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Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de incapacidades 

em adultos, levando a alterações funcionais, como déficit de equilíbrio e dificuldade 

para realizar as atividades de vida diária. As sequelas são resultantes das mudanças 

plásticas no tecido neural, como resultado da excitabilidade diminuída e do não uso dos 

membros afetados após a injúria, culminando na redução da representação cortical 

destas áreas. No campo da reabilitação, a Realidade Virtual (RV) tem se mostrado um 

grande aliado na recuperação destes pacientes. Objetivo: Comparar os efeitos de um 

protocolo com realidade virtual não imersiva com um protocolo de cinesioterapia, 

ambos com mesma dosagem, evoluções e objetivos, no equilíbrio postural de indivíduos 

com AVC crônico. Metodologia: Trata-se de um estudo comparativo com 7 indivíduos, 

com diagnóstico clínico de AVC. Os indivíduos foram avaliados antes e após a 

intervenção por meio de uma ficha sociodemográfica, Mini-Exame do Estado Mental – 

MEEM, Escala de Ashworth, Categoria de Deambulação Funcional, National Institute 

Health Stroke Scale – NIHSS, Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE - 

EQVE-AVE, Medida De Independência Funcional- MIF, Inventário de Motivação 

Intrínseca –IMI, Escala de Equilíbrio de Berg -EEB, Teste de Alcance Funcional -TAF, 

Timed Up and Go Test - TUG, Teste de Caminhada de 6m -TC6m e variáveis do Centro 

de pressão pela Plataforma de Força (PF). Os participantes foram divididos em dois 

grupos: grupo da cinesioterapia (GC, n=4) que realizou fortalecimento de membros 

inferiores (MI) e cinesioterapia com foco no equilíbrio com demanda sensório-motora 

similar aos exercícios de RV e o grupo RV (GRV, n=3) que realizou fortalecimento de 

MI e um protocolo de RV baseado no equilíbrio postural. Foram realizadas 2 sessões 

por semana, durante 8 semanas, totalizando 16 sessões. Foi realizado teste t pareado 

para análise intragrupos e o test t para comparação intergrupos analisando as diferenças 

entre os valores pré e pós intervenção (delta) de cada grupo. Resultados: Ambos os 

grupos obtiveram melhora em todos os desfechos analisados. Na análise intragrupos, 

observou-se significância no GC para a EEB (p = 0,006); EQVE-AVE (p= 0,035); 

deslocamento total do centro de pressão no teste de apoio unipodal olhos abertos sobre 

membro parético (p = 0,017); velocidade média no teste de apoio unipodal com os olhos 

abertos sobre membro parético (p = 0,007) e unipodal olhos fechados sobre o membro 

saudável (p = 0,047); e no GRV para a EEB (p = 0,026), MIF (p = 0,008) e 

deslocamento total do centro de pressão no teste de apoio unipodal olhos abertos sobre 
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membro saudável (p = 0,035). Na análise intergrupos, verificou-se uma diferença 

estatística significativa para EEB (p = 0,033), qualidade de vida (p = 0,021), IMI 

pressão (p= 0,025) e o apoio unipodal olhos abertos sobre membro parético (p = 0,044) 

a favor do GC. Conclusão: Observou-se que a aplicação dos protocolos de intervenção 

do GC e GRV foram benéficos e provocaram melhorias nos desfechos analisados, 

principalmente no controle do equilíbrio postural. No entanto, devido as limitações 

quanto ao tamanho amostral e número de sessões sugere-se que sejam realizados 

estudos com população mais robusta e maior tempo total de terapia. 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Equilíbrio postural, Terapia de exposição 

à realidade virtual. 
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Abstract 

Introduction: Stroke is the main cause of disability in adults, leading to functional 

changes, such as balance deficit and difficulty in performing activities of daily living. 

The sequelae result from plastic changes in the neural tissue, as a result of decreased 

excitability and non-use of the affected limbs after the injury, culminating in a reduction 

in the cortical representation of these areas. In the field of rehabilitation, Virtual Reality 

(VR) has proven to be a great ally in the recovery of these patients. Objective: To 

compare the effects of a non-immersive virtual reality protocol with a kinesiotherapy 

protocol, both with the same dosage, evolution and goals, on the postural balance of 

individuals with chronic stroke. Methodology: This is a comparative study with 7 

individuals with a clinical diagnosis of stroke. The individuals were evaluated before 

and after the intervention through a sociodemographic form and then clinical 

assessment was performed: Mini Mental State Examination - MMSE, Modified 

Ashworth Scale, Functional Ambulatory Category -  FAC, (National Institute Health 

Stroke Scale – NIHSS, Stroke Specific Quality of Life Scale – (SS-QOL), Functional 

Independence Measure – FIM, Intrinsic Motivation Inventory –IMI, Berg Balance Scale 

–BBS, Functional Range Test- FRT, Timed Up and Go Test (TUG); 6m Walk Test - 

6mWT, and Center of pressure variables by Force Platform- FP. Participants were 

divided into two groups: kinesiotherapy group (KG, n=4) which performed lower limb 

(LL) strengthening  and kinesiotherapy focusing on balance with sensorimotor demand 

similar to VR exercises and the VR group (VRG, n=3) who performed LL strengthening 

and a VR protocol based on postural balance. There were 2 sessions per week, for 8 

weeks, totaling 16 sessions. Paired t-test was performed for intragroup analysis and t-

test for intergroup comparison, analyzing the differences between pre- and post-

intervention (delta) values for each group. Results: Both groups improved in all 

analyzed outcomes. In the intragroup analysis, there was significance in the KG for the 

BBS (p = 0.006); SS-QOL (p= 0,035); total displacement of the center of pressure in the 

single leg stance test with eyes open on paretic limb (p = 0.017); mean velocity in the 

unipodal support test with eyes open on paretic limb (p = 0.007) and unipodal eyes 

closed on the healthy limb (p = 0.047); and in the GRV for the BBS (p = 0.026), MIF (p 

= 0.008) and total displacement of the center of pressure in the unipodal support test 

with eyes open on a healthy limb (p = 0.035). In the intergroup analysis, there was a 

statistically significant difference for BBS (p = 0.033), quality of life (p = 0.021), IMI 
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pressure (p = 0.025) and unipodal support with eyes open on a paretic limb (p = 0.044) 

in favor of the KG. Conclusion: It was observed that the application of the KG and 

VRG intervention protocols were beneficial and led to improvements in the analyzed 

outcomes, mainly in the control of postural balance. However, due to limitations in 

terms of sample size and number of sessions, it is suggested that studies be carried out 

with a more robust population and a longer total duration of therapy. 

Keyword: Stroke, Postural Balance, Virtual Reality Exposure Therapy. 
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1.1 Equilíbrio Postural 

 
 O equilíbrio ou controle postural é a capacidade do indivíduo de manter o centro 

de gravidade (CG) dentro dos limites da base de suporte, referidos como os limites de 

estabilidade, tanto em situações estáticas como dinâmicas (SHAFFER, HARRISON, 

2007; SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2010). Ou seja, é a manutenção de uma 

postura do corpo sem provocar oscilações ou de determinada postura durante o 

desempenho de uma habilidade motora que se destine a perturbar a orientação do corpo 

(CARVALHO, 2015). 

 O CG é definido como o ponto de aplicação da força gravitacional resultante 

sobre o corpo. Mecanicamente, as condições de equilíbrio do corpo dependem das 

forças e momentos de força (torques) aplicados sobre ele, e essas forças podem ser 

classificadas em forças externas e forças internas. As forças externas são a força 

gravitacional e a força de reação do solo que, durante a postura ereta, atua sobre os pés. 

Já as forças internas podem ser perturbações fisiológicas (batimento cardíaco e a 

respiração) ou perturbações geradas pela ativação musculatura envolvida na postura 

(DUARTE, FREITAS, 2010).  

 A manutenção do equilíbrio envolve a recepção e integração de estímulos dos 

múltiplos sistemas sensoriais: proprioceptivo, visual e vestibular. O primeiro permite a 

percepção do corpo e membros no espaço em relação de reciprocidade, o segundo 

oferece referência de verticalidade e o último permite a percepção das acelerações 

angulares e lineares (HORAK, 2006). 

 Com base nas informações recebidas pelo sistema de controle motor, ocorre o 

planejamento e a execução de movimentos para controlar o CG sobre a base de suporte 

orientando e alinhando a posição entre os segmentos corpóreos e sua localização em 

relação ao meio externo. Isso é realizado através de estratégias do sistema nervoso 

central que incluem sinergias musculares, padrões de movimentos articulares, torques e 

forças de contato (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2010).   

 O desenvolvimento deste processo é um aspecto essencial para a realização de 

movimentos precisos e habilidades de locomoção e manipulação, vitais para realização 

das atividades de vida diária (AVD), já que durante a realização destas as pessoas são 

suscetíveis a mudanças tanto no equilíbrio dinâmico quanto no estático  (PRUSCH , 

2021; ROMAN-LIU, 2018; SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 2010).  
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 Controlar essas mudanças representa um desafio complexo para o sistema de 

controle neuromuscular, que deve ser capaz de lidar com as rápidas alterações 

ambientais e agir ou reagir a essas alterações para gerar uma resposta motora correta aos 

estímulos sensoriais recebidos (visual, vestibular e proprioceptivo) para uma locomoção 

bem-sucedida e prevenção de quedas (NETZ, 2019). 

 Quando o individuo está parado, o sistema nervoso central visa manter o centro 

de gravidade dentro da base de suporte, dessa forma, a quantidade de movimento do CG 

(ou oscilação postural) é considerada um indicador da integridade do sistema de 

controle de equilíbrio. Ao avaliar a oscilação postural, tem-se que quanto menor for a 

oscilação, maior estabilidade e, portanto, melhor controle de equilíbrio (MANSFIELD, 

INNESS, 2015). 

 A avaliação do equilíbrio mais comumente na prática de neurorreabilitação é 

realizada por meio de escalas de avaliação observacional baseadas no desempenho (por 

exemplo, a Escala de Equilíbrio de Berg), por serem de fácil acesso e baixo custo. No 

entanto, a pontuação geral obtida a partir desses tipos de escalas tem capacidade 

limitada de informar deficiências específicas do paciente, pois os pacientes podem usar 

estratégias compensatórias para atingir uma pontuação mais alta em determinados itens 

(BESSAa et al., 2020; MANSFIELD, INNESS, 2015).    

 Medidas de resultados mais objetivas e precisas são capazes de quantificar 

diretamente a oscilação postural, tais como as realizadas por meio de plataformas de 

força.  Essas plataformas de força podem medir a oscilação postural (movimento do 

centro de gravidade) e fornecer informações sobre como a oscilação é controlada 

(movimento do CP) quando em repouso (BESSAa et al., 2020; WINTER, 1995). 

 Deficiências sensoriais, motoras e visuais podem afetar o equilíbrio estático e 

dinâmico, tais como ocorrem em patologias neurológicas como o acidente vascular 

cerebral (AVC). Tais prejuízos afetam a mobilidade, marcha, limitam a capacidade de 

realizar atividades de vida diária e são um dos principais fatores de risco de quedas (DE 

ROOIJ, VAN DE PORT, MEIJER, 2016). 

 

1.2 Acidente Vascular Cerebral 

 
 O acidente vascular cerebral (AVC) ocorre pela interrupção do fornecimento de 

sangue ao cérebro, e classificam-se nos tipos hemorrágico e isquêmico, caso a 
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suspensão do fornecimento de oxigênio e nutrientes ocorra devido a ruptura de vasos 

sanguíneos ou bloqueio por êmbolos ou trombos, respectivamente. Essa interrupção 

causa danos ao tecido cerebral e os efeitos dependem de qual parte do cérebro foi 

lesionada e o quão severa foi a lesão, podendo resultar em incapacidades diversas e até 

em morte súbita (TRUELSEN, BEGG, MATHERS, 2016). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença cerebrovascular foi 

a principal causa de morte em todo o mundo em 2016. Dessas mortes, 5,78 milhões 

foram atribuídas diretamente ao AVC, tornando-a a principal causa de morte não 

transmissível, bem como de invalidez, sendo considerada uma epidemia mundial (GO et 

al., 2014; OMS, 2018). No Brasil, o AVC resultou em aproximadamente 100.000 

mortes em 2014 (BRASIL, 2014), e os dados indicam que cerca de 568.000 indivíduos 

afetados sofrem de incapacidade grave, tornando o AVC a principal causa de 

incapacidade em adultos, devido a alterações funcionais pela deficiência neurológica 

primária, como déficit de equilíbrio, o sedentarismo, e dificuldade para realizar as 

atividades de vida diária (BENSENOR, 2015; KIM et al., 2017; SCHUSTER, SANT, 

DALBOSCO, 2016). Cerca de 15% a 30% das pessoas apresentam incapacidade 

funcional persistente após o AVC, e apenas 13% dos sobreviventes de AVC retornam 

ao trabalho (CHUMNEY et al., 2010; RAYEGANI et al., 2016).  A recuperação da 

função ocorre em cerca de 50% a 70%, os demais acometidos permanecem 

hemiplégicos ou hemiparéticos após 6 meses do AVC (MARCUCCI et al., 2007). 

 A hemiparesia é o déficit mais comum após a ocorrência de um AVC e 

caracteriza-se pela parcial da função motora do hemicorpo afetado com níveis de 

incapacidade e comprometimento que variam e refletem em alterações na marcha, 

aumentando o risco de quedas, restrição de mobilidade, e um menor nível de atividade e 

participação (ROSA et al., PAVAN et al., 2010; VAN DER KOOI et al., 2017 ; XU et 

al., 2018).  

 O comprometimento no controle motor contribui para alterações no equilíbrio,  

mobilidade e propriocepção reduzida (WALKER, HYNGSTROM, SCHMIT, 2016). No 

AVC, o equilíbrio pode ser afetado por vários fatores, como fraqueza muscular, tônus 

muscular anormal, déficits na função visual e sensorial ou distúrbios nos mecanismos 

vestibulares (KURT et al., 2010). A alteração da função motora em um hemicorpo 

causa um deslocamento do centro da gravidade, alterando a base de suporte e 

transferindo o peso para o lado não afetado, gerando assimetrias e instabilidade estática 
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e dinâmica (TRINDADE et al., 2011). Portanto, o indivíduo hemiparético não consegue 

adequar posturas automáticas, tendo dificuldade de utilizar ações musculares, pois para 

executar qualquer atividade motora, basicamente o controle postural precisa estar 

íntegro (PAVAN et al., 2010).    

 Embora grande parte dos pacientes recupere a função da marcha após a 

reabilitação, os déficits de equilíbrio e marcha persistem durante o estágio crônico do 

AVC (ENG, TANG, 2007; LANGHORNE, COUPAR, POLLOCK, 2009; POLLOCK, 

ENG, GARLAND, 2011). Aproximadamente 50% das pessoas que recuperam a 

deambulação após o AVC apresentam dificuldades em andar na comunidade, por 

exemplo, com irregularidade do terreno, mudanças de nível, desviar ou ultrapassar 

obstáculos, andar longas distâncias e realizar tarefas secundárias, levando a limitações 

na caminhada na vida cotidiana, bem como, reduzindo a participação e qualidade de 

vida (JØRGENSEN, et al., 1995; MAYO et al., 2002; SCHMID et al., 2013). 

 Sabe-se que o equilíbrio postural é um preditor para o alcance da capacidade de 

andar, e é considerado um fator que pode ser potencialmente modificado pela atividade 

física (LOUIE, ENG, 2018; THILARAJAH, et al., 2018). Nesse sentido, um 

componente importante da reabilitação no AVC é a terapia por exercício, visando 

minimizar os efeitos dos danos às células cerebrais e otimizar o re-aprendizado 

(KLEIM, JONES, 2008).  

 A aprendizagem de habilidades motoras é particularmente atraente, já que o 

aumento da performance sensório-motora induzida pela prática apoia o 

desenvolvimento de novas aptidões (habilidades) e fornecem a flexibilidade necessária 

para se adaptar às novas condições (LEFEBVRE et al., 2013). Por isso, intensas 

intervenções terapêuticas mostraram ter um efeito positivo na recuperação neurológica 

da função motora. Estudos recentes têm sugerido que, para ocorrer neuroplasticidade o 

treino deve ser desafiador, repetitivo, tarefa-específico, intensivo e motivador (AO, 

SUN, SONG, 2013; SAPOSNIK, LEVIN, 2011). 

Sob tal perspectiva, em que várias sessões são requeridas para promover a 

reabilitação, estudos têm sugerido que o propósito da terapia pode ser rapidamente 

alcançado pela execução das tarefas num ambiente de onde, muitas vezes, o usuário não 

deseje sair, ao contrário do que frequentemente acontece na prática com séries de 

movimentos fatigantes e pouco motivadores (VAGHETTI, BOTELHO, 2010). Com 

isso, o indivíduo se cansa mais rápido e tende a não aderir ao tratamento, uma vez que 
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não vê propósito na ação que realiza e, menos ainda, um resultado muito efetivo, dada a 

melhora considerada lenta (MERIANS et al., 2002). Nesse sentido, a realidade virtual 

tem sido utilizada ao longo dos últimos anos dentro do campo da reabilitação visando 

favorecer os resultados e aderência ao tratamento. 

 

1.3 Realidade Virtual 

 
  A Realidade Virtual (RV) é considerada uma versão aprimorada da interação 

homem-computador em que o ser humano interage com uma interface tridimensional 

(3D) e está imerso em um ambiente sintético composto de objetos digitais que 

envolvem aspectos sensoriais, cognitivos, psicológicos e motores (SCHULTHEIS, 

RIZZO, 2001; PEÑASCO-MARTÍN et al., 2010).   

 Na RV, Ambientes Virtuais (AV) são criados e permitem que o usuário interaja 

não apenas com o AV, mas também com objetos virtuais dentro deste. Essa interação 

pode ser obtida por meio de um botão do mouse ou joystick, luvas e outros dispositivos 

(SVEISTRUP, 2004) ou seja, os participantes interagem com as imagens projetadas, 

manobram objetos virtuais e realizam atividades programadas na tarefa, dando ao 

usuário uma sensação de imersão no ambiente simulado (LEE, PARK, PARK, 2019).  

 O nível de imersão experimentado pelo usuário varia de não imersivo (baixo 

nível de imersão) a totalmente imersivo (alto nível de imersão), dependendo do grau de 

isolamento entre o ambiente físico e virtual (BEVILACQUA, 2019; MILLER, 

BUGNARIU, 2016). A imersão oferece uma sensação de presença no mundo virtual e 

estará diretamente relacionada com os dispositivos e tecnologia utilizados 

(HENDERSON et al., 2007; MORENO et al., 2019; PIRON et al., 2010).  

 A RV tornou-se popular nos campos da ciência, música, educação. Dentro da 

gama de jogos utilizados na realidade virtual, tem-se os conhecidos exergames. Estes 

jogos passaram a ser um incentivo à prática de atividade física, e instrumento de 

intervenção em programas de reabilitação motora e cognitiva em diferentes deficiências, 

já que para jogá-los o individuo precisa movimentar seu corpo (MUBIN et al., 2019; 

MONTEIRO, 2011). 

 As principais vantagens do uso da RV são: as representações de estímulos 

sensoriais que favorecem a motivação do indivíduo, feedback imediato, armazenamento 
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das atividades pelo computador, possibilidade de graduação da complexidade das 

tarefas realizadas, estímulo as funções cognitivas e interatividade do paciente com a 

atividade, tornando as tarefas realizadas na terapia mais divertidas (ANH, HWANG, 

2019; MONTEIRO, 2011; SILVA, 2015).  

Assim, este recurso tem sido apontado como um potencial aliado em processos 

terapêuticos uma vez que, simulando elementos da vida diária, permite ao paciente um 

novo contato com o mundo externo, mesmo que de forma artificial, dando-lhe uma 

ideia de proximidade ao que foi perdido e contribuindo para o seu envolvimento na 

terapia e sensação de diminuição da incapacidade durante a reabilitação (ALANKUS 

et al., 2010). Este possibilita ainda a realização de atividades que, se executadas 

efetivamente, seriam impraticáveis em suas demandas a um indivíduo com 

comprometimento neurológico (DEUTSCH et al., 2008). Submetendo tal indivíduo a 

um jogo virtual, portanto, o movimento pode ser associado a gestos funcionais ou 

esportivos, induzindo à ação repetidamente, ao passo que define um objetivo imediato 

(ganhar o jogo) e leva o participante a considerá-lo um desafio pessoal de superação 

(RUSSEL, NEWTON, 2008).  

Uma explicação para tais benefícios seria o fato de que em treinamentos com 

exergames há uma intensificação na amplitude de canais multissensoriais (visão, 

audição, por exemplo) no tempo e espaço, permitindo a prática de tarefas em 

ambientes enriquecidos, complexos e com uma variedade de objetivos (MONTEIRO, 

2011; BAVELIER et al., 2012).   

Além disso, a RV oferece ainda treinamento de redes corticais de tal forma que 

o processamento permite a melhor utilização das informações que recebe das fases 

anteriores (BAVELIER et al., 2012). Benefícios em aspectos cognitivos (atenção, 

memória, concentração, planejamento, tomada de decisão e cálculo) também têm sido 

demonstrados (BASAK et al., 2008). 

Evidências sugerem que os exergames teriam influência na aprendizagem pela 

ativação de neurônios espelho por meio da observação dos movimentos dos avatares 

na tela, combinando assim características que podem aumentar o potencial de 

treinamento induzindo à neuroplasticidade, e na transferência de aprendizagem entre 

tarefas e ambientes que tem objetivos diferentes por serem treinados em ambientes 

enriquecidos, complexos com uma variedade de objetivos (SAPOSNIK et al., 2010; 

BAVELIER et al., 2012).  
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O treinamento em RV visa melhorar a plasticidade neural, fornecendo um 

ambiente seguro e enriquecido para realizar atividades funcionais específicas de 

tarefas com aumento de repetições, intensidade de prática e motivação para cumprir a 

intervenção (LEE, PARK, PARK, 2019). 

Nesse contexto, um sistema de jogos que tem sido bastante difundido na área da 

medicina de reabilitação é o Nintendo® Wii, que dotado do acessório Wii Balance 

Board® e acompanhado de outros dispositivos de emissão virtual, tem destaque na 

prática clínica (CLARK et al., 2010; HYDRIAN, WEYLER, 2008). No entanto, seu 

uso requer cuidados específicos, o que faz necessário verificar quais pessoas podem 

interagir, seus riscos, os parâmetros para o sucesso do uso e se o uso desses 

dispositivos é, efetivamente, responsável por tal sucesso, além de conscientizar 

terapeutas e pacientes sobre como e quando aplicar (BEVILACQUA, 2019; 

VAGHETI, BOTELHO, 2010; SAPOSNIK et al., 2010; LEWIS et al., 2011). 

Existem evidências que sugerem a eficácia dos exergames na melhora da função 

do membro superior e equilíbrio como terapia adicional ao tratamento padrão em 

pacientes com AVC. Apesar disso, não há evidências suficientes para chegar a 

conclusões sobre a eficácia isolada de exergames na velocidade da marcha, equilíbrio, 

participação ou qualidade de vida em comparação com o treinamento de reabilitação 

tradicional (alongamento, fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio, marcha,  

treinamento de atividades funcionais, etc.) (LAVER et al., 2017; PORRAS et al., 

2018). 

Uma metanálise de Lee et al. (2019) encontrou evidências moderadas para 

apoiar o efeito do treinamento de reabilitação de exergames na melhora da função dos 

membros inferiores, incluindo equilíbrio e marcha, em um grau semelhante à função 

dos membros superiores em pacientes com AVC crônico, sugerindo que esta técnica 

pode ser usada como um método de tratamento complementar juntamente com a 

terapia de reabilitação tradicional. No entanto, a maioria dos estudos nesta metanálise 

aumentou o tempo total de tratamento adicionando treinamento com exergames ao 

tratamento convencional, e esse pode ser o motivo dos resultados observados (LEE, 

PARK, PARK, 2019). 

Considerando as evidências acima, é fundamental investigar a eficácia isolada 

da reabilitação de exergames e suas contribuições para mudanças no equilíbrio 

postural em pacientes com AVC, utilizando mesma dosagem, mesmas evoluções e 
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objetivos terapêuticos entre os grupos estudados, pois isso pode fornecer evidências 

adicionais para o processo de reabilitação nessa população.  
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2. JUSTIFICATIVA 
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 Devido a alta incidência e prevalência do AVC no cenário mundial, a 

fisioterapia tem atuado de maneira a desenvolver estratégias cada vez mais eficazes para 

recuperação motora e funcional deste grupo de pacientes.  Sendo assim, a fisioterapia 

tem como objetivo restaurar a função, diminuindo as incapacidades proporcionando 

uma melhor qualidade de vida. Nesse sentido, deve-se então fornecer o maior número 

de fatores possíveis que promovam uma recuperação motora, sensorial e funcional 

satisfatória desses indivíduos.  

 Nos últimos anos observou-se um crescente interesse no uso de novas 

tecnologias, como a realidade virtual na reabilitação do AVC. Os resultados clínicos 

indicam que o uso dessa tecnologia melhora o funcionamento motor (KARASU, 

BATUR 2018) e que ela pode ser usada para melhorar a função do membro superior, 

marcha e equilíbrio, função motora global e função cognitiva em pacientes com AVC, 

além de incrementar a terapia, tornando-a mais motivadora e estimulante para esta 

população (LAVER et al., 2017; PEÑASCO-MARTÍN et al., 2010). Como 

consequência, houve um aumento no número de estudos sobre a eficácia de programas 

de jogos comerciais na reabilitação no AVC. Os consoles PlayStation, Wii e Xbox, 

juntamente com o Kinect, são os mais utilizados.   

