

benefícios e riscos do estudo, sendo integrados à pesquisa apenas após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O material 

coletado e os resultados da análise ficaram sob a responsabilidade do 

pesquisador, sendo garantida aos sujeitos participantes o livre acesso às 

informações, a qualquer momento. Os sujeitos foram esclarecidos em relação à 

possibilidade de, a qualquer momento e sem qualquer prejuízos, interromperem e 

desistirem dos testes se assim desejassem.  

2.9  Sujeitos da pesquisa 

À seguir são descritos os sujeitos participantes da etapa de  

levantamento das especificidades dos usuários-alvo, dos testes com protótipos de 

baixa fidelidade assim como dos testes realizados com protótipos de alta 

fidelidade. 

Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa optou-se por 

utilizar um identificador específico. 

2.9.1  Sujeitos participantes da fase de Levantamento Inicial 

No levantamento das especificidades dos usuários-alvo foram 

realizadas sessões de Grupo Focal com idosos saudáveis e Análise Contextual 

com idosos portadores de sequelas causadas pelo AVC.  

Os idosos (n=9) foram divididos em dois grupos da seguinte forma: um 

grupo foi formado por idosos de um abrigo privado (n=6) (Quadro 2) e um outro 

grupo foi formado com idosos de abrigo público (n=3) (Quadro 3), ambos 

localizados em Natal/RN. 

 

 

 

 



37 
 

 

Grupo abrigo privado 

ID Sexo Idade Profissão 

Idoso1a M 94 Agricultor aposentado 

Idoso2a M 86 Militar da aeronáutica aposentado 

Idoso3a M 78 Bancário aposentado 

Idosa4a F 88 Não exerceu 

Idosa5a Fem 84 Não exerceu 

Idosa6a Fem 77 Datilógrafa (secretária) aposentada 
Quadro 3. Sujeitos participantes do Grupo Focal I, em abrigo privado 

Grupo abrigo público 

ID Sexo Idade Profissão 

Idoso1b Masc 84 vendedor de veículos aposentado 

Idosa2b Fem 79 Cozinheira aposentada 

Idoso3b Masc 64 pescador de alto mar aposentado 

Quadro 4. Sujeitos participantes do Grupo Focal II, em abrigo público 

Para a Análise Contextual, os sujeitos experimentais foram dois idosos 

com sequelas do AVC. Houve ainda a participação de um terceiro idoso saudável 

(Quadro 4). Cabe ressaltar que foram realizados testes-piloto com dois 

participantes adicionais e que esses resultados não foram considerados na 

presente pesquisa uma vez que tratou-se de teste de procedimentos e roteiro. 
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ID Sexo Idad
e 

Sequelas 
de AVC Residência Profissão 

Idosa1c F 67 
Sim (quatro 

anos e 
meio) 

Própria, com 
cuidadora Professora aposentada 

Idoso2c M 84 Sim (quatro 
meses) 

Abrigo público 
para idosos 

Comerciante aposentado 
e porteiro 

Idoso3c M 78 Não Abrigo público 
para idosos  Comerciante aposentado 

Quadro 5. Sujeitos participantes da Análise Contextual. 

2.9.2  Testes com protótipos de baixa fidelidade 

Referente aos testes com protótipos de baixa fidelidade, elaborados em 

papel, participaram cinco sujeitos na faixa etária entre 64 e 74 anos, de ambos os 

sexos, atendendo aos pré-requisitos de participação na pesquisa e selecionados 

pelo Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/RN, 

no mês de dezembro de 2013. Os sujeitos participantes nos testes com protótipos 

de baixa fidelidade são descritos no quadro a seguir (Quadro 5). 

ID Sexo Idade Sequelas de AVC 
(Membro parético) Profissão 

paciente1bf M 72 Não (Paciente 
Parkinsoniano) 

Funcionário público 
aposentado 

Paciente2bf M 60 Sim (lado direito) Mecânico aposentado 

paciente3bf F 70 Sim (lado esquerdo) Artista plástico 

paciente4bf F 64 Sim (lado direito) Dona de casa 

paciente5bf M 74 Sim (lado direito) Agricultor aposentado 
Quadro 6. Sujeitos participantes dos testes com protótipos de baixa resolução. 

2.10.3    Sujeitos dos testes com protótipos de alta fidelidade 

Os cinco sujeitos incluídos na avaliação do protótipo de alta fidelidade 

foram selecionados em dezembro de 2013 pelo Setor de Fisioterapia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, atendendo aos pré-requisitos de participação na 

pesquisa, na faixa etária  entre 57 e 74 anos, de ambos os sexos. O primeiro teste 

realizado não teve os resultados considerados na presente pesquisa por tratar-se 
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de teste-piloto. Os sujeitos envolvidos nos testes com protótipos de baixa 

fidelidade são apresentados no quadro a seguir (Quadro 6). 

ID Sexo Idade Sequelas de AVC 
(Membro parético) Profissão 

paciente1a
f M 72 Não. Paciente de 

Parkinson 
Funcionário público 
aposentado 

paciente2a
f F 64 Sim. Lado direito 

afetado Dona de casa 

paciente3a
f F 70 Sim. Lado esquerdo 

afetado Artista plástico 

paciente4a
f M 74 Sim. Lado direito 

afetado Agricultor aposentado 

Paciente5
af M 57 Não. Paciente de 

doença degenerativa Vendedor aposentado 
Quadro 7. Sujeitos participantes dos testes com protótipos de alta resolução 

2.10  Instrumentos da pesquisa 

Foram empregados métodos baseados em estudos etnográficos para 

identificar os contextos de uso e o perfil dos usuários que utilizam o aplicativo, 

seus comportamentos, desejos, necessidades e objetivos. Inicialmente foi 

realizada pesquisa de levantamento a respeitos de especificidades dos usuários-

alvo, os idosos portadores de sequelas de AVC. Nessa fase foram adotadas as 

técnicas de Grupo Focal e Análise Contextual. Posteriormente foi realizado teste 

com protótipo de baixa fidelidade com cinco pacientes. Por fim, quatro desses 

mesmos pacientes participaram de testes envolvendo protótipo de alta fidelidade. 

Em ambos os testes envolvendo protótipos foi realizada entrevista semi-

estruturada para identificação das especificidades de cada interação. 

A seguir são apresentadas e descritas as técnicas empregadas. 

2.10.1  Análise Contextual 

Para Cooper, Reimann e Cronin (2007), a Análise Contextual deve 

ocorrer no ambiente real dos usuários, de modo que os participantes exponham 

suas expectativas e dificuldades reais na interação com o sistema. Para Hom 

(1998), a Análise Contextual é mais um processo de descoberta que um processo 

avaliativo. Segundo o autor, a Análise Contextual é “mais como aprender do que 
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testar”. A técnica de Análise Contextual difere dos teste de usabilidade por 

permitir que o pesquisador ouça e veja o usuário realizando tarefas em contexto 

real de uso (SANTA-ROSA e MORAES, 2012b). Juntamente com o usuário o 

designer analisa a ferramenta em seu próprio ambiente de trabalho, focando na 

interpretação e solução dos problemas pertinentes ao seu próprio contexto, 

enquanto desempenha também o papel de aprendiz do usuário, numa 

combinação de observação, discussão e reconstrução (PREECE, ROGERS e 

SHARP, 2011). 

A Análise Contextual se baseia em quatro conceitos: contexto, 

parceria, interpretação e foco, que são descritos a seguir: 

Contexto – informação obtida através de entrevista dos participantes 

em seus ambientes reais de convívio diário. A Análise Contextual permite a 

observação e a interpretação de situações que ocorrem em seu próprio contexto 

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2011).  

Parceria – entrevistador e participantes exploram juntos a interface em 

um contexto específico. Esta parceria possibilita que o entrevistador ajude o 

participante a relembrar situações de dificuldades frente às situações 

investigadas, bem como impressões gerais quanto ao assunto abordado. 

Interpretação – é essencial ao entrevistador analisar e interpretar as 

entrelinhas, os detalhes da interação realizada pelo participante. Desses 

pormenores, frequentemente, descobrem-se novos recursos a serem 

incorporados ou aprimorados.   

Foco –  Ao invés da aplicação de formulários e questionários aos 

participantes, esta técnica baseia-se essencialmente na habilidade do 

pesquisador em conduzir os participantes para exporem suas opiniões. 

2.10.2  Grupo Focal 

O grupo focal é baseado em uma reunião com usuários de diferentes 

perfis para identificar suas necessidades e expectativas com relação ao sistema 

(EDMUNDS, 1999). O grupo focal é o modo mais simples e eficiente para 

determinar prioridades, uma ferramenta útil para investigar motivações, valores e 
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experiências do usuário (KUNIAVSKY, 2003). Hom (1998) enfatiza, ainda, que 

Grupos Focais são úteis para extrair dos usuários os requisitos do sistema, antes 

do mesmo seguir para as fases seguintes do processo de design. 

A metodologia de realização do Grupo Focal começa com a reunião de 

um grupo representativo dos usuários do sistema em um local reservado. Os 

participantes seguem um roteiro previamente elaborado pelo moderador que, no 

caso da presente pesquisa, parte de perguntas mais gerais a respeito de seus 

hábitos de lazer e jogos em grupos até chegar a questões mais específicas, com 

perguntas sobre o uso de computadores e jogos interativos. 

Para Preece, Rogers e Sharp (2011) um dos benefícios do Grupo Focal 

é o fato da técnica propiciar o surgimento de questões que, de outra maneira, não 

seriam consideradas. É uma técnica apropriada para investigar questões 

relacionadas a uma comunidade ou grupo, em vez de questões e pontos de vista 

individuais. 

2.10.3  Prototipagem 

Prototipagem é uma forma efetiva de testar possibilidades de design 

respondendo questões que podem ajudar efetivamente os designers a 

escolherem uma dentre várias alternativas (PREECE, ROGERS e SHARP, 2011). 

