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RESUMO: 

A associação de realidade virtual(RV) à prática clínica tem se mostrado comum nos 

últimos anos, sendo mais uma ferramenta de atenção à saúde, inclusive na terceira idade. Seu 

uso vem sendo relacionado a maiores índices de adesão terapêutica e bem estar, aspectos de 

base emocional frequentemente observados através de instrumentos subjetivos e de validade 

questionável. O presente estudo analisou os efeitos imediatos do treino de equilíbrio em 

contextos variados de RV sobre o comportamento emocional dos participantes, observado 

sob a forma de picos de expressão máxima em ondas de EEG. Metodologia: 40 indivíduos, 

de ambos os sexos, divididos em dois grupos, sendo 20 jovens e 20 idosos, realizaram única 

intervenção de 60 minutos, incluindo treino em RV. Os primeiros 25 minutos abrangeram a 

avaliação inicial, com orientações e aplicação de instrumentos manuais (Ficha de avaliação e 

Mini Mental). Dez minutos subsequentes foram designados à criação do avatar e observação 

de vídeo tutorial pré treino. Nos 20 minutos seguintes, os sujeitos de ambos os grupos foram 

expostos a uma sequência idêntica de jogos em contextos virtuais, enquanto submetidos a 

eletroencefalografia por Emotiv EPOC® com foco em Adesão, Frustração e Meditação. A 

interface virtual foi proposta pelo jogo Wii Fit Plus, da Nintendo®, sendo usados os cenários 

Balance Bubble(1), Penguin(2), Soccer(3), Tight Rope(4) e Table Tilt(5). Finalmente, um 

questionário de impressões foi aplicado nos 5 minutos restantes. Resultados: os dados 

obtidos mostraram que 64,7% dos indivíduos em ambos os grupos apresentaram maior 

concentração de picos máximos de adesão no jogo Balance Bubble. Ambos os grupos 

também apresentaram comportamento semelhante em relação ao estado de meditação, com 

índices superiores a 40%, cada, no mesmo jogo, Table Tilt. Houve divergência sobre o estado 

de frustração, sendo o máximo do grupo jovem concentrado no jogo Soccer (29,4%),  

enquanto o grupo idoso manifestou tal emoção mais intensamente no jogo Tight Rope 

(35,2%). Conclusão: Os achados sugerem que contextos virtuais podem favorecer à indução 

de padrões emocionais de adesão e meditação independentemente de idade, ao passo que a 

frustração aparenta estar mais relacionada ao desempenho cognitivo motor, sendo 

aparentemente influenciada pelo avanço senil. Estas informações são relevantes e passam a 

contribuir para a orientação da escolha adequada de jogos utilizados na prática clínica atual. 

  

Palavra-Chave: EEG, Realidade Virtual, Emoção, Fisioterapia 
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ABSTRACT: 

The association of Virtual Reality (VR) to clinical practice has become common in the recent 

years, showing to be an additional tool on health care, especially for elderly. Its use has been 

related to higher therapeutic adhesion levels and well being sensation. Such emotional based 

aspects are often observed by subjective tools of relative validity. This study analyzed the 

immediate effects of varied VR contexts balance training over emotional behavior, which 

was observed under peaks of maximum expression of EEG waves. Methodology: 40 

individuals, divided in two groups, both gender, 20 young and 20 elderly, were submitted to a 

60 minutes intervention, including balance training under VR. The first 25 minutes referred 

to initial evaluation, general orientation and cognitive assessment by the use of Mini Mental. 

The next ten minutes were designated to the avatar creation and tutorial video presentation. 

Through the following 20 minutes, the individuals from both groups were exposed to the 

exact same sequence of games under virtual contexts, while submitted to 

electroencephalography by Emotiv EPOC® focusing Adhesion, Frustration and Meditation 

states. The virtual interface was provided by the Nintendo® game, Wii Fit Plus, with the 

scenarios Balance Bubble (1), Penguin (2), Soccer (3), Tight Rope (4) and Table Tilt (5). 

Finally, a questionnaire of personal impressions was applied on the 5 minutes left. Results: 

data collected showed 64,7% of individuals from both groups presented higher concentration 

of adhesion peaks on Balance Bubble game. Both groups also presented similar behavior 

regarding meditation state, with marks close to 40%, each, on the same game, Table Tilt. 

There was divergence related to the frustration state, being the maximum concentration for 

the young group on the Soccer game (29,3%), whilst the elderly group referred highest marks 

to Tight Rope game (35,2%). Conclusion: Findings suggest virtual contexts can be favorable 

to adhesion and meditation emotional patterns induction, regardless age and for both sexes, 

whilst frustration seems to be more related to cognitive motor affordance, likely to be 

influenced by age. This information is relevant and contributes to the orientation for the best 

choice of games applied in clinical practice, as for other studies regarding this topic.  

 

 

Key Words: EEG, Virtual Reality, Emotion, Physical Therapy 
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1. INTRODUÇÃO: 
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Nos últimos anos, o uso da realidade virtual(RV) associado à prática clínica, inclusive 

de reabilitação, tem se mostrado comum [1,2] . Dentre as áreas em que mais se observa a sua 

presença, podem ser destacadas a reabilitação neurológica e, mais recentemente, como um 

recurso para treino e prevenção de quedas em abordagens gerontológicas[3]. Trata-se, 

portanto, de mais uma ferramenta de atenção à saúde, inclusive senil, uma fase em que 

alterações fisiológicas levam a problemas como menor eficiência de processamento cerebral 

e planejamento motor, comprometendo a elaboração de respostas a estímulos quando 

comparados a jovens[4,5].  

 

Defende-se que a RV, uma representação de elementos reais feita em computador, 

funcione como um recurso potencial de estimulação sensori-motora integrada numa 

perspectiva pessoal favorecida pelo uso de Avatars, personagens animados que retratam o 

indivíduo em suas características individuais e levam à imersão baseada em auto-

identificação e projeção psicológica, ao passo que sensibilizam sistemas motores tais como 

neurônios espelho[ 6,7,8].  

 

Independente de contexto específico, a RV vem sendo relacionada a maiores índices 

de adesão terapêutica e bem estar. Tais aspectos emocionais, importantes componentes da 

reabilitação motora, são frequentemente observados através do uso de instrumentos 

subjetivos baseados em opiniões e que dão margem a questionamentos referentes a sua 

validade[9]. Mecanismos alternativos são, portanto, necessários a fim de que tais dados sejam 

baseados em processos refinados, com maior precisão e alta sensibilidade, algo possível 

através do uso de novas tecnologias em pesquisa[10].   

 

 Atualmente, com a disponibilidade de instrumentação avançada e de baixo custo, 

inclusive referente à análise da atividade cerebral por uso de eletroencefalografia 

funcional(fEEG), é possível observar e até mensurar tais dados antes simplesmente descritos 

a partir de opiniões ou inferências[11]. O uso de EEG assume, portanto, um papel importante 

na observação da dinâmica cerebral, consistindo na captura do fluxo elétrico que é associado 

à sua ativação numa relação direta em que maior fluxo indica maior atividade ou expressão 

funcional. Esta expressão pode ser associada a regiões cerebrais já descritas como 

responsáveis pelo desempenho de funções específicas, como planejamento motor e memória, 
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por exemplo. Possibilita, portanto, uma observação mais objetiva de processos corticais 

emocionais e motores, auxiliando o seu entendimento  isolado e sua relação mútua[6,12].  

 

 Sob a ótica desta relação, sabe-se que estados emocionais são determinantes na 

elaboração e execução de um evento motor[13]. Relaxamento pode ser favorável por reduzir 

demandas e centralizar atenção ao refinamento de uma tarefa; Frustração pode desencadear a 

secreção de neurotransmissores de inibição ou diminuir os de estímulo,  sendo deletéria.  Por 

outro lado, a adesão cognitiva contribui com o aprimoramento motor e, portanto, com seu 

melhor desempenho e adaptabilidade[14]. Estados emocionais, então, podem favorecer ou  

comprometer a motricidade e têm papel fundamental no cotidiano de vários profissionais de 

saúde voltados à reabilitação deste importante componente. Tal influência deve ser 

considerada,  especialmente no caso de pacientes envolvidos em processos patológicos cujos 

prognósticos incluem  estados emocionais deletérios e até depressão[15]. 

 

 Uma vez que áreas do cérebro têm sua dinâmica influenciada por emoções e estas 

parecem ser sensíveis a diferentes ambientes e contextos, uma forte relação de atividade 

cortical referente a contextos específicos é sugerida. Isso leva a crer que, de fato, a 

performance motora não pode ser considerada um evento isolado da perspectiva afetiva do 

indivíduo, de modo que seu affordance[16] motor e sua labilidade emocional se influenciam 

mutuamente[17]. Sob tal influência, esta parece não ser aleatória, diga-se, porquanto emoções 

não afetam o desempenho motor de forma difusa, mas específica em relação a estados que o 

deprimem ou estimulam. 

 

Sugere-se, então, que a terapia motora quanto processo de aprendizagem pode ser 

potencializada quando o paciente experiencia estados emocionais favoráveis em uma 

perspectiva de janelas de oportunidade[18]. Essa abordagem transcende a motricidade para 

alcançar estados fisiológicos não volitivos em que sistemas motivacionais do cérebro são 

ativados em favor de indivíduos em processo terapêutico sistêmico, inclusive por realidade 

virtual[19].  

 Sob a luz de recentes discussões e dos avanços em neurociências, especialmente em 

sua multidisciplinaridade e associação aos mais variados nichos científicos, estudos recentes 

apontam que estados emocionais podem também ser evocados pela simples variação 
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ambiental, de modo que sugere-se a possibilidade de drive emocional relativo ao contexto em 

que as interações ocorrem[20]. De acordo com tais achados, o fato de estar em um espaço, 

mesmo público e, assim, comum a tantas pessoas  sem relação particular com quaisquer 

indivíduos, pode estimular emoções específicas baseadas em referenciais isolados, mas de 

senso coletivo. Parques podem desencadear estados afetivos de relaxamento, enquanto 

ambientes comerciais estimulam padrões corticais de maior adesão, denunciando a 

capacidade de modulação emocional por variação espacial[21].  