 Diante disso, investigar essa ferramenta e compreender sua contribuição para 

mudanças no equilíbrio postural de pacientes com AVC, poderá fornecer evidências 

adicionais ao processo de reabilitação dessa população, além de verificar suas 

repercussões sobre certos desfechos clínicos. Essa investigação se faz necessária já que 

estudos têm sugerido que estratégias de reabilitação utilizando a terapia baseada em RV 

produziriam maiores efeitos na neuroplasticidade e transferência de aprendizagem. 
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3. OBJETIVOS  
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3.1. Objetivo geral  

Comparar os efeitos de um protocolo com realidade virtual não imersiva com um 

protocolo de cinesioterapia, ambos com mesma dosagem, evoluções e objetivos, no 

equilíbrio postural de indivíduos com AVC crônico. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 
● Revisar a literatura sobre as medidas do centro de pressão em pacientes com 

sequelas pós AVC; 

● Propor um protocolo de ensaio clínico randomizado visando aprofundamento da 

temática proposta. 

● Caracterizar os indivíduos com AVC e fazer a comparação intra e intergrupos 

quanto a independência funcional, mobilidade funcional, qualidade de vida e 

motivação. 

● Comparar o equilíbrio postural de indivíduos com AVC antes e depois de um 

protocolo de cinesioterapia convencional; 

● Comparar o equilíbrio postural de indivíduos com AVC antes e depois de um 

protocolo de realidade virtual;  

● Comparar o equilíbrio postural intergrupos após o protocolo de terapia proposto. 
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4. HIPÓTESE 
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 O protocolo de realidade virtual não imersiva de 8 semanas com foco no 

equilíbrio corporal de indivíduos com AVC propicia efeito superior ao protocolo da 

cinesioterapia quanto ao equilíbrio postural, independência funcional, qualidade de vida 

e motivação.   
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
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5.1 Caracterização da Pesquisa e população 

 Trata-se de um estudo comparativo composto por 7 indivíduos com  diagnóstico 

de AVC da cidade de Natal/RN e adjacências, recrutados de forma não probabilística, 

por conveniência, mediante verificação de listas de espera do departamento de 

fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 O estudo foi realizado no Laboratório de Intervenção e Pesquisa em Realidade 

Virtual (LIPERV) e Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento Humano 

(LIAM) do departamento de fisioterapia da UFRN, em Natal/RN. 

 

5.2 Aspectos Éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sob 

protocolo número 3.434.350, sendo respeitados os aspectos éticos da Resolução no 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e na Declaração de Helsinki para pesquisa com 

humanos (Anexo 1). Todos os participantes foram informados sobre os benefícios e 

riscos envolvidos e em seguida assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 01). 

 

5.3 Critérios de elegibilidade 

A seleção seguiu os seguintes critérios: (1) indivíduos de ambos os sexos; (2) 

primeiro episódio de acidente vascular cerebral unilateral (isquêmico ou hemorrágico); 

(3) idade > 20 anos e < 75 anos; (4) tempo de lesão ≥ 6 meses; (5) déficits no equilíbrio 

postural (Escala de equilibrio de Berg (EEB) <45) (DOĞAN, 2011); (6) no nível 

máximo 2 da escala de Ashworth para avaliar a espasticidade do membro inferior 

parético (BIERING-SØRENSEN, KLINGE, 2006); (7) bom estado cognitivo baseado 

no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN, 1975); (8) capacidade de 

andar sem assistência pessoal em ambientes fechados (pontuação na Categoria de 

Deambulação Funcional (CDF) ≥3) (MEHRHOLZ et al., 2007); (9) não apresentar 

sinais de negligência unilateral ou afasia sensorial ou global, conforme avaliado pela 

National Institute Health Stroke Scale (NIHSS) (BROTT et al., 1989); (10) 

clinicamente estável, sem histórico de epilepsia ou convulsões nos últimos 6 meses; 

(11) ausência deficiência visual e/ou auditiva não corrigida;  (12) não participar de um 
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protocolo de tratamento do equilíbrio; e (13) apresentar capacidade de entender e 

obedecer a comandos motores simples. 

Foram considerados critérios de exclusão: (1) apresentar outras condições clínicas 

que afetam o equilíbrio e (2) gravidez. 

 

5.4  Alocação dos participantes 

 A alocação dos participantes foi randomizada por um pesquisador não envolvido 

no estudo e distribuídos em grupo da Cinesioterapia (GC, n=4) e Grupo da realidade 

virtual (GRV, n=3). O mesmo pesquisador codificou os grupos por cores e apenas os 

pesquisadores envolvidos na interveção conheciam a codificação. O avaliador 

permaneceu cego aos grupos até o final do estudo. 

 

5.5 Instrumentos de elegibilidade e avaliação  

Os instrumentos utilizados foram (Tabela 1):  

● Ficha de avaliação e caracterização clínica; 

● Mini Exame do Estado Mental (MEEM);  

● Escala de Ashworth;  

● National Institute Health Stroke Scale (NIHSS);  

● Categoria de Deambulação Funcional (CDF);  

● Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE (EQVE-AVE); 

● Medida De Independência Funcional (MIF);  

● Inventário de Motivação Intrínseca (IMI) 

● Escala de Equilíbrio de BERG (EEB);  

● Teste de Alcance Funcional (TAF);  

● Timed Up and Go Test (TUG);  

● Teste de Caminhada de 6m (TC6m);  

● Plataforma de Força (PF);  

  



36 

 

 
 

Tabela 1. Descrição das medidas e seus respectivos períodos 

Medidas 
Avaliação 

Elegibilidade 
Pré-tratamento 

(inicial) 
Pós-tratamento 

1 – Ficha Avaliação  ✓  

2 – MEEM ✓   

3 - ASHWORTH ✓   

4 –   NIHSS ✓   

5 – CDF ✓   

6 –  EQVE-AVE  ✓ ✓ 

7 – MIF  ✓ ✓ 

8 – IMI   ✓ 

9 – EBB ✓   

10 – TAF  ✓ ✓ 

11 – TUG  ✓ ✓ 

12 – TC6m  ✓ ✓ 

13 – PF  ✓ ✓ 

 

5.5.1 Instrumentos de medida para critérios de elegibilidade 

 
� Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

 É um instrumento válido, que contêm questões agrupadas em sete categorias, 

cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar alguma função cognitiva específica 

como a orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três 

palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do 

MEEM pode variar de um mínimo de 0 (zero) pontos, o qual indica o maior grau de 

comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total máximo de 30 pontos, que por 

sua vez, corresponde à melhor capacidade cognitiva (BRUCKI et al., 2003) (Anexo 2).  

 

� Escala de Ashworth  

Escala utilizada para avaliação subjetiva do tônus muscular, que gradua o tônus 

de acordo com a resistência percebida durante a movimentação passiva das articulações, 

classificando os segmentos acometidos de 0 (tônus normal) a 5 (parte afetada rígida). 
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Neste estudo, a avaliação foi feita das articulações de quadril, joelho e tornozelo do 

membro acometido (BIERING-SØRENSEN, KLINGE, 2006) (Anexo 3). 

 

���� National Institute Health Stroke Scale (NIHSS) 

O exame neurológico dos pacientes será realizado por meio da National Institute 

Health Stroke Scale (NIHSS), uma escala para avaliação do grau de comprometimento 

neurológico, específica para o AVC (Anexo 4) (BROTT et al., 1989; KASNER, 2006). 

A escala avalia comprometimentos no nível de consciência, movimentos extraoculares, 

campo visual, função dos músculos faciais, força dos membros, função sensória, 

coordenação (ataxia), linguagem (afasia), fala (disartria) e negligência unilateral. Os 

escores variam de 0 a 42. Os pontos de corte utilizados são: 0 a 5 = leve; 6 a 13 = 

moderado; 14 ou mais = grave. Pode ser aplicada por qualquer profissional da área da 

saúde, com excelente confiança e validade, sendo muito utilizado em estudos e 

pesquisas (EDWARDS et al., 2006; SCHLEGEL et al., 2003). 

 

� Categoria de Deambulação Funcional 

Instrumento sensível e confiável para avaliação da marcha em pacientes 

hemiparéticos com AVC (MEHRHOLZ et al., 2007). A CDF classifica 6 níveis de 

capacidade de caminhar de acordo com a quantidade de suporte físico necessário para a 

tarefa. Nesta escala, a pontuação pode variar de 0 (incapaz de andar ou precisa da ajuda 

de 2 terapeutas) a 5 (independente na locomoção) (Anexo 5). 

 

5.5.2 Instrumentos de medida para avaliação 

 

5.5.2.1 Caracterização da amostra 
 
 

� Ficha de Avaliação individual 

Utilizou-se uma ficha de avaliação (Apêndice 3) para registrar dados 

sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, etnia, escolaridade, renda) e clínicos 

obtidos de cada participante.  

Os dados clínicos coletados compreendem: diagnóstico(s), tipo, sequela e tempo 

de sequela do AVC, membro dominante, percepção geral da saúde (excelente, muito 
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boa, boa, ruim ou muito ruim), altura, peso, dor musculoesquelética e sua intensidade 

pela Escala Analógica Visual, tendência a quedas, medo de cair, tratamento 

fisioterapêutico e uso prévio de realidade virtual.  

 

5.5.2.2 Medidas de desfecho primário 
 
 

� Escala de equilíbrio de Berg (EEB) 

 A EEB avalia o equilíbrio dinâmico e estático dos indivíduos e o risco de quedas 

considerando a influência ambiental na função (Anexo 5). A EEB avalia o desempenho 

do equilíbrio funcional em 14 testes,  cada teste possui cinco alternativas que variam de 

0 a 4 pontos. Os testes são direcionados para a habilidade do indivíduo de sentar, ficar 

de pé, alcançar, girar em volta de si mesmo, olhar por cima de seus ombros, ficar em 

apoio unipodal e transpor degraus. Apresenta pontuação máxima de 56 pontos e mínima 

de 0 pontos, sendo que valores abaixo de 45 pontos são preditivos para quedas, 

indicando importante alteração de equilíbrio. No presente estudo, utilizou-se a 

pontuação do teste com o membro parético atrás na posição do item 13 e apoio unipodal 

sobre o membro parético no item 14, minimizando o efeito teto em indivíduos com 

melhor equilíbrio (MIYAMOTO et al., 2004; ZAMBALDI et al., 2007). 

 

� Teste de Alcance Funcional (TAF) 

 É aplicado geralmente em indivíduos idosos e determina o quanto o individuo é 

capaz de se deslocar dentro do limite de estabilidade anterior, sendo bastante utilizado 

para identificar o risco de queda (DUNCAN et al., 1990). O resultado do teste é 

representado pela média, após três tentativas, da diferença entre a medida na posição 

inicial e a final registrada na régua. Deslocamentos menores que 15 cm indicam 

fragilidade do paciente e risco de quedas, outros autores relatam que idosos com alcance 

funcional menor ou igual a 17 cm apresentam 13 vezes maiores chances de cair 

(SILVEIRA et al., 2006; GAI et al., 2010). 

 

���� Timed Up and Go Test (TUG) 

Tem como objetivo avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional envolvendo 

potência, velocidade, agilidade. O teste quantifica em segundos a mobilidade funcional 

por meio do tempo que o indivíduo realiza a tarefa de levantar de uma cadeira, 
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caminhar 3 metros, virar, voltar à cadeira e sentar novamente. Bischoff et al. 

consideram que a realização do teste em até 10 segundos é o tempo considerado normal 

para adultos saudáveis, independentes e sem risco de quedas; valores entre 11-20 

segundos é o esperado para idosos com deficiência ou frágeis, com independência 

parcial e com baixo risco de quedas; acima de 20 segundos sugere que o idoso apresenta 

déficit importante da mobilidade física e risco de quedas. Os mesmos autores 

determinam um desempenho de até 12 segundos como tempo normal de realização do 

teste para idosos comunitários (BISCHOFF et al., 2003; PODSIADLO, 

RICHARDSON, 1991). 

 

� Teste de Caminhada de 6 metros 

 Uma forma simples e de baixo custo para medir a velocidade da marcha é o teste 

de caminhada de 6 metros (TC6m) que é válido e confiável para a avaliação da 

capacidade de locomoção de pacientes com AVC. Este teste pode ser facilmente 

reproduzido e aplicado na prática clínica, principalmente em locais com espaço limitado 

(LAM et al., 2010).  As avaliações de marcha são realizadas ao longo de um caminho de 

6 metros, no entanto, 1 metro antes e depois do caminho de 6 metros são adicionado 

para evitar o registro das fases de aceleração e desaceleração. A velocidade da marcha 

deve ser autosselecionada e considerada confortável e usual para o participante. O teste 

deve ser repetido duas vezes e considerado o melhor desempenho das duas tentativas 

para fins de pontuação. Os participantes podem receber intervalos de descanso 

conforme necessário durante a sessão de testes (NOVAES, MIRANDA, DOURADO, 

2011). Estudos mostram variação na velocidade habitual média (0,45 m/s - 0,78 m⁄s) da 

marcha em indivíduos com hemiparesia (CASTRO et al., 2015; KINSELLA, MORAN, 

2008). 

 

� Plataforma de Força (PF) 

A plataforma de força é o equipamento considerado padrão-ouro para avaliação 

do equilíbrio e consiste em uma placa sob a qual alguns (tipicamente quatro) sensores 

de forca do tipo célula de carga ou piezoelétrico estão arranjados para medir os três 

componentes da forca, Fx, Fy e Fz (x, y e z são as direções ântero-posterior, medio-

lateral e vertical, respectivamente), e os três componentes do momento de força (ou 
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torque), Mx, My e Mz, agindo sobre a plataforma. Por medir seis grandezas físicas, 

essas plataformas são geralmente referidas como plataformas de seis componentes 

(DUARTE, FREITAS, 2010).  

 Neste estudo, utilizou-se a plataforma da Bertec® modelo 4060, composta por 4 

sensores de força, com 60 x 40 cm, fixada ao solo do laboratório e conectada a um 

amplificador externo (AM651X da Bertec®) que captou o sinal digital da plataforma e o 

transformou para ser enviado, através de cabo USB, para um computador.  Essa 

plataforma estava sincronizada com o Qualisys Motion Capture Systems (Qualisys 

Medical AB, 411 13 Gothenburg, Suécia), e através do software desse sistema, o 

Qualisys Track Manager, os dados referentes velocidade média, deslocamento total do 

Centro de Pressão foram coletados durante a realização dos testes de equilíbrio postural 

estático. A calibração da PF seguiu as recomendações do fabricante. 

 

5.5.2.3 Medidas de desfecho secundário 
 

• Escala de Qualidade de Vida Específica para AVE (EQVE-AVE)  

A escala tem 12 domínios (energia, papel familiar, linguagem, mobilidade, 

humor, personalidade, auto-cuidado, papel social, raciocínio, função de membro 

superior, visão e trabalho/produtividade) distribuídos em 49 itens com três 

possibilidades de repostas desenvolvidas em uma escala likert com escore de um a 

cinco: (1) grau de concordância com afirmações sobre sua funcionalidade, indo de 

concorda fortemente a discorda fortemente; (2) dificuldade na realização de uma tarefa, 

indo de incapaz de realizar a tarefa a nenhuma dificuldade; (3) quantidade de ajuda 

necessária para realizar tarefas específicas, indo de ajuda total a nenhuma ajuda 

necessária (Anexo 6). Para cada domínio utiliza-se uma opção de resposta, sendo que a 

opção de concordância ou discordância será utilizada para os domínios energia, papéis 

familiares, humor, personalidade e papéis sociais, nos domínios de linguagem, 

mobilidade, memória/concentração, função da extremidade superior, visão e 

trabalho/produtividade. A opção de resposta, dificuldade na realização de tarefa deve 

ser utilizada, já a opção quantidade de ajuda necessária é utilizada na pontuação dos 

itens do domínio auto-cuidado. O ponto de referência para resposta se refere à semana 

anterior (LIMA, 2006). 
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• Medida de Independência Funcional (MIF) 

A MIF avalia de forma quantitativa a demanda de cuidados que uma pessoa 

necessita para realizar suas atividades através de uma série de tarefas motoras e 

cognitivas, caracterizando assim a sua independência funcional. Entre as atividades 

avaliadas estão: autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, 

comunicação e cognição social. É constituída por 18 itens e cada um recebe uma 

pontuação que pode variar de 1 a 7 pontos, em que 1 indica dependência total e 7 indica 

independência completa, tendo como pontuação total a variação de 18 a 126. A MIF 

motora (utilizada nessa pesquisa) abrange apenas os quatro primeiros itens citados, 

assim seu escore total varia de 13 a 91 (RIBERTO et al., 2004) (Anexo 7). 

 

• Inventário de Motivação Intrínseca (IMI) 

 Medida multidimensional com 4 subescalas (Interesse/diversão, Competência 

Percebida, Escolha Percebida, Pressão/Tensão) e 22 itens usados para avaliar as 

experiências subjetivas dos participantes no desenvolvimento de uma atividade e atende 

aos critérios de confiabilidade e validade. De acordo com o inventário, os participantes 

da instrução classificaram sua concordância com cada afirmação em uma escala do tipo 

Likert de 1 (“nada verdadeiro”) a 7 (“muito verdadeiro”) (Anexo 8) (MCAULEY, 

DUNCAN, TAMMEN, 1989). 

 

� Eventos adversos 

Além dos dados coletados na primeira avaliação, informações adicionais como 

hospitalizações, quedas, consultas médicas fora da rotina, troca de medicamentos, novo 

diagnóstico e presença de evento negativo foram registrados. 

 

5.6 Procedimentos de avaliação 

Inicialmente os sujeitos foram submetidos a uma abordagem geral para obter 

dados clínicos, demográficos e antropométricos, e outras medidas de caracterização da 

amostra com os instrumentos citados. Além disso, foram avaliadas as seguintes 

variáveis: equilíbrio postural e velocidade da marcha.  

A EEB foi realizada seguindo as orientações do próprio instrumento com auxílio 

de cadeiras e step. Para o TAF uma fita métrica foi presa à parede, paralela ao chão, e 
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posicionada na altura do acrômio do voluntário. O indivíduo, descalço, foi posicionado 

com os pés confortáveis e paralelos entre si, perpendicularmente em relação à parede e 

próximo ao início da fita métrica. Com punhos em posição neutra, cotovelos estendidos 

e ombro com flexão de 90º, o voluntário foi instruído a realizar a inclinação para frente 

sem tocar na fita e, em seguida, foi verificado o deslocamento sobre ela. Em caso de 

paresia moderada do membro superior o teste foi realizado apenas com o membro não 

afetado, próximo à parede. 

 Para o TUG, o indivíduo foi orientado a levantar-se de uma cadeira de 

aproximadamente 46 cm de altura, caminhar 3 metros até uma marcação no solo, virar, 

retornar e sentar novamente. O indivíduo partiu da posição inicial com as costas 

apoiadas na cadeira e a cronometragem foi iniciada após o sinal de partida e parada 

somente quando o indivíduo se colocou novamente na posição inicial, sentado com as 

costas apoiadas na cadeira.  

Para a execução do teste de caminhada de 6m  os participantes percorreram um 

total de 8 metros, dos quais os 6 metros intermediários foram registrados e 

cronometrados (Figura 1). Foi solicitado que a caminhada iniciasse 1,0 m antes do 

início do percurso e a terminasse 1,0 m após os 6 m de percurso em velocidade usual 

com a seguinte orientação: “O(a) Sr(a) deverá caminhar até a marcação fixada no chão 

em sua velocidade usual”; “Por favor, comece a caminhada assim que o(a) Sr(a) estiver 

pronto(a)”. Dois testes foram realizados para minimizar o efeito aprendizado, utilizando 

o melhor desempenho para análise dos dados. Os tempos de caminhada foram 

registrados com um cronômetro, e o avaliador começou a cronometrar quando o 

primeiro pé do participante cruzou o início do caminho de 6 metros e terminou quando 

o primeiro pé cruzou o final do caminho de 6 metros (CULLEN et al., 2018). 

 

 
Figura 1. Visão da Trajetória de 6 metros para avaliação da marcha. As marcas de 
início e fim estão pontilhadas no desenho, indicando onde os participantes devem 
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começar e parar a caminhada, já as marcas destacadas em vermelho indicam a 
trajetória de 6 metros. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para finalizar a avaliação dos desfechos primários, os participantes descalços 

realizaram sobre a PF uma série de testes de equilíbrio escolhidos com base na sua 

variação de complexidade e uso comum na literatura (SCAGLIONI-SOLANO, 

ARAGÓN-VARGAS 2014; HYTONEN, 1993). Os testes foram: 

1. Apoio Bipodal em superfície estável com os olhos abertos: o participante foi 

instruído a permanecer em bipedestação em superfície estável durante 30s.  

2. Apoio Bipodal em superfície estável com os olhos fechados: o participante 

permaneceu em bipedestação com os olhos fechados, em superfície estável, 

durante 30s. 

3. Apoio Unipodal membro parético em superfície estável com os olhos 

abertos: O paciente ficou apoiado apenas no membro parético, com olhos 

abertos, por 10s. 

4. Apoio Unipodal membro parético em superfície estável com os olhos 

fechados: O paciente ficou apoiado apenas no membro parético, com olhos 

fechados, por 10s. 

5. Apoio Unipodal membro não parético em superfície estável com os olhos 

abertos: O paciente ficou apoiado apenas no membro não parético, com olhos 

abertos, por 10s. 

6. Apoio Unipodal membro não parético em superfície estável com os olhos 

fechados: O paciente ficou apoiado apenas no membro não parético, com 

olhos fechados, por 10s. 

 

 Para padronizar a distância entre os pés dos indivíduos para fins de medição, 

as posições dos pés na plataforma de força foram desenhadas com uma caneta 

marcadora e as medições foram realizadas com os pés dos pacientes colocados nestas 

posições marcadas (KARASU, BATUR, 2018). Nas tarefas de apoio unipodal, o joelho 

do membro contralateral estava fletido de modo a não haver contato entre a perna 

erguida e a de apoio.  Cada teste deveria ter 1 tentativa bem sucedida e no máximo 3 

mal sucedidas. Uma tentativa foi considerada inválida caso o participante deslocasse a 

perna de apoio ou tocasse o chão com a perna contralateral (GRABINER et al., 1993). 
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 Logo em seguida, os participantes permaneceram em repouso, sentados por 

pelo menos 20 minutos, momento no qual foram coletados dados referentes a qualidade 

de vida e a independência funcional. As mesmas medidas de resultados e motivação 

foram coletadas novamente ao final do protocolo de intervenção. Por fim, foi entregue 

uma cartilha com informações sobre o acidente vascular cerebral, fatores de risco e 

cuidados necessários (Apêndice 3).  

 

5.7 Intervenção  

 Os protocolos executados pelo GRV e GC foram realizados individualmente, 

por meio de sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, durante 8 semanas (total de 

16 sessões) (BESSAb et al., 2020; LAVER et al., 2017) (Quadro 1). 

  Quadro 1. Exercícios de fortalecimento para membros inferiores 

 

 Cada exercício foi executado respeitando o nível de adaptação do paciente, 

priorizando o treino ininterrupto de duas séries de 60 segundos, cada, com um descanso 

de 30 segundos entre elas. A evolução dos exercícios mencionados ocorreu nas 5ª e 10ª 

sessões, conforme o Quadro 1 e utilizando os materiais já descritos. 

 O fortalecimento muscular de membros inferiores foi selecionado dentre as 

técnicas de cinesioterapia baseado na premissa de que indivíduos hemiparéticos em 

decorrência do AVC apresentam redução de força e mobilidade em músculos do 

tornozelo. A diminuição de força muscular de membros inferiores é um importante fator 

Exercício Evolução Materiais utilizados 

1. Levantar e sentar de uma 
cadeira 

Mudança de solo Colchonete 

2. Subir e descer degraus 
Aumentar a altura do 

degrau 
Dois degraus terapêuticos 

3. Fortalecimento de 
extensores de quadril 

Aumento do peso Caneleira de 1kg e 2kg 

4. Elevação na ponta dos pés 
Elevação em uma só 

perna (unilateral); 
associação de peso 

Caneleira de 1kg e 2kg 
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de risco para quedas em indivíduos idosos de uma forma geral, então o fortalecimento 

aparenta ser uma estratégia correta para melhora do equilíbrio de pacientes com AVC 

(KARASU, BATUR 2018; TRINDADE et al., 2011). 

 

� Grupo da Cinesioterapia (GC)  

 O grupo da Cinesioterapia (GC) adotou um protocolo convencional de 

cinesioterapia (30 minutos) com foco no equilíbrio, acrescidos do fortalecimento de 

membros inferiores (10 minutos) supracitado. Esse treinamento aconteceu duas vezes 

por semana, com duração de 40 minutos, durante 8 semanas.  

 O protocolo cinesioterapêutico proposto nesta pesquisa foi baseado no estudo de 

Bessab et al. (2020) que selecionou exercícios que promovem estímulos semelhantes 

àqueles contemplados no protocolo de realidade virtual visando abordar demandas 

sensório-motoras similares nos dois diferentes ambientes de intervenção, real e virtual. 

A sequência deste protocolo está descrita no quadro 02.  