A prototipagem é o ato de criar e testar toda ou parte da funcionalidade de um 

sistema antes que esforços em desenvolvimento sejam demandados. Para Breyer 

e colaboradores (2008), protótipos devem ser focados em alguns poucos 

aspectos a serem demonstrados e são positivos ao processo de design por 

especificarem como a aplicação deve funcionar, evitando ambiguidades. A 

prototipagem permite manter os usuários no centro do projeto de design, testando 

alternativas, observando o comportamento ao longo de uma interação e coletando 

feedbacks (NIELSEN E LORANGER, 2007). A prototipagem é importante para 

aperfeiçoar o desenvolvimento de sistemas (Sá e colaboradores, 2008;  Manker e 

Arvola, 2011), uma parte absolutamente essencial na criação de aplicativos para 

smartphones e tablets (HINMAN, 2012). Conforme observam Under e Chandler 

(2009, p. 205), a prototipagem pode ser muito eficaz, principalmente quando o 

perfil dos participantes da técnica corresponde ao do público-alvo. Para Snyder 
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(2003), a prototipagem é uma maneira simples de identificar quais partes de uma 

interface são auto-explicativas ou estão funcionando apropriadamente para os 

usuários e quais são confusas e devem ser alteradas. 

Hom (1998) classifica a Técnica de Prototipagem de acordo com as 

seguintes categoriais: 

Prototipagem Rápida: processo iterativo de desenvolvimento no qual os 

protótipos são desenvolvidos, testados e descartados. 

Prototipagem Reutilizável: nesta modalidade de prototipagem as partes 

do protótipo não são desperdiçada, são incorporadas ao produto final. É usada 

em fases de desenvolvimento e programação de softwares. 

Prototipagem Modular: novas partes são adicionadas à medida que o 

processo de design avança. 

Prototipagem Horizontal: fornece um panorama geral do sistema,  

apresentando um grande número de recursos e funções, embora nem todas 

estejam efetivamente funcionando.  

Prototipagem Vertical: abrange apenas uma pequena parte do sistema 

e suas funcionalidades. É usado para testar pequenas partes de um produto. 

Breyer e colaboradores (2008) destacam que, em jogos digitais, esta opção é útil 

para apresentar a jogabilidade principal do jogo, sem considerar opções 

avançadas, ou sub-opções. 

Prototipagem de Baixa Fidelidade: é caracterizada pelo baixo custo de 

implementação, através de materiais simples como papel e lápis. Breyer e 

colaboradores (2008) enfatizam que esta modalidade de prototipagem encoraja 

os participantes a comentar as experiência e sugerir modificações.  

Prototipagem de Alta Fidelidade: o protótipo é implementado para ser o 

mais próximo possível do projeto final em termos de aparência, comportamento e 

interação. 

2.10.3.1  Prototipagem de Baixa Fidelidade 

A prototipagem de baixa fidelidade (SNYDER, 2003) é uma técnica 
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simples de prototipagem que envolve a elaboração de artefatos interativos 

utilizando insumos simples e acessíveis, como papel, cola e tesoura. Santa Rosa 

e Moraes (2012b) ressaltam que a prototipagem em papel engloba dificuldade de 

simular o comportamento de alguns elementos de interface, tais como scrollbars, 

a transmissão de informação através de cores, execução de animações e o fato 

desse tipo de metodologia não permitir a detecção de muitos problemas de 

usabilidade. Todavia, se os objetivos que se pretendem alcançar forem viáveis 

por meio de testes com protótipos de baixa fidelidade, o tempo e os custos 

necessários para a implementação tornam a técnica uma boa alternativa para 

testes iniciais de interface. Para Buxton (2007), a prototipagem de baixa fidelidade 

permite a abertura do design para novas possibilidades. Para Colombo e Landoni 

(2013) a prototipagem de baixa fidelidade colabora para o processo criativo e para 

a geração de ideias, posto que sugere um produto ainda em elaboração, deixando 

os sujeitos livres para sugerirem interferências. Este tipo de prototipagem envolve, 

ainda, o uso de menos recursos para ser executado e testado, permitindo uma 

melhor colaboração por parte dos sujeitos analisados. 

Cabe delimitar a diferença entre as técnicas Prototipagem de Baixa 

Fidelidade e Wireframes. Para Unger e Chandler (2010), Wireframes são 

representações simples de uma interface e servem para identificar e documentar 

em anotações os elementos que serão exibidos em uma tela. Já a Prototipagem 

de Baixa Fidelidade tem a característica de propiciar a interação dos usuários, 

permitindo a validação das decisões tomadas em fases anteriores.  

2.10.3.2  Prototipagem de Alta Fidelidade 

Para Preece e colaboradores (2011), a técnica de Prototipagem de Alta 

Fidelidade apresenta desvantagens, como o tempo e o custo para ser produzida, 

porém, é útil para apresentar ideias de forma mais consistente e testar questões 

técnicas (SANTA-ROSA e MORAES, 2012). Para Unger e Chandler (2010) a 

opção pelo uso de um protótipo em papel ou de alta fidelidade depende do 

objetivo do teste que se deseja realizar. Rudd, Stern e Isensee (1996) mencionam 

que uma das vantagens dos protótipos de alta fidelidade é possibilitar a realização 

de testes de usabilidade num ponto do projeto em que ajustes podem ser 
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implementados de modo mais simples do que num projeto já em fase de 

programação.  

Para Colombo e Landoni (2013) os protótipos de alta fidelidade 

apresentam algumas desvantagens, dentre as quais citam-se: a) dificuldade de 

engajar usuários para a colaboração na criação de novas ideias; b) requer mais 

recursos para ser produzido e testado; e c) menor estímulo de criatividade por 

parte dos participantes. Para Rudd, Stern e Isensee (1996), diferentemente dos 

protótipos de baixa fidelidade, os protótipos de alta fidelidade não são ferramentas 

adequadas para a realização de testes de alternativas de interfaces, posto que, 

de um modo geral, a produção deste tipo de prototipagem demanda mais 

recursos que outras alternativas mais simples, realizadas em papel, por exemplo. 

2.10.4  Entrevista 

Para Lakatos e Marconi (1985) a entrevista é um procedimento 

utilizado na investigação social de determinado aspecto, realizada face a face e 

de maneira metódica, com o objetivo, dentre outros, averiguar fatos, coletar 

opiniões e determinar sentimentos. Há quatro principais tipos de entrevistas – 

estruturada, semi-estruturada, não-estruturada e entrevista em grupo (FONTANA 

e FREY apud PREECE, ROGERS e SHARP, 2011). As três primeiras variam de 

acordo com o grau de liberdade imposto pelo mediador. A entrevista em grupo 

consiste num pequeno número de entrevistados guiados por um facilitador. 

 As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas, nas quais o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação 

na direção que considere mais adequada (LAKATOS e MARCONI, 1985). Nessa 

modalidade de entrevista, o entrevistador possui um roteiro básico, previamente 

definido, para guiar a entrevista, que transcorre de maneira semelhante a uma 

conversa informal (PREECE, ROGERS e SHARP, 2011). 

O entrevistador deve ficar atento para direcionar, no momento que 

achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 

adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o 

contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou apresente 

alguma resistência. 
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Para Portigal (2013) a entrevista não é uma abordagem aplicável para 

todo tipo de investigação e deve-se observar que, quando conduzida em 

modalidade semi-estruturada, cada entrevista é única, o que pode tornar difícil a 

compilação dos dados obtidos. Lakatos e Marconi (1985) apresentam outras 

possíveis limitações e dificuldades, como: dificuldade de expressão e 

comunicação entre ambas as partes; a incompreensão, por parte do entrevistado, 

de determinada pergunta, o que pode gerar uma falsa interpretação por parte do 

entrevistador; o pequeno grau de controle sobre a situação de coleta de dados; o 

fato de demandar tempo; dentre outras. Para minimizar os problemas, Portigal 

(2013) recomenda utilizar entrevistas em conjunto com outras técnicas de 

investigação. Na presente pesquisa utilizamos a Avaliação Cooperativa para 

qualificar como os participantes interagiam com os protótipos do jogo em 

desenvolvimento.  

2.10.5  Avaliação Cooperativa 

Na Avaliação Cooperativa (MONK, 1993; SANTA-ROSA e MORAES, 

2010) os participantes são convidados a interagir com o sistema durante a 

realização de tarefas estabelecidas previamente pelos pesquisadores. Os 

participantes são estimulados a verbalizar seus pensamentos e opiniões a 

respeito da utilização do sistema e dos elementos de interface gráfica, expondo 

suas impressões e expectativas. Trata-se de uma técnica de baixo custo, que 

permite a avaliação de sistemas em desenvolvimento, coletando informações 

visando a melhoria de protótipos, por meio dos feedbacks emitidos pelos 

participantes. 

A técnica compreende as seguintes etapas: a) recrutamento de 

participantes representativos em relação ao público-alvo que utilizará a interface; 

b) elaboração de uma lista de tarefas aos participantes, que devem ser factíveis e 

escolhidas a fim de que os participantes explorem as áreas investigadas na 

interface; c) verificar se as instruções ou tarefas foram redigidas de maneira clara; 

d) estimular a duração das tarefas a serem realizadas; e) evidenciar ao 

participantes que a avaliação refere-se especialmente à interface; f) o registro em 

áudio, vídeo e anotações para posterior análise; e g) compilação dos dados. 
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Na presente pesquisa os testes foram realizados com pacientes 

voluntários com sequelas neurológicas causadas pelo AVC. Os pacientes foram 

recrutados no Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(Natal/RN), segundo os pré-requisitos necessários para realização da pesquisa. 

Os sujeitos foram, então, convidados e interagir com protótipos de baixa e de alta 

fidelidade para permitir a coleta de impressões a respeito dos modelos de 

interação e identificação de falhas ou sugestões de melhorias. 

 

2.11  Fluxograma da pesquisa 

A seguir é apresentado o fluxograma da presente pesquisa (Quadro 7). 