 

Visto que estados emocionais podem ser referenciados a certos contextos, este estudo 

discute a capacidade de tal indução ser também alcançada e até modulada pela terapia motora 

em contextos virtuais[22]. A fim de tornar o entendimento de tais informações mais viável, foi 

necessário estabelecer uma fundamentação teórica baseada na confluência de dados que 

partiram desde a estruturação anatômica do cérebro até relações subjetivas decorrentes de seu 

funcionamento em diferentes contextos. Desse modo, antes de expor os procedimentos que 

levaram à execução deste estudo, bem como seus achados, torna-se necessária uma 

explanação sobre esses aspectos que incluem a estruturação anatômica do cérebro e sua 

fisiologia. Em seguida, conceitos de eletroencefalografia serão apresentados, bem como sua 

utilização quanto instrumento de avaliação neste estudo através do dispositivo Emotiv Epoc. 

Informações referentes às  zonas psicomotoras e da atividade emocional do ponto de vista 

cortical também são apresentadas, a fim de se estabelecer a relação da emoção com a 

motricidade e estados cognitivos. 

 

 

1.1 SISTEMA NERVOSO, DESENVOLVIMENTO HUMANO NORMAL E 

ENVELHECIMENTO.  

 

O sistema nervoso (SN) funciona como uma unidade e tem como papel principal 

controlar diversas processos no organismo, seja de forma consciente ou não. Esse controle se 

dá por meio de funções cognitivas, motoras ou integrativas. Sendo assim, o SN é capaz de 

controlar e coordenar os demais sistemas do corpo humano, tendo os músculos e glândulas 

como efetores, bem como é capaz de processar informações aferentes designando respostas 

apropriadas a tais estímulos[23].  
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 O cérebro possui dois componentes: telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo possui 

dois hemisférios que são separados pela comissura longitudinal, a comunicação destes se dá 

através do corpo caloso que é composto por feixes de neurônios que permitem a difusão de 

informações entre ambos os hemisférios. A superfície cerebral é toda composta por sulcos, 

desta forma é possível abranger uma maior área cerebral. Estes sulcos possibilitam ainda a 

delimitação dos lobos cerebrais em frontal, temporal, parietal, occipital e ínsula, este último 

sem contato com os ossos do crânio. O diencéfalo  refere-se ao tálamo, hipotálamo, epitálamo 

e subtálamo[24]. 

 Os lobos cerebrais parecem apresentar diferentes funções, sendo ativados de acordo 

com a atividade requerida[25]. Porém, para uma mesma atividade o cérebro é capaz de 

processar estímulos advindos do meio, a fim de  integralizar e programar uma resposta por 

meio de ativação de diversas áreas e mesmo distintas[26]. Dentre tais atividades, incluem-se as 

emoções. James Perez percebeu que as emoções não eram originadas de uma região 

específica e sim a partir de um conjunto de regiões que se intercomunicavam num modelo 

“circular”. Partindo deste proposto, Paul Broca denominou esta correlação de sistema 

límbico[26].  

 Com os avanços nas pesquisas, o sistema límbico relacionado às emoções, respostas 

motivacionais e às funções autônomas do SNC fundamentais à sobrevivência vem sendo 

contestado, visto que outras estruturas relacionadas a estados emocionais vêm sendo 

adicionadas e, assim, as emoções não poderiam estar relacionados a um único núcleo[24,27]. 

Neste novo contexto, o hipotálamo destaca-se, pois parece funcionar como centro de 

integração e coordenação das emoções, estando intrinsecamente relacionado ao 

desencadeamento das respostas emocionais[28].  

   Sabe-se que desde a concepção, o SN está em constante desenvolvimento. Este 

processo irá continuar ao longo da vida do individuo, principalmente durante os primeiros 

anos de vida, onde a aquisição de habilidades se dá de forma mais acelerada e diretamente 

relacionada ao contexto[29].  Tal aprimoramento neuropsicomotor é determinado pela 

maturação do SNC e também de outros sistemas do corpo humano, como o 

cardiorrespiratório e musculoesquelético. Em conjunto a essas maturações, estímulos 

ambientais são de fundamental importância para que ocorram  mudanças no comportamento 

durante toda a vida do indivíduo[17,29]. 
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 Sobre o desenvolvimento humano  considerado normal, este ocorre quando a criança 

totalmente dependente começa a substituir os reflexos primitivos por ganhos posturais, 

avançando para a independência motora. Estes ganhos motores, cognitivo e emocional, 

tendem a seguir uma ordem de progressão de complexidade, respeitando a maturação do 

organismo. Porém, o sucesso na obtenção de uma habilidade não é determinado pela 

necessidade de passar por uma etapa anterior e nem por idade cronológica específica. Um ver 

que isto acontece me resposta a diferentes estímulos e a fatores pessoais , indivíduos de 

mesma idade podem adquirir diferentes habilidades[29,30] 

 Tal conquista de habilidades em condições normais é progressiva e irreversível, pode 

ocorrer ao nível molecular, funcional ou comportamental. Tendo posse desta informação e 

sabendo que em determinadas situações nossos pacientes perdem a independência funcional, 

é de grande importância que se tenha o conhecimento do processo natural de aquisição de 

habilidades motoras para que este seja aplicado durante a reabilitação[29].  

 Ao longo da vida o desenvolvimento vai sofrendo um declínio já esperado[31]. Isto 

ocorre, pois no idoso os processos alostáticos estão diminuídos e consequentemente a 

capacidade de assimilar os estímulos para programação e execução de uma reposta adequada 

fica prejudicada. Este fato se torna mais evidente durante a fase do envelhecimento, iniciando 

de forma progressiva e discreta, caracterizando a chamada senescência. Junto com o processo 

de envelhecimento surgem muitas comorbidades associadas enquadrando-se no conceito de 

senilidade, que interferem direta ou indiretamente nas habilidades dos indivíduos e dificultam 

a determinação da origem destas perdas[31,32].  

 Assim como a aquisição de habilidades, o início e progressão do declínio destas não é 

um evento cronologicamente marcado e que não ocorre da mesma maneira para todos os 

indivíduos. Este evento sofre influência da genética, de experiências desenvolvidas durante a 

vida e de fatores psicológicos[32,33]. 

 O envelhecimento é marcado pela combinação de alterações funcionais e estruturais 

do organismo. No SNC, ocorrem perdas neuronais e déficits sinápticos pela depressão da 

atividade de alguns neurotransmissores, nestes indivíduos a área pré-frontal é a mais sensível 

aos processos do envelhecimento, este com a memória de trabalho e função executiva. Na 
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busca de compensar essas perdas, o SNC lança mão de alguns processos, incluindo a 

plasticidade neural onde neurônios já maturados passam a formar novas redes sinápticas[32].  

 Durante o processo de envelhecimento fisiológico, os idosos não apresentam déficits 

cognitivos e sim uma lentificação, esses são indivíduos que apresentam uma maior 

necessidade de estímulos para manutenção da funcionalidade, dado corroborado por 

pesquisas recentes que comparam, inclusive, o desempenho de jovens e idosos[34].  

 Sabemos que a população mundial idosa está em constante crescimento, atrelado a 

isto, tem-se a busca por um “envelhecimento ativo”, e a conservação das relações funcionais, 

mental e social satisfatória vem sendo uma necessidade crescente[35]. Este envelhecimento 

saudável está relacionado com a manutenção da capacidade de aprendizagem durante a 

velhice, e com a busca para que o idoso mantenha os “prazeres, bem estar e qualidade de 

vida” [36,37]. Sobre tal perspectiva, com os avanços em estudos de neurociência, conclui-se 

hoje que prazer e bem estar são consideradas emoções positivas referentes a certos padrões 

de atividade e zonas corticais. 

 

1.2 ESTADOS EMOCIONAIS 

 

 As emoções são muitas e de difícil classificação, porém são comuns a todas, três 

aspectos: são de caráter positivo ou negativo, desencadeiam um comportamento motor e 

implicam em ajustes fisiológicos característicos relacionados a sua natureza. Além de serem 

divididas em positivas ou negativas, as emoções se classificam em primárias e secundárias. 

As primárias são aquelas consideradas inatas, presentes em todos os indivíduos e incluem: 

alegria, tristeza, nojo, raiva e surpresa. Em contrapartida as secundárias são aquelas 

desenvolvidas a partir de interações com o meio, sendo influenciadas por aspectos culturais e 

sociais como, por exemplo: culpa, vergonha, medo e orgulho[26]. 

 Definidas pelo neurologista Antônio Damásio, as emoções de fundo se referem a 

estados gerais que normalmente ficam ativas por um certo período de tempo e influenciam as 

emoções primárias e secundárias, sendo representadas por polos opostos como bem-estar ou 

mal-estar,  ansiedade ou apreensão, calma ou tensão. 
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 A emoção é uma reação subjetiva e individual, que tem sua intensidade de 

expressividade fisiológica e comportamental variando de indivíduo para indivíduo. Esta 

resposta pode ser imediata iniciando com a presença do estímulo e se encerrando com a 

resposta. Quando a emoção conservar-se seja pela permanência do estímulo ou por algum 

distúrbio essas respostas se tornam prolongadas como, no estresse e na ansiedade, o que pode 

desencadear danos a saúde do indivíduo[26]. 

 Ao utilizar a razão, desencadeada por ativação do lobo pré-frontal, as emoções 

tendem a ser moduladas e assim as respostas comportamentais podem ser controladas e 

expressadas de acordo com o ambiente e situação que o sujeito se encontra[26]. 

 Estados emocionais estão diretamente ligados a processos cognitivos e, portanto, têm 

grande influência no processo de aprendizagem. Para que haja a reabilitação promovida pela 

fisioterapia é necessário que o paciente passe por processos de aprendizagem. Durante tal 

experiência, emoções que promovem respostas fisiológicas de prazer e bem-estar tendem a 

ser reproduzidas para que sejam desencadeadas novamente tais sensações  recompensadoras. 

Em contrapartida, aquelas que promovem respostas negativas e possuem um caráter aversivo, 

não são vistas como atividades estimuladoras, assim a serem evitadas[26,38]. 