 Cada exercício foi executado respeitando o nível de adaptação do paciente, 

priorizando o treino ininterrupto de duas séries de 60 segundos, cada, com um descanso 

de 30 segundos entre elas. A evolução dos exercícios ocorreu nas 5ª e 10ª sessões. 

 

Quadro 2. Exercícios do protocolo cinesioterapêutico 

Exercício Evolução Materiais utilizados 

1. Treino de marcha em solo 
estável 

Treinamento da marcha 
em uma superfície 

instável com colchonete; 
adição de caneleiras de 1 

kg 

Colchonete,caneleira de 1kg 

2. Transferência e descarga 
de peso látero-lateral 

Adição de 1 e 2 
Colchonetes, 

respectivamente 
Colchonetes 

3. Transferência e descarga 
de peso ântero-posterior 

Adição de 1 e 2 
Colchonetes, 

respectivamente 
Colchonetes 
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4. Movimento cefálico 
látero-lateral com olhos 

abertos 

Mesmo movimento com 
os olhos fechados; adição 

de um colchonete 
Colchonete 

5. Movimento cefálico 
ântero-posterior com olhos 

abertos 

Mesmo movimento com 
olhos fechados; adição de 

um colchonete 
Colchonete 

6. Dissociação de cinturas 
escapular e pélvica 

Adição de 1 e 2 
Colchonetes, 

respectivamente 
Colchonetes 

 

 Todos os exercícios acima foram realizados em 3 séries de 60 segundos cada, 

exceto o exercício número 1, que foi realizado em 2 séries de 3 minutos cada e o 

exercício 6, com 3 séries de 2 minutos cada. Para cada série realizada, foi adotado 30 

segundos de descanso. As progressões ocorreram após a adaptação do paciente, 

recomendando 2 evoluções, respectivamente, nas 5ª e 10ª sessões. Utilizou-se 

colchonetes (altura: 3 x largura: 43 x comprimento: 93 cm) para criar uma superfície 

instável. 

 

� Grupo da Realidade Virtual  (GRV)  

O grupo da realidade virtual (GRV) também realizou um protocolo de 40 

minutos, sendo, fortalecimento dos membros inferiores, como mencionado acima (10 

minutos) e 7 jogos de realidade virtual Wii Fit Plus no Nintendo Wii® (30 minutos) 

(BESSAb et al., 2020). Para isso foi utilizado o acessório Wii Balance Board (WBB), 

um projetor multimídia e o Wii Remote Controller. O WBB é uma plataforma de 

equilíbrio corporal com sensores de pressão que detectam a oscilação do centro de 

gravidade e possui dimensões de suporte de 45 cm x 26,5 cm que foi a 1,50 m da 

projeção dos jogos na parede. 

A sequência e os jogos foram pré-estabelecidos com foco no equilíbrio e 

demandas semelhantes às do protocolo de cinesioterapia: estimulação sacádica, 

movimento cefálico visuovestibular, estímulo proprioceptivo, treinamento de equilíbrio 

dinâmico, marcha estática, estratégias de tornozelo e quadril, centro de controle de 

pressão fino, estímulo optocinético, dupla tarefa (motora) e coordenação motora 



47 

 

 
 

(BESSAb et al., 2020). Cada jogo dura 3 minutos, com um intervalo de descanso de 

aproximadamente 1 minuto. 

Os indivíduos designados para esse grupo passaram inicialmente por um período 

de adaptação ao Nintendo Wii e seus componentes, e em seguida o protocolo foi 

realizado respeitando o nível de adaptação do paciente. Os seguintes jogos foram 

utilizados:  

1. Free Run: (controle no bolso do paciente "marchando" em superfície firme); 

2. Soccer Heading: (na WBB; realiza transferência de peso anteroposterior e 

laterolateral para virtualmente "bater" na cabeça da bola, com uma tentativa 

de 180s); 

3. Penguim Slide: (no WBB; realiza transferência lateral posterior do peso para 

"capturar" o maior número de peixes, com três tentativas de 60 s); 

4. Ski Slalom: (na WBB; realiza transferência de peso lateral posterior com o 

objetivo de desviar obstáculos e transferências de peso anteroposterior para 

controlar a velocidade enquanto esquia na montanha, com três tentativas de 

60s); 

5. Table Tilt (na WBB; realiza pequenos deslocamentos laterais posteriores e 

anteroposteriores como uma simulação de uma prancha instável para colocar 

as bolas dentro dos buracos, com três tentativas de 30s iniciais. Você ganha 

20s a cada 1 nível atingido para não exceder 180s); 

6. Free Steps: (WBB para cima e para baixo, pés alternados com os olhos 

abertos por 180s); 

7. Balance Bubble: (na WBB; realiza deslocamento lateral, posterior e 

anteroposterior do corpo sem que a bolha toque as margens do rio virtual por 

180 s). 

 

Os jogos foram adaptados nas 5ª e 10ª sessões com a adição de 1 e 2 colchonetes 

(altura: 3 x largura: 43 x comprimento: 93 cm), respectivamente, para criar uma 

superfície instável, exceto no jogo de degraus livres, onde a adaptação foi com a adição 

de pesos de 1 kg e 2 kg, respectivamente. A cada sessão um avaliador treinado 

posicionava-se póstero-lateralmente ao participante por motivos de segurança. Durante 
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cada sessão, foram registradas as ausências, manifestações de sintomas adversos e 

ocorrência de desequilíbrio e/ou quedas (Apêndice 4). 

 Os pacientes foram estimulados a executar os jogos da melhor forma possível, 

tendo feedback da sua pontuação. Essa prática possibilitou o treino do equilíbrio, 

interação visuovestibular/somatossensorial, controle fino do centro de pressão, 

estratégias de tornozelo e quadril, dupla tarefa (motora e cognitiva) e da coordenação 

motora geral.  

 O protocolo de realidade virtual foi realizado individualmente, duas vezes por 

semana, durante 8 semanas (total de 16 sessões). As modificações das intervenções 

foram registradas e realizadas de acordo com o nível de adaptação do paciente, 

envolvendo otimização do tempo ou número de repetições; e/ou aumento do tempo de 

descanso. A reposição de faltas e intervenções realizadas por profissionais engajados e 

motivados foram utilizadas para aumentar a adesão. 

Independentemente do protocolo, os critérios de não adesão às intervenções 

considerados foram: (1) ausência > 30% da intervenção, consecutivamente e sem 

substituição; (2) apresentar dor persistente ou desconforto severo (dor de cabeça, 

vômito, tontura etc.), que impeça a continuidade na execução do protocolo proposto em 

sessões futuras (ou ambas); (3) apresentar instabilidade hemodinâmica: 

descompensação da pressão arterial sistêmica (valores sistólicos e diastólicos > 200 

mmHg e 110 mmHg, respectivamente) (BALADY et al., 1998) e FC acima dos valores 

submáximos permitidos durante o treinamento mantidos mesmo após pausas, calculados 

por meio da fórmula [HRsub = 0,75 × (220 anos)] (FOX, 1971); (4) aqueles que não se 

adaptaram à intervenção proposta. 

Todos os participantes foram instruídos a não realizar nenhuma outra atividade 

física que trabalhasse o equilíbrio corporal durante o período do estudo.  
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5.8 Desenho do estudo 

 

Figura 2. Desenho esquemático do estudo  
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5.9  Processamento dos dados 

 A plataforma Bertec® Modelo 4060 estava conectada a um amplificador externo 

(Bertec AM651X) que captou o sinal digital da plataforma e o transformou para que 

pudesse ser enviado via cabo USB para um computador. Essa plataforma foi 

sincronizada com os sistemas Qualisys Motion Capture Systems (Qualisys Medical AB, 

411 13 Gotemburgo, Suécia) e, por meio desse software de sistema, Qualisys Track 

Manager, os dados para as variáveis do centro de pressão coletados foram convertidos 

em arquivos compatíveis com MATLAB (Mathworks, Natick, RI, EUA). A taxa de 

amostragem foi de 60 Hz e um filtro passa-banda Butterworth com uma frequência de 

corte de 20 Hz  foi aplicado para eliminar a contaminação por ruídos. Para a análise dos 

dados nos testes de apoio bipodal foi feita uma captura durante 30s e realizou-se um 

corte de 4s, sendo 2s no início e 2s ao final do teste, totalizando 26s. Já para os de apoio 

unipodal, a captura foi de 10s, sendo o corte de 2s, 1s inicial e 1s final, resultando em 8s 

de captura. 

5.9.1 Análise dos dados 

 Os dados foram analisados no software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) (versão 20.0, IBM, New York, USA) e foram calculadas a estatística 

descritiva (média aritmética, desvio padrão, e frequências relativa e absoluta) para 

caracterização da amostra. Para análise intragrupo foi utilizado o teste T pareado a fim 

de se comparar as médias obtidas entre o pré e pós intervenção de cada variável. Na 

análise intergrupos foi utilizado o teste T para amostras independentes para comparar as 

diferenças entre as médias pré e pós intervenção (delta) observadas em cada grupo.  

 Em relação à análise do IMI o escore médio de cada subescala foi definido por 

meio da média aritmética do conjunto de itens que compunham cada uma delas, com 

respostas que variaram de 1 a 7 cada item. Definiu-se os seguintes pontos de corte: ≤ 

3,0 (não verdadeiro/não motivado), > 3,0 e < 6,0 (algo verdadeiro/motivado) e ≥ 6,0 

(muito verdadeiro/muito motivado) (AZEVEDO et al., 2020). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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 A sessão de resultados será apresentada por meio de 03 artigos científicos 

elaborados a partir do embasamento teórico e dados coletados nesta pesquisa.  

 

Artigo 1: Avaliação do equilíbrio postural em idosos pós-acidente vascular cerebral: 

uma revisão sistemática das medidas do centro de pressão.  

 
Bessa, N. P. O. S., Lima Filho, B. F. de, Alves, N. de O., Medeiros, V. R. B. de, 

Campos, T. F., & Cavalcanti, F. A. da C. (2020). Avaliação do Equilíbrio Postural em 

Idosos pós-Acidente Vascular Cerebral: uma revisão sistemática das medidas do centro 

de pressão. Revista Kairós-Gerontologia, 23(1),125-141.  

 

 Esta revisão sistemática foi publicada na revista Kairós Gerontologia que 

atualmente possui Qualis A3 segundo a nova classificação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O objetivo deste estudo foi 

aprofundar o embasamento teórico desta tese, investigando as evidências sobre a 

avaliação do equilíbrio postural de idosos após o acidente vascular cerebral. 

 Embora existam vários estudos na literatura com esta temática, o presente 

trabalho buscou verificar aqueles que utilizaram medidas objetivas para avaliar o 

equlibrio postural, tais como as medidas do centro de pressão, elucidando quais as mais 

utilizadas e como foram os procedimentos de coleta das mesmas. Tais achados deram 

suporte para metodologia utilizada na tese quanto quais variáveis das medidas do centro 

de pressão deveriam ser utilizadas, bem como os procedimentos para coleta. 

 

Artigo 2: Effects of exergames training on postural balance in patients who had a 

chronic stroke: study protocol for a randomised controlled trial 

Bessa NPOS, Lima Filho BFD, Medeiros CSPD, et al. Effects of exergames training on 

postural balance in patients who had a chronic stroke: study protocol for a randomised 

controlled trial.  BMJ Open 2020;10:e038593. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-038593 

 

 Este artigo foi publicado na revista BMJ OPEN que atualmente possui Qualis 

A1 segundo a nova classificação da CAPES, percentil 87 na Scopus, com fator de 

impacto 2.496. Visando propor um protocolo de ensaio clínico randomizado (ECR) para 
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aprofundamento da temática proposta na tese, o trabalho descreve um protocolo de 

ensaio clínico randomizado simples-cego que com o objetivo de investigar os efeitos do 

treinamento com exergames no equilíbrio postural de pacientes com AVC crônico. 

 Além do rigor metodológico inerente aos ECRs, o trabalho propõe a utilização 

de dados objetivos de equilíbrio postural e marcha por meio da plataforma de força e 

análise cinemática, bem como o uso da eletroencefalografia para avaliar a atividade 

cerebral em indivíduos com AVC submetidos a um protocolo experimental com 

exergames. Espera-se que com a realização deste ECRs, os resultados obtidos levem a 

melhorias no uso de exergames para equilíbrio postural na reabilitação do AVC. 

 

Artigo 3: Equilíbrio postural em indivíduos com AVC crônico: um estudo 

comparativo entre protocolo de exergames e cinesioterapia 

 Este artigo será submetido a uma revista científica da área com Qualis extrato A 

segundo a nova classificação da CAPES. O estudo teve como finalidade realizar um 

estudo comparativo entre dois protocolos terapêuticos diferentes, um baseado na 

realidade virtual e outro na cinesioterapia, ambos voltado ao equilibrio postural no 

AVC. Além dos resultados obtidos, o trabalho possibilitou elencar limitações e ajustes 

necessários para que um estudo mais robusto com a mesma temática possa ser 

realizado. 
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6.1 Artigo 1: Avaliação do Equilíbrio Postural em Idosos pós Acidente Vascular 

Cerebral: uma revisão sistemática das medidas do centro de pressão 

Assessment of Postural Balance in the Elderly after a Stroke: a systematic review of 

centre of pressure measurements 

 

Evaluación del equilibrio postural en los ancianos después de un accidente 

cerebrovascular: una revisión sistemática de las mediciones del centro de presión 

 

Nathalia Priscilla Oliveira Silva Bessa; Bartolomeu Fagundes de Lima Filho; Nadja de 

Oliveira Alves; Vitoria Regia Barbosa de Medeiros; Tânia Fernandes Campos; Fabricia 

Azevedo da Costa Cavalcanti 

 

RESUMO: Objetivou-se verificar as variáveis do Centro de Pressão (CP) mais 

utilizadas para avaliar o equilíbrio de idosos pós Acidente Vascular Cerebral e como são 

essas avaliações. Foi realizada busca por artigos publicados entre 2010-2020, nas bases 

de dados PubMed, MEDLINE, LILACS, SciELO e Cochrane. Foram encontrados 294 

estudos e 5 foram selecionados. As variáveis e posicionamento mais utilizados foram 

velocidade e área de oscilação do CP, e apoio bipodal (olhos abertos) por 30 segundos. 

Palavras chave: Equilíbrio postural; Idosos; Acidente vascular cerebral. 

 

ABSTRACT: The aim was to verify which variables of the centre of pressure (CoP) are 

used to evaluate the postural balance of post-stroke elderly and how these assessments 

are performed. A search for articles published between 2010-2020 was carried out in 

the PubMed, MEDLINE, LILACS, SciELO and Cochrane databases. 294 studies were 

found and 5 were selected. The most used variables and positioning were the velocity 

and area of oscillation of the CP, and bipodal support (eyes open) for 30 seconds. 

Keywords: Postural Balance; Elderly; Stroke. 

 

RESUMEM: El objetivo fue verificar las variables del centro de presión (CP) más 

utilizadas para evaluar el equilibrio de ancianos después de un accidente 

cerebrovascular y cómo se realizan. Se realizó una búsqueda de artículos publicados 

entre 2010-2020 en PubMed, MEDLINE, LILACS, SciELO y Cochrane. Se encontraron 

294 estudios y se seleccionaron 5. Las variables más utilizadas fueron la velocidad y el 
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área de oscilación de lo CP y la posición posición bipodal (ojos abiertos) por 30 

segundos.  

Palabras clave: Balance postural; Anciano; Accidente cerebrovascular. 

 

Introdução 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno comum à grande maioria dos 

países no mundo (Camarano, & Fernandes, 2013). No Brasil, a proporção de pessoas 

com 60 anos ou mais passou de 9,7% em 2004 para 13,7% em 2014, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). O mesmo órgão indica que essa 

tendência vai continuar e em 2060 essa proporção deverá chegar a 33,7%, ou seja, a 

cada três pessoas uma terá 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2015).  

 O crescimento da população idosa traz diversos desafios para os sistemas de 

saúde, pois à medida que o tempo avança, a capacidade funcional do indivíduo diminui, 

ocorrendo alterações fisiológicas graduais e progressivas (Freitas et al., 2006) e o risco 

para desenvolver as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) aumenta (Parahyba, 

Veras, & Melzer, 2005). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, representando 17,7 

milhões de mortes em 2015. Destas, 6,7 milhões foram diretamente atribuídas ao 

acidente vascular cerebral (AVC), tornando-a uma das principais causas não 

transmissíveis de morte (WHO, 2017). 

 Após o AVC os pacientes experimentam vários tipos e graus de 

comprometimento e de modo geral, a doença causa danos significativos, ocasionando 

complicações sensório-motoras, cognitivas e de linguagem (WHO, 2006). Como 

desfecho, há o comprometimento do desempenho funcional com repercussões negativas 

na estrutura e função do corpo, atividades e participação social (Faria, et al., 2012).  A 

alteração no equilíbrio postural, na manutenção e no controle dos segmentos dos 

membros inferiores prejudicam tanto a função quanto a mobilidade, aumentando o risco 

de quedas desses indivíduos (Langhorne, Coupar, Pollock, 2009).  

 Ao se avaliar o equilíbrio postural é possível obter informações que permitem 

determinar o risco de quedas em idosos e quantificar a evolução do paciente (Duarte, & 

Freitas, 2010; Kovacs, 2005). As medidas de resultados mais utilizadas para avaliar o 

controle do equilíbrio na prática de neurorreabilitação são as escalas de classificação 

observacional, baseadas no desempenho, que são de fácil acesso e aplicabilidade 
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(Sibley, et al., 2011). No entanto, a pontuação geral obtida com esses tipos de escalas 

tem capacidade limitada para informar deficiências específicas do paciente, pois eles 

podem usar estratégias compensatórias para obter um score mais alto em determinados 

itens (Mansfield, & Inness, 2015). 

 Por outro lado, existem equipamentos com dados mais objetivos e precisos, 

como o Balance Master System® e a Plataforma de força (PF) (Gonçalves, Ricci, & 

Coimbra, 2009; Silva, 2014). A PF é considerada o “padrão-ouro” para a avaliação de 

equilíbrio postural e é composta de uma placa com sensores de força de carga ou 

piezoelétrico (geralmente 4) capazes de medir três componentes de força denominados 

“Fx”, “Fy” e “Fz” e três momentos de força “Mx”, “My” e “Mz”, considerando “X” a 

direção mediolateral, “Y’ a anteroposterior, e “Z” a vertical (Duarte, & Freitas, 2010).   

 A posturografia é o conjunto de técnicas que estuda e permite avaliar a oscilação 

do corpo ou de uma variável associada a essa oscilação, sendo realizada por meio das 

PF (de Oliveira, 1993). O Centro de Pressão (CP) é a medida da posturografia mais 

utilizada, definindo-se como o ponto onde se localiza o vetor de força de reação do solo. 

Os resultados baseados no CP estão diretamente relacionados ao comprometimento 

clínico do equilíbrio e da marcha, e têm implicações importantes na a prática clínica 

para monitorar a recuperação postural, avaliar o risco de quedas e avaliar a eficácia dos 

programas de reabilitação (Gasq, et al., 2014). Uma infinidade de variáveis pode ser 

extraída dos registros obtidos numa avaliação postural, e não existe um consenso sobre 

quais variáveis do centro de pressão devem ser utilizadas (Duarte, & Freitas, 2010).  

 Nesse contexto, o objetivo desta revisão é verificar o estado da arte sobre a 

avaliação do equilíbrio postural de idosos pós AVC utilizando medidas do centro de 

pressão, elucidando quais variáveis mais utilizadas e como essas avaliações são 

realizadas.  

 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão sistemática realizada de acordo com as recomendações 

da Declaração PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (Moher, et al., 2009). Esse tipo de estudo utiliza métodos sistemáticos e 

explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, e 

coletar e analisar dados desses estudos que são incluídos na revisão (Galvão, Pansani, & 

Harrad, 2015). 
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Para elaboração do presente estudo, algumas perguntas foram criadas, tais como: 

• Quais variáveis do centro de pressão são utilizadas na avaliação do equilíbrio 

postural de idosos pós AVC? 

• Quais testes/procedimentos mais utilizados para captura dessas variáveis? 

A busca dos artigos científicos ocorreu em março de 2020 e foi limitada ao 

período de publicação de janeiro de 2010 até fevereiro de 2020. Foram utilizadas as 

bases eletrônicas de dados e bibliotecas virtuais seguintes: PubMed, Biblioteca Virtual 

em Saúde (MEDLINE, LILACS, SciELO) e Cochrane Library. Para a busca e seleção 

dos artigos, foram utilizadas palavras-chaves (descritores) e MeSH. A busca limitou-se 

às línguas portuguesa, inglesa e espanhola, das seguintes expressões divididas em 

grupos: (1) idoso: “elderly”, “older people”, “idoso”, “anciano”; (2) Equilíbrio: 

“postural balance”, “equilíbrio postural”, “balance postural”; (3) Acidente Vascular 

Cerebral: “stroke”, “acidente vascular cerebral”, “acidente vascular encefálico”, 

“accidente cerebrovascular”; (4) Centro de pressão: “centre”, “center”, “pressure”, 

“force”, “platform”,”pressão” (Barclay‐Goddard, et al., 2004). Os grupos foram 

compilados entre si com unitermos de cada sessão. Os operadores boleanos utilizados 

foram “AND” e “OR”. Os filtros utilizados foram: artigos publicados nos últimos 10 

anos, “Humans” e “Clinical Trial” como tipos de estudos.  

Buscas manuais foram efetuadas nas referências de revisões sistemáticas, 

visando complementar a procura nas bases, sendo incluídos artigos primários e 

secundários, com ênfase em trabalhos originais, relacionados à questão central da 

pesquisa. 

O processo de busca e análise dos artigos encontrados foi realizado por dois 

revisores independentes (NB, BF) e os artigos aprovados pelos dois pesquisadores 

foram selecionados para participar desta revisão. Os artigos que apresentassem 

discordância entre os dois avaliadores eram avaliados novamente, mas por um terceiro 

avaliador (NA), para só então entrar ou sair da pesquisa.  

Primeiramente foram analisados os títulos, em seguida os resumos, e 

posteriormente, os artigos elegidos foram obtidos na íntegra e examinados de acordo 

com os critérios de elegibilidade estabelecidos. Foi adotada a estratégia PICO (Santos, 

Pimenta, & Nobre, 2007), para nortear a busca: P (paciente ou problema: stroke “AND” 
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elderly “OR” older people); I (intervenção: centre of pressure measurements); C 

(controle ou comparação: nenhuma intervenção); O (desfecho: postural balance).   

Os critérios de inclusão adotados foram: (1) atender a estratégia PICO; (2) 

pesquisas com pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, ou seja, adultos maduros 

e idosos (De Nadai, da Silveira Pinheiro, & de Melo, 2018); (3) serem na língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola; (4) tipo de estudo ser ensaio clínico randomizado, 

controlado ou aleatorizado; (5) realizar mensuração do centro de pressão. Os critérios de 

exclusão foram: (1) a amostra com idade < 50 anos; (2) não envolver a avaliação do 

equilíbrio por medidas do centro de pressão; (3) artigos repetidos, de revisão sistemática 

e metanálise, dissertações, teses, protocolos de intervenção, construção ou validação de 

instrumentos. 

A escala PEDro (Maher, 2003; Sampaio, & Mancini, 2007) foi utilizada para 

verificar a qualidade metodológica da produção de estudos experimentais. A escala 

baseia-se na elaboração de uma pontuação específica que varia de 0 a 10 pontos de 

acordo com a metodologia utilizada em cada estudo. O padrão de qualidade é melhor 

atribuído a artigos que alcancem o escore igual ou superior a 5 pontos (Moseley, et al., 

2002).   

Após essa análise, foram selecionados, para a pesquisa, cinco estudos, como 

ilustra o fluxograma da pesquisa realizada que apresenta a seleção e descarte dos 

estudos por não estarem relacionados aos critérios definidos (Figura 1).  
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Artigo 1. Figura 1 Representação esquemática da seleção dos estudos incluídos nesta 
revisão 

Resultados e Discussão 

 

Foram selecionados cinco estudos que avaliaram o equilíbrio postural em 

situações estáticas e dinâmicas em idosos pós AVC utilizando variáveis do CP. A 

seguir, a tabela 1 ilustra a análise dos estudos selecionados para a revisão sistemática, 

dispostos em ordem alfabética. 

Em relação a qualidade metodológica dos estudos selecionados, apenas três 

foram encontrados no banco de dados de evidência em fisioterapia (PEDro) e 

apresentaram pontuações na escala PEDro (Tabela 2). Destes, dois estudos, 

apresentaram os escores da escala PEDro (EP) ≥ 5, ou seja, estão configurados como de 

alta qualidade (Maher, 2003; Sampaio, & Mancini, 2007).  
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Artigo 1. Tabela 1 Descrição dos estudos selecionados 

 
AUTORES/ 

ANO 

PARTICIPANTES AVALIAÇÃO DO 
EQUILÍBRIO 

VARIÁVEIS 
CP 

EQUIPAMEN
TO 

(frequência de 
amostragem) 

OBJETIVOS DO 
ESTUDO 

DESFECHOS 
Amostra Idade 

(média±dp) 

Choi, et al. 
(2017) 

AVC Crônico 
Grupo 1: 12 
Grupo 2: 12 
Grupo 3: 12 

G 1: 61.25 ±5.59 
G 2: 62.58 ±5.51 
G3: 61.92 ±6.08 

 
Apoio Bipodal OA (30 

s) 

- CP AP (cm) 
- CP ML (cm) 

- Área de 
oscilação do 

CP  (cm2) 
- V CP (cm/s) 

Wii Balance 
Board 

(100Hz) 

Determinar se a 
terapia de movimento 

induzida por 
restrições baseada em 
jogos é eficaz para o 

equilíbrio de 
pacientes com AVC. 