 

Quadro 8. Fluxograma de trabalho da pesquisa. 

Levantamento	  Bibliográ1ico	  

Levantamento	  inicial	  das	  
especi1icidades	  dos	  usuários-‐alvo	  

• Grupo	  de	  foco	  (n=9)	  
• Análise	  contextual	  (n=3)	  

Prototipagem	  de	  Baixa	  Fidelidade	  
• Elaboração	  dos	  protótipos	  de	  Baixa	  Fidelidade	  
• Avaliação	  Cooperativa	  com	  protótipos	  de	  

Baixa	  Fidelidade	  (n=5)	  

Prototipagem	  de	  Alta	  Fidelidade	  
• Elaboração	  dos	  Protótipos	  de	  Alta	  Fidelidade	  
• Avaliação	  Cooperativa	  com	  protótipos	  de	  Alta	  

Fidelidade	  (n=4)	  
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2.12  Levantamento sobre as especificidades dos usuários-alvo 

A inclusão de usuários no processo de design contribui 

significativamente para o levantamento de necessidades, requisitos e usabilidade 

durante o processo de design de um aplicativo (COOPER E COLABORADORES, 

2007; SANTA-ROSA, PEREIRA e GURGEL, 2012). 

Pesquisa conduzida por Santa-Rosa e colaboradores (2012) levantou 

especificidades a respeito dos usuários-alvo e teve como objetivo investigar 

mecanismos relacionados ao engajamento, limitações, habilidades e 

predisposição de idosos quanto ao uso de jogos para dispositivos eletrônicos do 

tipo tablet. Destaca-se que os métodos empregados na pesquisa têm como base 

estudos etnográficos que visam identificar e conhecer os futuros usuários do jogo 

para tablet, suas limitações e motivações. A observação foi realizada por meio 

das técnicas de Grupo Focal e Análise Contextual e é descrita em seguida. 

A técnica de Grupo Focal (EDMUNDS, 1999) foi utilizada para se 

levantar impressões a respeito do relacionamento de idosos com a tecnologia e 

com o universo do jogo, além de especificidades em relação do contato do grupo 

analisado com o uso do tablet. Em muitos casos tratou-se do primeiro contato 

deles com este tipo de artefato. As sessões ocorreram em dois locais distintos - 

um grupo foi formado com idosos residentes em abrigo público (n=3) e outro com 

idosos residentes em abrigo privado (n=6). 

A Análise Contextual (COOPER, REIMANN e CRONIN, 2007) foi o 

método utilizado para verificar comparativamente como idosos que possuíam 

limitações ocasionadas por sequelas de AVC reagiriam ao contato com o tablet. 

As sessões ocorreram nas residências dos idosos e nos locais onde eles 

habitualmente ficam, geralmente acompanhados de cuidadores. Destaca-se, 

ainda, que esta técnica foi adotada em função da dificuldade de locomoção dos 

sujeitos e pela intenção de conhecer os contextos reais de uso do dispositivo. 

Para a condução da observação dos usuários, foi elaborado um roteiro 

prévio de discussão a ser aplicado pelo moderador. Todavia, nenhuma 

obrigatoriedade em seguir rigidamente o roteiro foi estabelecida, de modo que os 

sujeitos das pesquisas pudessem se expressar de forma livre. O intuito foi o de 
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conhecer a abrangência das limitações motoras e cognitivas que cada 

participante experimentava e a sua relação com o tablet. As opiniões emitidas 

tiveram registro de áudio para facilitar a transcrição dos dados. Utilizou-se na 

presente pesquisa um tablet modelo Apple Ipad 2 na cor branca, sem capa de 

proteção. Previamente, foi realizada uma apresentação do equipamento e dos 

principais recursos, sem todavia mencionar termos técnicos ou recursos 

disponíveis, limitando-se a demonstrar o recurso de interação via touch screen, 

enfatizando os movimentos de slide – movimento de tocar na tela e arrastar o 

conteúdo - e tap – movimento de tocar em determinadas áreas para efeito de 

seleção. 

Após a aplicação de um questionário, que teve como objetivo traçar um 

perfil geral do participante, foi solicitado que os idosos utilizassem os recursos de 

slide da tela para navegarem através de uma sequência de fotografias. Foram 

utilizadas imagens histórias da cidade de Natal/RN nesta atividade, em tela cheia 

- uma maneira natural de criar vínculo do participante com o dispositivo, além de 

despertar a curiosidade a respeito da imagem seguinte, estimulando o 

aprendizado.  

Foram também apresentados aos idosos os jogos Talking Ginger e 

Dominoes (Figura 2), nesta ordem. Talking Ginder é um jogo simples que consiste 

em um personagem baseado em um gato modelado em 3D que interage ao 

movimento de tap ou slide feito pelo usuário. Os feedbacks ocorrem em forma de 

som e movimentos do personagem, que também repete o que o usuário fala 

através de uma voz sintetizada. As opções são apresentadas de forma simples 

através de ícones que relacionam ações que podem ser desencadeadas no 

personagem  – tomar banho, secar ou escovar os dentes. Apesar da simplicidade, 

o jogo permite que se explore várias funções do dispositivo e do modelo de 

interação do tablet. 
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Figura 2. Tela dos jogos Talking Ginger (1a) e Dominoes (1b). Jogos aplicados na fase de levan-

tamento inicial das especificidades dos usuários-alvo. (Fonte: acervo dos autores) 

  

Dominoes foi escolhido pela relação que ele tem com o contexto dos 

participantes – muitos deles jogam dominó ou já jogaram em alguma fase da vida. 

Além disso, o jogo é uma oportunidade se de averiguar o movimento motor fino 

dos idosos quando eles precisam arrastar as pequenas peças para o tabuleiro, 

além dos movimentos de interação slide e tap (Figura 3). 

 

Figura 3. Análise Contextual. Idoso sem sequelas de AVC interagindo com jogo Dominoes na me-

sa onde normalmente os idosos se reúnem para jogar dominó convencional. (Fonte: acervo dos 

autores). 

Apêndice A apresenta as principais questões do roteiro de discussão 
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empregados nessa fase da pesquisa. 

2.13  Pesquisa com Protótipo Vertical de Baixa Fidelidade 

Foi elaborado inicialmente um Wireframe (UNGER E CHANDLER, 

2010) para a definição de especificidades dos elementos que seriam dispostos na 

tela do jogo (Figuras 4 e 5). Nessa fase foi utilizado o software OmniGraffle©. 

 
Figura 4. Wireframe com modelo de interação I. 

Estabeleceu-se, neste ponto, a disposição de elementos essenciais, 

como o menu de navegação, a altura e a proporção do personagem na tela, além 

da posição de outros elementos da interface, como área para pontuação e 

medalhas de premiação. 
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Figura 5. Wireframe com modelo de interação II. 

 

Para a definição da disposição e do espaço ocupado pelos elementos 

interativos na tela considerou-se aspectos referentes ao comprometimento na 

coordenação motora fina e da acuidade visual, dentre outros, verificados em 

idosos e em pacientes com sequelas neurológicas ocasionadas pelo AVC durante 

a fase de levantamento inicial das especificidades dos usuários-alvo da presente 

pesquisa. 

Com base na definição inicial levantada por meio do Wireframe, foram 

desenvolvidos os protótipos de baixa fidelidade, elaborados em papel (SNYDER, 

2003).  
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Figura 6. Prototipagem em Papel (Fonte: acervo dos autores) 

As peças do protótipo foram desenvolvidas em Adobe Illustrator© 

(Adobe, Inc.) e impressas em folhas A3 em impressora jato de tinta, na cor preta. 

Em seguida as folhas foram coladas em cartolina preta e retornadas (Figura 6).  

Nessa fase foram testados dois modelos distintos de interação do jogo 

digital – Modelo I e Modelo II – e teve como objetivo a verificação da receptividade 

dos sujeitos participantes quanto a inclusão de atividades lúdicas na dinâmica do 

jogo. 

O Modelo I de interação representa uma proposta direta de aplicação 

da Imagética Motora. O paciente precisa definir e apontar na tela a lateralidade da 

mão apresentada: acertos fazem ganhar pontos; erros cometidos pelo paciente 

são desprezados e um novo desafio é apresentado.  

Já o Modelo II de interação  possui uma narrativa lúdica e consiste em 

um personagem que percorre uma sequência de cenários e situações envolvendo 

desafios diversos e atividades relacionadas ao dia-a-dia dos pacientes (Figura 7, 

Figura 8 e Figura 9). O avanço pelo jogo baseia-se inicialmente na seleção 

simples de botões com área de tap maior e posicionados no mesmo local em 

todas as telas. O objetivo é avançar a personagem por meio de etapas pré-

estabelecidas e obstáculos que são superados sempre que o paciente acerta a 
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lateralidade da mão apresentada - acertos fazem com que a personagem 

comemore o progresso do paciente e avance para as próximas fases.  

Erros fazem com que o personagem realize algum movimento que 

sugira ao usuário que tente novamente ou avance para um cenário seguinte que 

contém desafio similar ao anterior, porém apresentado com outras metáforas, 

num conceito errorless. O jogo não utilizará movimentos de slide, posto que todos 

os idosos observados experimentaram dificuldades, em níveis diferentes, no uso 

desse recurso. Os textos utilizados no protótipo são curtos e diretos, além de 

utilizarem tipografia com corpo bem acima do usual. 

 
Figura 7. Prototipagem em Papel – Tela desafio 1 (Fonte: acervo dos autores) 
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Figura 8. Prototipagem em Papel – Tela desafio 2 (Fonte: acervo dos autores) 

Em ambos os modelos de interação o paciente precisa indicar a 

lateralidade da mão apresentada no jogo - se trata-se de uma mão esquerda ou 

uma mão direita. A dificuldade dos movimentos implícitos da Imagética Motora 

avança no decorrer do jogo. 