 

1.3 ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL, EEG E DOMÍNIOS AFETIVOS DO 

EPOC 

 

O termo eletroencefalografia se refere à captação e ao registro da atividade elétrica do 

cérebro pela qual obtém-se o sinal chamado eletroencefalograma (EEG)[39] . Sabe-se que o 

cérebro é formado por uma rede interconectada de neurônios, dotados de impulsos elétricos 

resultantes de diversos estímulos captados por receptores sensoriais. Tais estímulos, 

traduzidos em correntes iônicas, produzem alterações nos potenciais entre as membranas 

gerando o potencial de ação que é transmitido entre neurônios por junções neuronais 

definidas como sinapses. As correntes iônicas produzem campos elétricos e magnéticos que 

podem ser captados tanto no cérebro como em tecidos adjacentes. Desta forma o EEG, é 

então o sinal que representa as alterações dos campos, resultantes da atividade elétrica de 

grupos de neurônios concentrados em áreas específicas[39,40] 
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 A captação do sinal de EEG é feita através de eletrodos dispostos nas áreas do couro 

cabeludo. Em 1958, Herbert Jasper sugeriu o método chamado Sistema Internacional de 

Posicionamento de Eletrodos 10-20.  As posições estão localizadas estrategicamente de 

acordo com as regiões cerebrais subjacentes, e o nome do sistema refere-se às distâncias entre 

os eletrodos, que constituem áreas representativas de 10 a 20% do comprimento referente às 

distâncias entre os pontos de referência do crânio. Desta maneira, independentemente do 

desenvolvimento craniano que se dá com o crescimento do ser humano, a posição dos 

elétrodos permanece suficientemente consistente entre indivíduos[41]. 

 

 O princípio fundamental para obter os traçados eletroencefalográficos é a 

amplificação dos sinais elétricos captados através dos amplificadores diferenciais, esses são 

aptos a ampliar diferenças de potenciais entre dois eletrodos posicionados em regiões 

diferentes do couro cabeludo, um de maior e outro de menor voltagem, gerando em seguida 

um traçado gráfico que pode ser visualizado na tela de um computador, após a conversão 

analógico-digital[39,42]. 

  Depois de muitos anos de pesquisa sobre EEG, alguns ritmos de ondas cerebrais são 

comumente categorizadas em faixas de frequências diferentes, designadamente: Delta (0,1-

3,5 Hz), Teta (4-7,5 Hz), Alfa (8-13 Hz), Beta (14-30 Hz), e gama (> 30 Hz). Estes ritmos ou 

bandas foram definidos para refletir a interação da atividade cortical com o meio ambiente[43] 

. Sendo assim, sabe-se que frequências cerebrais delta indicam sono profundo e sossego, 

quando elas estão suprimidas podem indicar estados de agitação ou excitação, as ondas teta 

poderão esta indicando estado de meditação profunda, sono diurno e tarefas automáticas, já a 

frequência de onda alfa sugere estado de alerta relaxado, descanso e estado de meditação, por 

último, o ritmo beta está relacionado com estado de vigília, alerta, engajamento mental e 

processamento consciente da informação [21]. Em face disto observa-se que o 

eletroencefalograma é capaz de detectar estímulos induzidos num indivíduo por fatores 

internos ou externos. Ou seja, o funcionamento natural dos vários sentidos do nosso corpo 

leva a alterações nos padrões elétricos do cérebro, tendo a sua estimulação artificial um 

resultado semelhante [41]. 
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O EEG é indicado para avaliação inicial de síndromes epilépticas, avaliação de coma, 

morte encefálica, intoxicações, encefalites, síndromes demenciais, crises não epilépticas, 

distúrbios metabólico, além disso, é usado para examinar a carga cognitiva imposta a 

usuários, gerenciamento de várias disfunções cognitivas e emocionais pós-avc, investigação 

sobre determinados aspectos cognitivos em determinadas áreas do cérebro e/ou em 

determinadas faixas de tempo [43,44,45]. 

Atualmente existe uma grande variedade de equipamentos destinados à captação de 

sinais neurais, geralmente apresentando elevados custos, hardware específicos e necessidade 

de profissionais especializados no manuseio. Uma adequada escolha do mesmo constitui um 

dos parâmetros mais importantes na obtenção de registros mais fieis ao fenômeno fisiológico. 

 

Nesse cenário surge o EPOC, um tipo de interface cérebro - computador – ICC, que 

integra o cérebro humano a computadores através de softwares, analisando, interpretando e 

expondo os sinais neurais, desse modo, é um dispositivo capaz de detectar, ler, quantificar e 

qualificar as ondas cerebrais (eletroencefalografia - EEG) de maneira não invasiva. Sendo de 

baixo custo, quando comparado com outros equipamentos que fornecem o EEG, é portátil e 

conectado a computadores utilizando a rede wireless [21,41]. Além de fornecer o EEG o EPOC 

permite ainda a detecção de pensamentos, sentimentos, expressões faciais e movimento 

motor imaginado do usuário, em tempo real [46]. 

 

O EPOC, por ser um equipamento que admite a comunicação entre o cérebro e o 

computador, atualmente permite uma ampla gama de aplicações, dentre várias pode se 

mencionar a utilização como meio de comunicação e controle para pessoas com deficiência 

física, por exemplo o controle de cadeira de rodas, controle da robótica e domótica [43,47,48],. 

Essas aplicações favorecem a melhoria da qualidade de vida e facilitam diagnósticos e 

tratamentos[41]. 

 

 O EPOC consiste em um headset (capacete neural) formado por um conjunto de 14 

eletrodos funcionais, sendo dois de referência, e dois giroscópios que permitem a detecção da 

rotação da cabeça do utilizador, bem como a atenuação de possível ruído proveniente deste 

tipo de movimentos. [41,43,49]. 
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Figura 01 –  Emotiv Epoc Headset à esquerda. Caixa de eletrodos ao centro e conteúdo da 

embalagem: Cd de instalação, dispositivo USB para captura de dados via wireless, cabo para recarga 

e solução salínica para hidratação de eletrodos pré uso. Fonte: Emotiv Epoc Manual.  

 

 

O equipamento EPOC apresenta o software Emotiv Reserch Edition que contém o 

programa Emotiv Control SDK o qual apresenta uma aplicação chamada Affective Suite, este 

associa os sinais neurais captados pelo headset a estados emocionais, detectando mudanças 

em tempo real nas emoções subjetivas vivenciadas pelo utilizador. Este aplicativo detecta 

estados de frustração, adesão, meditação, excitação instantânea e a longo prazo[46].   Uma 

série de estudos já têm mostrado confiabilidade e validade do EEG, produzido pelo EMOTIV 

EPOC , no desempenho e na detecção de estados emocionais.[51, 52,53,54] 

 

 O estado de Excitação instantânea, detectada pelo EPOC, é caracterizada pela 

ativação do sistema nervoso simpático a curto prazo, geralmente em segundos, dessa forma 

relaciona-se com uma variedade de respostas fisiológicas incluindo dilatação da pupila, 

ampliação de olho,  estimulação das glândulas sudoríparas, aumento da frequência cardíaca e 

tensão muscular, desvio de sangue e inibição digestiva [46]. 

 

  A excitação a longo prazo é experimentada e definida da mesma forma que a 

excitação instantânea, porém a detecção e projeção no gráfico produzido é ajustada para ser 

mais precisa quando verifica mudanças dessa emoção durante períodos de tempo mais 

longos, normalmente medido em minutos.  
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A adesão está relacionada com o estado de alerta, ou seja, é a direção consciente da 

atenção para estímulos relevantes a tarefa. Caracteriza-se pelo aumento da excitação 

fisiológica e ondas beta juntamente com as ondas alfa atenuadas e relaciona-se com situações 

de vigilância, concentração, estimulação e interesse. Assim, maior atenção, foco e carga de 

trabalho cognitivo parecem estar relacionados à maior  “pontuação” detectada pelo 

headset[21]. Sabe-se que vídeo games atraentes resultam em um pico na detecção de sinais de 

adesão, pois são tarefas difíceis que exigem concentração e descobrimento de algo novo. 

Fotografar, escrever algo no papel ou digitar também poderá produzir respostas semelhantes 

ao do vídeo game, ao passo que fechar os olhos quase sempre diminui a pontuação[6]. O 

estado de frustração, também detectado pelo EPOC, é relacionado ao sentimento de tédio ou 

perda durante a execução de uma tarefa, sendo assim é o oposto da adesão. A meditação é 

equivalente ao estado de relaxamento do indivíduo em uma determinada atividade [46,52]. 

 

A detecção dos estados emocionais, através da obtenção de dados da ativação cortical 

pelo dispositivo EPOC, em uma sessão terapêutica de imersão virtual poderá ser capaz de 

informar como  o paciente se relaciona com a terapia, se ela provoca estados de interesse, 

concentração e motivação ou sensações de frustação, desinteresse. 

 

1.4 REABILITAÇÃO E REALIDADE VIRTUAL 

 

Atualmente, a sociedade vive um momento de grande avanço de pesquisas e produções 

de Tecnologias de Informação (TI). Cada vez mais essas tecnologias são incorporadas ao dia-

a-dia das pessoas de forma a facilitar e promover agilidade aos mais diversos tipos de 

atividades[1,7]. Concomitantemente, vertentes das TI são estudadas e viabilizadas como 

estratégias das ciências da saúde. Um exemplo é a realidade virtual (RV) que vem sendo 

utilizada com sucesso em áreas da medicina e psicologia, tendo diversos tipos de 

aplicabilidades, desde treinamento para realização de procedimentos cirúrgicos a tratamento 

de diversas disfunções psicológicas[ 7]. 

 A realidade virtual é uma tecnologia ainda em desenvolvimento que apresenta 

técnicas de interface computacional que leva em conta um espaço tridimensional (3D) que 

pode ser explorado de forma multissensorial pelo usuário. Espaços tridimensionais podem 
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simular vários tipos de ambientes e ter suas informações manipuladas como parte de um 

ambiente real, proporcionando interações naturais, nas quais o indivíduo utiliza seu próprio 

corpo para controlar diversos aspectos do espaço nas três dimensões[55]. 

 Ao se falar em RV, deve-se levar em consideração dois conceitos importantes: 

interação e imersão. A interação ocorre devido à manipulação em tempo real do ambiente 

virtual[1]. Alguns pesquisadores utilizam um modelo de interação homem-máquina baseado 

no posicionamento do homem de frente para a máquina. O humano monitora o estado da 

máquina através dos estímulos sensoriais provocados pelas informações fornecidas pelo 

computador e controla o seu estado através de respostas motoras capazes de manipular os 

controles da máquina. Permite, assim, que pesquisadores observem e façam mensurações dos 

eventos comportamentais que a compõem esta relação[56]. 

A imersão ocorre quando a pessoa tem a sensação de estar fisicamente em um 

ambiente virtual e interagir com objetos nele contido como se fossem reais. Além disso, a RV 

permite que o indivíduo se sinta imerso mesmo em ambientes impossíveis na nossa realidade, 

como explorar planetas diferentes ou ambientes com seres inexistentes no nosso meio 

ambiente natural[57]. 