Os 3 grupos apresentaram melhora 
significativa no deslocamento do CP AP, 
área de oscilação do CP após a 
intervenção (P <0.05). Houve diferenças 
significativas no deslocamento do CP AP, 
área de oscilação do CP do grupo 1 em 
comparação aos demais grupos (P <0.05). 

Hsieh (2019) GE:27 AVC 
crônico 

GC:27AVC crônico 
 

GE: 63.4 ±7.03 
GC: 64.7±6.44 

Apoio Bipodal OA 
(1min) (3 tentativas) 

- 
Deslocamento 
Total do CP 

(cm) 
- Área de 

oscilação do 
CP  (cm2) 

- V CP (mm/s) 

Plataforma de 
Força Portátil 

(Midot Posture 
Scale Analyzer-

QPS200) 
(frequência não 
especificada) 

Avaliar uma 
plataforma de jogos 

de computador 
pessoal como um 

meio de melhorar o 
equilíbrio postural em 
pacientes com AVC. 

Ambos os grupos apresentaram melhora 
em todas as variáveis de CP avaliadas. O 
GE apresentou diferença estatística 
significativa no deslocamento do CP 
(P=0.001), na área de oscilação do CP 
(P=0.002) e velocidade do CP (0.007) 
comparação com o GC. 

Jeon & Choi 
(2015) 

GE:13 AVC 
crônico 

GC:13AVC crônico 
 

GE:67.8 ±11.9 
GC: 67.6±14.4 

Limite de estabilidade 
(LOS)  em apoio 

bipodal OA: anterior, 
posterior, direita, 

esquerda (8s cada) 

-LOS A (cm) 
- LOS P (cm) 
- LOS D (cm) 
- LOS E (cm) 

Plataforma de 
Força Portátil 

(BT4) 
(frequência não 
especificada) 

Examinar os efeitos 
do treinamento de 
feedback visual no 

equilíbrio de 
pacientes com AVC 

que realizam 
exercícios de 

estratégia para 
articulação do 

tornozelo. 

Ambos os grupos apresentaram melhora 
no limite de estabilidade nas 4 direções 
(P<0.05), no entanto, ao comparar GE e 
GC verificou-se uma melhora significativa 
do limite de estabilidade em 3 direções 
(posterior, direita e esquerda) (P<0.05). 

Karasu, et 

al.(2018) 
GE: 12 AVC 
GC: 11 AVC 

 

GE: 62.3 ±11.79 
GC: 64.1±12.2 

Apoio Bipodal OA 
(30s) 

Apoio Bipodal OF 
(30s) 

Transferência de peso 

- CP AP (cm) 
- CP ML (cm) 

- CP MePa 
(cm) 

- CP MeSa 

Plataforma de 
Força (Emed-

x400) (100 Hz) 

Investigar a eficácia 
da reabilitação de 

equilíbrio baseada no 
Nintendo Wii Fit® 

como terapia 

As variáveis deslocamento do CP AP e CP 
ML com olhos abertos, deslocamento do 
CP AP com olhos fechados, CP MePa, CP 
MeSa e CP TSP foram significativamente 
melhores no GE quando comparado ao 
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membro parético (10s) 
Transferência de peso 
membro sadio (10s) 

(cm) 
- CP TSP (cm) 

adjuvante à 
reabilitação 

convencional em 
pacientes com AVC. 

GC (P<0.05). 

Rojek, et al. 
(2020) 

GE:23 AVC 
crônico 

GC:21AVC crônico 
 

GE: 69 ±8 
GC: 70±6 

Apoio Bipodal OA 
(30s) 

Apoio Bipodal OF 
(30s) 

- 
Deslocamento 
Total do CP 

(mm) 
- Área de 

oscilação do 
CP (mm2) 

- 
Comprimento 

menor eixo 
(mm) 

- 
Comprimento 

maior eixo 
(mm) 

-DP CP X 
-DP CP Y 

- V CP(mm/s) 

Plataforma de 
força capacitiva 
(baropodometria
) (zebris FDM-

S) 
(frequência não 
especificada) 

Avaliar os efeitos do 
treinamento da 

marcha assistida por 
exoesqueleto Ekso 
GT no equilíbrio, 

distribuição de carga 
e status funcional de 
pacientes após AVC 

isquêmico. 

No GE o equilíbrio melhorou em relação 
às variáveis que descrevem a área de 
oscilação do CP (comprimento menor e 
maior dos eixos da elipse). No GC, 
observou-se melhora na V CP. 
Foram encontradas diferenças 
significativas entre os grupos: 
Deslocamento Total do CP (P=0.04), DP 
CP Y (P=0.03), V CP (P=0.03) com olhos 
abertos, e DP CP Y (P=0.03) com olhos 
fechados.  

FONTE: própria do autor. 2020. Lista de siglas: GC (Grupo Controle); GE (Grupo Experimental); DP (desvio-padrão); CP (Centro de Pressão); V (velocidade de oscilação); LOS (Limite de 
estabilidade; A: anterior, B: Posterior, D: direita, E: esquerda); CP AP (deslocamento anteroposterior); CP ML (deslocamento mediolateral); CP MePa (deslocamento do CP suporte de peso 
no membro parético); CP MeSa (deslocamento do CP suporte de peso no membro sadio); CP TSP (deslocamento total na troca de suporte de peso); CP MA (deslocamento anterior máximo); 
CP MP (deslocamento posterior máximo); CP MD (Deslocamento máximo a direita); CP ME (Deslocamento máximo a esquerda); CP X (CP direção mediolateral); CP Y (CP direção 
anteroposterior); P (p valor com significância estatística <0.05). 
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Artigo 1. Tabela 2 Estudos incluídos na análise e qualidade metodológica baseada na 
Escala PEDro (EP) detalhada 

Critérios da Escala 

PEDro 

Choi et al.,  

2017 

Jeon, & Choi, 

2015 

Karasu, & 

Batur, 2018 

Especificação de 

critérios de inclusão 

(item não pontuado) 

SIM SIM SIM 

Alocação aleatória SIM SIM SIM 

Sigilo na alocação SIM NÃO SIM 

Similaridade inicial 

entre grupos 

SIM SIM SIM 

Mascaramento de 

participantes 

NÃO NÃO NÃO 

Mascaramento de 

terapeutas 

NÃO NÃO NÃO 

Mascaramento de 

avaliadores 

NÃO NÃO SIM 

Medidas de um 

desfecho primário (85% 

dos participantes) 

SIM SIM SIM 

Análise de intenção de 

tratar 

NÃO NÃO NÃO 

Comparação entre 

grupos em um desfecho 

primário 

SIM SIM SIM 

Tendência central e 

variabilidade de pelo 

menos uma variável 

SIM NÃO SIM 

Escore total  6 4 7 

     FONTE: própria do autor. 2020.  

 

 A população dos estudos foi composta por idosos e adultos maduros pós-AVC 

de ambos os sexos, sendo quatro com AVC crônico (> 6 meses da lesão) (Choi, et al., 

2017; Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015; Rojek, et al., 2020) e um com tempo de AVC 

de 0-1 ano (Karasu, & Batur, 2018). 

 Em relação à avaliação do equilíbrio através das medidas do CP, todas foram 

realizadas em pé; os cinco estudos utilizaram o apoio bipodal olhos abertos, sendo três 

com tempo de coleta de 30 segundos (Choi, et al., 2017; Karasu, & Batur, 2018; Rojek, 
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et al., 2020) e um com 1minuto (Hsieh, 2019), e um com tempo de 8 segundos para 

cada direção que o paciente inclinava (Jeon, & Choi, 2015); dois estudos utilizaram o 

apoio bipodal com olhos fechados e tempo de coleta de 30 segundos (Karasu, & Batur, 

2018; Rojek, et al., 2020); um estudo utilizou a transferência de peso para cada membro 

por 10 segundos cada (Karasu, & Batur, 2018). As tarefas de apoio bipodal com olhos 

abertos e fechados são comumente utilizadas na literatura, e são empregadas por serem 

condições válidas e confiáveis para avaliar a oscilação postural em condições clínicas, 

em estudos transversais e longitudinais (Clark, et al., 2010; Young, et al., 2011). 

 Além disso, a maioria dos estudos também utilizaram instrumentos subjetivos 

para avaliação o equilíbrio, tais como o Timed Up and Go Test (Choi, et al., 2017;  

Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015; Karasu, & Batur, 2018), a Escala de Equilíbrio de 

Berg (Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015; Karasu, & Batur, 2018), o Teste de Alcance 

Funcional (Choi, et al., 2017;  Karasu, & Batur, 2018), Teste de Alcance Funcional 

Modificado (Choi, et al., 2017), Escala de Avaliação Postural para pacientes após AVC 

(EAPA) (Karasu, & Batur, 2018) e Escala de Equilíbrio Avançada de Fullerton (Hsieh, 

2019). 

 As variáveis mais utilizadas foram velocidade de oscilação do CP e área de 

oscilação do CP (elipse foi definida como 95% da área de confiança em torno da área de 

oscilação do CP) (3 estudos: Choi, et al., 2017; Hsieh, 2019; Rojek, et al., 2020); 

deslocamento total do CP (2 estudos: Hsieh, 2019;  Rojek, et al., 2020) e deslocamentos 

anteroposterior e mediolateral (Karasu, & Batur, 2018). Além disso, o limite de 

estabilidade (Jeon, & Choi, 2015), deslocamento do CP no suporte de peso em membro 

sadio e em membro parético (Karasu, & Batur, 2018), deslocamento total na troca de 

suporte de peso (Karasu, & Batur, 2018), menores deslocamentos do CP e desvio 

padrão nos eixos “X” e “Y” da elipse (Rojek, et al., 2020). 

 Mesmo existindo uma diversidade de variáveis do CP, estudos anteriores 

mostraram uma confiabilidade de baixa a moderada para a área de oscilação do CP 

(Liston, & Brouwer, 1996; Salavati, et al., 2009). Por sua vez, Gasp et al. (2014) 

confirmaram essa baixa confiabilidade e sugeriram que as variáveis “velocidade total”, 

“desvio padrão da velocidade” e “velocidade nos eixos anteroposterior e médio lateral” 

são mais confiáveis que a variável “área” para avaliar a oscilação postural após o AVC. 

Além disso, o deslocamento total da oscilação do CP é conhecido por ser uma medida 

confiável e válida do equilíbrio estático (Salavati, et al., 2009). 
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 Para a captura dessas variáveis, quatro estudos utilizaram plataforma de força 

(Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015; Karasu, & Batur, 2018; Rojek, et al., 2020) e um a 

Wii Balance Board (Karasu, & Batur, 2018); dois artigos relataram uma taxa de 

amostragem de 100 Hz (Choi, et al., 2017; Karasu, & Batur, 2018), os demais não 

especificaram. A plataforma de força é o padrão-ouro neste tipo de avaliação, mas o Wii 

Balance Board (WBB) (Nintendo, Quioto, Japão), parte videogame comercial, Wii Fit 

Plus da Nintendo® é um dispositivo portátil, de baixo custo que também foi já foi 

validado para avaliar o equilíbrio postural estático (Clark, et al., 2010).   

 Em relação aos procedimentos de padronização da avaliação alguns estudos não 

foram tão claros, Hsieh (2019) e Jeon & Choi (2015) relataram apenas que os 

indivíduos deveriam estar descalços, Rojek, et al. (2020) deveriam estar em pé, olhando 

para frente e com os braços relaxados ao lado do corpo. Já Karasu & Batur (2018) 

marcaram a distância entre os pés para que pudesse ser mantida na reavaliação. 

 A padronização do posicionamento dos pés, postura do paciente, a taxa de 

amostragem utilizada, entre outros, são itens muito importantes na investigação do 

controle postural (Chiari, Rocchi, & Capello, 2002; Duarte, & Freitas, 2010), já que 

permitem resultados com maior rigor metodológico para que possam ser aplicados e 

reproduzidos na prática clínica de modo fidedigno. Ao não se atentar para a esses itens 

ou não esclarecer quais procedimentos realizados, os estudos abrem margem para um 

possível viés de aferição e impossibilita a reprodutibilidade do protocolo por outros 

pesquisadores.   

 As intervenções utilizadas nos estudos não foram homogêneas, e a maioria dos 

tratamentos realizados combinou a fisioterapia convencional com outras abordagens. 

Três estudos utilizaram terapia baseada em jogos/vídeo games de forma isolada ou 

combinada com fisioterapia convencional e/ou com terapia de contenção induzida, com 

tempo de terapia variando entre 40 min – 3h/dia, 3 ou 5 vezes por semana, por 4 ou 12 

semanas (Choi, et al., 2017; Hsieh, 2019; Karasu, & Batur, 2018). Um artigo realizou 

terapia com exercícios para estratégia de tornozelo com uso de feedback visual (Jeon, & 

Choi, 2015), e outro utilizou treino de marcha com auxílio de exoesqueleto e 

reabilitação clássica num total de 1h25min/dia, 5 vezes por semana, por 4 semanas 

(Rojek, et al., 2020).  

 Em relação aos desfechos de equilíbrio todos os estudos apresentaram melhoras 

em todas as variáveis de CP avaliadas e ao comparar grupo experimental com o grupo 
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controle verificou-se diferença estatística significativa nas seguintes variáveis: área de 

oscilação do CP (2 estudos: Choi, et al., 2017;  Hsieh, 2019); velocidade de oscilação 

do CP (2 estudos: Hsieh, 2019; Rojek, et al., 2020);  deslocamento total do CP (2 

estudos: Hsieh, 2019;  Rojek, et al., 2020);  deslocamentos anteroposterior (2 estudos: 

Choi, et al., 2017; Karasu, & Batur, 2018) e mediolateral (Karasu, & Batur, 2018) com 

olhos abertos; o limite de estabilidade das direções posterior, direita e esquerda (Jeon, & 

Choi, 2015); deslocamento do CP no suporte de peso em membro sadio e em membro 

parético (Karasu, & Batur, 2018); deslocamento total na troca de suporte de peso 

(Karasu, & Batur, 2018) e desvio padrão no “Y” da elipse (Rojek, et al., 2020) com 

olhos abertos; e desvio padrão no “Y” da elipse (Rojek, et al., 2020), deslocamento 

anteroposterior (Karasu, & Batur, 2018) com olhos fechados . 

 Além disso, as melhorias estatísticas significativas entre os grupos também 

foram observadas em quatro instrumentos de avaliação subjetiva do equilíbrio, a Escala 

de Equilíbrio de Berg (3 estudos: Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015; Karasu, & Batur, 

2018), o Timed Up and Go Test (2 estudos: Hsieh, 2019; Jeon, & Choi, 2015), o Teste 

de Alcance Funcional (Karasu, & Batur, 2018) e Teste de Alcance Funcional 

Modificado (Choi, et al., 2017). 

 Sabe-se que as plataformas de força podem quantificar a oscilação postural 

através de informações do CP e que a quantidade de movimento deste CP é considerada 

um indicador da integridade do sistema de controle do equilíbrio. Ou seja, uma menor 

oscilação postural, indica maior estabilidade e melhor controle do equilíbrio (Mansfield, 

& Inness, 2015). Isso corrobora com os achados neste estudo, já que foi possível 

mensurar através das variavéis do CP os benefícios obtidos no equilíbrio postural dos 

indivíduos pós-AVC como resultado das intervenções propostas.  

 Como limitação do estudo tem-se o baixo número de artigos selecionados 

devido a restrição da idade da amostra, não permitindo uma análise mais robusta dos 

dados encontrados. Nesse contexto, é necessária a elaboração de mais ensaios clínicos 

randomizados controlados que utilizem as variáveis do centro de pressão para avaliar o 

equilíbrio pós AVC numa população idosa.  

 

Conclusão 

 As avaliações baseadas no CP estão diretamente relacionadas ao 

comprometimento clínico do equilíbrio e da marcha, e têm implicações importantes na 
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prática clínica para monitorar o risco de quedas, a evolução do paciente, bem como a 

eficácia da reabilitação. A partir dos resultados encontrados observou-se que o 

dispositivo mais utilizado para avaliação do equilíbrio em idosos e adultos maduros pós 

AVC, mensurado pelas variáveis do centro de pressão, é a plataforma de força. A tarefa 

mais utilizada foi a do apoio bipodal, na condição de olhos abertos, no tempo de 30 

segundos, sugerindo uma tendência a esse modo de avaliação nesta população. Não 

houve muito detalhamento sobre a padronização dos testes e as variáveis mais utilizadas 

foram a velocidade e área de oscilação do CP, no entanto, são necessários mais estudos 

que possibilitem uma análise mais robusta dessas variáveis. 
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6.2 Artigo 2: Effects of exergames training on postural balance in patients who had a 

chronic stroke: study protocol for a randomised controlled trial 
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ABSTRACT 

Introduction Exergames training, as an additional therapy to standard care, has been 

widely used for motor recovery after patients who had a stroke, and it is a valuable and 

positive tool in the rehabilitation of this population. This study describes a single-blind 

randomised clinical trial that will aim to investigate the effects of exergames training on 

postural balance in patients with chronic stroke. Methods and analysis Forty-two 

individuals with chronic stroke (>6 months), aged 20–75 years, will be randomised into 

two groups: the experimental group, which will be subjected to an exergames protocol, 

and control group, which will undergo a kinesiotherapy protocol. Both protocols are 

based on postural balance. The intervention will consist of 40-minute sessions two times 

per week for 10 consecutive weeks. The volunteers will be evaluated before the 

treatment, at the end of the interventions and 8 weeks thereafter. The primary outcome 

will be postural balance (Berg Balance Scale, Functional Reach Test, Timed Up and Go 

test and Centre of Pressure variables) and secondary outcomes will include gait (6m 

timed walk and Kinovea Software), cortical activation patterns (electroencephalography 

Emotiv EPOC), functional independence (Functional Independence Measure), quality 

of life (Stroke-Specific Quality of Life Scale) and motivation (Intrinsic Motivation 

Inventory).  
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Ethics and dissemination This protocol was approved by the Ethics Committee of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (number 3.434.350). The results of thestudy 

will be disseminated to participants through social networks and will be submitted to a 

peer-reviewed journal and scientific meetings. 

Trial registration number Brazilian Registry of Clinical Trials (RBR-78v9hx). 

Introduction 

 According to the World Health Organization, cerebrovascular disease was the 

leading cause of death worldwide in 2016. Of those deaths, 5.78 million were directly 

attributed to stroke, making it the main non‐communicable cause of death1. In Brazil, 

stroke resulted in approximately 100,000 deaths in 20142, and data indicate that 

approximately 568,000 affected individuals suffer from severe disability, making stroke 

the leading cause of disability in adults3.  

 Following stroke, various aspects of balance function are altered, such as delay 

in regaining the ability to assume the standing posture, loss of balance, asymmetry 

between the right and left limbs, increased postural sway, and decreased weight bearing 

on the affected side4,5. Postural balance is important for functional tasks such as sitting, 

sit-to-stand, and walking. Dysfunction leads to alterations in weight distribution 

patterns, causing the paretic leg to take less load6. These changes increase the risk of 

falling, cause difficulties in executing functional activities, and cause reduction in 

performance of daily living activities, leading to a consequent reduction in social 

participation, which can aggravate the clinical situation7.  

 Underuse of the impaired limb results in suppression of the cortical 

representation of the affected limb and further inhibition of its use8. The existence of 

cortical neural resources specialized in capturing changes in postural stability, which 

have been detected by changes in electroencephalography (EEG), supports the idea that 

postural adjustments are not only due to muscle responses to disorders but also due to 

cortically controlled intentional movements that may be altered following stroke9.  

 One major component of stroke rehabilitation is exercise therapy,10 and motor 

skill learning is particularly attractive because practice-induced improvement of 

sensorimotor performance supports the development of new aptitudes, providing the 

flexibility to adapt to changing conditions11.  
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 From this perspective, exergames training has been widely used in rehabilitation 

with the aim of improving sensorial, cognitive, psychological, and motor function12,13. 

They have been characterized as experiences that simulate a real environment in which 

the user can interact with the scenario created by the game through the involvement of 

multisensory aspects14. Exergames applications have the potential to apply relevant 

concepts of neuroplasticity, such as repetition, intensity, and task-oriented training of 

the paretic extremity7, and may entrain several brain areas involved in motor planning 

and learning, thus leading to an enhanced motor performance in rehabilitation12,15,16.  

There are some evidences to suggest the effectiveness of exergames in 

improving upper limb function and balance as an additional therapy to standard care in 

stroke patients.  Therefore, therapy based on exergames is a valuable and positive tool 

for the rehabilitation of this population17,18. 

A meta-analysis by Lee et al. (2019) found moderate evidence to support the 

effect of exergames training on improved lower limb function, including balance and 

gait, to a similar degree as upper limb function in chronic stroke patients, suggesting 

that this technique may be used as a complementary treatment method alongside 

traditional rehabilitation therapy. However, most of the studies in this meta-analysis 

increased the overall treatment time by adding exergames training to conventional 

treatment, which may be the reason for the observed outcomes19. 

 Considering the above evidence, it is paramount to investigate the isolated 

effectiveness of exergames rehabilitation and its contributions to positive changes in 

postural balance in stroke patients, as this may provide additional evidence for the 

rehabilitation process in this population. From this perspective, it is hypothesized that 

training based on exergames improves postural balance, cortical activation, 

functionality, quality of life, and motivation of patients with chronic stroke. 

 The purpose of this study to investigate the effects of exergames training on 

postural balance in patients with chronic stroke and to explore changes in cortical 

activation patterns, functionality, quality of life, and motivation.  

 

Methods and Analysis 

Design 
A single-blind randomized controlled clinical trial that follows the 

recommendations of the Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional 
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Trials (SPIRIT)20 will be carried out (Figure 1). Participants will be randomized to 

receive the exergames protocol (experimental group, EG) and kinesiotherapy protocol 

(control group: CG) (Figure 2).   

 

Artigo 2. Figura 1 Schedule of enrollment, interventions, and assessments. Legend: t1 
1st week, t10 10th week, tpost10 post-training, t18 18th week 
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Artigo 2. Figura 2 The schematic study 

Participants  

 The study population will consist of forty-two chronic stroke patients who live 

in the city of Natal or nearby. A volunteer selection will be carried out at the stroke 

patient care centers in the city. The selection can also be carried out via spontaneous 

demand by the voluntary search of stroke patients after project advertisement on social 

media. After this, the first telephone contact will be made to clarify any questions from 

the participants, and the first screening for inclusion will be performed.  

 

Inclusion and exclusion criteria 

The participants will be selected according to the following criteria: (1) first 

episode of unilateral stroke (ischemic or hemorrhagic); (2) postural balance deficits 

(Berg Balance Scale score -BBS) <45)21; (3) injury time ≥6 months; (4) age between 20 

and 75 years; (5) at maximum level 2 of the modified Ashworth Scale to assess the 

spasticity of the paretic lower limb22; (6) good cognitive status based on the Mini-
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Mental State Examination (MMSE) (≥19 for illiterate, ≥24 for literate)23; (7) ability to 

walk without personal assistance indoors (Functional Ambulation Category -FAC) 

scores ≥3)24; (8) clinically stable, with no history of epilepsy or seizures in the last 6 

months; (9) not having signs of unilateral neglect or sensory or global aphasia as 

assessed by National Institute Health Stroke Scale -NIHSS)25; (10) no uncorrected 

hearing and/or visual impairments; (11) not participating in a balance treatment 

protocol; and (12) ability to understand and obey simple motor commands. 

Exclusion criteria will include (1) presenting other clinical conditions affecting 

balance and (2) pregnancy. 

 

Sample Size  

 Using an online calculator26 and based on previous study values (51.0±4.6 and 

46.2±5.7)27, a total sample of 42 participants (21 in EG and 21 in CG) will be sufficient 

to detect a clinically important difference between the groups on the BBS. A statistical 

power of 80%, an alpha of 5% and a loss rate of 10% were considered for the sample 

calculation.  

 

Randomization and blinding 

A randomization sequence will be generated by a computer28 in 3 blocks of 12 

participants and 1 block of 6 participants, allowing participants to be equally distributed 

between the 2 groups. This stage will be conducted by a researcher who is not involved 

in the study, they will keep the randomization list confidential until the end of the study, 

and will organize the allocation in sequentially numbered opaque envelopes. These 

envelopes will be sealed, and the randomization sequence will be enforced using color 

coding for the study groups (blue and red), that will correspond to the protocol that will 

be executed. The contents of each envelope will be revealed at the beginning of each 

patient’s training by the study therapists responsible for the intervention to maintain 

allocation confidentiality. The same therapists involved in CG training will perform 

training in the EG. The researcher responsible for evaluations will be blinded to all 

intervention groups. The only variables that will be collected during the training will be 

evaluated by the study therapists (non-blind). Statistical analysis will be performed by a 

blind researcher who will treat the groups according to color, and the equivalence 

between groups and colors will be revealed upon completion of the statistical analysis. 
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The main researcher will have access to the final trial dataset; this researcher will decide 

on terminating the trial. All information about participants will be confidentiality 

before, during, and after the trial. 

 

Evaluation procedures 

 The researchers will be trained before data collection procedures to ensure 

reliability of measurements, and the participants will be submitted to assessment using 

all the instruments mentioned below.   