 
Figura 9. Prototipagem em Papel – Tela desafio 3 (Fonte: acervo dos autores) 
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Ao longo do processo o jogador acumula prêmios e pontuação. Os dois 

modelos de interação propostos foram concebidos para não denotarem sensação 

de derrota em nenhum dos desafios apresentados (abordagem errorless)– 

mesmo quando o paciente erra a mão apresentada, encaminhando o jogador para 

outro desafio similar. 

Os testes com protótipos de baixa fidelidade foram realizados em sala 

reservada do Setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, em 

Natal/RN, em pacientes que preenchiam os critérios de inclusão estabelecidos, 

encaminhados pelo fisioterapeuta Álvaro Viana (sempre um voluntário por sessão, 

com acompanhante).  

A condução do experimento, em ambos os modelos de interação, foi 

realizado por meio da técnica de Avaliação Cooperativa, em que os sujeitos eram 

conduzidos por meio de um roteiro previamente elaborado contendo tarefas a 

serem executadas e estimulados a externalizarem suas experiências.  

A seguir é apresentado o roteiro utilizado para avaliação do Modelo I 

(Abordagem direta) de interação do jogo digital (Quadro 9): 

 

 
Continua... 

a) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 
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b) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

 

c) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

Quadro 9. Roteiro utilizado para avaliação do Modelo I de interação do jogo digital. (Fonte: acervo 

dos autores). 

A seguir é apresentado o roteiro utilizado para avaliação do Modelo II 

(Abordagem com narrativa) de interação do jogo digital (Quadro 10): 
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a) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

 
Continua... 

b) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 
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c) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

Quadro 10. Roteiro utilizado para avaliação do Modelo II de interação do jogo digital. (Fonte: acer-

vo dos autores). 

Para a avaliação duas bases de computador do tipo tablet foram 

posicionadas em uma mesa diante do participante, com distância suficiente para 

que pudesse alcançar sem esforço. Inicialmente foi explicado a cada participante 

que o jogo está em desenvolvimento e que o objetivo daquela fase do projeto era 

a de obter impressões gerais a respeito do projeto para  ajustes e aprimoramento. 

Cada participante foi convidado a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), sendo então informado a respeito dos objetivos, justificativa e 

procedimentos aos quais seriam submetidos, riscos e desconfortos envolvidos, 

assim como os benefícios de sua participação. Cada participante também foi 

informado que o teste poderia ser interrompido a qualquer momento para o 

esclarecimento de qualquer dúvida ou assunto relacionado ao projeto ou aos 

procedimentos aplicados, ou se houvesse desinteresse em continuar com os 

testes, sem prejuízos de qualquer ordem. 

Figuras 10, 11 e 12 mostram imagens da condução dos testes com 

protótipos de baixa fidelidade. 
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Figura 10. Testes com Prototipagem em Papel – (Fonte: acervo dos autores) 

 
Figura 11. Testes com Prototipagem em Papel – (Fonte: acervo dos autores) 
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Figura 12. Testes com Prototipagem em Papel – (Fonte: acervo dos autores) 

Os modelos de interação foram apresentados sempre na mesma 

sequência – inicialmente o Modelo I (Abordagem direta), contento três desafios e 

em seguida o Modelo II (Narrativa com personagem), contento também três 

desafios. A entrevista semi-estruturada foi o instrumento utilizado após a 

realização das Avaliações Cooperativas para a obtenção de dados a respeito da 

satisfação subjetiva dos usuários após a interação com os protótipos de baixa e 

de alta fidelidade. O registro foi realizado com a captação de áudio e fotografias. 

A opção por esta modalidade de entrevista se deu pelo fato de a entrevista semi-

estruturada se adaptar melhor aos contextos vivenciados por pacientes com 

sequelas de AVC, uma vez que permitiu ser realizada nos ambientes em que 

habitualmente os exercícios de reabilitação são realizados, funcionando mais 

como uma conversa informal com intuito de captar impressões qualitativas em 

relação aos modelos propostos e também por ser sensível à agenda do 

entrevistado e, uma vez que ocorreu presencial, possibilitar a captação de 

interações não verbais. 

Apêndice A apresenta roteiro previamente elaborado para a condução 

dos testes com protótipos de baixa fidelidade. Pesquisa com Protótipos Verticais 

de Alta Fidelidade. 

Com base nos levantamentos obtidos nos testes com os protótipos em 

baixa fidelidade, foi elaborado protótipo vertical de alta fidelidade. O protótipo foi 

desenvolvido com recursos de animações e sons, utilizando a plataforma Adobe 
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Flash©, em resolução de 1280 x 800 pixels, e adaptado para funcionar em 

computadores do tipo tablet Samsung Galaxy Note© 10.1, numa simulação 

aproximada da interação que se pretende obter numa eventual versão final do 

jogo. A avaliação envolveu a utilização de quatro desafios do jogo digital. 

Figura 13. Sequência de estudo para animação do personagem em salto de obstáculos 

Na presente pesquisa, a opção pelos testes com protótipos de alta 

fidelidade visou identificar aspectos subjetivos da interação e da Experiência do 

Usuário em relação ao Modelo II (Narrativa com personagem), apontado como o 

preferido nos testes realizados com os protótipos de baixa fidelidade por quatro 

dos cinco participantes. Ressalta-se que, por esse motivo, os protótipos de alta 

fidelidade representaram uma progressão natural da evolução do jogo, sendo 

resultado parcial das fases anteriores da pesquisa. 

O protótipo de alta fidelidade, baseado no Modelo II (Narrativa com 

personagem) do protótipo de baixa fidelidade, consiste na condução de uma 

personagem com movimentos de animação ao longo de cenários com obstáculos 

que são superados sempre que o paciente acerta a lateralidade da mão 

apresentada. Foram utilizados efeitos de som, todavia mais estudos são 

necessários para a determinação dos efeitos mais adequados para a interface ora 

sugerida. A sequência de salto do personagem (Figura 13) foi produzida para que, 

quando o participante selecionasse a opção correta, ele pudesse sugerir a 

ultrapassagem dos obstáculos. Desta forma, os acertos cometidos pelo paciente 

fazem com que a personagem comemore e salte ou caminhe na direção dos 

obstáculos, superando-os sem que seja necessário que o paciente realize tarefas 

extras. Erros do paciente, por outro lado, meramente acionam alguma animação 

de feedback ou direcionam a personagem para um obstáculo similar em outro 

cenário, de modo que não há feedback de erros ou associação ao sentimento de 

derrota ao paciente, propositalmente (treinamento errorless).  
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O personagem não teve nome definido propositalmente – uma forma 

de indicar o grau de envolvimento emocional com os participantes caso algum 

deles indagasse. Os cenários, paisagens e elementos incluídos, foram baseados 

nos comentários emitidos pelos participantes – tanto da fase de Levantamento 

Inicial das Especificidades dos Usuários-alvo. Os cenários foram produzidos com 

largura de 1600 pixels para ser possível a implementação de um deslocamento 

lateral, de modo a sugerir que o foco do trajeto era no personagem. A intenção é 

que em versões finais o cenário sempre desloque-se para a direita – uma 

metáfora do progresso e do avanço conseguido a cada obstáculo superado. 

Os principais objetivos dos elementos criados para o conceito do jogo 

são explicados a seguir: 

Personagem: fornecer o feedback motivacional adequado; propiciar o 

foco no jogo e nas solicitações para o avanço no cenário, reduzindo a ênfase ao 

exercício direto. 

Cenário: estimular o contato com o meio ambiente e a natureza em 

cenários abertos e paisagens; fornecer desafios significativos; solicitar ações do 

participante que sejam compatíveis ao nível da habilidade motora apresentado 

pelo paciente; fornecer um desafio cognitivo adequado à idade do participante. 

Principais características: não apresenta limitação de tempo para a 

realização de tarefas; não apresenta sensação de perda, apenas sensação de  

progresso por meio do acúmulo de badges. Em caso de falha da conclusão de 

determinado desafio, outra situação é apresentada, com grau de dificuldade e 

natureza de exercício exigido similares. 

Assim como os testes com protótipos de baixa fidelidade anteriormente 

realizados, o protótipo de alta fidelidade foi testado em sala reservada do Setor de 

Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/RN, com um 

paciente voluntário por sessão, acompanhado de seu responsável. Os pacientes 

foram encaminhados pelo fisioterapeuta Álvaro Viana, que aceitou 

voluntariamente colaborar com a pesquisa. 

A seguir é apresentado o roteiro utilizado para avaliação do protótipo 

de alta fidelidade do jogo digital (Quadro 11): 
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a) Participante é 

convidado a iniciar o jogo. 

 

b) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão.. 

 
Continua... 

c) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 
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d) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

 

e) Participante é solicitado 

a definir a lateralidade da 

mão. 

Quadro 11. roteiro utilizado para avaliação do protótipo de alta fidelidade. 

Para a condução da Avaliação Cooperativa nos protótipos de alta 

fidelidade um computador do tipo tablet foi posicionado em uma mesa diante do 

participante, com distância suficiente para que pudesse alcançar sem esforço. 

Inicialmente foi explicado para cada participante que, embora o jogo possuísse 

aspecto de um produto finalizado, tratava-se na verdade de um jogo em 

desenvolvimento e que o objetivo daquela fase do projeto era a de agregar 

contribuições de melhorias e que tais alterações não representavam qualquer 

prejuízo, ao contrário, iriam contribuir para a construção de um jogo mais 

adequado. Assim como ocorreu na avaliação com protótipos de baixa fidelidade, 

cada participante foi informado dos objetivos, justificativa e procedimentos aos 

quais seriam submetidos, riscos e desconfortos envolvidos, assim como os 

benefícios de sua participação, antes do início dos testes. Foi assegurado a cada 



65 
 

 

participante o direito de interromper as avaliações, a qualquer momento, para o 

esclarecimento de dúvidas, assuntos relacionados ao projeto como um todo, ou 

aos procedimentos aplicados, ou se houvesse desinteresse em continuar, sem 

prejuízos de qualquer ordem. Figuras 14, 15 e 16, a seguir, mostram a interação 

dos sujeitos com algumas telas do protótipo de alta fidelidade. 