 Essas experiências de interação e imersão são possíveis através dos diversos tipos de 

interfaces, que compreendem desde dispositivos mais simples como joystick, mouse, fones de 

ouvido, até sistemas mais complexos de captura de movimento ou dispositivos que fornecem 

feedback tátil[1,7]. 

Para auxiliar na interação e imersão dos usuários em ambientes virtuais, a RV ainda 

conta com o avatar, um personagem digital de forma e complexidade variáveis que representa 

o usuário e transporta-o para dentro do espaço virtual[57]. 

Nos últimos anos, a tecnologia da realidade virtual também vem sendo incorporada à 

reabilitação tanto no âmbito das pesquisas como na prática clínica[2]. Como exemplo disso, há 

os dispositivos de interface homem-máquina sendo utilizados como parte do processo de 

neuroreabilitação de diversas disfunções como lesão medular, doença de Parkinson, esclerose 

múltipla, dentre outros[1]. Além disso, vê-se sua aplicabilidade também para treino de 

equilíbrio e prevenção de quedas em idosos[3]. 
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Há três elementos chaves na neuroreabilitação que são repetição feedback e 

motivação. A repetição é importante para que haja aprendizagem motora, entretanto, para que 

isso ocorra deve estar ligada a um feedback sensorial sobre os resultados de cada uma das 

realizações do paciente. Por outro lado, para que ele realize repetidas vezes as atividades 

solicitadas pelo terapeuta, é necessário que haja motivação do sujeito[1]. 

A realidade virtual não é só capaz de prover aos pacientes um feedback externo sobre 

a sua performance motora, mas também, através de cenários de jogos, parece estimular a 

motivação global e a adesão a tratamentos[58]. Além disso, a RV como terapia permite 

estabelecer objetivos específicos, determinar as atividades a serem realizadas, graduá-las e 

progredi-las afim de provir o desafio adequado, monitorar performance, avaliar resultados, 

controlar de forma precisa e reproduzível cada uma das sessões e ensinar o paciente a fazer 

conexões das atividades que estão sendo praticadas na terapia com as suas atividades de vida 

diária no mundo real. Outro aspecto importante é que as inúmeras sortes de interfaces 

possibilitam a adaptação de limitações motoras à terapia, bem como a criação de espaços 

virtuais seguros para a prática de habilidades que seriam de risco no ambiente real[1,2]. 

Não existem guias claros de como determinados exercícios podem ser projetados para 

garantir uma ótima motivação e aumentar a aprendizagem motora durante a reabilitação em 

ambientes virtuais. Mas há pesquisadores que defendem que exercícios baseados em 

realidade virtual devem (1) adaptar as dificuldades de um exercício virtual às capacidades do 

paciente, (2) proporcionar objetivos específicos, (3) fornecer feedback constante, (4) mostrar 

reações funcionalmente significativas para o desempenho motor do paciente e (5) permitir a 

possibilidade de realizar atividades competitivas. Acredita-se que o cumprimento dos pontos 

citados causará não só a fusão da ação e da consciência do paciente, permitindo que ele esteja 

completamente focado nos movimentos para controle do exercício, mas também um senso de 

tempo alterado[58]. Já que o grau de aperfeiçoamento da performance é dependente da 

quantidade de prática durante a terapia, este último efeito pode reduzir ainda mais a 

percepção do tempo da terapia, e assim, aumentar a boa vontade do paciente para sessões 

mais longas e mais frequentes da terapia. 

Uma questão ainda não muito bem esclarecida acerca da neuroreabilitação com 

realidade virtual é se esta seria capaz de induzir ativação cortical. Alguns trabalhos sugerem 
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que a terapia com RV poderia levar a uma reorganização cortical, a qual desempenha um 

papel fundamental na recuperação da capacidade motora[2,34]. 

Um estudo recente[59] mostra que durante a realização de um teste de equilíbrio com 

dificuldade aumentada em um ambiente de realidade virtual semi-imersivo, foi observado um 

aumento da oxigenação no córtex pré-frontal (área do cérebro responsável pela manutenção 

do equilíbrio após perturbações externas). Sabe-se que quando uma determinada área do 

cérebro é ativada, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo para esta região. 

Um outro trabalho comprovou a ativação do giro angular do lobo parietal inferior 

esquerdo (área de Brodmann) enquanto os participantes associavam palavras referentes a 

traços de personalidade ao seu avatar, personagem de um jogo de perspectiva visual em 

terceira pessoa, no qual o jogador observa seu personagem e controla suas ações em tempo 

real. Evidências empíricas afirmam que o giro angular esquerdo pode estar fortemente 

relacionado com a confirmação de identificação do eu e do senso de ação. Além disso, 

acredita-se que a região inferior do lobo parietal esquerdo desempenhe um papel importante 

na referência ao avatar e assim, de forma mais geral, na identificação do eu com este 

personagem em uma perspectiva em terceira pessoa. Os resultados dessa pesquisa 

representam um avanço significativo para o conhecimento a respeito da plasticidade cerebral 

no que diz respeito a identificação do eu com agentes virtuais e o potencial cognitivo-afetivo 

humano de viver e aprender em mundos virtuais[6]. 

Sobre plasticidade cerebral, esta é descrita como o mecanismo pelo qual o cérebro 

processa experiências e define, com base nelas, novos comportamentos psicomotores. Isto 

parece ocorrer também sobre comportamentos já existentes, na forma de aprimoramentos, o 

que consistiria em uma atualização, uma renovação de habilidades. A característica plástica 

do cérebro está, portanto, fortemente relacionada ao processo de reabilitação cerebral e tem 

em suas bases princípios que, uma vez compreendidos, podem favorecer o processo de 

reaprendizagem, alterado no cérebro lesionado ou mesmo idoso. Dentre tais princípios, 

destacam-se a necessidade de uso, de aprimoramento, de especificidade de ação, repetições, 

intensidade e a capacidade de transferência daquilo que foi aprendido. Todos esses fatores 

parecem estar providencialmente integrados na prática de clínica assistida por realidade 

virtual, inclusive na dita gameterapia[1, 8, 60]  
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Em tal perspectiva, seria o cérebro responsivo à virtualização de modo a gerar padrões 

de respostas semelhantes aos já observados em estudos prévios envolvendo ambientes reais? 

Face a esta proposição, seria possível induzir, virtualmente, a estados emocionais variáveis 

com o contexto artificial? A indução seria semelhante em indivíduos de diferentes idades? 

Estas são questões primordiais deste estudo que investiga a influência do treino de equilíbrio 

realizado em ambiente virtual sobre a atividade eletroencefálica de adultos jovens e idosos, 

considerando seu referencial emocional. 

 

A abordagem fisioterapêutica proposta objetiva analisar os efeitos imediatos 

provocados por um protocolo de treino de equilíbrio em imersão virtual com cenários 

mutáveis sobre a atividade cortical dos indivíduos e sua influência na modulação de aspectos 

emocionais. Pretende-se com este estudo investigar a influência desses estímulos integrados 

em ambiente virtual  sobre a atividade cerebral de jovens e idosos, comparando-os quanto a 

manifestação de estados afetivos específicos (adesão, frustração e relaxamento) durante o 

evento terapêutico. 

 

1.5 OBJETIVOS: 

 

1.5.1 Objetivo Geral: 

Diante do exposto, pretende-se investigar a influência do treino de equilíbrio realizado 

em ambiente virtual de contexto variado sobre a atividade eletroencefálica (Atividade 

cerebral) de adultos jovens e idosos, considerando seu referencial emocional.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

• Analisar a atividade cerebral, sob o ponto de vista emocional, de adultos saudáveis 

jovens e idosos durante interação em ambiente RV;  

• Investigar a incidência de padrões emotivos de atividade cerebral(Adesão, Frustração 

e Meditação) referentes a contextos; 

• Analisar a relação entre  possíveis padrões de comportamento emocional e a idade. 

• Investigar as impressões pessoais quanto aos contextos virtuais experimentados  
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1.6 HIPÓTESES: 

 

H0: O treino de equilíbrio realizado em ambiente virtual de contexto variado não é capaz 

de evocar padrões emocionais sobre a atividade cerebral de indivíduos jovens e idosos. 

 

H1: O treino de equilíbrio realizado em ambiente virtual de contexto variado é capaz de 

evocar padrões emocionais sobre a atividade cerebral de indivíduos jovens e idosos. 
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2. METODOLOGIA: 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa se caracteriza como um estudo comparativo do tipo descritivo 

realizado por meio de intervenção única de 20 minutos no qual adultos saudáveis jovens e 

idosos tiveram sua atividade cerebral observada durante a realização de  exercícios físicos 

para aprimoramento do equilíbrio em imersão virtual. Foram verificadas possíveis influências 

de cenários artificiais com tarefas objetivo direcionadas no que se refere à modulação da 

atividade cerebral e sua relação com os diferentes contextos.  

 

2.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal/RN. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e aprovado sob o parecer 387.749 em 30 de agosto de 2013.  

 

Todos os voluntários foram esclarecidos a respeito do objetivo, procedimentos, 

benefícios e riscos da pesquisa e, uma vez tendo concordado em participar deste estudo, 

foram instruídos a assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

conforme Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

2.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 Dois grupos de adultos, jovens e idosos, compõem por conveniência a amostra deste 

estudo. A seleção dos jovens ocorreu na UFRN, entre alunos dos cursos de graduação 

devidamente cadastrados no sistema de registro acadêmico – SIGAA/UFRN. Os idosos, por 

sua vez, foram recrutados a partir de projetos sociais como grupos comunitários, projeto de 

extensão da UFRN, e do cadastro de instituições de longa permanência.  
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2.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

A amostra por conveniência foi composta por 40 pacientes divididos em dois grupos: 

A (adultos jovens) e B (idosos), admitidos segundo os seguintes critérios de inclusão: ter 

idade superior a 18 anos e inferior a 31 (adultos jovens); ter idade superior a 60 anos e 

inferior a 81 (idosos); ser funcionalmente independente com ou sem uso de dispositivos 

auxiliares; apresentar bom estado cognitivo com base no MEEM (a partir de 24 para 

escolarizados e acima de 19 para os não escolarizados); ser hemodinamicamente estável com 

regular condicionamento cardiorrespiratório e ausência de histórico de epilepsia fótica. 