 

Measures 

Sample characterization measures 

• Cognition: The MMSE is a validated instrument in Brazil used to assess 

cognitive function. The total score ranges from 0 to 30 points, and the higher the 

score, the better the cognitive ability. Values are interpreted according to 

educational status. Good cognitive status is considered with scores of 24 points 

of higher for literate persons and 19 or higher for illiterate persons23. 

• Ability to walk: This will be evaluated by the FAC, which is a sensitive and 

reliable instrument for gait evaluation in stroke patients with hemiparesis24 and 

ranks the ability to walk according to the amount of physical support required 

for the task. The score can vary from 0 (unable to walk or needs the help of 2 

therapists) to 5 (independent in locomotion). 

• Spasticity: The Ashworth scale allows the subjective assessment of muscle tone 

and classifies the affected segments from 0 (normal tone) to 5 (rigid affected 

part)22. 

• Clinical and demographic data: Personal, anthropometric, demographic, and 

pathological data (including, injury time, paretic side, stroke type), and clinical 

history (history of falls, physical therapy treatment, and previous use of 

exergames) will be collected. 

• Neurological impairment: NIHSS is a specific instrument to assess the severity 

of stroke via 10 items, and has been reported to have excellent validity and 

reliability25. 

 

Outcome measures 
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 All outcome measures will be assessed in both intervention groups. The primary 

outcome measures considered in this study are as follows: 

Postural Balance: 

• Berg Balance Scale: BBS is a valid and reliable instrument for measuring both 

the static and dynamic aspects of balance in people after stroke. BBS scores 

range from 0 to 56, and values below 45 points are predictive of falls, indicating 

a significant change in balance21,29. In the present study, test scores with the 

paretic limb positioned behind will be used in item 13 and unipodal support over 

the paretic limb will be used in item 14, minimizing the ceiling effect in 

individuals with better balance30.  

• Functional Reach Test (FRT): FRT assesses a patient’s stability by measuring 

the maximum forward distance an individual can reach while standing in a fixed 

position. It is widely used to identify the risk of falling31. Displacements < 15 cm 

indicate patient fragility and risk of falls32. 

• Timed up and Go (TUG) test: It is a valid instrument for assessing mobility and 

functional balance involving power, speed, and agility33. Performing the test 

within 10 seconds is considered normal for healthy, independent adults without 

the risk of falls. Values from 11 to 20 seconds are expected for disabled or frail 

elderly people with partial independence and a low risk of falls. Values > 20 

seconds suggest significant physical mobility deficits and risk of falls34. 

Center of Pressure (CoP) variables: Data for total displacement, anteroposterior, 

and midlateral velocity of the CoP will be assessed using the gold standard 

equipment for balance assessment, the force platform (FP)35. The Bertec® model 

4060 connected to an external amplifier (Bertec® AM651X) will be used. 

 

The secondary outcome measures considered in this study are as follows: 

 

Cortical Activation Pattern 

 Alpha and beta waves will be evaluated based on their relationship with the 

motor learning process36, using the Emotiv EPOC® portable 14 sensor 

electroencephalography (EEG) device, a gyroscope capable of detecting changes in the 

movement performed. 
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Gait kinematic analysis 

The spatiotemporal and angular gait variables will be evaluated using the 6-m timed 

walk test and Kinovea® software. 

• Six-meter timed walk (6MTW): It is a valid and reliable test for the assessment 

of the walking ability of patients with stroke37. Gait speed should be self-

selected and considered comfortable and usual for the participant. Studies show 

variation in mean habitual speed (0.45 m/s - 0.78 m/s) of gait in individuals with 

hemiparesis38,39.  

• Software Kinovea®: Kinematic evaluation will be performed during gait video 

capture (6MTW) using the Sony DCR-DVD850 digital cam, 2.7/6.7 cm LCD 

screen, and 60x optical zoom. Data will later be exported to Kinovea® 0.8.15 

software for paretic lower limb angle and gait speed analysis. This is a public 

domain video editing and analysis software that is valid, reliable, and capable of 

accurately measuring distances up to 5 m from the object40. 

 

Functional independence 

The Functional Independence Measure (FIM) scale is used because of its 

reliability, validity, precision, and feasibility criteria. It is composed of 18 items, 

including motor and cognitive items.  Here the patient’s answers are valued from 1 

(total dependent) to 7 (complete independence), and the total punctuation ranges 

between 18 and 126. For this research, the FIM will be applied exclusively to the motor 

items, limiting the minimum score to 13 and the maximum to 91 points41. 

 

Quality of life 

 Quality of life perception will be assessed through a quality-of-life assessment 

scale for stroke (Stroke-Specific Quality of Life Scale [SS-QoL]). It is valid and reliable 

in assessing the quality of life after stroke in the Brazilian population and has 49 items 

distributed over 12 domains42. 

 

Motivation 

 The intrinsic motivation inventory (IMI) is a multidimensional measurement 

with 6 subscales used to assess the subjective experiences of participants when 

developing an activity and attends to the reliability and validity criteria. According to 
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the inventory, instruction participants ranked their agreement with each statement on a 

Likert scale of 1 (“not at all true”) to 7 (“very true”)43. 

 

Participant monitoring measures 

 Participants will be monitored during interventions using the following 

measures: 

• Cardiovascular parameter variables: Heart rate (HR) will be checked using a 

portable oximeter and  blood pressure (BP) using a sphygmomanometer (Visomat 

Comfort III®, Incoterm, São Paulo, Brazil) on the non-paretic arm.  

• Adverse symptoms, perceived effort, and pain: Information regarding headache, 

vomiting, and dizziness will be collected. Quantification of perceived effort and 

pain will be used as indicators to monitor exercise tolerance through the CR-10 

(Category-Ratio Scale) Borg Scale44 modified by Foster et al. 45 (2001). 

 

Adverse events 

Additional information such as hospitalizations, falls, out-of-routine medical 

consultation, medication change, new diagnosis, and presence of adverse events will be 

collected during the follow-up. 

 

Interventions 

 The protocols in both groups will be performed individually through 40-minute 

sessions twice a week for 10 weeks (total of 20 sessions), totaling 13 hours of 

intervention12,17,46. The same outcome measures and motivation will be collected 

again at the end of the interventions (post-training) and after 8 weeks of the end of the 

interventions (follow-up). All participants will be instructed not to perform any other 

physical activity that works on body balance during the study period.  

 During each session, absences, manifestations of adverse symptoms, and 

occurrence of imbalance and/or falls will be recorded. Interventional modifications will 

be performed according to the patient’s level of adaptation involving optimization of 

time or number of repetitions, and/or rest time enlargement, and all will be registered. 

 Both groups will begin their protocols with adapted lower limb strength training 

for 10 minutes47,48 as described in Table 1. Each exercise should be performed with 



80 

 

 
 

respect to the patient’s level of adaptation and evolution will occur in the 6th and 13th 

sessions using the materials described. 

Artigo 2. Tabela  1 Lower limb strengthening exercises 

Exercise Evolution Materials Used Sets 

1. Get up and sit on a 

chair 
Surface change 

1 or 2 mats to create an unstable 

surface (H: 3 x W: 43 x L: 93 cm). 

2 sets of 60 

seconds with 

30 seconds of 

rest 

2. Go up and down steps 

Increase the step 

height; add 

weight 

Larger step and 1 kg shin pad. 

3. Strengthening of hip 

extensors 
Add weight 1 kg and 2 kg shin pad. 

4. Tiptoe rise Add weight 1 kg and 2 kg shin pad. 

Source: Adapted from Allet et al. (2010). 

  

Control Group  

Participants in the CG will receive a kinesiotherapy protocol (30 minutes) (Table 

2), focusing on balance based on previous studies, and that promotes stimuli similar to 

the EG, selected so they demand identical motor sensors in both intervention 

environments, real and virtual47-50. Two progressions will happen, in the 6th and 13th 

sessions.  
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Artigo 2. Tabela  2 Kinesiotherapeutic protocol exercises 

Exercise Evolution Materials Used Sets** 

1. Gait training on a stable 

surface. 

Gait training on an unstable 

surface using mats; addition of 

shin pads of 1 kg. 

Mat* and 1 kg shin 

pads. 

2 sets of 3 

minutes 

2. Laterolateral weight 

transfer and discharge. 
Addition of 1 and 2 mats 

respectively. 
Mat 

3 sets of 60 

seconds 

3. Anteroposterior weight 

transfer and discharge. 
Addition of 1 and 2 mats 

respectively. 
Mat 

3 sets of 60 

seconds 

4. Laterolateral cephalic 

movement with eyes open. 

Same movement with eyes 

closed. 

Added an exercise mat. 

Mat 
3 sets of 60 

seconds 

5. Anteroposterior cephalic 

movement with eyes open. 

Same movement with eyes 

closed. 

Added an exercise mat. 

Mat 
3 sets of 60 

seconds 

6. Dissociation of scapular 

and pelvic girdles. 
Addition of 1 and 2 mats 

respectively. 
Mat 

3 sets of 2 

minutes 

Source: Adapted from Nascimento, Patrizzi, Oliveira (2012); Soares, Sachelli (2008); Allet et al. (2010) e 

Ribeiro (2015). Legend: *The mats (height: 3 x width: 43 x length: 93 cm) will be used to create an 

unstable surface; **For each series performed, the participant will be entitled to 30 seconds of rest.  

 

Experimental Group  

 Participants in the EG will receive seven Wii Fit Plus exergames on the 

Nintendo Wii® (30 minutes) (Table 3). This will use the Wii Balance Board (WBB) 

accessory, a multimedia projector, and the Wii Remote Controller. Initially, participants 

will have a moment to adapt to Nintendo Wii and its components. It is expected that the 

participants in this group will be able to deal satisfactorily with the games used in the 

protocol after adaptation. Otherwise, they will enter the non-adherence criteria. 
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Artigo 2. Tabela  3 Exergames protocol exercises 

Game Description Progression 

1. Free Run Control in patient’s pocket “marching” on firm surface 
Addition of 1 and 2 mats* 

respectively 

2. Soccer 

Heading 

On WBB; performs anteroposterior and laterolateral 

weight transfer to virtually “hit” the head on the ball, with 

an attempt of 180 s and a throw of 80 balls 

Addition of 1 and 2 mats 

respectively 

3. Pinguim 

Slide 

On WBB; performs laterolateral weight transfer in order 

to “catch” the largest number of fish, with 3 attempts of 

60 s 

Addition of 1 and 2 mats 

respectively 

4. Ski Slalom 

On WBB; performs laterolateral weight transfer for the 

purpose of deflecting obstacles, and anteroposterior 

weight transfers to control speed while skiing on the 

mountain, with three 60-s attempts 

Addition of 1 and 2 mats 

respectively 

5. Table Tilt 

On WBB; performs small laterolateral and 

anteroposterior displacements as a simulation of an 

unstable board to place the balls inside holes, with 3 

attempts of initial 30 s. You gain 20 s every 1 level you 

reach so that you do not exceed 180 s 

Addition of 1 and 2 mats 

respectively 

6. Free Steps Up and down WBB, alternating feet with eyes open for 

180 s 

Addition of weights of 1 

kg and 2 kg, respectively 

7. Balance 

Bubble 

On WBB; performs laterolateral and anteroposterior body 

displacement without the bubble touching the banks of 

the virtual river for 180 s 

Addition of 1 and 2 mats 

respectively 

Legend: Each game will be executed for 3 minutes with a rest interval of approximately 1 minute; *The 

mats (height: 3 × width: 43 × length: 93 cm) will be used to create an unstable surface. 

 

 The games were pre-established with focus on balance, and demands similar to 

that of the kinesiotherapy protocol: saccadic stimulation, visuovestibular cephalic 

movement, proprioceptive stimulus, dynamic balance training, static gait, ankle and hip 

strategies, fine CoP control, stimulus optokinetic, double task (motor), and motor 
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coordination51-53. All scores obtained in games will be noted. Progression will occur 

upon adaptation of the patient,  2 evolutions will occur, in the 6th and 13th sessions. 

 

Adherence 

Participants will be contacted by telephone to confirm assessment and training 

sessions to avoid sample loss. Strategies to improve adherence include making up for 

missed sessions and interventions of motivated professionals. Regardless of the 

protocol, the criteria for non-adherence will be considered as follows: (1) absence > 

30% of the intervention, consecutively and without make-up sessions; (2) presenting 

persistent pain or severe discomfort (headache, vomiting, dizziness, etc.), which 

prevents continuity in performing the proposed protocol in future sessions (or both); (3) 

presenting hemodynamic instability: decompensation of systemic arterial pressure 

(systolic and diastolic values > 200 mmHg and 110 mmHg, respectively)54 and HR 

above the submaximal values allowed during the training maintained even after pauses, 

calculated by means of the formula [HRsub = 0.75 × (220 − age)]55; and (3) those who 

did not adapt to the proposed intervention.  

 

Data acquisition 

 For data collection of the CoP variables, 6 static balance tests will be performed 

on the FP based on their complexity variation and common use in the literature56,57: 

bipodal support on a stable surface with eyes open and eyes closed for 30 s each; 

unipodal support of paretic limbs on a stable surface with eyes open and eyes closed for 

30 s each; unipodal support of non-paretic limb on a stable surface with eyes open and 

eyes closed for 10 s each. The distance between the patients’ feet will be standardized51 

and in unipodal support tasks, the contralateral knee may be slightly flexed, and there 

may be no contact between the raised and support legs. Each test can have 1 successful 

attempt and a maximum of 3 unsuccessful attempts. The attempt is considered invalid if 

the participant moves their support leg or touches the floor with the contralateral leg58. 

 For gait analysis during 6MTW, the camera will be positioned perpendicular to 

the plane of motion, at a height of 1 m and 3 m away from the subject to capture the gait 

pattern of the hemiparetic side, and will be considered as a complete gait cycle. Markers 

will be placed on the main bone references of the paretic lower limb (greater trochanter 
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of the femur, lateral tibial condyle, lateral fibular malleolus, fifth metatarsal head, and 

lateral calcaneal bone tuberosity) for further analysis. 

 For encephalographic recording during the FP static balance and walking tests, 

the Emotiv Epoc headset will be positioned on the user’s head according to the 

international placement in the 10-20 positioning system following the manufacturer’s 

specifications59.  

  

Data processing 

The Bertec® Model 4060 platform will be synchronized with Qualisys Motion 

Capture Systems (Qualisys Medical AB, 411 13 Gothenburg, Sweden), and through that 

system software, Qualisys Track Manager, data for CoP will be collected and converted 

to MATLAB compatible files ( Mathworks, Natick, RI, USA). The sampling rate will 

be  40 Hz, and a Butterworth bandpass filter with a cutoff frequency of 15 Hz will be 

applied to eliminate noise contamination.  

 For kinematic analysis, the videos will be converted to an Audio Video 

Interleave (AVI) file extension and exported to Kinovea software. The hip, knee, and 

dorsiflexion flexion angles will be evaluated in the middle oscillatory phase of gait, 

using the following joints:  hip, tibiofemoral metatarsophalangeal, and calcaneal. 

Emotiv EPOC data processing will follow the model used by Oliveira et al.60 (2018). 

The encephalographic recording will take place during gait and static balance tests, 

using 10 s of single-leg support activity and a central 10-s cutout in bipodal support 

activities. 

 

Statistical analysis 

The SPSS (Statistical Package Social Science) V.21.0 software program will be 

used, and a significance level of 5% and CI of 95% will be implemented for all 

statistical analyses. A descriptive analysis of the sample characterization variables will 

be performed through central tendency and dispersion measures. 

Normality tests (Kolmogorov-Smirnov) will be used for outcomes and will be 

compared between groups within each training session by using intergroup 

comparisons, t tests for independent samples, or Mann–Whitney U tests. A mixed 

analysis of variance (ANOVA) with repeated measures will be used to compare values 
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and variations of outcome measures, comparing values between groups and between 

baseline, post-training, and follow-up assessments.  

The effect size will be calculated using GPower 3.1.9.3 (University of 

Dusseldorf, Kiel, Germany). Cohen’s d will be  used to calculate the effect size between 

the control and the experimental groups, and the partial eta squared for intragroup 

analyzes61. Intention-to-treat analysis will be performed for dropout data, considering 

the last data obtained from the participant. 

 

Risk of Bias and Study Limitation 

 The present study has a low risk of selection bias due to randomization and 

concealment of the allocation of participants; low risk of detection bias as the outcome 

assessor will be blind; high risk of performance bias because the participants will not be 

blind to the proposed therapies; reporting and attrition biases do not apply because it is a 

protocol study62.  

 The proposed follow-up time (8 weeks) can be considered a potential (minor) 

study limitation; it is not verified whether motor and neurophysiological changes 

resulting from the proposed intervention will be maintained over a long term (1 year). 

However, it is suggested that the effect of treatment with Nintendo Wii can be 

maintained for at least 2 months after the intervention, with improvements in motor 

recovery. 

 

Patient and public involvement 

 Patients were not involved in the design of this trial, establishing the research 

question, or developing recruitment procedures. At the end of the study, the results will 

be reported to the participants in form of a lecture, showing the effects found in the 

studied variables. The results of the study will be disseminated to participants through 

social networks and will be submitted to a peer-reviewed journal and scientific 

meetings. 

 

Ethics and dissemination 

 This research was approved by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte, with protocol number 3.434.350 on July 3, 2019 

and trial registration number RBR-78v9hx (Brazilian Registry of Clinical Trials). 
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Participants will be informed of the study objectives, its risks and benefits, and when 

eligible for inclusion, if they agree to participate, must sign the informed consent before 

the study begins. They will be free to abandon the study at any time without the 

obligation to give any explanation.  

 There will be prior contact with individuals through social networks, when all 

information about the study will be presented as well as the Resolution No. 466/2012 of 

the Brazilian National Health Council of 2012, which provides guidelines and standards 

for research involving human participants. In case any negative effects occur, 

participants who suffer harm from trial participation will receive physical assistance 

according to the injury. The study results will be disseminated to participants through 

social networks and will be submitted to peer-reviewed journals and scientific meetings. 

 

Protocol amendments 

Protocol amendments will be documented with descriptions of the change and 

the date of the change. 

 

Study status  

Subject recruitment is underway, started in November 2019, but the first 

inclusion was in January 2020. To date, eight patients were enrolled in the study. The 

recruitment period spans till January 2021. The goal is to  include 21 patients per 

treatment group, each patient completing the rehabilitation program and evaluation 

before and after, and 8 weeks later. 
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6.3 Artigo 3: Equilíbrio postural em indivíduos com AVC: um estudo comparativo 

entre um protocolo de realidade virtual e um protocolo de cinesioterapia 

 

Nathalia Priscilla Oliveira Silva Bessa, Candice Simões Pimenta Medeiros, Bartolomeu 

Fagundes de Lima Filho, Tânia Fernandes Campos, Fabrícia Azevedo da Costa 

Cavalcanti 

 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal causa de incapacidades 

em adultos, levando a alterações funcionais, como déficit de equilíbrio e dificuldade 

para realizar as atividades de vida diária. As sequelas são resultantes das mudanças 

plásticas que ocorrem no tecido neural, como resultado da excitabilidade diminuída e do 

não uso dos membros afetados após a lesão, gerando diminuição da representação 

cortical destas áreas. No campo da reabilitação, a Realidade Virtual (RV) tem se 

mostrado um grande aliado na recuperação destes pacientes. Objetivo: Comparar os 

efeitos de um protocolo com realidade virtual não imersiva com um protocolo de 

cinesioterapia, ambos com mesma dosagem, evoluções e objetivos, no equilíbrio 

postural de indivíduos com AVC crônico. Metodologia: Trata-se de um estudo 

comparativo com 7 indivíduos, com diagnóstico clínico de AVC. Os indivíduos foram 

avaliados antes e após a intervenção por meio de uma ficha sociodemográfica, Mini-

Exame do Estado Mental – MEEM, Escala de Ashworth, Categoria de Deambulação 

Funcional, National Institute Health Stroke Scale – NIHSS, Escala de Qualidade de 

Vida Específica para AVE - EQVE-AVE, Medida De Independência Funcional- MIF, 

Inventário de Motivação Intrínseca –IMI, Escala de Equilíbrio de Berg -EEB, Teste de 

Alcance Funcional -TAF, Timed Up and Go Test - TUG, Teste de Caminhada de 6m -

TC6m e variáveis do Centro de pressão pela Plataforma de Força (PF). Os participantes 

foram divididos em dois grupos: grupo da cinesioterapia (GC, n=4) que realizou 

fortalecimento de membros inferiores (MMII) e cinesioterapia com foco no equilíbrio 

com demanda sensório-motora similar aos exercícios de RV e o grupo RV (GRV, n=3) 

que realizou fortalecimento de MMII e um protocolo de RV baseado no equilíbrio 

postural. Foram realizadas 2 sessões por semana, durante 8 semanas, totalizando 16 

sessões. Foi realizado teste t pareado para análise intragrupos e o test t para comparação 

intergrupos analisando as diferenças entre os valores pré e pós intervenção (delta) de 
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cada grupo. Resultados: Ambos os grupos obtiveram melhora em todos os desfechos 

analisados. Na análise intragrupos, observou-se significância no GC para a EEB (p = 

0,006); EQVE-AVE (p= 0,035); deslocamento total do centro de pressão no teste de 

apoio unipodal olhos abertos sobre membro parético (p = 0,017); velocidade média no 

teste de apoio unipodal com os olhos abertos sobre membro parético (p = 0,007) e 

unipodal olhos fechados sobre o membro saudável (p = 0,047); e no GRV para a EEB (p 

= 0,026), MIF (p = 0,008) e deslocamento total do centro de pressão no teste de apoio 

unipodal olhos abertos sobre membro saudável (p = 0,035). Na análise intergrupos, 

verificou-se uma diferença estatística significativa para EEB (p = 0,033), EQVE-AVE 

(p = 0,021), IMI pressão (p= 0,025); e o apoio unipodal olhos abertos sobre membro 

parético (p = 0,044) a favor do GC. Conclusão: Observou-se que a aplicação dos 

protocolos de intervenção do GC e GRV foram benéficos e provocaram melhorias nos 

desfechos analisados, principalmente no controle do equilíbrio postural. No entanto, 

devido as limitações quanto ao tamanho amostral e número de sessões sugere-se que 

sejam realizados estudos com população mais robusta e maior tempo total de 

intervenção.  

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Equilíbrio postural, Terapia de exposição 

à realidade virtual. 

 

Abstract 

Introduction: Stroke is the main cause of disability in adults, leading to functional 

changes, such as balance deficit and difficulty in performing activities of daily living. 

The sequelae are the result of plastic changes that occur in the neural tissue, as a result 

of decreased excitability and non-use of the affected limbs after the injury, generating a 

decrease in the cortical representation of these areas. In the field of rehabilitation, 

Virtual Reality (VR) has proven to be a great ally in the recovery of these patients. 

Objective: To compare the effects of a non-immersive virtual reality protocol with a 

kinesiotherapy protocol, both with the same dosage, evolution and goals, on the postural 

balance of individuals with chronic stroke. Methodology: This is a comparative study 

with 7 individuals with a clinical diagnosis of stroke. The individuals were evaluated 

before and after the intervention through a sociodemographic form and then clinical 
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assessment was performed: Mini Mental State Examination - MMSE, Modified 

Ashworth Scale, Functional Ambulatory Category -  FAC, (National Institute Health 

Stroke Scale – NIHSS, Stroke Specific Quality of Life Scale – (SS-QOL), Functional 

Independence Measure – FIM, Intrinsic Motivation Inventory –IMI, Berg Balance Scale 

–BBS, Functional Range Test- FRT, Timed Up and Go Test (TUG); 6m Walk Test - 

6mWT, and Center of pressure variables by Force Platform- FP. Participants were 

divided into two groups: kinesiotherapy group (KG, n=4) which performed lower limb 

(LL) strengthening  and kinesiotherapy focusing on balance with sensorimotor demand 

similar to VR exercises and the VR group (VRG, n=3) who performed LL strengthening 

and a VR protocol based on postural balance. There were 2 sessions per week, for 8 

weeks, totaling 16 sessions. Paired t-test was performed for intragroup analysis and t-

test for intergroup comparison, analyzing the differences between pre- and post-

intervention (delta) values for each group. Results: Both groups improved in all 

analyzed outcomes. In the intragroup analysis, there was significance in the KG for the 

BBS (p = 0.006); SS-QOL (p= 0,035); total displacement of the center of pressure in the 

single leg stance test with eyes open on paretic limb (p = 0.017); mean velocity in the 

unipodal support test with eyes open on paretic limb (p = 0.007) and unipodal eyes 

closed on the healthy limb (p = 0.047); and in the GRV for the BBS (p = 0.026), MIF (p 

= 0.008) and total displacement of the center of pressure in the unipodal support test 

with eyes open on a healthy limb (p = 0.035). In the intergroup analysis, there was a 

statistically significant difference for BBS (p = 0.033), SS-QOL (p = 0.021), IMI 

pressure (p = 0.025); and unipodal support with eyes open on a paretic limb (p = 0.044) 

in favor of the KG. Conclusion: It was observed that the application of the KG and 

VRG intervention protocols were beneficial and led to improvements in the analyzed 

outcomes, mainly in the control of postural balance. However, due to limitations in 

terms of sample size and number of sessions, it is suggested that studies be carried out 

with a more robust population and a longer total duration of intervention. 