 

 
Figura 14. Teste com protótipo de alta fidelidade (Fonte: acervo dos autores) 

 

 
Figura 15. Teste com protótipo de alta fidelidade (Fonte: acervo dos autores) 

O protótipo de alta fidelidade foi avaliado seguindo sempre o mesmo 

roteiro de atividades. Uma entrevista semi-estruturada, capturada em áudio e 

vídeo, foi realizada ao longo das avaliações no intuito de obter dados a respeito 
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da satisfação subjetiva dos usuários.  

 

 
Figura 16. Teste com protótipo de alta fidelidade (Fonte: acervo dos autores) 

No Apêndice C é apresentado o roteiro para as avaliações com 

protótipos de alta fidelidade. 
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3  RESULTADOS DA PESQUISA 

Em seguida são apresentados os resultados verificados na pesquisa 

sobre Levantamento Inicial das Especificidades dos Usuários-alvo, além dos 

resultados obtidos nos testes com protótipos de baixa e de alta fidelidade. 

3.1  Resultado do Levantamento inicial das Especificidades dos Usuários-
alvo 

A seguir serão apresentados os resultados verificados por meio das 

duas sessões de Grupo – uma realizada com idosos residentes em Abrigo 

Privado e outra realizada com idosos residentes em Abrigo Público. 

3.1.1  Resultados das Sessões de Grupo de Foco 

3.1.1.1  Abrigo de idosos – Privado 

Embora o abrigo privado não possua sala de jogos, a maior parte dos 

idosos se mostrou interessada nas atividades oferecidas deste tipo. O Idoso1a 

(94 anos) mencionou que tinha um jogo de dominó guardado com ele “e que 

estava novinho, só foi usado duas vezes” mas que não tinha companheiros que 

quisessem jogar. Segundo a Idosa4a (88 anos), “dominó é muito bom”. Um dos 

idosos, Idoso3a (78 anos), bancário aposentado, mencionou que jogava xadrez e 

disse que “gostava até de jogo do bicho”. A idosa5a (84 anos) mencionou a dança 

quando respondeu a respeito do jogo que mais gostava: “tudo o que toca eu 

gosto”. “Gosto muito de fazer palavras cruzadas”, Idosa4a (88 anos) completou 

voluntariamente. Idosa4a (88 anos) disse ainda que gostava muito de televisão: “a 

gente viaja muito através da televisão. Já fui até na lua e ao fundo do mar [...]”. Os 

idosos relataram que não possuíam aparelhos celulares e que falavam com os 

parentes através das visitas ou por telefone na direção do abrigo. 

Os idosos que formaram este Grupo declararam que nunca usaram 

computadores. “Nunca me meti para o lado de computador”, declarou a Idosa4a 

(88 anos). Todavia, a maior parte dos idosos afirmou que “aprender é muito bom” 

quando questionados se gostariam de aprender a usar computador. “Computador 
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é como um cérebro”. Um dos idosos mencionou que se tivesse um treinamento 

seria muito bom: “você vai dar um curso para a gente?”. 

Alguns idosos interagiram com o tablet após a apresentação e 

conseguiram passar algumas fotos. Percebeu-se que o movimento de slide não é 

um movimento fácil no primeiro momento, porém, nenhum idoso recusou o 

recurso por não conseguir executá-lo e demostraram curiosidade para descobrir 

como usá-lo corretamente. Depois de alguns minutos, todavia, alguns idosos 

conseguiram manipular o slide do tablet com relativa facilidade. A interação com o 

jogo Talking Ginger despertou sorrisos e curiosidade, especialmente quando ele 

repetia as frases. “É só isso que você faz? Fale outra coisa!” comentou a Idosa4a 

(88 anos). A repetição no Talking Ginger do que os idosos falavam despertou 

muita curiosidade. Os idosos não tiveram problemas em selecionar as opções 

disponíveis na tela sendo que alguns deles exploraram os recursos por conta 

própria. 

Sobre o aparelho de tablet, a Idosa4a (88 anos) mencionou que achou 

o tablet “prático e leve” e perguntou quanto custava.  

3.1.1.2  Abrigo de idosos – Público 

Ao contrário do abrigo privado, o abrigo público possui uma área 

destinada à prática de jogos. Todavia, os idosos mencionaram que o espaço é 

subutilizado. Todos os participantes deste Grupo de Foco tiveram algum contato 

com computador, embora nunca tivessem aprendido a utilizar: “toda minha família 

tem computador, mas eu não sei usar”. A Idosa2b (79 anos) declarou que “na 

casa do meu filho tem um computador”. Sobre o equipamento ela declarou ainda 

“é uma coisa boa, [...] as pessoas sabem de tudo o que está acontecendo”. 

Declarou que sua filha já a ajudou a falar com uma pessoa que estava nos 

Estados Unidos: “vi e falei com a pessoa que estava longe”. Idoso1b (84 anos) 

disse ainda que para os idosos o computador “é uma coisa mais difícil”. 

Quando o debate alcançou a temática dos jogos, o Idoso1b (84 anos) 

afirmou que “jogos são muito importantes”, mencionando cartas, xadrez e bingo. 

A Idosa2b (79 anos), que é cadeirante, declarou “eu jogo tudo! Menos bola”. O 

Idoso3b (64 anos) mencionou que gostava de dominó e baralho e que já tinha 
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inclusive jogado partidas de dominó com a Idosa2b (79 anos): “dominó mexe com 

a mente da pessoa”. 

A apresentação do tablet despertou curiosidade nos idosos. O Idoso3b 

(64 anos) perguntou como fazia para colocar todos os desenhos dentro dele, 

referindo-se aos ícones e a interface de um modo geral, enquanto que o Idoso1b 

(84 anos) perguntou onde o dispositivo era fabricado. 

Quanto a apresentação dos jogos Talking Ginger e Dominoes o 

Idoso1b (84 anos) declarou que a melhor parte dos jogos é a possibilidade de 

interação com outras pessoas e acredita que o jogo no tablet suprima esta 

característica: “participa apenas uma pessoa”. Ele gostaria que o jogo pudesse 

reunir pessoas e se referiu assim ao Talking Ginger: “para mim não tem vantagem 

nenhuma porque é individual”. 

3.1.2  Resultados da Análise Contextual 

3.1.2.1  Idosa1c – Sexo feminino, 67 anos. 

A Idosa1c sofreu um AVC há cerca de 4 anos e meio, o que 

comprometeu os movimentos do lado direito corpo e também parte de sua 

capacidade de formular frases durante uma conversa. Realizou a Análise 

Contextual com a mão esquerda, sem sequelas, enquanto o braço direito era 

trabalhado simultaneamente por um fisioterapeuta. A participante utiliza celular do 

fabricante Nokia utilizando a mão esquerda para manipular o celular com 

facilidade, embora seja destra. Não é usuária de computador e fez pouco uso 

enquanto atuava profissionalmente. Também não possui computador. Até a 

realização da pesquisa, nunca havia tido contato um tablet. Não tem o costume 

de jogar nenhum tipo de jogo e assiste menos televisão do que antes do incidente 

com o AVC: “faço mais exercícios físicos, fisioterapia ou tento caminhar, do que 

assisto à TV”.  

Após uma pequena apresentação a respeito dos recursos do tablet, foi 

solicitado que a Idosa1c passasse as fotos na galeria de imagens históricas da 

cidade com a mão esquerda. A Idosa1c apresentou dificuldade em usar o slide do 

tablet num primeiro momento, porém sem demonstrar sinais de que iria desistir da 
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tarefa. Conseguiu assimilar o recurso após aproximadamente 15 minutos de uso 

e, embora ainda com alguma dificuldade de movimento, conseguiu realizá-la. A 

atividade foi classificada como “muito boa” pela idosa. Não demonstrou qualquer 

dificuldade na atividade de interação com o Talking Ginger ficando vários minutos 

explorando os recursos. 

A Idosa1c apresentou dificuldade ao interagir com o jogo Dominoes, 

não apenas por exigir movimentos motores finos mais apurados, mas porque de 

um modo geral ela enfrentou problemas com o recurso slide. Não foram 

observadas dificuldades enquanto a idosa manipulava objetos físicos, como o 

próprio celular, sugerindo que não se tratou de uma limitação física e que, talvez, 

com mais prática, ela possa desempenhar a função sem maiores problemas. 

Cabe destacar que enquanto esteve interagindo com as atividades da 

Análise Contextual a Idosa1c não relatou dores durante os exercícios da 

fisioterapia, como ela normalmente o faz, segundo o fisioterapeuta. 

3.1.2.2  Idoso2c – Sexo masculino, 84 anos. 

O Idoso2c sofreu AVC há pouco mais de quatro meses e encontra-se 

impossibilitado de trabalhar. Até o episódio do AVC trabalhava como porteiro e, 

antes, “trabalhava no comércio” e “não usava calculadora para fazer cálculos. 

Fazia tudo na cabeça”. O AVC deixou sequelas no lado esquerdo do seu corpo, 

prejudicando movimento de braço e perna, embora, aparentemente, com menos 

dificuldades que Idosa1c, pois chegava a interagir com o tablet usando a mão 

atingida. 

Não assiste mais televisão porque “não consegue ir até a TV para ligar 

ou para mudar de canal e volume”. Prefere ouvir um rádio portátil, presente do 

filho: “Gosto de ouvir a rádio universitária”. 