 

Como critério de exclusão foi admitida instabilidade de marcadores vitais; e 

indivíduos em tratamento simultâneo com realidade virtual.  

 

2.6 PROCEDIMENTOS 

 A pesquisa foi realizada em sessão única após a seleção dos indivíduos, tendo 

ocorrido sequencialmente: (1)anterior à intervenção com RV(orientação e avaliação cognitiva 

– 25 minutos),  (2) pré intervenção com RV(vídeo tutorial e posicionamento do EPOC – 10 

minutos), (3) intervenção com RV (20 minutos em 5 jogos virtuais) e (4) pós intervenção 

(questionário de impressões – 5 minutos),  com tempo total de 60 minutos.   
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2.7 DESENHO DO ESTUDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição em grupos 

Orientação e avaliação clínica( da cognição) 

Seleção da amostra de acordo com os critérios de inclusão 

GA: Grupo Jovem (n=20) GB: Grupo Idoso (n=20) 

 Intervenção EEG monitorada: 20 minutos  
 

Pré - Imersão: 10 minutos (criação do avatar, tutorial em vídeo e 
posicionamento do EPOC) 

Remoção do EPOC e Verificação de percepção individual: Entrevista sobre a 
execução dos jogos 

 

Jogo1:  
Balance Bubble 

0-4 minutos 
 

Jogo 2: 
Penguin Slide 
4-8 minutos 

 

Jogo 3:  
Soccer Heading 
8-12 minutos 

 

Jogo4: 
Tightrope  

12-16minutos 
 

Jogo5: 
Table Tilt 

16-20 minutos 
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2.8 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS 

 

 A avaliação implicou na coleta de dados gerais para que fossem, em seguida, 

coletados dados clínicos, funcionais e cognitivos.  

 

Dentre os instrumentos aplicados estão a ficha de avaliação, o MEEM, o EEG 

funcional, na categoria “affective”,  pelo Emotiv EPOC® Research Edition para aferição da 

atividade cerebral e o questionário de impressões finais. Os dados obtidos a partir do EEG 

realizado pelo EPOC® foram aplicados na análise da função cerebral e sua comparação entre 

jovens e idosos durante a interação virtual. 

 

Os instrumentos acima mencionados se dividem quanto ao aspecto/etapa que se 

propõem avaliar, conforme segue: 

 

01- Ficha de Avaliação Fisioterapêutica: Para coleta dos dados gerais dos pacientes foi 

utilizada a ficha de avaliação constituída por identificação, condições clínicas e 

comorbidades,  conforme modelo básico aplicado por  serviços de atenção fisioterapêutica. 

 

02- Mini Exame de Estado Mental (MEEM):  O MEEM, elaborado por Folstein et al 1975 

e traduzido para o Brasil por Bertolucci et al,  é um dos testes mais empregados para 

avaliação cognitiva em todo o mundo, permitindo identificar até mesmo quadros demenciais. 

O Mini Mental é dotados de perguntas e comandos cujas respostas corretas resultam em 

pontos. A pontuação atribuída varia de 0 a 30  e se divide nas categorias: orientação 

temporal, orientação espacial, memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem. 

No Brasil, o ponto de corte sugerido para o rastreamento cognitivo de populações com ao 

menos um ano de estudo  é de 24/25 pontos e 18/19 para a população sem instrução 

escolar[61] .  

 

03- Análise eletroencefalográfica ( Emotiv EPOC )  : A fim de se avaliar a atividade 

eletroencefálica foi utilizado o Emotiv EPOC® research edition (fig 4), dispositivo de 

eletroencefalografia sem fio, já validado para uso em pesquisa científica[62] ,  que consiste em 

14 sensores posicionados na cabeça do usuário de acordo com a disposição internacional de 
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análise eletroencefalográfica em sistema 10-20 de posicionamento: Antero-frontal (AF3, 

AF4, F3, F4, F7, F8), fronto-central (FC5, FC6), occipital (O1, O2), parietal (P7, P8) e 

temporal (T7, T8). Seguindo a orientação indicada pelo fabricante, os eletrodos foram 

posicionados conforme mostrado abaixo: 

 

 
 

Fig 02. Pontos monitorados pelo sistema Emotiv Epoc conforme disposição prevista no sistema10-20. 

Fonte: Emotiv Epoc User Manual.  

 

 

As ondas cerebrais são verificadas pelo equipamento em termos de amplitude (10-100 

microvolts) e frequência de 1 a 80Hz. Foram captadas 4 bandas independentes principais: 

δ(0.5-4Hz), indicando sonolência, relaxamento ou excitação, caso ondas delta sejam 

suprimidas; θ (4-8Hz), indicando estado de meditação profunda e automatismos;  α (8-15), 

estado de alerta relaxado, descanso e meditação; β (15-30Hz), indicando estado de alerta, 

engajamento e processo consciente de informação[21]. Os dados cruzados a partir destas 

quatro frequências de onda permitem a observação de estados corticais afetivos mostrados, na 

interface EPOC®, em cinco categorias: Adesão, Frustração, Relaxamento, Excitação imediata 
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e Excitação a longo prazo, como demonstrado pelo painel de controle, sessão “Affective 

Suite”:  

 

 
Fig 03. Emotive Affectiv Suite – Tela de captura de dados referentes aos estados afetivos dos 

usuários. Cada estado(adesão, frustração e relaxamento) é representado por uma cor no gráfico. As 

outras duas linhas são referentes à excitação instantânea e de longo prazo.  Fonte: EmotiveEpocUser’s 

Manual.  

 

O EPOC também é dotado de giroscópio de dois eixos, sendo capaz de detectar 

mudanças no movimento realizado. O dispositivo é leve e pode ser usado, sem 

contraindicações, como um acessório.  

 

 

04 – Questionário de Impressões :  Este questionário foi aplicado ao fim da conduta a fim de 

se verificar as impressões particulares de cada participante quanto a experiência relativa aos 

diferentes jogos(contextos virtuais). Para tanto, foram incluídas seis questões básicas sendo:  

1 – Qual foi o jogo mais fácil; 2 – Qual foi o jogo mais difícil; 3 – Qual jogo você repetiria; 4 

– Por que você repetiria este jogo?; 5 – Qual jogo você excluiria e 6 –  Por que você excluiria 

este jogo. Estes são dados subjetivos e particulares, possivelmente relacionados aos estados 

emocionais investigados.   
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2.9 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO 

 

 O protocolo de intervenção foi dividido em três fases: Anterior à imersão, de imersão 

e pós imersão.  

 

2.9.1 Anterior à Intervenção 

Na primeira fase, o equipamento foi posicionado nos pacientes conforme orientação 

fornecida pelo fabricante. Todos os 14 eletrodos foram devidamente hidratados com solução 

salínica, a fim de favorecer a condução e registro do sinal elétrico através do escalpo. Após a 

hidratação, o dispositivo foi posicionado na cabeça dos participantes de modo que cada 

eletrodo ficasse em maior contato possível com a região analisada sob o couro cabeludo. 

Participantes com muito cabelo, especialmente do sexo feminino, precisaram de maior 

atenção quanto a sua manipulação, de modo que fosse possível o contato mínimo para 

obtenção de um sinal confiável, marcado pela cor verde no painel de controle do 

equipamento exibido na tela do computador. 4 eletrodos receberam atenção especial: dois de 

referência, posicionados bilateralmente na região temporal imediatamente acima das orelhas, 

e os eletrodos AF3 e AF4, requeridos a uma distância de três dedos, aproximadamente 4cm, 

acima da sobrancelha[46].  

 

 
Fig 04. Orientação de posicionamento sobre escalpo  

Fonte: User Manual  
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Fig 05. Equipamento sendo utilizado por paciente conforme previsto em protocolo.  

 

 Após a adequação do equipamento, seu acionamento indicou a qualidade do sinal 

através da cor referente a cada eletrodo representado na plataforma “affective”. Quatro cores 

compõem a legenda possível: Preto (ausência de sinal ou equipamento desligado); Vermelho 

(sinal fraco); Amarelo, (sinal regular ou viável) e verde (sinal ótimo ao funcionamento).  

 

 
Fig 06. Cores que os eletrodos podem assumir conforme seu status de funcionamento:  A cor preta 

indica ausência de sinal ou equipamento desligado; a cor vermelho indica sinal fraco; Eletrodos em 

amarelo apresentam sinal regular ou considerado aceitável e  eletrodos marcados na cor verde têm 

sinal ótimo à aferição. 

 

2.9.2 Intervenção  

A fase de imersão consistiu de 20 minutos de treino de equilíbrio em  realidade virtual 

(Wii®). Para o protocolo com realidade virtual, foi utilizado um vídeo game da marca 

Nintendo®, denominado Wii®, onde o jogo atribuído ao treino foi o Wii fitplus®. Este jogo 

possui um acessório chamado Wii Balance Board®-WBB, responsável pela interface háptica 

entre máquina e sujeito participante. As imagens foram projetadas a partir de uma tela de 47” 

de LED, ultra slim e full HD, posicionada à 2,5 metros de distância da balança.   
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O acessório Wii balance board® integra o jogo Wii fitplus®, em que há uma variedade 

exercícios divididos em 5 categorias: Força, Yoga, aeróbicos, equilíbrio e treino avançado, 

todos realizados sobre ele. O dispositivo, produzido pela Nintendo®, tem sua utilização 

simplificada como o próprio nome sugere: uma balança. Durante o jogo, o usuário deve subir 

como se estivesse em uma balança comum, colocando seus pés nos espaços indicados, para 

que suas informações corpóreas como peso e centro de massa sejam captados pelo sistema, 

que previamente deve ser suprido com outras informações como altura e idade, de modo que, 

associando dados, recria o paciente num ambiente virtual sob a forma de um avatar que 

simula seus caracteres físicos e reproduz, na tela, as ações tais quais realizadas pelo usuário 

fora dela, enquanto o mesmo estiver sobre o dispositivo.  