Keyword: Stroke, Postural Balance, Virtual Reality Exposure Therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é responsável pela segunda maior causa 

de mortes no mundo e, das condições neurológicas, é a principal causa de deficiência 

permanente a longo prazo em adultos (LI, SCOTT ROTHWELL, 2020). Nos EUA, 

mais de meio milhão de casos de AVC são diagnosticados a cada ano (CHANG et al., 

2018), gerando incapacidade na população acometida e o declínio funcional dos 

sobreviventes (AKINYEMI et al., 2019). A cada década, após os 55 anos de idade, a 

incidência de AVC mais do que dobra, e isso possibilita o surgimento de morbidades, 

principalmente nessa faixa etária (KALARIA, AKINYEMI, IHARA, 2016).  

 Inúmeras alterações podem ocorrer em consequência de um AVC, tais como, 

paralisia motora, deficiência sensorial, degradação cognitiva e perceptiva que culminam 

em efeitos negativos na independência funcional e capacidade de realizar as atividades 

de vida diária. Os comprometimentos motores são observados em 80% dos pacientes e 

podem incluir a fraqueza muscular, tônus muscular anormal, déficits de equilíbrio 

postural e marcha, sendo essas as principais causas de deficiências persistentes e de 

comprometimento da funcionalidade e qualidade de vida dessa população (DE ROOIJ, 

2016; HU et al., 2019; LEE, LEE, 2019). Dessa forma, o programa de reabilitação no 

AVC visa melhorar a função motora, em particular, o equilíbrio postural e marcha, a 

qualidade de vida relacionada à saúde e o bem-estar psicológico (LEE, LEE, 2019; 

TCHERO et al., 2018) 

Algumas formas de tratamento são utilizadas na reabilitação pós AVC, tais 

como: terapia de movimento induzida por restrição, treinamento eletromecânico, 

estimulação elétrica neuromuscular, terapia de espelho e cinesioterapia tradicional 

(THIEME et al., 2018). Nos últimos anos a realidade virtual vem sendo utilizada em 

grandes clínicas, na pesquisa científica e discutida na literatura visando conhecer mais 

efeitos dessa ferramenta (LOHSE et al., 2014).  

A realidade virtual (RV) é uma forma de reabilitação utilizada com a interface 

de um videogame capaz de simular uma interação do ambiente projetado com o real, 

promovendo movimentos funcionais para seus usuários (LOHSE et al., 2014). Nesta 

modalidade, há um melhor aproveitamento dos sentidos do participante, fornecendo 

imersão, feedback imediato, motivação, tarefas orientadas a objetivos específicos e 

interação (DAREKAR et al., 2015). Além disso, a RV tem potencial de aplicar 

conceitos básicos de neurorreabilitação em pacientes com AVC, como treinamento 
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intensivo, repetitivo e orientado para a tarefa (SAPOSNIK, LEVIN, 2011). 

Especificamente, a RV não imersiva é uma boa opção para fornecer um programa de 

tratamento interessante e de baixo custo, visto que não requer desempenho gráfico de 

alto nível ou hardware especial (CHOI, PAIK, 2018).  

Contudo, apesar dos desfechos variados sugerindo a eficácia da utilização da RV 

na reabilitação de membros superiores e equilíbrio postural como terapia adicional, 

ainda há a necessidade de evidências sólidas dessa modalidade de tratamento de forma 

isolada sobre o equilíbrio postural, velocidade da marcha, participação social ou 

qualidade de vida (LAVER et al., 2017; PORRAS et al., 2018). Nesse sentido, comparar 

os efeitos de um protocolo com realidade virtual não imersiva com um protocolo de 

cinesioterapia, ambos com mesma dosagem, evoluções e objetivos, no equilíbrio 

postural de indivíduos com AVC crônico. 

 

METODOLOGIA 

 

Caracterização da pesquisa, população e Aspectos Éticos 

 Trata-se de um estudo do tipo comparativo com 7 indivíduos com AVC crônico 

recrutados de forma não probabilística em Natal/RN, Brasil, por conveniência, mediante 

verificação de listas de espera do departamento de fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 A alocação dos participantes foi randomizada por um pesquisador não envolvido 

com estudo e distribuídos em grupo da Cinesioterapia (GC, n=4) e Grupo da realidade 

virtual (GRV, n=3). O mesmo pesquisador codificou os grupos por cores e apenas os 

pesquisadores envolvidos na interveção conheciam a codificação. O avaliador 

permaneceu cego aos grupos até o final do estudo. 

 O estudo foi realizado no Laboratório de Intervenção e Pesquisa em Realidade 

Virtual (LIPERV) do departamento de fisioterapia da UFRN e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (nº 3.434.350), Rebec (RBR-78v9hx). Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a 

sua participação. 

 

Critérios de elegibilidade 
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 Foram incluídos os participantes de: (1) ambos os sexos; (2) primeiro episódio 

de AVC unilateral (isquêmico ou hemorrágico); (3) idade > 20 anos e < 75 anos; (4) 

tempo de lesão ≥ 6 meses; (5) déficits no equilíbrio postural com pontuação na Escala 

de Equilíbrio de Berg < 45 pontos (DOĞAN, 2011); (6) ter espasticidade do membro 

inferior parético com pontuação máxima de 2 na escala de Ashworth (BIERING-

SØRENSEN, KLINGE, 2006); (7) bom estado cognitivo baseado no Mini Exame do 

Estado Mental (FOLSTEIN, 1975); (8) capacidade de andar sem assistência pessoal em 

ambientes fechados com pontuação na Categoria de Ambulação Funcional ≥3 

(MEHRHOLZ et al., 2007); (9) não apresentar sinais de negligência unilateral ou afasia 

sensorial ou global, conforme avaliado pela National Institute Health Stroke Scale 

(BROTT et al., 1989); (10) ser clinicamente estável, sem histórico de epilepsia ou 

convulsões nos últimos 6 meses; (11) ausência de deficiência auditiva e/ou visual não 

corrigida; (12) não participar de um protocolo de tratamento de equilíbrio postural; e 

(13) apresentar capacidade de entender e obedecer a comandos motores simples. Foram 

considerados critérios de exclusão: (1) apresentar outras condições clínicas que afetam o 

equilíbrio e (2) gravidez. 

 

Instrumentos de avaliação 

 Os dados sociodemográficos (sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

participação social, tipo e tempo de lesão e outros) foram obtidos por meio de 

questionário estruturado, na forma de entrevista. Para avaliação do equilíbrio e marcha 

foram utilizados os instrumentos: 

 Escala de equilíbrio de BERG (EEB): avalia o equilíbrio dinâmico e estático dos 

indivíduos e o risco de quedas por meio de 14 testes. Cada teste varia de 0 a 4 pontos e a 

pontuação total tem variação de 0 a 56 pontos, sendo valores menores que 45 preditivos 

para quedas, indicando importante alteração de equilíbrio (MIYAMOTO et al., 2004). 

 Teste de Alcance Funcional (TAF): determina o quanto o individuo é capaz de se 

deslocar dentro do limite de estabilidade anterior, sendo bastante utilizado para 

identificar o risco de queda (DUNCAN et al., 1990). Deslocamentos <15 cm indicam 

fragilidade do paciente e risco de quedas (SILVEIRA et al., 2006; GAI et al., 2010). 

 Timed Up and Go Test (TUG): avalia a mobilidade e o equilíbrio funcional 

envolvendo potência, velocidade, agilidade, quantificando em segundos a mobilidade 
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funcional por meio do tempo que o indivíduo realiza a tarefa de levantar de uma 

cadeira, caminhar 3 metros, virar, voltar rumo à cadeira e sentar novamente 

(BISCHOFF et al., 2003; PODSIADLO, RICHARDSON, 1991). 

 Teste de Caminhada de 6 metros (TC6M): é um teste válido e confiável para a 

avaliação da capacidade de locomoção de pacientes com AVC (LAM et al., 2010). 

Estudos mostram variação na velocidade habitual média (0,45 m/s - 0,78 m⁄s) da marcha 

em indivíduos com hemiparesia (CASTRO et al., 2015; KINSELLA, MORAN, 2008). 

 Plataforma de força: o dispositivo é considerado padrão-ouro para avaliação do 

equilíbrio. Foi utilizada a plataforma da Bertec® modelo 4060, composta por 4 sensores 

de força, com 60 x 40 cm, para coleta da velocidade média e deslocamento total do 

centro de pressão durante dos testes de equilíbrio postural estático.  

 Escala de qualidade de Vida Específica para AVE (EQVE-AVE): instrumento 

que avalia a QV por meio de 12 domínios (energia, papel familiar, linguagem, 

mobilidade, humor, personalidade, auto-cuidado, papel social, raciocínio, função de 

membro superior, visão e trabalho/produtividade) distribuídos em 49 itens com três 

possibilidades de repostas desenvolvidas em uma escala likert  de acordo com grau de 

concordância variando o escore de 1 a 5 (LIMA, 2006). 

 Medida de Independência Funcional (MIF): utilizada para avaliar a 

funcionalidade,  sendo constituída por 18 itens, com pontuação variando de 1 a 7 pontos 

cada, 1 indica dependência total e 7 indica independência completa, tendo como 

pontuação total a variação de 18 a 126. A MIF motora (utilizada nessa pesquisa) 

abrange apenas os quatro primeiros itens citados, assim seu escore total varia de 13 a 91 

(RIBERTO et al., 2004). 

 Inventário de Motivação Intrínseca (IMI): Medida multidimensional com 4 

subescalas (Interesse/diversão, Competência Percebida, Escolha Percebida, 

Pressão/Tensão) e 22 itens usados para avaliar as experiências subjetivas dos 

participantes no desenvolvimento de uma atividade e atende aos critérios de 

confiabilidade e validade. De acordo com o inventário, os participantes da instrução 

classificaram sua concordância com cada afirmação em uma escala do tipo Likert de 1 

(“nada verdadeiro”) a 7 (“muito verdadeiro”) (MCAULEY, DUNCAN, TAMMEN, 

1989). 

 

Procedimentos de avaliação 
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 Inicialmente os participantes que atenderam aos critérios de elegibilidade foram 

entrevistados para coleta dos dados sociodemográficos e dos instrumentos de avaliação 

seguindo as orientações e procedimentos determinados para coleta de dados de cada um. 

Por fim, descalços, os participantes realizaram sobre a plataforma de força uma série de 

testes de equilíbrio escolhidos com base na sua variação de complexidade e uso comum 

na literatura (SCAGLIONI-SOLANO, ARAGÓN-VARGAS 2014; HYTONEN, 1993). 

Os testes foram: apoio bipodal com olhos abertos e em seguida com olhos fechados, por 

30s cada; apoio unipodal sobre membro parético com os olhos abertos e em seguida 

fechados, por 10s cada;  apoio unipodal sobre o membro não parético com olhos abertos 

e em seguida fechados, por 10s cada.  

 Para padronizar a distância entre os pés dos indivíduos para fins de medição, as 

posições dos pés na plataforma de força foram desenhadas com uma caneta marcadora e 

as medições foram realizadas com os pés dos pacientes colocados nestas posições 

(KARASU, BATUR, 2018). Nas tarefas de apoio unipodal, o joelho do membro 

contralateral estava fletido de modo a não haver contato entre a perna erguida e a de 

apoio. Cada teste deveria ter 1 tentativa bem sucedida e no máximo 3 mal sucedidas. 

Uma tentativa foi considerada inválida caso o participante deslocasse a perna de apoio 

ou tocasse o chão com a perna contralateral (GRABINER et al., 1993). 

 

Intervenção  

 Os protocolos executados pelo GRV e GC foram realizados individualmente, 

por meio de sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, durante 8 semanas (total de 

16 sessões) (BESSAa et al., 2020; LAVER et al., 2017). 

 Os protocolos utilizados foram baseados no estudo de Bessaa et al. (2020) e 

ambos o grupos iniciavam o tratamento com um treinamento de força de membros 

inferiores por 10 minutos, conforme descrito no Quadro 1. Cada exercício foi executado 

respeitando o nível de adaptação do paciente, priorizando o treino ininterrupto de duas 

séries de 60 segundos, cada, com um descanso de 30 segundos entre elas. A evolução 

dos exercícios ocorreu nas 5ª e 10ª sessões.  

 O GC executou um protocolo convencional de cinesioterapia (30 minutos) com 

foco no equilíbrio, acrescidos do fortalecimento de membros inferiores (10 minutos) 
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(BESSAa et al., 2020) de forma que os estímulos fosem semelhantes àqueles do 

protocolo de RV (Quadro 1).  

 Todos os exercícios foram realizados em 3 séries de 60 segundos cada, exceto o 

exercício número 1, que foi realizado em 2 séries de 3 minutos cada e o exercício 6, 

com 3 séries de 2 minutos cada. Para cada série realizada, foi adotado 30 segundos de 

descanso. As progressões ocorreram após a adaptação do paciente, recomendando 2 

evoluções, respectivamente, nas 5ª e 10ª sessões. Utilizaram-se colchonetes (altura: 3 x 

largura: 43 x comprimento: 93 cm) para criar uma superfície instável. 

Artigo 3. Quadro 1 Exercícios de fortalecimento para membros inferiores e protocolo 
de cinesioterapia 

Exercício Evolução Materiais utilizados 

Exercícios de fortalecimento para membros inferiores (GC e GRV) 

1. Levantar e sentar de uma 
cadeira 

Mudança de solo Colchonete 

2. Subir e descer degraus Aumentar a altura do degrau Dois degraus terapêuticos 

3. Fortalecimento de 
extensores de quadril 

Aumento do peso Caneleira de 1kg e 2kg 

4. Elevação na ponta dos pés 
Elevação em uma só perna 

(unilateral); associação de peso 
Caneleira de 1kg e 2kg 

Exercícios do protocolo cinesioterapêutico (GC) 

1. Treino de marcha em solo 
estável 

Treinamento da marcha em 
uma superfície instável com 

colchonete; adição de 
caneleiras de 1 kg 

Colchonete,caneleira de 
1kg 

2. Transferência e descarga 
de peso látero-lateral 

Adição de 1 e 2 Colchonetes, 
respectivamente 

Colchonetes 

3. Transferência e descarga 
de peso ântero-posterior 

Adição de 1 e 2 Colchonetes, 
respectivamente 

Colchonetes 

4. Movimento cefálico látero-
lateral com olhos abertos 

Mesmo movimento com os 
olhos fechados; adição de um 

colchonete 
Colchonete 

5. Movimento cefálico 
ântero-posterior com olhos 

abertos 

Mesmo movimento com olhos 
fechados; adição de um 

colchonete 
Colchonete 

6. Dissociação de cinturas 
escapular e pélvica 

Adição de 1 e 2 Colchonetes, 
respectivamente 

Colchonetes 
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 O GRV realizou fortalecimento dos membros inferiores (10 minutos) e um 

protocolo com 7 jogos de RV no Wii Fit Plus da Nintendo Wii® (Free Run, Soccer 

Heading, Penguin Slide, Ski Slalom, Table Tilt, Free Steps, Balance Bubble) (30 

minutos). Para isso foi utilizado o acessório Wii Balance Board (WBB), um projetor 

multimídia e o Wii Remote Controller. A sequência e os jogos foram pré-estabelecidos 

com foco no equilíbrio e demandas semelhantes às do protocolo de cinesioterapia: 

estimulação sacádica, movimento cefálico visuovestibular, estímulo proprioceptivo, 

treinamento de equilíbrio dinâmico, marcha estática, estratégias de tornozelo e quadril, 

centro de controle de pressão fino, estímulo optocinético, dupla tarefa (motora) e 

coordenação motora (BESSAa et al., 2020). Cada jogo foi realizado por 3 minutos, com 

um intervalo de descanso de aproximadamente 1 minuto. 

 Os indivíduos designados para o GRV passaram inicialmente por um período de 

adaptação ao Nintendo Wii e seus componentes, e em seguida o protocolo foi realizado 

respeitando o nível de adaptação do paciente. Os jogos foram ajustados nas 5ª e 10ª 

sessões com a adição de 1 e 2 colchonetes (altura: 3 x largura: 43 x comprimento: 93 

cm), respectivamente, para criar uma superfície instável, exceto no jogo de degraus 

livres, onde a adaptação foi com a adição de pesos de 1 kg e 2 kg, respectivamente. Os 

pacientes foram estimulados a executar os jogos da melhor forma possível, tendo 

feedback da sua pontuação. Durante cada sessão, foram registradas as ausências, 

manifestações de sintomas adversos e ocorrência de desequilíbrio e /ou quedas. 

 

Processamento dos dados 

 Os dados captados pela plataforma de força das variáveis do centro de pressão 

foram convertidos em arquivos compatíveis com MATLAB (o Mathworks, Natick, RI, 

EUA). A taxa de amostragem foi de 60 Hz e um filtro passa-banda Butterworth com 

uma frequência de corte de 20 Hz foi aplicado para eliminar a contaminação por ruído. 

Para a análise dos dados nos testes de apoio bipodal foi feita uma captura durante 30s e 

realizou-se um corte de 4s, sendo 2s no início e 2s ao final do teste, totalizando 26s. Já 

para os de apoio unipodal, a captura foi de 10s, sendo o corte de 2s, 1s inicial e 1s final, 

resultando em 8s de captura. 

 

Análise dos dados 
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 Os dados foram analisados no software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) (versão 20.0, IBM, New York, USA), adotando-se nível de 

significância de 5%. Foram calculadas a estatística descritiva (média aritmética, desvio 

padrão, e frequências) para caracterização da amostra. Para análise intragrupo foi 

utilizado o teste T pareado a fim de se comparar as médias obtidas entre o pré e pós 

intervenção de cada variável. Na análise intergrupos foi utilizado o teste T para 

amostras independentes para comparar as diferenças entre as médias pré e pós 

intervenção (delta) observadas em cada grupo. Em relação à análise do IMI o escore 

médio de cada subescala foi definido por meio da média aritmética do conjunto de itens 

que compunham cada uma delas, com respostas que variaram de 1 a 7 cada item. 

Definiu-se os seguintes pontos de corte: ≤ 3,0 (não verdadeiro/não motivado), > 3,0 e < 

6,0 (algo verdadeiro/motivado) e ≥ 6,0 (muito verdadeiro/muito motivado) (AZEVEDO 

et al., 2020). 

 

RESULTADOS 

 

Um total de 7 indivíduos pós-AVC completaram a intervenção clínica (GRV 

(n=3) e GC (n=4)). A caracterização clínica e sociodemográfica dos participantes está 

representada na Tabela 1.
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Artigo 3. Tabela 1 Descrição da amostra 

 
 

Legenda: n, número amostral; DP, desvio padrão; Nº, número de 
salários mínimos; Kg, Quilograma; Cm, Centímetro. 

Variáveis % (n) ou Média (±DP) 
Idade (Anos) 53,14±15,58 
Gênero 
  Feminino 28,6 (2) 
  Masculino 71,4 (5) 
Etnia 
  Parda 71,4 (5) 
  Branco 28,6 (2) 
Estado Civil 
  Casado (a) 57,1 (4) 
  Solteiro(a) 28,6 (2) 
  Divorciado(a) 14,3 (1) 
Renda (Nº de salários mínimos) 2,28±1,11 
Peso (Kg) 70,14±14,09 
Altura (Cm) 139,71±61,9 
Tipo de AVC  
  Isquêmico 42,9 (3) 
  Hemorragico 57,1 (4) 
Tempo de AVC (Meses) 42,28±23,48 
Hemiparesia 
  Direita 57,1 (4) 
   Esquerda 42,9 (3) 
Saúde Geral 
  Boa 57,01 (4) 
  Ruim 42,9 (3) 
Dor 
  Sim 85,7 (6) 
  Não 14,3 (1) 
Membro Inferior Dominante 
  Direito 85,7 (6) 
  Esquerdo 14,3 (1) 
Fisioterapia Prévia 
  Sim 100 (7) 
Atividade Comunitária 
  Participa 28,6 (2) 
  Não Participa 71,4 (5) 
Medo de Cair 
Sim 100 (7) 
Tendência a Quedas  
  Sim 100 (7) 
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 O GC foi composto por 3 participantes com AVC do tipo hemorrágico (75%) e 

1 do tipo isquêmico, equanto o GRV possuiu 2 do tipo isquêmico (75%) e 1 do tipo 

hemorrágico. 

 A Tabela 2 mostra que ambos os grupos tiveram um melhor desempenho para os 

desfechos de equilíbrio, independência funcional e qualidade de vida na avaliação final. 

O GC obteve uma tendência de desempenho com pontuações maiores identificadas no 

final da intervenção, quando comparado ao GRV, exceto na subescala pressão de 

motivação na qual o GRV foi ligeiramente melhor. Na análise intragrupo, observou-se 

que houve melhora significativa entre o pré e pós intervenção no GRV para o equilíbrio 

postural por meio da EEB (p = 0,026), com aumento de 17,6% no escore final; e na 

independência funcional avaliada pela MIF (p = 0,008), com aumento de 4,8%. No GC 

houve aumento de 40% na EEB (p = 0,006), e melhora significativa na qualidade de 

vida (p= 0,035). Ao comparar os grupos quanto à variação obtida nos desfechos 

analisados verificou-se uma diferença estatística significativa para EEB (p = 0,033) e 

qualidade de vida (p = 0,021), com melhora de 68,7% da pontuação final no GC e de 

33% no GRV.  

 Ao comparar as médias obtidas em cada grupo, observou-se que ambos estavam 

muito motivados (escore médio ≥6,0)  nas subescalas interesse/diversão e competência 

percebida; motivados (escore médio 3,0 e <6,0) na escolha percebida; e consideraram a 

subescala subescala pressão/tensão não verdadeira, com diferença significativa a favor 

do GRV (p= 0,019). 

A Tabela 3 mostra que ambos os grupos tiveram um melhor desempenho para 

todas as variáveis do centro de pressão analisadas após as intervenções. Observou-se 

que houve melhora significativa entre o pré e pós intervenção no GC para o 

deslocamento total do centro de pressão no teste de apoio unipodal olhos abertos sobre 

membro parético (UOAP_D) (p = 0,017), com redução de 26,8% do deslocamento; na 

velocidade média no teste de apoio unipodal olhos abertos sobre membro parético 

(UOAP_VM) (p = 0,007), com diminuição de 20%; e no apoio unipodal olhos fechados 

sobre o membro saudável (UOFS_VM) (p = 0,047), com redução de 22%. No GRV a 

melhora significativa ocorreu para o deslocamento total do centro de pressão no teste de 

apoio unipodal olhos abertos sobre membro saudável (UOAS_D) (p = 0,035), com 

diminuição de 27% do deslocamento. Na análise intergrupos, quanto à variação obtida, 

não houve diferenças entre os grupos para a maior parte das posturas analisadas, exceto 
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para o apoio unipodal com os olhos abertos sobre membro parético (UOAP_VM), onde 

observou-se diferença significativa entre os grupos (p = 0,044), com redução de 20% da 

velocidade média no GC e 4% no GRV. 
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Artigo 3. Tabela 2 Variáveis de equilíbrio, independência funcional, qualidade de vida e motivação

Legenda: EEB, Escala de Equilíbrio de Berg; TUG, Timed Up and Go Test; TAF, Teste de Alcance Funcional; MIF, Medida de 
Independência Funcional; TC6m: Teste de Caminhada de 6 Metros; EQVE-AVE: Escala de Qualidade de Vida Específica para o Acidente 
Vascular Encefálico; IMI, Inventário de Motivação Intrinseca; p*, p valor referente ao delta intragrupo; Inter-grupo p, p valor referente ao 
delta inter-grupo. 

Desfechos 

Grupo Controle (GC) 

(n=4) 

Grupo Realidade Virtual (GRV) 

(n=3) 

Inter-
Grupo 

Pré Pós Delta          %  p*          Pré Pós Delta % p* p 

EEB 37±3,36 52±1,82 15 40 0,006 39,6±5,13 46,6±6,02 7 17,6 0,026 0,033 

TUG 18,4±5,2 14,8±4,2 -3,6 -19,5 0,188 31,6±16,6 29±16,9 -2,6 -8,2 0,153 0,462 

TAF 12,7±3,5 16,9±3,1 4,2 33 0,056 14,5±3,5 14,9±3,3 0,4 2,7 0,134 0,097 

MIF 54,2±31,4 77,5±2,64 23,3 42,9 0,251 75,33±7,5 79±7 3,67 4,8 0,008 0,199 

TC6m 0,48±0,16 0,81±0,11 0,33 68,7 0,073 0,52±0,54 0,57±0,56 0,05 9,61 0,057 0,211 

EQV-AVE 119,2±37,1 202±18,65 82,8 69,4 0,035 124,3±50 185,6±37 61,3 33 0,774 0,021 

IMI 
Interesse 

- 6,28±0,73 - - - - 6,47±0,29 - - - 0,693 

IMI 
Competência 

- 6,15±0,57 - - - - 6,33±0,70 - - - 0,718 

IMI Escolha - 5,6±0,40 - - - - 5,6±0,23 - - - 0,809 

IMI Pressão - 3,1±0,73 - - - - 1,4±0,41 - - - 0,019 
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Artigo 3. Tabela 3 Medidas do centro de pressão 

Legenda: BOA: Teste de apoio bipodal olhos abertos; BOF: Teste de apoio bipodal olhos fechados; UOAS: Teste de 
apoio unipodal olhos abertos sobre membro saudável; UOFS: Teste de apoio unipodal olhos fechados sobre membro 
saudável; UOAP: Teste de apoio unipodal olhos abertos sobre membro parético; UOFP: Teste de apoio unipodal 
olhos fechados sobre membro parético; D: deslocamento total do centro de pressão em milímetros; VM: velocidade 
média do centro de pressão em mm/s; p, valor de p. 