Próximo do local da sessão havia um grupo de idosos jogadores de 

dominó. Indagado se gostava de jogar dominó com os colegas, o Idoso2c 

mencionou que nunca teve interesse em aprender a jogar. Sobre filmes, Idoso1c 

afirmou que gostava dos filmes da faroeste e de Tarzan. Sobre tecnologia relatou 

que considera “computador uma coisa muito boa” e já conhecia o tablet porque 
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um terapeuta já havia mostrado algumas fotos usando o tablet. Como todos os 

demais idosos entrevistados, teve problemas com o movimento de slide para 

passar as fotos na galeria e precisou de auxílio inicial para ter êxito. Destaca-se 

que Idoso1c tentou inicialmente passar as fotos com a mão do lado atingido pelo 

AVC e, posteriormente, usando a mão direita, sem sequelas, conseguiu 

desempenhar a função slide de forma muito satisfatória. 

Em relação ao jogo Talking Ginger, o Idoso2c comentou que “para 

criança é muito bom!” e “se eu estivesse trabalhando, eu compraria um para 

minha netinha”. Mais uma vez a atividade despertou sorrisos e curiosidade quanto 

ao significado que cada item poderia ocasionar. Classificou o tablet como “muito 

interessante”. Mencionou também que soube que as pessoas conversavam por 

este tipo de aparelho, exibindo curiosidade sobre o recurso. Indagado sobre como 

seria um jogo interessante para idosos, não apresentou dúvidas ao dizer que 

seria interessante se tivesse “cavalos e animais da fazenda”. 

3.1.2.3  Idoso3c – Sexo masculino, 78 anos. 

O Idoso3c tem como hobby principal o jogo de dominó com amigos. 

Nunca havia visto ou tido contato com o tablet. Todavia, não apresentou qualquer 

dificuldade em interagir com o dispositivo. Destaca-se que já iniciou um curso de 

informática e demonstrou certa intimidade com editores de textos.  

Apresentado aos recursos do tablet, não teve dificuldade em passar as 

fotos da galeria de imagens, atuando de forma independente ao longo da 

navegação por slide. O Idoso1c declarou-se entusiasmado com o Dominoes, 

tendo jogado duas partidas completas, vencendo ambas. “Isso é uma coisa 

fantástica”, concluiu, afirmando, ainda, que havia descoberto “o porquê dos jovens 

passarem tanto tempo no computador”. 

3.2  Resultados dos Estudos com Protótipos de Baixa Fidelidade 

Resultados dos estudos com protótipos de baixa fidelidade que foram 

conduzidos no Departamento de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, em Natal/RN. 
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3.2.1  Paciente1bf – Sexo masculino, 72 anos. 

O paciente1bf (72 anos) não possui sequelas se AVC mas foi 

considerado para efeito de pesquisa por estar dentro da faixa etária desejada. É 

paciente do Setor de Fisioterapia do HUOL, e portador da Doença de Parkinson. 

Trabalhou como funcionário público, atualmente aposentado. 

Paciente1bf (72 anos) afirmou que já faz uso do computador, 

principalmente para atividades de jogos, “para ocupar a mente”. Declarou-se fã de 

dominó, jogos com cartas e, principalmente, gamão. Considera muito importante o 

uso de jogos em terapias para tratamento de saúde, sobretudo para paciente com 

sequelas de AVC. 

Para o paciente1bf (72 anos) o modelo de interação que apresenta o 

personagem, juntamente com os cenários, é o mais interessante: “chama mais a 

sua atenção, prende você”. Considera que “ a presença de uma personagem com 

feições humanas é muito importante para o jogo”. Questionado, afirmou gostar da 

ideia de cenários para “chamar a atenção do cliente e usuário”. Estimulado, 

relatou que gostaria de que os cenários do jogo final tivessem flores e árvores. 

3.2.2  Paciente2bf – Sexo masculino, 60 anos. 

Paciente2bf (60 anos) teve o AVC há 5 meses o que ocasionou 

sequelas do lado esquerdo do corpo e dificuldades na fala. Trabalhou como 

mecânico de trem. Nunca usou computador e foi o seu primeiro contato com um 

jogo para tratamento de reabilitação. Considera a idéia muito boa porque um jogo 

como o que foi apresentado “força a mente da pessoa”. 

Avaliou os dois modelos de interação como “muito bom”. 

Complementou, quando questionado, que o Modelo I (Abordagem direta) é mais 

simples e mais fácil de usar. Considerou o Modelo II (Narrativa com personagem) 

complicado e “mais difícil” de jogar. Ao ser indagado sobre o modelo que 

considerava melhor, e que usaria em seu tratamento, Paciente2bf apontou o 

Modelo II: “é mais difícil mas é mais divertido”. Afirmou que “o homem é uma 

pessoa igual a mim”, referindo-se ao uso de um personagem com feições 

humanas. Paciente2bf não apontou, quando indagado, sugestões que pudessem 
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deixar o jogo melhor na opinião dele. Afirmou que gosta de jogar cartas e dominó 

porque são jogos “que abrem a mente”. Relatou não gostar de jogos que 

envolvem sorte e azar: “nunca gostei”. 

3.2.3  Paciente3bf – Sexo feminino, 70 anos. 

Paciente3bf (70) trabalha como artista plástica. Logo após o incidente 

com AVC, há um ano e oito meses, perdeu os movimentos do lado esquerdo do 

corpo e a capacidade de falar. Porém, ao longo desse tempo, o esforço para 

retornar às suas atividades profissionais a fizeram ter avanços no movimento do 

membro superior afetado e na fala – “trabalhar é meu mundo”, afirmou. Apesar de 

possuir computador em casa, nunca teve interesse em aprender. Considera, 

porém, positivo um tratamento via jogo porque “é um exercício mental”. 

Considerou o Modelo I (Abordagem direta) “muito simples” e que o modelo II 

(Narrativa com personagem) é mais complicado e desafiador e que por isso 

prefere este modelo em detrimento a primeira alternativa. Considera que o 

Modelo II “estimula mais a mente”. Relatou que o jogo apresentado era “uma 

metáfora da vida” e que também vem vendendo seus desafios ao longo do seu 

período de reabilitação. 

Considera que o personagem poderia ser um animal, ou ter animais na 

interface: “gosto de animais”. 

3.2.4  Paciente4bf – Sexo feminino, 64 anos. 

Paciente4bt (64 anos) teve o lado direito do corpo paralisado em razão 

do AVC e dificuldade com a fala, pronunciando apenas algumas palavras. Não 

usa computador mas relatou que tem muito interesse em aprender, já tendo 

entrado algumas vezes em mídias sociais. Parentes já estimulam a paciente por 

meio de jogos de computador e de tablet. Paciente4bt (64 anos) relatou muito 

interesse neste tipo de atividade. A paciente optou pelo Modelo I (Abordagem 

direta) de interação por considerar “mais simples” e por focar-se no estímulo da 

mão, segundo relatou. A Paciente4bt (64 anos) gosta de atividades com o jogo de 

dominó. A acompanhante da paciente relatou que os protótipos apresentados 

fizeram a Paciente4bt (64 anos) falar palavras que ela não falava há meses. 



74 
 

 

3.2.5  Paciente5bf – Sexo masculino, 74 anos. 

Paciente5bf (74 anos) convive com a paralisia do lado direito do seu 

corpo após o evento com o AVC. É agricultor aposentado e analfabeto, mas não 

teve dificuldade em interagir com o jogo e com as opções apresentadas. Nunca 

usou computador mas foi receptivo à idéia de usar jogos para o tratamento de 

sequelas de AVC. Em relação aos modelos de interação, considerou que “os dois 

são bons”, mas optou pelo modelo II porque “o personagem deixa o jogo mais 

interessante”. Sugeriu que o jogo tivesse mais cores, “que fosse mais alegre”. 

Não pratica atividade de jogos no seu dia-a-dia: “não gosto”. 

3.3  Resultados dos Estudos com Protótipos de Alta Resolução 

3.3.1  Paciente1af – Sexo masculino, 72 anos. 

Paciente1af (72 anos) também participou do teste com protótipos de 

baixa fidelidade (Paciente1bf). Considerou o resultado do jogo “muito interessante 

porque o jogo proporciona um treinamento físico e mental, ao mesmo tempo”. 

Considera que o uso do jogo deixa o tratamento mais interessante porque 

“trabalha também com a mente da pessoa”.  

Considera que os cenários são adequados porque são “sem excessos”. 

Acha que muitos detalhes podem dificultar o jogo sem necessidade. O paciente 

considerou o jogo muito fácil de usar: “compreende-se bem que isso (apontando 

para um tronco de árvore virado no meio do caminho) é um obstáculo que eu 

preciso ultrapassar. 

Demonstrou interesse sobre o processo de desenvolvimento do jogo,  

ao perguntar se o personagem já tinha um nome e se haveria mais obstáculos 

com graus de dificuldade maiores nas próximas versões do jogo. 

3.3.2  Paciente2af – Sexo feminino, 64 anos. 

Paciente2af (64 anos) também participou do teste com protótipos de 

baixa fidelidade (Paciente4bf), sendo a única participante a optar pelo Modelo I 

(Abordagem direta) de interação. Uma vez que a paciente já é estimulada pela 
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família a usar jogos em computador e em tablet, o jogo apresentado teve uma boa 

receptividade: “não achamos nada nesse estilo de jogo. É tão simples e próprio 

para ela”, relatou a acompanhante da paciente. A paciente relatou que o jogo 

“deixa o tratamento mais gostoso”. Relatou como positiva a experiência 

proporcionada pelo jogo, não fazendo mais sugestões nesse sentido, quando 

estimulada. Indagada se ainda preferia o Modelo I ou este outro, com cores, 

animações e sons a participante não soube responder. 

3.3.3  Paciente3af – Sexo feminino, 70 anos. 

Paciente3af (70 anos) também participou dos testes com protótipos de 

baixa fidelidade (paciente3bf). A participante não teve dificuldade em 

compreender a dinâmica do jogo nem em usar os comandos, usando o protótipo 

de forma totalmente autônoma. Posteriormente relatou: “não encontrei nenhuma 

dificuldade” em usar o jogo. Considera o jogo muito positivo porque ele 

“representa o funcionamento da minha cabeça”. Não fez observações sobre a 

personagem nem sugestões. 