 

Uma vez que a imersão virtual tem sido frequentemente aplicada na reabilitação do 

equilíbrio e marcha, este estudo, numa tentativa de maior poder de generalização pós 

experimento, teve exercícios restritos aos jogos do segmento “equilíbrio”. Os jogos estão 

representados pela figura 07, sendo eles: balance bubble – trata-se de um jogo em que o 

paciente se observa dentro de uma bolha a ser conduzida sobre um rio. A bolha se move 

atendendo a suas transferências de peso, sendo ajustes posturais requeridos constantemente 

durante os 60 segundos relativos a cada ciclo. O ambiente é tranquilo, simulando uma área 

florestal e há cores frias como azul e verde; penguin slide – o paciente aparece vestido de 

pinguim sobre um bloco de gelo que se move seguindo os seus movimentos. O objetivo é 

coletar o maior número de peixes, que permanecem saltando de ambos os lados durante um 

minuto. O movimento é gerado através de transferências de peso. O ambiente simulado é de 

um espaço aberto – um rio, e cores frias como azul e branco dominam o cenário; soccer 

heading – neste jogo o paciente aparece dentro de um campo de futebol e precisa cabecear as 

bolas lançadas a ele em três direções: direita, esquerda e central. Para alcançar as bolas são 

necessárias constantes transferências e ajustes posturais. O ambiente simulado e 

predominantemente verde e outros avatars aparecem no contexto; tightrope– o paciente 

aparece andando em uma corda que liga dois edifícios. Durante o jogo a marcha deve ser 

simulada alternando os pés sobre a balança. Em alguns momentos obstáculos surgem, 

obrigado o jogador a se estabilizar com os dois pés e simular um salto. O ambiente é aberto e 

urbano com predomínio de cores quentes como vermelho;  e tabletilt – consiste em uma mesa 
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móvel com buracos e bolas sobre ela. O objetivo é colocar as bolas dentro dos buracos no 

menor tempo possível utilizando o movimento da própria mesa, que reproduz os ajustes 

posturais do jogador. O ambiente é fechado, com cores quentes alternadas de forma 

dinâmica. Todos os pacientes realizaram os mesmos cinco jogos, na ordem anteriormente 

descrita, sendo o tempo de 4 minutos, aproximadamente 3 ciclos, designado para cada um. A 

seleção dos jogos ocorreu com base em estudos prévios utilizando Nintendo Wii® para 

reabilitação do equilíbrio  e a ordem de execução foi definida ao acaso, o que pode ser 

considerado uma limitação do estudo. 

	  

	  

Figura 07. Cenários dos 5 jogos virtuais do Wii Fit Plus, seção de equilíbrio. Na parte de cima, da 

esquerda para a direita, os jogos Balance Bubble, Penguin Slide e Soccer Heading. Abaixo, no mesmo 

sentido, os jogos Tight Rope e Table Tilt.  

 

Todos os exercícios foram realizados independentemente pelos participantes, que 

tiveram sua atividade eletroencefálica aferida do primeiro ao último minuto através do 

EPOC®, capaz de captar informações pelos 14 canais sob a forma de “EEG cru” ou 

tradicional e “EEG afetivo” , quando suas informações são processadas e categorizadas em: 

Frustração, adesão, meditação,  excitabilidade instantânea e excitabilidade a longo prazo. 

Esta pesquisa utilizou os três primeiros dos cinco estados emocionais, mais frequentemente 

abordados em estudos anteriores já mencionados.  
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Durante todo o tempo de interação virtual, um terapeuta realizou registro de eventos 

específicos como ótimo desempenho ou perda de pontos de modo que tais episódios 

pudessem ser diretamente relacionados a estados emocionais registrados.  

 

  Recursos de segurança foram empregados durante toda a conduta. Além do andador 

e cadeira, durante o treino sobre a balança do Wii, todos contaram com um terapeuta 

constantemente posicionado ao lado, sendo  responsável por fornecer apoio, caso necessário, 

e monitoramento ao sujeito durante o tempo da intervenção.  

  

2.9.3 Pós intervenção 

 A fase de pós imersão se refere ao momento de remoção do dispositivo EEG e rápida 

entrevista para aferição da percepção de cada indivíduo sobre sua performance no jogos. A 

entrevista se baseou em quarto perguntas básicas referentes à sequência geral de jogos, bem 

como à execução individual deles. Para cada resposta, uma breve justificativa foi requerida.  

Estes dados foram posteriormente associados ao estados corticais detectados pelo Epoc® a 

fim de se verificar eventuais relações da percepção pessoal com estados emocionais evocados 

nos contextos mutáveis. 

 

2.10 REDUÇÃO DOS DADOS  

 

 Os dados foram capturados pelo software componente do SDK (Software Developer 

Kit) fornecido pela Emotiv, provedora do equipamento Emotiv EPOC Reasearch Edition 

Windows V.2.0.0.20. A aplicação Test Bench foi usada para aferição do EEG “cru” e a 

plataforma “affective”, inclusa no painel de controle, para a verificação do EEG sob a forma 

emotiva, no que se observaram as três emoções estudadas nesta pesquisa.   

 

Os 20 minutos registrados durante a execução dos 5 jogos propostos foram divididos 

de modo que cada jogo teve 4 minutos de duração. Uma vez que no intervalo de 4 minutos 

incluíram-se o tempo de troca de jogos, orientações iniciais do próprio sistema e mesmo a 

adaptação do indivíduo ao cenário e tarefa, a análise deste estudo foi referente apenas ao 

terceiro minuto de cada jogo, momento considerado de maior interação com o contexto 

experimentado. O quarto minuto, de transição, foi descartado por conter a fase de ruptura da 
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ação realizada. Foram analisados, assim, os intervalos entre o segundo e terceiro minutos; 

sexto e sétimo; décimo e décimo-primeiro; décimo quarto e décimo quinto; décimo oitavo e 

décimo nono. Tendo em vista que a plataforma affective permite o registro de intervalo 

pontual máximo de apenas 600 segundos, ou 10 minutos em tela, dois prints de 10 minutos 

foram feitos e unidos em sequência conforme mostrado na figura seguinte.  

 

Figura 08: Avaliação eletroencefalográfica conforme obtida pelo painel de controle da edição de 

pesquisa na plataforma Affective do Emotiv Epoc. Adesão(Vermelho), Frustração(Azul), 

Meditação(Verde), Excitação instantânea(Preto) e Excitação a longo prazo(Laranja).   

 

 

Em seguida, cinco recortes foram obtidos com base nos intervalos mencionados e 

dispostos em categorias conforme cada contexto virtual, sendo classificados em J1(Balance 

Bubble), J2(Penguin Slide), J3(Soccer Heading), J4(Tight Rope) e J5(Table Tilt). Os modelos 

abaixo são representativos dos recortes de um dos pacientes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 09: recortes do terceiro minuto de experiência em cada cenário observado.   

 
 

	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  j1	   	   	  	  j2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j3	   	  	  	  	  	  	  j4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j5	  
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A partir desses dados foram observados os pontos máximos de expressão para cada 

uma das emoções investigadas neste trabalho. A adesão, marcada pela linha vermelha; a 

frustração, de cor azul e a meditação de cor verde. O jogo considerando a ativação máxima 

observada para cada estado emocional, foi registrado e seus dados apresentados em forma 

categórica na tabela 01. 

 

2.11 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os instrumentos propostos foram analisados segundo suas próprias normas de 

avaliação e os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas Office Excel 2007. A 

análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva considerando valores de 

frequência absoluta/relativa, média e desvio padrão referente aos achados.  
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3. RESULTADOS  
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Este estudo observou os efeitos imediatos do treino de equilíbrio em realidade virtual 
de contextos variados sobre o comportamento emocional de homens e mulheres 

 
TABELA 01: Cenários virtuais de manifestações máximas dos três estados emocionais 

 Sujeito Max 
adesão 

Max 
Frustração 

Max 
meditação Sujeito Max 

adesão 
Max 

Frustração 
Max 

meditação 
Jovem 1 1 3 5 Idoso 1 1 3 5 
Jovem 2 4 3 3 Idoso 2 3 3 5 
Jovem 3 1 1 5 Idoso 3 1 4 3 
Jovem 4 1 2 5 Idoso 4 1 2 3 
Jovem 5 1 4 3 Idoso 5 1 1 5 
Jovem 6 1 4 3 Idoso 6 1 2 4 
Jovem 7 2 4 5 Idoso 7 2 4 5 
Jovem 8 1 1 3 Idoso 8 1 3 3 
Jovem 9 2 5 3 Idoso 9 2 3 2 
Jovem 10 1 3 5 Idoso 10 5 2 3 
Jovem 11 1 2 2 Idoso 11 1 4 5 
Jovem 12 4 5 2 Idoso 12 5 1 4 
Jovem 13 1 5 5 Idoso 13 1 5 4 
Jovem 14 5 3 5 Idoso 14 3 4 3 
Jovem 15 4 3 4 Idoso 15 1 4 3 
Jovem 16 1 2 3 Idoso 16 1 2 5 
Jovem 17 1 1 5 Idoso 17 1 4 5 

Tabela 01 legenda: 1= Jogo Balance Bubble; 2 = Jogo Penguin Slide; 3 = Jogo Soccer Heading; 4 = 
Jogo Tight Rope e 5 = Jogo Table Tilt.  

 

Durante a verificação dos dados, dos 40 indivíduos analisados, seis apresentaram 

problemas referentes à qualidade do sinal, seja por ruído ou falha de sua continuidade durante 

a aferição. Dentre os excluídos, 4 indivíduos do sexo feminino tiveram problemas com ruídos 

excessivos em decorrência de mobilidade do equipamento e bloqueio por cabelos; um 

indivíduo do sexo masculino teve a transmissão de dados descontinuada de forma abrupta e 

um segundo indivíduo do sexo masculino apresentou falha em um dos eletrodos no meio da 

intervenção.  

 

Ao fim, 34 indivíduos apresentaram dados válidos para compor a amostra, sendo 

separados em dois grupos. O grupo A foi composto por jovens e o grupo B por idosos. Os 
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dois grupos foram formados pelo mesmo número de pessoas, 17 cada, caracterizados 

conforme segue:  

  

GRUPO A – Indivíduos Jovens  

 

 Este grupo, denominado A, foi composto por 17 jovens, 10 homens(58,8%) e 7 

mulheres, com média de idade de idade de 22,4 ±	 2,7 anos.  Todos os participantes eram 

solteiros e 58,8%  relataram experiência prévia com Nintendo Wii®. Os sujeitos tiveram uma 

média de 6,7 ±	 1,6 horas de sono e 28,3 ± 1,7 pontos no MEEM (Tabela 02).  