 

 

Desfechos 

Grupo Controle (GC) 

(n=4) 

Grupo Realidade Virtual (GRV) 

(n=3) 

Inter-
Grupo 

Pré Pós Delta % p Pré Pós Delta % p p 

BOA_D 
403,25 ± 

103,3 

231,75
±88,31 

-171,5 -42,5 0,245 
235,33± 

119,2 

185,66± 

101,98 
-49,67 -21,1 0,102 0,429 

BOF_D 
1955,50± 

1113,8 

346,25
±133,3 

-
1609,25 

-82,2 0,354 
576,33± 

1286,1 

308,33± 

154,03 
-268 -46,5 0,255 0,910 

UOAS_D 
578,25± 

111,6 

402,75
±109,4 

-175,5 -30,3 0,060 
868,66± 

128,96 

633,33± 

126,42 
-235,33 -27,0 0,035 0,488 

UOFS_D 
1013,25± 

312,2 

584,00
±219,6 

-429,25 -42,3 0,172 
1278± 

360,55 

1001,66± 

253,59 
-276,34 -21,6 0,275 0,772 

UOAP_D 
551,50± 

259,4 

403,75
±218,3 

-147,75 -26,8 0,017 
674± 

299,56 

354,33± 

252,12 
-319,67 -47,4 0,107 0,158 

UOFP_D 
862,50± 

322,9 

469,25
±151,1 

-393,25 -47,5 0,186 
502,66± 

372,88 

293± 

174,50 
-209,66 -41,7 0,498 0,750 

BOA_VM 
13± 

4,6 

10,25± 

2,13 
-2,75 -21,1 0,223 

21,33± 

5,40 

15,66± 

2,46 
-5,67 -26,5 0,349 0,541 

BOF_VM 
35,25± 

9,5 

20,25± 

7,66 
-15 -46,5 0,214 

31,33± 

11,03 

26,33± 

8,84 
-5 -15,9 0,291 0,288 

UOAS_V
M 

37± 

10,4 

25± 

5,38 
-12 -32,4 0,121 

54± 

12,11 

38± 

6,21 
-16 -29,6 0,119 0,652 

UOFS_V
M 

39,75± 

7,4 

31± 

5,05 
-8,75 -22,0 0,047 

59± 

8,59 

52,33± 

5,83 
-6,67 -11,3 0,526 0,678 

UOAP_V
M 

33,25± 

11,8 

26,50± 

10,96 
-6,75 -20,0 0,007 

41± 

13,67 

39,33± 

12,65 
-1,67 -4,0 0,444 0,044 

UOFP_V
M 

33,75± 

12,1 

26,50± 

9,43 
-7,25 -21,4 0,171 

45,66± 

14,03 

42± 

10,89 
-3,66 -8,0 0,810 0,176 
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DISCUSSÃO 

 Este estudo mostrou que as intervenções clínicas por meio de um protocolo de 

RV e um protocolo de cinesioterapia, baseados no treino do equilíbrio postural, foram 

capazes de promover melhorias no equilíbrio postural, mobilidade, independência 

funcional e qualidade de vida, além de motivar os indivíduos com AVC crônico após 

um período de 8 semanas de intervenção. Os efeitos do GC foram superiores, quando 

comparados ao GRV no que diz respeito à EEB, qualidade de vida e em três variáveis 

do centro de pressão. Apesar do GRV ter obtido uma melhora na MIF e no 

deslocamento do CP no apoio unipodal olhos abertos sobre membro saudável, este grupo 

não foi superior ao GC. No entanto, observou-se que os participantes sentiram-se 

signitivamente menos tensos e pressionados no GRV ao realizar a terapia. 

 O AVC acomete mais frequentemente homens, de pele negra e idade avançada 

(>65 anos), sendo mais comum o tipo isquêmico com aproximadamente 85% dos casos 

(CANUTO, 2016; DA CRUZ, 2019; HUNGER et al., 2012; RANGEL, BELASCO E 

DICCINI, 2013). Observamos no nosso estudo que, apesar do predomínio do sexo 

masculino estar em concordância a literatura, houve um número maior de indivíduos 

pardos, com AVC do tipo hemorrágico e com média de idade inferior a literatura 

(CANUTO, 2013; DA CRUZ, 2019), com 53,1 anos. As condições socioeconômicas 

influenciam a ocorrência do AVC devido a dificuldades no acesso a informações e 

serviços de saúde, aumentando os riscos da doença. Grande parte dos sobreviventes 

possuem renda inferior ou igual a um salário mínimo (RANGEL, BELASCO E DICINI 

2013), corroborando com a renda média dos participantes desse estudo, que foi 

ligeiramente maior do que 2 salários mínimos (2,28).  

 A amostra apresentou baixo índice de participação social, além de que, todos os 

participantes tinham elevada tendência a quedas e alto medo de cair. A alteração no 

equilíbrio postural, na manutenção e no controle dos segmentos dos membros inferiores, 

prejudica a mobilidade e a funcionalidade, com repercussões negativas na atividade e 

participação social, além de elevar o risco de quedas (FARIA, et al., 2012; 

IRUTHAYARAJAH et al., 2017; LANGHORNE, COUPAR,  POLLOCK, 2009). Goh 

et al. (2016) identificaram que em comparação com pacientes saudáveis, os indivíduos 

com AVC eram significativamente mais propensos a experimentar a recorrência de 

episódios de quedas e o medo de cair, corroborando com os nossos achados. Associado 

com as sequelas clínicas, o prejuízo na mobilidade funcional interfere diretamente nessa 

relação. O medo de cair limita ainda mais a mobilidade de indivíduos com AVC, 
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ampliando a deterioração da função física (equilíbrio, força e resistência) e levando à 

queda, além de ser associado com a ansiedade, má integração na comunidade e baixa 

qualidade de vida (KIM et al., 2012; SCHMID et al., 2015; GOH et al., 2016). 

 Neste estudo, a melhora significativa do equilíbrio dinâmico observada em 

ambos os grupos avaliada pela EEB, após a intervenção, está em consonância com os 

achados na literatura. Dominguez-Tellez et al. (2019), Hsieh (2019), Iruthayarajah et al. 

(2017), Laver (2017) demostraram que tanto os indivíduos que realizaram o treino com 

RV por meio do Nintendo Wii, quanto aqueles que realizaram exercícios convencionais, 

tiveram melhoras significativas no equilíbrio postural após as intervenções. 

 O GC apresentou melhora significativa na qualidade de vida após a intervenção 

com um aumento de 69,4% na pontuação. Tal achado pode se justificar pela pontuação 

basal destes participantes serem menores que o GRV, indicando um maior 

comprometimento inicial, visto que 75% do GC teve AVC hemorrágico. O tipo 

hemorrágico corresponde à forma mais grave de AVC, e consequentemente acarreta 

maiores complicações neurológicas e repercussões negativas na qualidade de vida dos 

pacientes quando comparados com o do tipo isquêmico (COSTA et al., 2011) 

 O GRV apresentou uma melhora significativa do nível de independência 

funcional por meio da MIF após a intervenção. Lee, Park e Park (2019) identificaram 

que o treino com RV foi eficaz para melhorar a função de pacientes com AVC; Silva et 

al. (2015) identificaram um efeito positivo do treino com RV na capacidade funcional 

por meio da MIF no pós-AVC. O treinamento com RV para pacientes com AVC 

demonstrou ser seguro e efetivo para melhorar a função dos membros inferiores, 

especificamente melhorando o equilíbrio, a velocidade de subir escadas, a força 

muscular do tornozelo, a amplitude de movimento e a velocidade da marcha 

(GIBBONS et al., 2016).  

A análise inter-grupo mostrou que houve diferença significativa entre os grupos 

após as intervenções para o equilíbrio postural por meio da EEB e qualidade de vida, 

com incremento maior das pontuações no GC. Aslam (2021), Corbetta, Imeri e Gatti 

(2015), De Rooij et al., (2016) encontraram que a RV foi superior à terapia 

convencional para o equilíbrio postural. A amostra pequena com o GC ligeiramente 

maior que o GRV, pode ter influenciado nos resultados do presente trabalho. Além 

disso, a maioria dos estudos que apresentou a terapia com RV como sendo superior aos 

exercícios convencionais aumentou o tempo total de tratamento ao adicionar o 

treinamento de RV ao tratamento convencional, e é possível que essa seja a razão pela 
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qual tais resultados tenham sido encontrados (CHEOK et al., 2015; KARASU, BATUR 

e KARATAS, 2018; LEE e LEE, 2019).  

 No entanto, apesar dos valores da EEB serem menores no GRV, os participantes 

deste grupo obtiveram melhoria clínica partindo de uma pontuação média de 39,6 

pontos, que indicava risco elevado de quedas, para uma pontuação média de 46,6 pontos 

reduzindo o risco de quedas (ALGHADIR et al., 2018; DOGAN et al., 2011). A 

melhora clínica também ocorreu na avaliação da qualidade de vida do GRV já que a 

pontuação média pré intervenção foi de 124,3 pontos para 185,6 pontos, com variação 

de 61,3 pontos. Estudos apontam que escores inferiores a 60% (<147 pontos) são 

definidos como baixa qualidade de vida e acima, como boa qualidade de vida 

(MONTEIRO et al., 2013; RANGEL, BELASCO E DICCINI, 2013). Dessa forma, 

verificamos que a qualidade de vida relacionada à saúde estava comprometida 

inicialmente e melhorou após a intervenção.  

 A motivação é um fator importante na reabilitação e é freqüentemente usada 

como um determinante do resultado da reabilitação (MACLEAN et al., 2000). Ambos 

os protocolos foram capazes e estimular a motivação dos participantes nos itens 

interesse/diversão, competência percebida e escolha percebida, bem como, baixas 

pontuações nos itens pressão/tensão. A pressão/tensão, concebida como um preditor 

negativo da motivação intrínseca, avalia se os participantes sentem pressão para ter 

sucesso em uma atividade (AZEVEDO et al., 2020). No presente estudo, o GRV 

apresentou pontuações significativamente menores nesta subescala, indicando que este 

grupo sentiu-se menos pressionado ao executar a terapia. Acredita-se que a natureza 

lúdica, interativa da atividade faça com que o indivíduo realize os exercícios de forma 

mais relaxada e descontraída. 

 Dentre as consequências acarretadas pelo AVC, o prejuízo na estabilidade 

postural provavelmente reflete em um maior impacto na mobilidade e na independência 

funcional. Indivíduos que sofreram um AVC podem comumente exibir uma redução na 

força de reação, um aumento no tempo para executar o movimento da posição sentada 

para posição em pé e um maior deslocamento médio-lateral do centro de pressão em 

comparação com adultos saudáveis (POLLOCK et al., 2014). A quantidade de oscilação 

do centro de pressão é um indicador da integridade do sistema de controle postural 

(BESSAb et al., 2020) e implica diretamente na estabilidade corporal e no risco de 

quedas. 
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 No presente estudo, observou-se que os treinamentos executados pelo GC e 

GRV foram capazes de estimular e desafiar o alinhamento do centro de gravidade no 

que diz respeito à base de suporte, gerando um melhor desempenho dos participantes 

em todos os posicionamentos adotados durante os testes na plataforma de força, além de 

reduzir a oscilação do centro de pressão após a intervenção. A análise intragrupo 

mostrou que o GRV reduziu significativamente 27% do deslocamento do centro de 

pressão no apoio unipodal com os olhos abertos sobre o membro saudável. Enquanto 

isso, o GC reduziu 26,8% do deslocamento e 20% da velocidade média do centro de 

pressão no apoio unipodal com os olhos abertos sobre o membro parético; e 22% da 

velocidade média do centro de pressão no apoio unipodal com os olhos fechados sobre 

o membro saudável.  

 As reduções nos valores dos deslocamentos em diferentes posições do centro de 

pressão observados no GC foram mais expressivas e podem ter ocorrido pois os 

participantes desse grupo tinham uma pontuação de base mais baixa, indicando um pior 

quadro clínico e um comprometimento do equilíbrio postural, mobilidade, 

funcionalidade e qualidade de vida mais acentuado, quando comparado com a 

pontuação de base do GRV. 

 A análise inter-grupo mostrou que não foram identificadas diferenças entre o 

GRV e GC para maioria das variáveis analisadas por meio da plataforma de força, 

exceto para posição de apoio unipodal com os olhos abertos sobre o membro parético. 

Nossos achados sugerem que a intervenção com RV não ofereceu melhores benefícios 

terapêuticos quando comparada com o protocolo de cinesioterapia. Tais resultados 

corroboram com o estudo de Barcala et al. (2013) que analisaram os efeitos do treino de 

equilíbrio em pacientes com AVC usando biofeedback visual por meio do Wii Fit e 

fisioterapia convencional, comparado com um GC que executou apenas a fisioterapia 

convencional; e identificaram que a melhora na simetria, equilíbrio e função corporal 

foi semelhante entre os grupos. 

 O estudo possui algumas limitações como o pequeno número amostral e a 

diferença de participantes entre os grupos avaliados já que a coleta dos dados foi 

interrompida devido a pandemia COVID-19, o que pode ter contribuído para os 

resultados pouco expressivos. Dessa forma, apesar de ter sido baseado no protocolo de 

Bessaa et al. (2020), foram necessários ajustes metodológicos adequando-se o período 

total das intervenções, as sessões que ocorreram as progressões dos exercícios, bem 

como a redução do número de variáveis avaliadas.   
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CONCLUSÃO 

Os protocolos de intervenção de cinesioterapia e de realidade virtual foram 

benéficos e provocaram melhorias principalmente no equilíbrio postural, qualidade de 

vida e motivação dos participantes. No entanto, apesar de nem todos os desfechos 

analisados terem apresentados resultados estatisticamente significativos, observou-se 

melhora clínica com repercussões positivas na saúde dos indivíduos. Devido as 

limitações quanto ao tamanho amostral e número de sessões sugere-se que sejam 

realizados estudos com população mais robusta e maior tempo total de intervenção. 
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 Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

• De acordo com a literatura, apesar de existirem dispositivos de baixo custo 

validados para a avaliação do equilíbrio postural em idosos e adultos maduros 

pós AVC, mensurado pelas variáveis do centro de pressão, o mais utilizado é a 

plataforma de força. O teste de apoio bipodal com olhos abertos por 30s, a 

velocidade e área de oscilação do CP são os procedimentos metodológicos e 

variáveis mais frequentes.   

• Existem evidências quanto ao uso da RV como ferramenta complementar a 

terapia tradicional na reabilitação do equilíbrio nesta população, no entanto, a 

RV é utilizada como adicional aumentando o tempo de terapia em grande parte 

dos estudos. O protocolo de ensaio clínico randomizado é de grande importância 

para a realização futura de um estudo com alto rigor metodológico para 

investigar a ação isolada da terapia com RV no equilíbrio de pacientes com 

AVC crônico na mesma dosagem de terapia e com os mesmos objetivos entre os 

protocolos utilizados.  

• Protocolos de tratamento baseados na cinesioterapia e também na RV são 

benéficos na reabilitação pacientes com AVC crônico, sendo os resultados mais 

significativos no equilíbrio postural, na qualidade de vida e motivação. No 

entanto, sugere-se maior n amostral e um período de intervenção maior para 

obtenção de resultados mais expressivos. 
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 Os sobreviventes de AVC muitas vezes têm déficit no controle motor, 

contribuindo para a redução da mobilidade, propriocepção e equilíbrio, elevando o risco 

de quedas nessa população. Além disso, essas alterações acabam limitando a capacidade 

de realizar as atividades de vida diária e a participação social. Nesse sentido, 

proporcionar recuperação funcional, melhora do equilíbrio postural e qualidade de vida 

após o AVC através de uma intervenção eficaz e com potencial motivador, como a 

realidade virtual, impulsionou o desenvolvimento deste trabalho. 

 A RV tem um papel importante na promoção da recuperção funcional após o 

AVC por fornecer tarefas orientadas que permitem a integração de estímulos 

multissensoriais, além de ser motivadora e fomentar a adesão ao tratamento.  

 Inúmeros outros estudos abordaram a temática do equilíbrio postural no AVC, 

utilizando para isso diferentes tipos de medidas de avaliação do equilíbrio, bem como 

de intervenções propostas utilizando a RV. Com base nisso, o estudo foi iniciado com 

uma revisão de literatura para levantamento de quais medidas de centro de pressão 

deveriam ser utilizadas considerando a confiabilidade de cada uma. Em seguida, foi 

elaborado um protocolo de ensaio clínico randomizado para que um trabalho mais 

robusto e com maior rigor metodológico pudesse ser realizado. 

 O protocolo foi inovador e rigoroso ao estabelecer intervenções com tempo de 

terapia, escolha de jogos, procedimentos metodológicos e utilização de variáveis 

desfechos diferentes. Além da análise do equilíbrio com medidas de desempenho 

objetivas e subjetivas, foi proposto avaliação da atividade cerebral por meio da 

encefalografia, análise cinemática da marcha pelo software Kinovea, bem como 

mobilidade, independência funcional, qualidade de vida e motivação. 

 Por fim, realizou-se um estudo comparativo para verificar o desempenho de dois 

grupos em relação às intervenções propostas com mesma dosagem de terapia e 

objetivos. O mesmo demonstrou que tanto a cinesioterapia quanto a RV foram eficazes 

em melhorar o equilíbrio postural e demais variáveis relacionadas à saúde dos pacientes. 

No entanto, os resultados foram menos expressivos devido ao tamanho da amostra, 

sugerindo-se estudos com número maior de participantes. 

 A presente tese apresentou algumas limitações e foram necessários alguns 

ajustes para o seu desenvolvimento. Durante a fase das coletas, iniciadas em janeiro de 

2019, foram observadas a necessidade de adequações metodológicas, bem como da 

suspensão da mesma devido a pandemia COVID-19, em março de 2019. Devido a essa 
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brusca interrupção da coleta dos dados, não foi possível atingir o tamanho amostral 

proposto, resultando em um estudo com 7 participantes. 

 Apesar das intercorrências, o período de impedimento de atividades presenciais 

permitiu por meio desta tese, difundir conhecimento científico, proporcionando a 

integração de professores, alunos de graduação e pós-graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Através de parcerias com demais membros do grupo 

de pesquisa do LIPERV, além dos três artigos diretamente relacionados à tese, uma 

série de artigos científicos puderam ser produzidos, bem como um trabalho de 

conclusão de curso, até o presente momento. 

 O primeiro artigo é um estudo do tipo ecológico retrospectivo de séries 

temporais entre 1999-2019 com base em dados coletados no Sistema de Informação 

Hospitalar do SUS, cujo objetivo foi analisar a disposição histórica das internações por 

acidente vascular cerebral isquêmico e suas características hospitalares nos últimos 20 

anos no Nordeste do Brasil, hipotetizando o impacto da criação de políticas públicas 

nacionais.  

OLIVEIRA SILVA BESSA, Nathalia Priscilla et al. Disposição histórica das 

internações por Acidente Vascular Cerebral Isquêmico no Nordeste brasileiro entre 

1999-2019. Saúde e Pesquisa, v. 14, n. 1, 2021. DOI: https://doi.org/10.17765/2176-

9206.2021v14n1.e8572 

 Fruto das parcerias e dos trabalhos em equipe desenvolvidos por nosso grupo de 

pesquisa foram elaborados vários artigos relacionados à temática COVID-19, a saber:  

DE LIMA FILHO, Bartolomeu Fagundes et al. Knowledge levels among elderly people 

with Diabetes Mellitus concerning COVID-19: an educational intervention via a 

teleservice. Acta Diabetologica, v. 58, n. 1, p. 19-24, 2021. DOI: 10.1007/s00592-020-

01580-y 

Bessa, N. P. O. S., Lima Filho, B. F. de, Souza, R. N. S. de, Fernandes, A. C. T., 

Guedes, M. B. O. G., & Cavalcanti, F. A. da C. (2021). TELESSAÚDE E IDOSOS 

DIABÉTICOS: NARRATIVA DE ASPECTOS EDUCACIONAIS SOBRE A COVID-

19: TELEHEALTH AND DIABETIC ELDERLY: NARRATIVE OF EDUCATIONAL 

ASPECTS ABOUT COVID-19. Revista Contexto &Amp; Saúde, 21(43), 201–213. 

https://doi.org/10.21527/2176-7114.2021.43.10922 
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BESSA, Nathalia Priscilla Oliveira Silva et al. Educação em saúde por teleatendimento: 

informações sobre a COVID-19 para idosos diabéticos. Revista Kairós: Gerontologia, v. 

23, p. 435-448, 2020. DOI: https://doi.org/10.23925/2176-901X.2020v23i0p435-448 

 Por fim e não menos importante, destaca-se uma co-orientação de trabalho de 

conclusão de curso da aluna Nadja de Oliveira Alves, relacionada à temática do AVC x 

realidade virtual, fato este que contribuiu para minha formação e maior experiência na 

carreira docente. 
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APENDICE 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa “INFLUÊNCIA DE UM 
PROTOCOLO DE TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O 
EQUILÍBRIO POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO” que tem como pesquisador 
responsável Nathalia Priscilla Oliveira Silva Bessa (Fisioterapeuta – CREFITO 156903-
F), sob orientação da Prof. Dra. Fabricia Azevedo da Costa Cavalcanti  (Fisioterapeuta - 
CREFITO 41678-F).  

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos da utilização do videogame Nintendo® 
Wii Fit Plus, como recurso para o tratamento do equilíbrio de indivíduos com 
AVC/Derrame. Decidimos fazer esse estudo devido  ao alto número de pessoas com 
sequelas decorrentes do AVC/Derrame no Brasil. Essas sequelas estão relacionadas ao 
comprometimento na geração dos movimentos de todo o corpo e no equilíbrio postural 
(que é a capacidade de manter o corpo em uma posição de segurança, corrigindo os 
movimentos de acordo com as situações adversas, como ao subir escadas ou tropeçar), o 
que pode trazer dificuldades para andar e realizar as atividades no dia a dia, além de 
gerar um grande risco de cair. Sendo assim, é importante que pessoas com 
AVC/Derrame exercícios para o equilíbrio, a fim de melhorar as dificuldades na 
execução dos movimentos e reduzir o risco de cair.  
  Caso decida participar, o(a) Sr.(a) será submetido (a) aos seguintes 
procedimentos: avaliação inicial onde você será questionado sobre dados pessoais 
(nome, data de nascimento, telefone, sexo), dados sociais (estado civil, escolaridade, 
renda, ocupação, com quem o sr(a) mora e se o sr(a) participa de atividades na 
comunidade), dados clínicos sobre o AVC/Derrame. Em seguida será feita a aplicação 
de nove testes que irão avaliar sua atenção, raciocínio, memória, problemas 
neurológicos (o quanto seu AVC/Derrame afetou os movimentos do seu corpo), 
qualidade de vida, desempenho em atividades que você realiza no seu dia a dia (ex: 
alimentação, tomar banho, colocar roupas), equilíbrio postural (capacidade de manter o 
corpo de forma segura em diferentes posições sem desequilibrar) e como você caminha 
(marcha). Durante a avaliação da caminhada o (a) Sr.(a) será filmado com uma câmera 
digital para que possamos posteriormente realizar uma análise das imagens, e para isso 
o/a Sr.(a) deverá também deverá assinar um formulário de autorização específico. 

Além destes, o sr(a) será avaliado através de uma plataforma que irá medir como 
está o seu equilíbrio e irá utilizar um aparelho em sua cabeça semelhante a um capacete 
que irá captar a atividade do seu cérebro (cabeça) e mostrar como ele se comporta 
durante a realização de algumas atividades. 
 Após essa avaliação será realizado um sorteio e o/a sr. (a) poderá ser 
submetido(a) as seguintes intervenções: terapia de exercícios com a fisioterapia 
convencional contendo fortalecimento de membros inferiores (pernas) ou terapia de 
exercícios com a fisioterapia convencional associado a um treino usando jogos de 
videogame e fortalecimento de membros inferiores (pernas). As duas intervenções terão 
duração de 40 minutos, 2 vezes por semana, por 10 semanas. Ao término das 10 
semanas, será realizada uma segunda avaliação igual à que foi feita antes do treino. 
Além disso, haverá uma terceira avaliação, 2 meses após o encerramento de todo o 
treinamento. 
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Caso o Sr (a) seja sorteado(a) para a terapia com videogame, serão utilizados 
jogos do Nintendo® Wii Fit Plus que trabalhem o equilíbrio postural, e o (a) sr(a)  será 
posicionado em pé sobre uma plataforma em frente a uma TV/projeção multimídia, 
onde serão transmitidos os jogos. O atendimento será individualizado e o sr(a) terá um 
tempo de descanso entre a execução dos exercícios/jogos. 

A pesquisa ocorrerá em ambiente adequado, amplo, bem iluminado e reservado, 
garantindo sua privacidade. Durante a execução da pesquisa poderão ocorrer eventuais 
riscos e desconfortos tais como, náusea, enjoos pela exposição a realidade virtual, além 
de cansaço e desequilíbrios durante a avaliação ou terapia. No entanto, seus limites 
serão respeitados e o tratamento poderá ser interrompido.   