3.3.4  Paciente4af – Sexo masculino, 74 anos. 

Paciente4af (74) participou dos testes com protótipos de baixa 

fidelidade (paciente5bf). Após as atividades com o protótipo o participante 

comemorou: “só errei uma vez!”. Considera o jogo muito bom porque “vai 

trabalhando com a mente”. Não fez observações sobre a interface quando 

indagado. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir das informações levantadas por meio das sessões de Grupo 

Focal (EDMUNDS, 1999) e das Análises Contextuais (COOPER, REIMANN e 

CRONIN, 2007) foi possível levantar impressões iniciais a respeito da qualidade 

da experiência no uso do tablet por idosos, seu engajamento com jogos digitais já 

existentes no mercado, limitações físicas, cognitivas e restrições culturais, que 

serviram de base para o reforço da hipótese da pesquisa. 

As observações realizadas ao longo da fase de levantamento sobre as 

especificidades dos usuários-alvo, assim como as contribuições verbais, gestuais 

e emocionais fornecidas pelos sujeitos participantes da pesquisa, além de 

levantamentos realizados por meio do referencial teórico, permitiram à equipe de 

pesquisadores desenvolver modelos de interação, traçar objetivos, verificar 

limitações, habilidades e valores atribuídos pelos idosos aos jogos digitais, assim 

como aspectos relacionados à motivação e ao engajamento em relação a jogos 

para tablets, além de levantar diretrizes para o desenvolvimento do protótipo do 

jogo, entre elas: 

Redução da necessidade de movimentos de slide para interação 
com jogos: todos os participantes da pesquisa de Levantamento Inicial das 

Especificidades dos Usuários-Alvo apresentaram dificuldade no uso do recurso de 

slide, seja devido às sequelas neurológicas ocasionadas pelo AVC, seja pela 

redução da destreza e coordenação motora fina decorrentes naturalmente da 

idade; 

Área de tap maior e com localização mais adequada: para permitir 

aos usuários com limitações motoras a seleção mais fácil das opções 

apresentadas na tela; 

Evitar movimentos complexos e prever a possibilidade de 
correção do movimento: muitos participantes, durante os testes de interação 

com o tablet acionaram ícones e funções indesejadas acidentalmente. O sistema 

deve prever esses ajustes de correções.  
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Textos curtos e em tipografias com corpo maior: devido a 

diminuição natural da acuidade visual com a idade e para reduzir a ambiguidades 

de mensagens e instruções do sistema; 

Necessidade de que o modelo de interação gestual tenha relação 
direta com a metáfora do jogo: participantes que interagiram com o jogo 

dominoes no tablet tentaram manipular as peças do jogo como se estivessem no 

mundo real – tentando girar e posicionar as peças como habitualmente fazem no 

jogo físico. Uma vez que a interface do jogo não permitia esse tipo de interação, 

várias vezes houve relatos de frustração;  

Necessidade do jogo permitir a interação entre as pessoas: a 

criação dessa diretriz surge da necessidade de incluir a família no processo de 

tratamento dos pacientes, identificado tanto no referencial teórico quanto nos 

testes realizados em campo.  

Foram também elaboradas diretrizes para a criação de roteiro com os 

desafios do jogo e modelo interação: 

a) presença de uma personagem que crie empatia com os 
jogadores: todos os participantes apontaram o personagem do jogo Talking 

Ginger como carismático. O jogo com personagem foi também o que gerou maior 

quantidade de interação e interesse por parte dos participantes.  

b) desafios devem apresentar-se na forma de metáforas lúdicas e 
correlatas com o mundo real e à atividades do dia-a-dia: atravessar pontes, 

seguir por caminho ou por outro, segurar uma escova de dentes; e cenários 

vivenciados no mundo real – situações na cidade e no campo; 

c) eliminação da necessidade de movimentos de slide para 
interação com jogos digitais para este propósito e público-alvo: a interação 

com os desafios deve ocorrer apenas com movimentos de tap; 

d) opções de interação apresentadas de forma clara e com poucas 
opções de escolha (no máximo duas): motivadas, principalmente, pela redução 

natural da memória operacional com a idade, como discutido no referencial 

teórico; 
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d) possibilidade dos desafios serem calibrados para 
acompanharem a progressão de recuperação dos pacientes: devido à grande 

variação das sequelas neurológicas ocasionadas pelo AVC. 

Por meio da presente pesquisa foi possível confirmar aspectos 

relacionados ao referencial teórico. Assim como havia concluído Gilly e Zeithmal 

(1985) a presente pesquisa aponta que a maior parte dos idosos tem atitude 

positiva com relação ao computador – constatou-se também que todos os idosos 

investigados nos estudos com protótipos de baixa e de alta fidelidade (n=9) foram 

receptivos à ideia de um jogo digital voltado para a reabilitação neural de 

pacientes com AVC, provavelmente em razão da percepção de benefícios reais 

com a sua adoção, conforme haviam destacado Rogers e colaboradores (2004) 

em suas pesquisas. Os participantes da pesquisa mostraram-se, de um modo 

geral, interessados em aprender mais a respeito do uso do tablet. A fase de  

levantamento sobre as especificidades dos usuários-alvo constatou, ainda, um 

dado curioso: dentre os sujeitos participantes da pesquisa, os idosos residentes 

em abrigo público foram os que demonstraram e relataram possuir maior 

familiaridade com computadores em detrimento aos internados em abrigo 

particular.  

Os testes com protótipos também puderam demonstrar à equipe de 

pesquisa que interfaces simplificadas, conforme apontavam os estudos de  

Norman (1988) e atendendo aos contextos e limitações cognitivas e físicas dos 

idosos (KUNIAVSKY, 2003), não transmitiram insegurança aos participantes, que 

interagiram muitas vezes espontaneamente, antes mesmo de serem orientadas 

em como deveriam proceder. Isso também reforça os resultados de Nielsen 

(2002) que apontam que idosos têm interesse por tecnologias, mas que muitas 

vezes encontram interfaces inapropriadas aos seus contextos. Destaca-se que 

tanto a fase de levantamento inicial quanto a pesquisa do referencial teórico 

proporcionou aos pesquisadores uma base de compreensão a respeito das 

habilidades de controle motor, percepção visual e as capacidades cognitivas do 

público-alvo do jogo conforme previsto Rogers e colaboradores (2004). 

Seguindo a classificação sugerida por Mizuguchi e colaboradores 

(2012), a proposta do jogo digital para reabilitação neural de pacientes com 
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sequelas de AVC proposto pela presente pesquisa, simulada por meio dos 

protótipos avaliados, situa-se na categoria de Imagética Motora Cinestésica, 

aquela que corresponde às ações imaginadas sob a perspectiva de primeira 

pessoa. Neste sentido, a maior parte dos idosos investigados por meio dos 

protótipos de baixa fidelidade – quatro, de um total de cinco – apontaram o 

Modelo II como sendo o favorito. A prototipagem de baixa fidelidade foi positiva 

para a coleta de sugestões para as fases seguintes -  verificou-se que a 

prototipagem de baixa fidelidade colabora para o processo criativo e para a 

geração de ideias (COLOMBO E LANDONI, 2013). 

Dos sujeitos investigados (n=5), dois deles relataram que, embora o 

modelo I fosse mais fácil, apontavam o Modelo II como preferido por se tratar de 

um jogo “mais divertido”. Estas observações condizem com as constatações de 

Ferrara (2012), quando afirma que as pessoas engajam-se em jogos digitais 

porque elas valorizam as experiências. A Experiência do Usuário no Modelo II 

parece ter uma capacidade maior em engajar pacientes à dinâmica do jogo. 

Todavia, mais estudos são necessários para a verificação da sua capacidade em 

estabelecer um estado de Flow (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Isso se deve, 

segundo a avaliação dos pesquisadores, principalmente porque apenas uma 

parte da mecânica do jogo foi testada na presente pesquisa e pelo fato da técnica 

empregada durante o teste, a Avaliação Cooperativa (MONK, 1993; SANTA-

ROSA; MORAES, 2010), envolver a estimulação e a verbalização dos 

pensamentos e opiniões a respeito da utilização do sistema, expondo impressões 

e expectativas no momento da interação, criando ruídos e distrações que podem 

impedir a plena concentração e o estabelecimento do estado Flow. Do mesmo 

modo, não foram levantados dados suficientes para avaliar o efeito da Lei de Fitts 

(FITTS, 1959) com relação aos botões de comandos da interface do jogo nem à 

dinâmica de jogabilidade. Ressalta-se todavia que, posto que a proposta do jogo 

digital é o de não apresentar limite para a realização das tarefas, o fator tempo 

para a seleção dos comandos pode ser desprezado.  

Na presente pesquisa, e em observações assistemáticas, verificou-se 

que os efeitos da idade em relação ao processo de Imagética Motora, se 

existirem, foram irrelevantes, posto que todos os sujeitos participantes da 
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pesquisa compreenderam o conceito do jogo e não apresentaram qualquer 

dificuldade em realizar as tarefas de definição de lateralidade da mão. Os 

pesquisadores concordam com Mizuguchi (2012), que concluiu que mais estudos 

são necessários para avaliação desse aspecto. 

Tanto durante os testes com protótipos de baixa fidelidade quanto nos 

testes com protótipos de alta fidelidade constatou-se que alguns idosos levavam 

até vários segundos para definir a lateralidade da mão apresentada. Este dado é 

justificado pelos estudos de Mizuguchi e colaboradores (2012) que esclarece que 

tarefas que envolvem rotação mental da mão, como no caso do jogo digital 

proposto, tendem a demandar mais tempo para serem imaginadas porque, 

provavelmente, os sujeitos precisam projetar movimentos rotatórios nas mãos 

imaginadas a fim de se chegar à resposta apropriada. Este dado reforça a opção 

do jogo em não ter limitação de tempo para a resolução dos desafios, conforme 

observado também na fase de levantamento sobre as especificidades dos 

usuários-alvo. 