 

TABELA 02: Características clínicas e demográficas da amostra (grupo A) 

Sujeito Idade Sexo Estado civil Educação MEEM Hora de sono Exp. Wii 
Jovem 1 25 M Solteiro 4 27 6 2 
Jovem 2 21 M Solteiro 3 29 6 1 
Jovem 3 21 M Solteiro 3 30 7 1 
Jovem 4 24 M Solteiro 3 30 10 1 
Jovem 5 26 M Solteiro 3 30 5 1 
Jovem 6 22 M Solteiro 3 26 7 1 
Jovem 7 18 M Solteiro 3 30 7 2 
Jovem 8 22 M Solteiro 3 28 7 2 
Jovem 9 23 M Solteiro 3 30 5 1 

Jovem 10 24 M Solteiro 3 29 5 1 
Jovem 11 20 F Solteiro 3 29 4,5 2 
Jovem 12 28 F Solteiro 4 30 7 2 
Jovem 13 19 F Solteiro 3 26 7 1 
Jovem 14 21 F Solteiro 3 26 10 2 
Jovem 15 19 F Solteiro 3 28 8 2 
Jovem 16 24 F Solteiro 3 25 7 1 
Jovem 17 22 F Solteiro 3 28 4,5 1 

Tabela 02 legenda: MEEM = Mini Exame de Estado Mental. Educação( 3 = Ensino superior 
incompleto; 4 = Ensino superior completo). Experiência com Wii( 1 = Sim; 2 = Não ). 
 

 

Grupo B – Indivíduos  Idosos  

 

 Este grupo, denominado B, foi composto por 17 idosos, 4 homens e 13 

mulheres(73,5%), com média de idade de 66,5 ±	 5,2 anos e frequência cardíaca média de 



	   35	  

73,4 ±	 8,9bpm. 47% dos participantes eram casados e 94% deles não tiverem qualquer 

experiência com Nintendo Wii®  até a data da intervenção. Os sujeitos deste grupo tiveram 

uma média de 6,8 ±	 1,7 horas de sono e de 25,9 ± 3,0 pontos no MEEM, sendo 41% 

detentores de diploma de nível superior.    

 

TABELA 03: Características clínicas e demográficas da amostra (grupo B) 

Sujeito Idade Sexo Estado civil Educação MEEM Horas de sono Exp. Wii 
Idoso 1 61 M Casado 4 27 7 2 
Idoso 2 63 F Casado 1 23 9 2 
Idoso 3 76 F Viúvo 4 30 5 2 
Idoso 4 65 F Casado 4 29 7 1 
Idoso 5 75 M Casado 4 28 5 2 
Idoso 6 64 F Solteiro 2 30 7 2 
Idoso 7 65 F Solteiro 2 29 8 2 
Idoso 8 62 M Solteiro 2 24 10 2 
Idoso 9 70 F Divórcio 4 27 7 2 

Idoso 10 69 F Casado 5 22 7 2 
Idoso 11 68 F Viúvo 5 24 6 2 
Idoso 12 66 F Casado 5 28 6 2 
Idoso 13 60 M Casado 4 24 10 2 
Idoso 14 63 F Divórcio 4 29 6 2 
Idoso 15 63 F Casado 5 21 7 2 
Idoso 16 65 F Viúvo 5 23 5 2 
Idoso 17 77 F Viúvo 5 23 4 2 

Tabela 03 legenda: MEEM = Mini Exame de Estado Mental. Educação( 1 = Ensino médio 
incompleto; 2 = Ensino médio completo; 3 = Ensino superior incompleto; 4 = Ensino superior 
completo e 5 = Abaixo do ensino médio). Experiência com Wii( 1 = Sim; 2 = Não ).  
 

 

  

Todos os indivíduos avaliados foram capazes de concluir a sessão sem problemas 

associados à compreensão das tarefas ou falhas no funcionamento do Nintendo Wii®. As 

mulheres jovens, em sua maioria, apresentaram cabelos longos, o que dificultou o 

posicionamento dos eletrodos no início da conduta, mas não comprometeu o sucesso da 

aferição dos dados emocionais.  
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3.1 Impressões Pessoais 

 

Após o treino proposto, os indivíduos foram submetidos a uma entrevista para 

verificação de suas impressões pessoais sobre as atividades recém concluídas. Os dados 

obtidos no grupo A, mostrados na figura 10, apontam para uma tendência quanto ao jogo 

preterido à repetição, visto que 47,05% da amostra escolheram o mesmo contexto: Table 

Tilt.  O jogo cujo cenário simula um campo de futebol, Soccer Heading, foi apontado pela 

maioria(35,2%) como o mais difícil e os jogos Penguin Slide e Tight Rope concentraram, 

cada um, o percentual máximo(29,4%) de referencias à facilidade de execução. Quanto ao 

jogo a ser excluído, dois obtiveram os valores máximos de 29,4%: Tight Rope e Table Tilt.  

 

 
Figura 10: Percentuais de impressões pessoais dos jovens ao fim do treino em realidade virtual 

 

 

Na figura a seguir  estão dispostos os dados obtidos junto ao grupo B, cuja preferência 

à repetição(70,5%) foi associada ao jogo 5(Table Tilt). Neste grupo, o jogo que simula um 

campo de futebol também foi apontado pela maioria(47,05%) como o mais difícil, enquanto 

o jogo Table Tilt recebeu a maior parte das referências à fácil execução(82,3%). Dois jogos, 
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o Balance Bubble e o Soccer Heading, obtiveram os valores máximos de rejeição, com 

35,2% dos votos para exclusão, cada um.  

 

 
Figura 11: Percentuais de impressões pessoais dos idosos ao fim do treino em realidade virtual  

 

 

A figura 12, por sua vez, mostra os dados referentes à comparação dos dois grupos 

quanto a suas impressões pessoais ao fim dos jogos. Ambos divergiram em relação ao jogo 

considerado mais fácil, bem como sobre o que seria excluído. No entanto, jovens e idosos 

tiveram comportamento semelhante na escolha de qual jogo seria repetido(Table Tilt) e o de 

maior dificuldade(Soccer Heading).  
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Figura 12: Comparativo de percentuais de impressões pessoais de jovens(grupo A) e idosos(grupo B) 

ao fim do treino em realidade virtual. Os grupos coincidiram em relação ao jogo mais difícil(Soccer) e 

o que seria mais repetido(Table).   

 

 

3.2 Picos Emocionais  

  

 Durante todo o treinamento, os indivíduos tiveram sua atividade cerebral monitorada 

de modo que seus estados emocionais fossem registrados nos cinco jogos(contextos virtuais) 
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mínimo de meditação foi relacionado ao jogo Balance Bubble(0%). A frustração se mostrou 

distribuída de forma semelhante(17,6%) entre os outros 4 cenários virtuais além do Soccer 

Heading, gerador da máxima concentração.  

 

 
Figura 13 – Gráfico de distribuição de picos emocionais dentre os indivíduos do grupo jovem(A).  A 

adesão máxima se encontra no jogo 1(Balance Bubble); Frustração máxima no jogo 3(Soccer 

Heading) e a Meditação máxima no jogo 5(Table Tilt).  
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Table Tilt(5,8%). Finalmente, a menor concentração de picos de meditação foi observada no 

jogo Balance Bubble(0%).  

 

 

 
 Figura 14 – Gráfico de distribuição de picos emocionais dentre os indivíduos do grupo idoso 

(B).  A adesão máxima se encontra no jogo 1(Balance Bubble); Frustração máxima no jogo 4(Tight 

Rope) e a Meditação máxima no jogo 5(Table Tilt).  
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Figura 15 – Gráfico de comparação da distribuição de picos emocionais entre os grupos  de jovens 

(A) e idosos (B).  A adesão máxima se encontra no jogo 1(Balance Bubble) para os dois grupos; A 

Frustração máxima diverge, sendo no jogo 3(Soccer Heading) para jovens e no jogo 4(Tight Rope) 

para idosos. A Meditação máxima se manifestou no jogo 5(Table Tilt) em ambos os grupos.  
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4. DISCUSSÃO 



	   43	  

Os resultados encontrados nos permitem inferências sobre a relação dos diferentes 

contextos em que o exercício foi realizado e o modo como seus elementos podem influenciar 

no estabelecimento de estados emocionais específicos.  É importante lembrar que incluem-se 

no termo contexto não só o cenário de forma particular, mas a atividade requerida nele, 

configurando um contexto de base cognitivo-motora não segregada[63,64] . Sendo assim, vários 

aspectos devem ser considerados a fim de justificar as relações apontadas por este estudo 

cujos resultados sugerem uma tendência de associação entre estados emotivos e contextos 

virtuais.  

 

 Vale ressaltar que, até então, registros ou produções prévias referentes à relação entre 

cenários virtuais Wii®, demandas motoras virtualmente estimuladas e padrões emotivos não 

foram encontrados na literatura, tampouco em uma relação contexto-decorrente como 

proposto agora. Apesar disso,  fatores como cores, ambientes, estímulo motor, estímulo 

sonoro, recompensa, nível de dificuldade, histórico educacional, projeção psicológica por 

avatar e idade já foram relacionados à variável discutida por este estudo, mas em uma 

perspectiva dissociada ou menos integrativa. 

 

 

4.1 Picos Emocionais   

 

4.1.2 Adesão 

 Verificou-se que a maioria dos indivíduos apresentou picos de adesão durante a 

execução da tarefa proposta pelo jogo Balance Bubble, um resultado muito expressivo em 

relação aos outros contextos virtuais, de modo que uma tendência de associação daquele 

estado emocional a este jogo específico pode ser sugerida. Esta proposição se fortalece ainda 

mais quando comparamos os dois grupos de modo a se verificar comportamento idêntico 

entre eles, com o mesmo percentual de picos de adesão associado ao primeiro jogo. Esse 

comportamento pode ser referido ao descrito por um estudo de 2013[65] em que estados de 

consciência podem conduzir a propriedades comuns ou exclusivas relacionadas a contextos 

mantidos pela sociedade e que perpetuam a manutenção de tais estados na maior parte dos 

indivíduos que a compõem, dependendo portanto do significado cultural que pode ser 

associado. Ou seja, estar no controle de uma tarefa implica em responsabilidade para a 
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maioria das pessoas, influenciando-as  à adesão, ao passo que baixa responsabilidade implica 

em “comodismo”, conforto e, assim, meditação. Este importante achado nos leva a crer que 

dentre os 5 contextos a que todos os indivíduos foram expostos, independente de idade e para 

ambos os sexos, houve uma predisposição à manifestação de uma das emoções observadas 

em um deles e com índices idênticos. Isso nos leva também a questionar quais fatores 

contribuíram para tal comportamento e como este achado poderia ser favorável à prática 

clínica.  