Os procedimentos da pesquisa serão feitos com toda a segurança necessária para 
reduzir as possibilidades de riscos, havendo sempre um colaborador treinado próximo 
ao sr(a) durante a avaliação e treino. Os participantes que vierem a sofrer qualquer dano 
decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, terão direito à 
assistência integral gratuita e serão indenizados.  
 O (a) sr. (a) poderá se beneficiar deste tratamento pelo estímulo das suas 
habilidades motoras, melhorando os movimentos do seu corpo que foram prejudicados 
pelo AVC/Derrame, além de melhorar o seu equilibrio e marcha (capacidade de andar). 
Além disso, passará por uma avaliação que lhe trará informações importantes sobre a 
sua saúde, no que diz respeito a funcionalidade, função motora e cognitiva, além de 
receber uma cartilha informativa sobre as principais orientações e cuidados sobre o 
AVC/Derrame. Os resultados dessa pesquisa poderão orientar a utilização dos jogos 
baseados em realidade virtual no tratamento de pacientes com AVC/Derrame. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de se 
recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 
nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não 
havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão 
guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 
período de 5 anos.  

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo 
pesquisador e reembolsado para vocês. 
 Toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente 
para a pesquisadora Nathalia Priscilla Oliveira Silva Bessa, no endereço: Departamento 
de Fisioterapia, Av. Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Natal/RN; ou 
pelo telefone (84) 99111-4653. 
 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem 
e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail 
cepufrn@reitoria.ufrn.br Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a 
sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, s/n. Campus Central, Lagoa Nova. 
Natal/RN. 
 
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 



 

 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 
em participar da pesquisa “
TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO 
POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENT
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO”
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 
  
Natal (RN), ___/___/___ 

 

 

________________________________

Assinatura do participante da pesquisa

 

_____________________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável

Declaração do pesquisador responsável

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “
PROTOCOLO DE TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O 
EQUILÍBRIO POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO”
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 
que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 
sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.
 

Natal (RN), ___/___/___
 
____________________________________________________

Assinatura do participante da pesquisa

 

_____________________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 
em participar da pesquisa “INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO DE 
TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO 
POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO” e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “INFLUÊNCIA DE UM 
COLO DE TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O 

EQUILÍBRIO POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO” declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 
que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 
sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal (RN), ___/___/___ 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 
INFLUÊNCIA DE UM PROTOCOLO DE 

TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O EQUILÍBRIO 
E VASCULAR CEREBRAL: 

e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

INFLUÊNCIA DE UM 
COLO DE TRATAMENTO COM REALIDADE VIRTUAL SOBRE O 

EQUILÍBRIO POSTURAL DE INDIVIDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 
que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
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APENDICE 2 - FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

DATA DA AVALIAÇÃO: 

   ____/_____/______ 

CODIGO: 

   

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CONTATO:  

DATA DE NASCIMENTO:   IDADE: 

SEXO: (   )F   (   )M                COR:                                  ESTADO CIVIL: 

ESCOLARIDADE: 

ARRANJO DE MORADIA: (  ) SÓ  (   ) COM 1 GERAÇÃO (   ) COM 2 OU 3 GERAÇÕES  

(   )OUTRO 

PROFISSÃO:                                                  RENDA:  

PARTICIPA DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS?  (   )SIM   (   ) NÃO    QUAL? 

 

DADOS CLÍNICOS 

PRIMEIRO EPISÓDIO DE AVC: (   )SIM   (   )NÃO   Se não, nº de episódios anteriores: 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO (tipo de AVC atual):  (   ) ISQUÊMICO    (   ) HEMORRÁGICO 

SEQUELA DO AVC:   (    ) HEMIPARESIA D    (    ) HEMIPARESIA E 

TEMPO DE SEQUELA DE AVC (meses):  

MEMBRO INFERIOR DOMINANTE: 

ALTURA(m):                                    Peso (kg):                              IMC(Kg/m²): 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: 

(    ) Alteração auditiva e/ou visual não corrigida 

(    ) Afasia motora 

(    ) Disartria 
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(    ) Obesidade  

(    ) Distúrbio ortopédico nos MMII 

(    ) Osteoporose 

(    ) Artrite 

(    ) Diabetes Mellitus 

(    ) Hipertensão arerial sistêmica 

(    ) outra. Qual? ___________________________________________________________________________ 

 

TODAS SÃO CONTROLADAS? (    ) SIM    (    ) NÃO 

 

AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA SAÚDE GERAL: (   )EXCELENTE  (   ) MUITO BOA  (   )BOA  (   )RUIM  (   ) 
MUITO RUIM 

FAZ USO DE MEDICAMENTOS? QUAIS? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

FATORES DE RISCO: (   )TABAGISMO   (   )SEDENTARISMO   OUTRO: 
____________________________________________________________________________ 

JÁ REALIZOU FISIOTERAPIA ANTES? (   )SIM   (   ) NÃO  QUANDO? 

POR QUANTO TEMPO? 

APRESENTA QUEIXA DE DOR? (   ) SIM   (   ) NÃO  ONDE?________________________________  
Pontuação na EVA: 

MEDO DE QUEDAS: (   ) SIM   (   )NÃO 

TENDÊNCIA A QUEDAS: (   ) SIM   (   )NÃO 

QUEDAS NO ÚLTIMO ANO: (   ) NENHUMA   (   )1 QUEDA   (   ) 2 OU MAIS QUEDAS 

SE QUEDAS, houve restrição das atividades: (   )NÃO    (   )SIM: (  ) ATIV. FÍSICA (   ) ATIV INSTRUMENTAL   
(   ) ATIV FÍSICA E INSTRUMENTAL 

DIREÇÃO DA QUEDA: (   )  Lateral Direita  (   ) Lateral Esquerda  (   ) Retropulsão (   ) Não sabe 
 

CIRCUNSTÂNCIAS DA QUEDA: (   ) Tropeço   (   )Escorregamento    (   ) Obstáculo súbito   (   ) Atenção 
diminuída no momento   (   )Síncope / Escurecimento de visão   

(  )Falseamento de joelhos    (   )Fraqueza   (   ) Dor   (   )Tontura ou vertigem  (   )  Outro 
 

LOCAL DA QUEDA:  (   ) Em casa (ambiente externo)  (   ) Em casa (ambiente interno): sala – cozinha- 
dormitório-banheiro-area de circulação interna- outro: _____________ 



143 

 

(   ) Fora de casa: lugar conhecido   (   ) Fora de casa: lugar desconhecido 

ILUMINAÇÃO AMBIENTE: (   ) BEM ILUMINADO    (   ) MAL ILUMINADO 

PERÍODO DA OCORRÊNCIA DA QUEDA: (   )Manhã  (   ) Tarde  (   ) Noite  (   ) Madrugada 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO MOMENTO DA 
QUEDA:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

JÁ FEZ USO DE REALIDADE VIRTUAL? (   )SIM    (   )NÃO 

OBSERVAÇÕES: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 



 

APENDICE 3 - CARTILHA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

 
 
 

 
 

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA PESSOAS COM 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

 
 
 
 
 
 
 

Pesquisador Responsável: Nathalia P O Silva Bessa

CARTILHA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA PESSOAS COM 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

Pesquisador Responsável: Nathalia P O Silva Bessa 
 
 
 
 

➢ O QUE É?  

O Acidente vascular cerebral (AVC) 
é popularmente conhecido como 
“derrame cerebral”. Como a palavra 
por si só se define, ACIDENTE quer 
dizer acontecimento inesperado que, 
na maioria das vezes, envolve 
sequelas. A palavra VASCULAR 
refere
CEREBRAL porque acomete uma ou 

mais artérias que irrigam o cérebro.

 ➢ QUEM PODE TER?  

Homens: até aproximadamente 50 
anos de idade, tem mais tendência 
a ter AVC do que as mulheres.  

Mulheres: pós menopausa em 
mais risco de ter AVC. 

Crianças: considerado raro porém, 
caso ocorra, deve-se considerar a predisponibilidade genética como 
principal fator de risco.  
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Acidente vascular cerebral (AVC) 
é popularmente conhecido como 
“derrame cerebral”. Como a palavra 
por si só se define, ACIDENTE quer 
dizer acontecimento inesperado que, 
na maioria das vezes, envolve 
sequelas. A palavra VASCULAR 
refere-se a rede de vasos e 
CEREBRAL porque acomete uma ou 

mais artérias que irrigam o cérebro. 

Homens: até aproximadamente 50 
anos de idade, tem mais tendência 

Mulheres: pós menopausa em 

Crianças: considerado raro porém, 
se considerar a predisponibilidade genética como 
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➢ QUAIS AS CAUSAS E OS FATORES DE RISCO?  

Os fatores podem aumentar a chance da ocorrência de um ou novos 
AVC. Eles podem ser modificáveis ou não modificáveis.  

Modificáveis - podem ser modificados com mudanças no estilo de 
vida, prática de exercícios físicos, alimentação saudável e utilização 
correta de medicamentos, reduzindo a chance de uma pessoa ter um 
AVC e aumentando a qualidade e o tempo de sua vida. 

• HIPERTENSÃO (relacionada a 80% dos 
AVCs) - Aumento da pressão arterial, que pode 
lesionar a parede das artérias, contribuindo para 
a formação de coágulos e reduzindo o espaço de 
passagem do sangue pela artéria.  

• DOENÇAS DO CORAÇÃO (arritmias, 
infarto, Doença de Chagas, doença nas válvulas): 
O coração que não funciona bem não consegue 
fazer o sangue circular corretamente, podendo 
criar coágulos que caem na corrente sanguínea e 
podem chegar às artérias do cérebro, 

interrompendo a circulação. 

• COLESTEROL ELEVADO - Níveis aumentados de LDL 
também conhecida como “colesterol ruim”, que podem se 
depositar nas artérias, contribuir para a formação de “placas de 
gordura” e entupir as artérias, o que pode levar ao AVC. O HDL 
também conhecida como “colesterol bom”, age removendo o 

excesso de LDL da parede da artéria, evitando 
a formação das “placas de gordura”. 

 

• ESTRESSE: altos 
níveis de tensão, desgaste mental e 
aborrecimentos contribuem para 
ocorrência do AVC. 

 

• TABAGISMO: Substâncias tóxicas 
presentes no cigarro provocam lesões nos 
vasos sanguíneos e favorecem a ocorrência 
AVC.  

 

• CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL: O 
álcool contribui com aumento de gordura, níveis de 
colesterol no sangue. 
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• DIABETES: O aumento de açúcar no 
sangue gera lesões nas paredes dos vasos 
sanguíneos, em especial os pequenos vasos. 
Isso piora o quadro de hipertensão, 
favorece a formação das placas e de 

coágulos nos vasos sanguíneos. 

 

• OBESIDADE: Aumenta a concentração de 
gordura no coração, no fígado e na parede das 
artérias, aumenta predispõe a 
diabetes, piorando a hipertensão, 
além de sobrecarregar o coração.  

 

• Uso de medicamentos anticoncepcionais 
(ACO): Aumentam as chances de AVC e 

trombose em algumas mulheres. 

 

• SEDENTARISMO: 
Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, além de agir em 
conjunto com todos os outros fatores de risco. 

Não modificáveis - são os fatores que não modificar, pois são 
características individuais de cada pessoa.  

 

• HEREDITARIEDADE: Filhos de pessoas com 
doenças cardiovasculares têm maior chance de 
desenvolver essas doenças e, dessa forma, ter 
AVC.  

• IDADE: Quanto maior a idade, maior a 
probabilidade de um AVC, pelo desgaste e maior 
fragilidade da parede dos vasos sanguíneos.  

 

• SEXO:  Mulheres costumam sofrer mais AVC do que homens, 
especialmente após a menopausa.  

 ➢ O QUE FAZER PARA EVITAR QUE UM NOVO AVC 
OCORRA?  

 

• Controlar a pressão arterial em níveis inferiores a 120 por 80 
mmHg  

• Controlar o nível de açúcar no sangue;  

• Controlar o nível de gordura no 
sangue;  
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• Mudar hábitos alimentares: diminuir o consumo de sal,  gorduras, 
doces e álcool, além de aumentar o consumo de verduras, fibras, 
frutas e água. 

 

• Fazer exercícios físicos regulares e moderados, orientados por 
um profissional (Caminhadas, dança, musculação, entre 
outros).   

 

• Parar de fumar.  

• Reduzir consumo de bebidas 
alcoólicas.  

 

• Praticar atividades de lazer, que gerem bem estar e reduzam o 
estresse. 

 

• Seguir os horários e medicações prescritas pelo médico 

 

• Consultas regulares ao seu médico: É importante que seus exames 

estejam em dia e que seu médico acompanhe o funcionamento do 

seu coração, seus níveis de açúcar e colesterol e sua pressão arterial. 

Somente o médico pode prescrever, 

ajustar ou modificar sua medicação! 

 

PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 ➢ QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS DE QUEDAS?  

 

1. Causas Individuais: estas estão mais relacionadas à problemas 

na manutenção do equilíbrio, que ocorre pelo controle dos 

arranjos dos segmentos corporais baseado em informações do 

sistema sensorial e que podem ser comprometidas após AVC.  

• Visão: existe a possibilidade de as pessoas ficarem com a 

visão embaçada, visão dupla, perder parte do campo visual, 

ou ainda prejudicar a percepção visual. 

• As pessoas podem apresentar dificuldades para manter-se em 

pé, reações posturais lentas ou ausentes e desequilíbrio 

aumentado com movimentação da cabeça.  
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• Danos na audição podem prejudicar a detecção o som e a 

orientação espacial.  

Todas essas complicações podem gerar dificuldades de manter o 

equilíbrio durante atividades do dia a dia. 

2. Causas Ambientais: Estão relacionadas ao ambiente em que a 

pessoa mora, trabalha, estuda e transita diariamente. Para 

tornar os ambientes mais seguros: 

• Deixar sempre o ambiente iluminado;  

• Evitar pisos escorregadios;  

• Evitar colocar tapetes em áreas de grande circulação da 

casa;  

• Ao subir escadas, utilizar sempre o corrimão;  

• Evitar colocar objetos em prateleiras que não fiquem na 

altura dos olhos;  

• No banheiro, instalar barras de segurança dentro do box e 

próximo ao vaso sanitário e utilizar tapetes antiderrapantes;  

• Utilizar calçados que fiquem bem presos nos pés. 

 

 

 ➢ Dicas básicas para segurança e independência da pessoa com 

AVC: 

• Utilizar antiderrapantes nos pisos escorregadios;  

• Retire os tapetes ou fixe-os com antiderrapantes;  

• Evite assentos muito baixos;  

• Use, para comer ou escrever, mesas estáveis, sólidas e altas;  

• Use cadeiras sólidas, com encosto e apoio para as mãos e os 

antebraços;  

• Evite deixar objetos no chão ou móveis no caminho;  

• Use uma cadeira para facilitar o banho;  

• Mantenha iluminado todos os cômodos da casa;  

• Instale barras de apoio nas paredes do banheiro;  
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• Instale uma rampa ou coloque corrimões onde existam degraus e 

use fita antiderrapante no bordo do degrau;  

• Coloque os utensílios em locais de fácil acesso;  

• Prefira uma cama com uma altura que permita que a pessoa se 

sente nela e mantenha os pés apoiados no chão;  

• Organize a cozinha de forma que as tarefas possam ser executadas 

em uma cadeira confortável . 

 

 

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular 
cerebral / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2013.
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APENDICE 4 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES 

CODIGO: 

 

DIA 1: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 2: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:________ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 3: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

DIA 4: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 5: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 6: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 7: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 8: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 

DIA 9: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 
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Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 10: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 11: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 12: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 13: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 14: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 15: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

DIA 16: ____/____/____ 

Sinais vitais iniciais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Sinais vitais finais: PA:______________ FC: ___________ FR:_______ 

Observações (dores, desconfortos, tonturas, etc.) e Pontuações dos Jogos: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 –  PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 



161 

 

ANEXO 2 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
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Pontuação final: ___________ 
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ANEXO 3– ESCALA DE ASHWORTH 

 

Identificação do Paciente:____________________________________ 

Data: ___/___/___ 

 

Escore de Ashworth Grau de tônus muscular – Quadril 

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão momentânea, ou por mínima resistência ao final da 
ADM, quando a parte) afetada é movimentada em flexão e 
extensão. 

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão abrupta seguida por mínima resistência em menos da 
metade da ADM restante. 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante maior 
parte da ADM, mas a região é movida facilmente. 

4 Considerável aumento do tônus, o movimento passivo é 
difícil. 

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 

 

  

Escore de Ashworth Grau de tônus muscular - Joelho 

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão momentânea, ou por mínima resistência ao final da 
ADM, quando a parte) afetada é movimentada em flexão e 
extensão. 

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão abrupta seguida por mínima resistência em menos da 
metade da ADM restante. 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante maior 
parte da ADM, mas a região é movida facilmente. 

4 Considerável aumento do tônus, o movimento passivo é 
difícil. 
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5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 

 

 

Escore de Ashworth Grau de tônus muscular - Tornozelo 

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão momentânea, ou por mínima resistência ao final da 
ADM, quando a parte) afetada é movimentada em flexão e 
extensão. 

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma 
tensão abrupta seguida por mínima resistência em menos da 
metade da ADM restante. 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante maior 
parte da ADM, mas a região é movida facilmente. 

4 Considerável aumento do tônus, o movimento passivo é 
difícil. 

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão 
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ANEXO 4 – NATIONAL INSTITUTE HEALTH STROKE SCALE 
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ANEXO 5 – ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 
 

IDENTIFICAÇÃO: 

DATA DE AVALIAÇÃO: ___/___/___ 

 
  
1. Posição sentada para posição em pé.  
Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar.  
( ) 4 capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente.  
( ) 3 capaz de levantar-se independentemente e estabilizar-se independentemente.  
( ) 2 capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas.  
( ) 1 necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se.  
( ) 0 necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se.  
 
2. Permanecer em pé sem apoio  
 
Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar.  
( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos.  
( ) 3 capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão.  
( ) 2 capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio.  
( ) 1 necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio.  
( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio.  
Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número 
total de pontos para o item 3. Continue com o item 4.  
 
3. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou num 
banquinho.  
 
Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas, com os braços cruzados, por 2 
minutos.  
( ) 4 capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por 2 minutos.  
( ) 3 capaz de permanecer sentado por 2 minutos com supervisão.  
( ) 2 capaz de permanecer sentado por 30 segundos.  
( ) 1 capaz de permanecer sentado por 10 segundos.  
( ) 0 incapaz de permanecer sentado sem apoio por 10 segundos.  
 
4. Posição em pé para posição sentada.  
 
Instruções: Por favor, sente-se.  
( ) 4 senta-se com segurança, com uso mínimo das mãos.  
( ) 3 controla a descida utilizando as mãos.  
( ) 2 utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida.  
( ) 1 senta-se independentemente, mas tem descida sem controle.  
( ) 0 necessita de ajuda para sentar-se.  
 
5. Transferências.  
 
Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra, para 
uma transferência em pivô. Peça ao paciente que se transfira de uma cadeira com apoio 
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de braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. Você poderá utilizar duas 
cadeiras ou uma cama e uma cadeira.  
( ) 4 capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos.  
( ) 3 capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos.  
( ) 2 capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou supervisão.  
( ) 1 necessita de uma pessoa para ajudar.  
( ) 0 necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar a tarefa com segurança.  
 
6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados.  
 
Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos.  
( ) 4 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança.  
( ) 3 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão.  
( ) 2 capaz de permanecer em pé por 3 segundos.  
( ) 1 incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se 
em pé.  
( ) 0 necessita de ajuda para não cair.  
 
7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos.  
 
Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar.  
( ) 4 capaz de posicionar os pés juntos, independentemente, e permanecer por 1 minuto 
com segurança.  
( ) 3 capaz de posicionar os pés juntos, independentemente, e permanecer por 1 minuto 
com supervisão.  
( ) 2 capaz de posicionar os pés juntos, independentemente, e permanecer por 30 
segundos.  
( ) 1 necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés 
juntos durante 15 segundos.  
( ) 0 necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição por 
15 segundos.  
 
8. Alcançar à frente com o braço estendido, permanecendo em pé.  
 
Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente alcançar à frente o mais 
longe possível. O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o 
braço estiver a 90º. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. 
A medida a ser registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar quando o 
paciente se inclina para frente o máximo que consegue. Quando possível peça ao 
paciente que use ambos os braços, para evitar rotação do tronco.  
( ) 4 pode avançar à frente mais que 25cm com segurança.  
( ) 3 pode avançar à frente mais que 12,5cm com segurança.  
( ) 2 pode avançar à frente mais que 5cm com segurança.  
( ) 1 pode avançar à frente, mas necessita de supervisão.  
( ) 0 perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo.  
 
9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé.  
 
Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés.  
( ) 4 capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança.  
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( ) 3 capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão.  
( ) 2 incapaz de pegá-lo mas se estica, até ficar a 2-5cm do chinelo, e mantém o 
equilíbrio independentemente.  
( ) 1 incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando.  
( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair.  
 
10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto 
permanece em pé.  
 
Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima do ombro esquerdo, 
sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. O examinador 
poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente para estimular o 
movimento.  
( ) 4 olha para trás de ambos os lados com boa distribuição do peso.  
( ) 3 olha para trás somente de um lado; o lado contrário demonstra menor distribuição 
do peso.  
( ) 2 vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio.  
( ) 1 necessita de supervisão para virar.  
( ) 0 necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair.  
 
11. Girar 360º  
 
Instruções: Gire completamente em torno de si mesmo. Pausa. Gire completamente em 
torno de si mesmo para o lado contrário.  
( ) 4 capaz de girar 360º com segurança em 4 segundos ou menos.  
( ) 3 capaz de girar 360º com segurança somente para um lado em 4 segundos ou 
menos.  
( ) 2 capaz de girar 360º com segurança, mas lentamente.  
( ) 1 necessita de supervisão próxima ou orientações verbais.  
( ) 0 necessita de ajuda enquanto gira.  
 
12. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto permanece em 
pé sem apoio.  
 
Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada 
pé tenha tocado o degrau/banquinho 4 vezes.  
( ) 4 capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8 
movimentos em 20 segundos.  
( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em 
mais de 20 segundos.  
( ) 2 capaz de completar 4 movimentos sem ajuda.  
( ) 1 capaz de completar mais de 2 movimentos com o mínimo de ajuda.  
( ) 0 incapaz de tentar ou necessita de ajuda para não cair.  
 
13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente.  
 
Instruções: Demonstre para o paciente. Coloque um pé diretamente à frente do outro na 
mesma linha; se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente 
do outro pé e levemente para o lado.  
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( ) 4 capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e 
permanecer por 30 segundos.  
( ) 3 capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado, 
independentemente, e permanecer por 30 segundos.  
( ) 2 capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e permanecer por 30 
segundos.  
( ) 1 necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos.  
( ) 0 perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar em pé.  
 
14. Permanecer em pé sobre uma perna.  
 
Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar.  
( ) 4 capaz de levantar uma perna, independentemente, e permanecer por mais de 10 
segundos.  
( ) 3 capaz de levantar uma perna, independentemente, e permanecer por 5-10 segundos.  
( ) 2 capaz de levantar uma perna, independentemente, e permanecer por 3 ou4 
segundos.  
( ) 1 tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora 
permaneça em pé independentemente.  
( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair.  
 
 
TOTAL: ________ 
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ANEXO 6 – ESCALA DE QUALIDADE DE VIDA PARA AVE 
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ANEXO 7 – MEDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
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ANEXO 8 – INVENTÁRIO DE MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 
 

 1 
NÃO É 
VERDADE 

2 3 4 
ALGUMA 
VERDADE 

5 6 7 
COMPLETAMENTE 
VERDADE 

1 - Enquanto eu 
executava os 
exercícios/terapia, 
eu pensei em 
quanto eu estava 
gostando. 

       

2 – Eu não me 
senti nem um 
pouco nervoso 
fazendo os 
exercícios/terapia. 

       

3 - Eu senti que era 
minha escolha 
fazer os 
exercícios/terapia 

       

4 - Eu acho que 
sou muito boa 
nestes 
exercícios/terapia 

       

5- Achei os 
exercícios/terapia 
muito 
interessantes. 

       

6 - Eu me senti 
tenso enquanto 
fazia os 
exercícios/terapia. 

       

7 - Acho que me 
saí muito bem nos 
exercícios/terapia. 

       

8 – fazer os 
exercícios/terapia 
foi divertido 

       

9 – Eu me senti 
relaxado (a) 
enquanto realizava 
os 
exercícios/terapia. 

       

10 – Eu gostei 
muito de fazer os 
exercícios/terapia. 

       

11 – Eu realmente 
não tive escolha 
sobre fazer os 
exercícios/terapia. 

       

12- Estou satisfeito 
(a) com meu 
desempenho nos 
exercícios/terapia. 

       

13 -  Eu fiquei 
ansioso enquanto 
fazia os 
exercícios/terapia. 

       

14 – Eu achei que        
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os 
exercícios/terapia 
eram muito chatos 
15 - Eu senti como 
se estivesse 
fazendo o que 
queria fazer 
enquanto estava 
realizando os 
exercícios/terapia. 

       

16 – Eu me senti 
bastante hábil nos 
exercícios/terapia 

       

17 – Eu achei os 
exercícios/terapia 
muito 
interessantes. 

       

18 – Eu me senti 
pressionado 
enquanto fazia os 
exercícios/tarefa. 

       

19 – Eu senti que 
deveria fazer os 
exercícios/terapia.  

       

20 – eu descreveria 
os 
exercícios/terapia 
como muito 
agradável 

       

21 – Eu fiz os 
exercícios/terapia 
por que não tinha 
escolha. 

       

22 - Depois de 
realizar esses 
exercícios/terapia 
eu me senti muito 
competente. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