Segundo observações de Scialfa e colaboradores (2004), 

equipamentos com recursos touch screen podem representar alguma dificuldade 

para idosos selecionarem elementos na tela em função do comprometimento da 

coordenação motora fina. Os protótipos de alta fildelidade foram implementados 

com botões de seleção de lateralidade da mão com áreas de hint (zona da tela 

sensíveis ao toque) que ocupavam a metade da tela. Observou-se que todos os 

participantes dos testes com protótipos de alta fidelidade não apresentaram 

problemas ao selecionar os comandos de controle do jogo – botões que 

identificavam a lateralidade da mão apresentada – com alguns relatos positivos 

neste sentido.  

Durante a realização desta pesquisa, tanto na fase de levantamento 

sobre as especificidades dos usuários-alvo quanto nos testes com protótipos, a 

maior parte dos participantes comemorou avanços de fases e demonstraram esta 

satisfação subjetiva em comentários e atitudes. Assim como nas observações 

apontadas por Whitcomb (1990), os pesquisadores do presente estudo também 

acreditam que episódios dessa natureza tem impacto positivo na auto-estima dos 

participantes. 
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Mais estudos a respeito da gestão de frustração dos usuários serão 

necessários em fases seguintes desta pesquisa, especialmente em relação ao 

apontado por Knowles (2012), quando refere-se ao equilíbrio entre desafios e 

habilidades de acordo com as capacidades e limitações demonstradas por cada 

jogador. Também pela diversidade de sequelas apresentadas e suas 

consequências nas capacidades físicas, motoras e cognitivas dos pacientes, mais 

estudos são necessários para se verificar a viabilidade da inclusão de múltiplos 

jogadores pacientes simultâneos em uma partida. Durantes os testes com 

protótipos de alta fidelidade dois participantes chegaram a indagar se os desafios 

(definição da lateralidade das mãos) seriam mais difíceis quando o jogo estivesse 

pronto. É importante destacar que apenas as posições mais simples de 

lateralidade da mão, e que demandaram menos tempo para serem identificadas 

nos estudos desenvolvidos por Parsons (2004), foram consideradas e incluídas 

para a realização dos testes com protótipos. 

A concepção dos cenários e a opção pelo uso de um personagem foi 

motivada pelas observações emitidas na fase de levantamento sobre as 

especificidades dos usuários-alvo, além das recomendações propostas por Flores 

e colaboradores (2008). A personagem do jogo foi concebida, principalmente, 

para conduzir o paciente ao longo da interface do jogo digital e dos exercícios e 

para criar vínculos emocionais com o jogador, conforme destaca Eisner (1985).  

Os dois modelos de interação propostos por meio dos protótipos de 

baixa resolução permitiram confirmar a importância das diretrizes levantadas 

durante fase levantamento sobre as especificidades dos usuários-alvo, como o 

uso de área de tap maior durante a interação com o artefato, o uso de textos 

curtos e diretos, além de aspectos subjetivos em relação à Experiência do 

Usuário com a implementação de pontuação e acúmulo de badges, e da 

importância do jogo não ter limitação de tempo para a conclusão dos obstáculos. 

Um outro aspecto observado foi a importância da interface prever erros dos 

usuários, quando acionam acidentalmente pontos não desejados na tela. O fato 

ocorreu com um dos participantes dos testes com os protótipos de alta fidelidade. 

Todavia, tal recurso não foi implementado para os testes descritos neste trabalho, 
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cabendo a implementação em fases posteriores, durante o desenvolvimento final 

do jogo. 
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5  RECOMENDAÇÕES 

Com base nos resultados obtidos na presente pesquisa, elaborou-se uma 

lista de recomendações de design para jogos digitais de programas de reabilita-

ção de sequelas causadas pelo AVC voltados a usuários idosos (Quadro 12). 

 

Lista de Recomendações 

• Respeitar as limitações cognitivas e físicas dos jogadores: 
Seleção de tipografia adequada; textos curtos e com comandos claros e 
diretos. Consideração em relação à diminuição de acuidade sensorial e 
respostas mais lentas; prever interfaces que respondam adequadamente 
em cenários nos quais os jogares tenham sua capacidade motora fina 
comprometida; não exigir carga na memória de trabalho.  

• Implementar simplicidade na interface: 
Eliminação de elementos irrelevantes. 

• Fornecer Feedback motivacional aos acertos: 
Sempre combinar feedbacks auditivos com contrapartidas visuais. 

• Eliminar sensação de erros ou derrota (abordagem errorless): 
Conduzir os jogadores para desafios similares. 

• Evitar movimentos complexos: 
Não recomenda-se o uso do recursos de slide ou arraste de elementos na 
tela. 

• Prever a possibilidade de consertar ações acionadas acidentalmente; 
• Adaptar os desafios ao nível de habilidade motora dos jogadores; 
• Evitar distrações ou interrupções: 

Criar as condições para os jogadores possam concentrar-se nos desafios 
do jogo; viabilizar o estado de flow. 

• Possibilitar a criação de vínculos emocionais: 
A presença de uma personagem é desejável para criar vínculos 
emocionais com o jogador. 

• Estimular a interação social: 
Contemplar e estimular participação de familiares no processo de 
reabilitação de pacientes.  

Quadro 12. Recomendações de design para jogos digitais de programas de reabilitação de seque-

las causadas pelo AVC voltados a usuários idosos. 
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6  CONCLUSÃO 

A abordagem do Design Centrado no Usuário (DCU) foi fundamental 

para os resultados obtidos na presente pesquisa, com a inclusão de sujeitos 

pertencentes ao público-alvo no processo de desenvolvimento do jogo digital, 

contribuindo para a formulação de requisitos, para a condução de uma 

Experiência do Usuário positiva, para a boa usabilidade e para a adequada 

condução do projeto como um todo. 

Foi possível confirmar aspectos apresentados no referencial teórico, 

como a importância do levantamento dos contextos envolvidos, necessidades e 

capacidades físicas, sensoriais e cognitivas dos sujeitos durante o processo de 

design de artefatos interativos. Confirmou-se ainda que, levando-se em 

consideração esses aspectos e dentre o grupo analisado, os idosos são 

entusiastas do uso da tecnologia e se sentem motivados a aprender novos 

conhecimentos. 

De um modo geral, por meio das observações realizadas e dos relatos 

emitidos e no âmbito da presente pesquisa, verifica-se que há fortes indícios de 

que um jogo interativo para computadores do tipo tablet, baseado em Imagética 

Motora e desenvolvido sob a abordagem do Design Centrado no Usuário (DCU), 

contribui para o aumento do engajamento de pacientes no processo de 

reabilitação de sequelas de AVC. 
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APÊNDICE A - PRINCIPAIS QUESTÕES DO ROTEIRO DE 
DISCUSSÃO 

1. Sexo; 

2. Idade; 

3. Aposentado(a)? 

4. Que profissão exerceram? 

5. Relação com tecnologia - Usam computador? Celular? O que acham do 

computador? 

6. E sobre jogos? (Dominó, cartas, peteca, totó, palavras cruzadas, sudoko, 

sinuca, videogame); 

Por que não gostam de jogar? (se aplicado); 

7. Quais os estilos de filmes que gostam de assistir? (Pergunta envolvendo 

formas de entretenimento); 

8. Gostam de fotografia? 

9. Apresentação dos iPad e instrução o grupo sobre o recurso de slide 

(mencionado como “arrastar” ou “deslizar”); e tap (mencionado como 

“apertar”) na tela; 

10. Apresentação da galeria de fotos com imagens históricas da cidade; 

Solicitado que os idosos interagissem com o tablet, passando as imagens 

com o slide da tela; 

11. Apresentação do jogo estilo Talking Ginger; 

Solicitado que os idosos interagissem com o tablet, explorando os recursos 

do jogo; 

12. Apresentação de jogo de tabuleiro (Dominó); 

Solicitado que os idosos interagisse com o tablet, jogando uma partida de 

dominó no iPad. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA -
PROTOTIPAGEM DE BAIXA FIDELIDADE 

1. O(A) Sr. (Sra.) já usou jogos de computador no seu tratamento? 

2. O que acha de ideia de usar jogos no seu tratamento? 

3. Em relação aos jogos apresentados, qual foi o modelo que o(a) Sr. (Sra.) 

mais gostou de participar? 

4. O que motivou a escolha por esse modelo? 

5. Gostaria de dar uma sugestão para deixar o jogo mais prazeroso? (dentro 

do modelo escolhido) 

6. O que poderia ser retirado para deixar o jogo mais prazeroso? 

7. Quais jogos o(a) Sr. (Sra.) gosta de jogar? 

8. O(A) Sr. (Sra.) tem algum conselho para a melhoria do outro modelo? 

(Modelo rejeitado) 

9. O(A) Sr. (Sra.) tem alguma sugestão diferente dessas apresentadas? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA -
PROTOTIPAGEM DE ALTA FIDELIDADE 

1. O(A) Sr. (Sra.) já usou jogos de computador no seu tratamento? 

2. O que acha de ideia de usar jogos no seu tratamento? 

3. O(A) Sr. (Sra.) gostou de experimentar o jogo? 

4. Qual a principal diferença entre seu tratamento e este jogo? 

5. Gostaria de dar uma sugestão para deixar o jogo mais prazeroso? 

6. O que poderia ser retirado para deixar o jogo mais prazeroso? 

7. O(A) Sr. (Sra.) tem alguma sugestão diferente dessas apresentadas? 
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APÊNDICE D – MODELO I - PROTOTIPAGEM DE BAIXA 
FIDELIDADE 
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APÊNDICE E – MODELO II - PROTOTIPAGEM DE BAIXA 
FIDELIDADE 
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APÊNDICE F – PROTOTIPAGEM DE ALTA FIDELIDADE 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO - TCLE 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE 
VOZ
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ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS
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ANEXO D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA 
USO DE DOCUMENTOS DOS PACIENTES 
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