  

 No que se refere aos fatores que influenciaram picos de adesão no contexto 

mencionado, é possível que tenha havido influência da ordem de execução, ou seja, talvez 

este jogo tenha obtido o máximo de adesões por ser o primeiro da lista e, consequentemente, 

na posição de contato inicial, ter gerado maior interesse quanto ao modo de interação com o 

dispositivo baseado em aspectos de curiosidade[66], e esse poderia ser um dos argumentos a 

justificar o resultado obtido. É importante lembrar, no entanto, que os grupos foram 

divergentes em relação à experiência prévia com o sistema utilizado nesta pesquisa e, 

partindo da premissa de adesão justificada pela curiosidade inicial, os idosos deveriam ter 

tido índices superiores ao dos jovens visto que mais de 90% daquele grupo não teve qualquer 

contato prévio com realidade virtual, ao passo que quase 60% dos jovens declararam ter 

experiências anteriores. Este dado é importante porque nos diz que, independente da 

experiência prévia, os indivíduos submetidos à realidade virtual tendem a manifestar reações 

emocionais semelhantes de modo que o contexto virtual, mesmo familiar, se mostrou capaz 

de sensibilizar a adesão dos participantes em modo idêntico ao comportamento observado 

naqueles que nunca passaram por tal experiência. Conforme mencionado anteriormente, a 

adesão consiste em maior atenção e intensidade de processos cognitivos, leia-se o interesse 

por algo, e é comumente associado à experiência prévia e mesmo à repetição da ação, 

reverberação do contexto pessoal associada à memória[67].  Estas informações são 

extremamente relevantes para a fisioterapia e serão discutidas mais adiante.  

 

 Outros aspectos também podem ser mencionados no contexto de maior expressão de 

adesão. A relação de cores e imagens que compõem um ambiente, por exemplo, influenciam 

o estado emocional e a atenção dos indivíduos interagindo nele[68,69].  O Balance Bubble se 

caracteriza por uma bolha dentro da qual o paciente se observa sob a forma de avatar. Ele 
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está dentro dela, se equilibrando e precisa desloca-la sobre o curso do rio dotado de margens 

nas quais não pode bater, caso contrário cairá na água. As cores são suaves e predominam o 

verde e o marrom, de modo que a baixa alternância de informações visuais pode ter 

contribuído para os índices de adesão encontrados tendo em vista que nos outros jogos há 

uma quantidade maior de estímulos visuais, no que se refere a cores. Outro aspecto 

importante é relativo à tarefa. O movimento da bolha é dependente, e altamente sensível, ao 

deslocamento do indivíduo sobre a interface háptica[70](Wii Balance Board). Desse modo, o 

sujeito precisa de muita atenção uma vez que quase todas as ações ocorrendo no ambiente 

virtual dependem, exclusivamente, dele. Essa relação é diferente nos outros jogos. O 

Penguin, por exemplo, tem peixes pulando constantemente e por mais que o indivíduo pare 

de executar qualquer movimento, os peixes continuarão saltando e a ideia de continuidade do 

jogo, em partes, é mantida. No jogo de futebol algo semelhante acontece com as bolas que 

não param de ser lançadas, em grande quantidade, na direção do jogador que mesmo parado 

permaneceria sendo acertado e perderia pontos de forma contínua. O contexto do Tight Rope 

é formado por vários avatars que interagem com o avatar do paciente, além de ter desafios 

adicionais no meio do percurso, requerendo, inclusive, um salto de modo que, mais uma vez, 

o indivíduo não se vê tanto como o responsável “exclusivo” pelas ações. Finalmente, o jogo 

Table Tilt, propõe uma ação mais centrada no jogador, mas este não se sente o único 

responsável tendo em vista que derrubar as bolas não representa, de fato, uma perda, já que 

novas caem imediatamente e oferecem uma nova chance dentro do tempo proposto. Nesses 

cenários, em que o paciente entende não ter tanta responsabilidade e várias chances, a adesão 

foi reduzida, ao passo que o estado meditativo, de relaxamento, se destacou como será 

mostrado a seguir.  

 

 Um dos aspectos relevantes da prática clínica em ambiente virtual é o Avatar. Todos 

os indivíduos construíram, no momento imediatamente anterior à intervenção, uma 

representação artificial de si mesmos e que seria responsável por protagonizar na tela as 

ações realizadas fora dela, sobre a balança. Pesquisas recentes mostram que o avatar é um 

grande responsável pela geração e manutenção do vínculo entre jogadores e atividades, tendo 

em vista que são, em sua composição, uma extensão do indivíduo, caracterizando a projeção 

psicológica intrínseca a esta abordagem terapêutica e uma nova habilidade cognitivo social 

em que o vínculo, a auto identificação, ocorre de forma mais expressiva do jogador para o 
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avatar do que do jogador consigo mesmo[6,71]. Assim, o avatar é capaz de permitir uma 

narrativa que é conduzida pelo sujeito em primeira pessoa, já que ele é responsável pelos 

atos[72], mas observada, pelo mesmo sujeito, em terceira pessoa, já que ele se vê na tela, “de 

fora”, numa relação sugerida tal qual experiências extra corpóreas[73,74]. O diferencial, no 

entanto, é que o indivíduo não apenas se observa de forma passiva, mas ao passo que 

acompanha um enredo do qual é protagonista, se percebe na posição de diretor, assumindo a 

responsabilidade pelos eventos ocorridos, bem como atribuindo suas consequências a si 

mesmos numa repercussão emocional real a partir de um estímulo artificial capaz de 

configurar a auto-identificação[75]. É como se o usuário se preocupasse com o modo como ele 

aparece perante os outros através de seu avatar numa proporção ainda maior do que através 

de si mesmo[76,77].   Isso justificaria os altos índices de adesão em todos os jogos, bem como a 

obtenção de picos máximos naqueles contextos cujas ações foram concentradas,  e 

dependiam,  mais intensamente do participante.  

 

4.1.3 Frustração 

 

 Em relação à frustração, os dados encontrados mostraram que os grupos tiveram 

comportamento divergente, de modo que um maior número de indivíduos jovens teve picos 

concentrados no jogo Soccer Heading, ao passo no grupo dos idosos este comportamento se 

manifestou mais intensamente no jogo Tight Rope. Essa divergência parece diretamente 

relacionada à dificuldade de alcance do objetivo proposto em cada contexto, bem como 

referente ao affordance motor dos dois grupos. Em uma relação comum, os jogos Soccer 

Heading e Tight Rope concentram maior demanda motora, sendo os jogos com mais 

demandas cognitivo-motoras na lista dos 5 propostos. A frustração relativa a ambos, portanto, 

parece estar associada ao insucesso ou mal desempenho na integração dessas tarefas, o que 

nos leva a crer que quanto maior a demanda imposta pelo contexto, bem como pela tarefa que 

se realiza nele, maior a tendência a se gerar estados de frustração(e consequentemente 

comprometer a adesão) corroborando com os achados de um estudo publicado em 2012[78] .  

 

Importante também é mencionar que o sentimento não depende só do contexto, mas 

da integridade motora do indivíduo interagindo com ele, como mencionado anteriormente.  

Essa relação é algo muito visível na perspectiva da frustração, quando analisamos os dois 
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jogos apontados.  No grupo A, o jogo cujo cenário é um campo de futebol em que o avatar 

precisa defender, como um goleiro, bolas vindo da direita, esquerda e do centro; bem como 

se livrar de objetos que não são bolas, tais como cabeças de urso panda(de cor preta e branca 

como na bola) ou chuteiras, os indivíduos relataram dificuldade em se ajustar na balança, 

tendo em vista a alta frequência de objetos lançados. Além disso, queixas eram verbalmente 

manifestadas durante o jogo quando eles batiam em cabeças de urso como se fossem bolas, 

apesar de saber que não eram, e também quando não conseguiam defender as bolas lançadas. 

Um outro diferencial deste cenário é que os pontos, ou seja, a recompensa pelo bom 

desempenho, decresce com os erros cometidos, algo percebido pela totalidade dos jovens mas 

não por todos os idosos que, face a alta demanda cognitiva-motora do jogo passaram, 

aparentemente, a escolher uma tarefa (acertar as bolas da esquerda ou só as da direita) para 

cumprir o exercício até o fim. Os idosos, por sua vez, se frustraram com mais intensidade no 

jogo Tight Rope. Tendo em vista que este jogo ocorre como avatar caminhando sobre uma 

corda bamba no topo de um edifício, os indivíduos precisavam atravessar o percurso 

realizando desvios látero-laterias continuados. Parar ou distribuir o peso de forma irregular 

em uma das pernas, por exemplo, implicaria na queda e por isso a necessidade de 

manutenção do movimento. Além disso, no meio do trajeto, um elemento surgia vindo sobre 

a corda e na direção do jogador de modo que, para continuar o percurso, um salto sobre o 

obstáculo precisava ser simulado. Muitos idosos falharam neste momento, caindo da corda e 

tendo que recomeçar o jogo do início. Este aspecto é, provavelmente,  a principal razão para a 

alta frustração pertinente a este jogo.  

 

 

4.1.4 Meditação 

 

 Como foi observado na adesão, ambos os grupos se comportaram de modo 

semelhante em relação à meditação, ou seja, tiveram suas maiores expressões deste estado 

emocional relacionadas ao mesmo contexto virtual. As proporções, no entanto, não foram 

idênticas, mas próximas. Dada a variabilidade possível dentre os 5 contextos experimentados, 

valores de concentração próximos a metade do total da amostra sugerem uma tendência de 

manifestação deste estado emocional em um contexto específico. O Table Tilt é um jogo de 

ajustes posturais multidirecionais, realizados em uma mesa instável e que oscila em resposta 
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ao deslocamento do centro de gravidade do indivíduo. O cenário é menos dinâmico que os 

outros, estando sua variabilidade relacionada a cores que se alternam ao fundo e mesas que 

mudam de formato após o sucesso da tarefa proposta pela anterior. O indivíduo precisa 

colocar bolas dentro de buracos nas mesas e os ajustes devem ser feitos com cuidado e de 

forma mais lenta. Se a bola cai da mesa por falhas posturais, uma nova é imediatamente 

recolocada sobre ela e a tarefa continua. As características do jogo, ao que parece, 

contribuíram para a maior concentração de estados meditativos durante sua execução. O fato 

de ter um cenário mais estável, com um espectro de cores frias e quentes em tons atenuados 

ao fundo e a possibilidade de chances contínuas, além de manutenção da tarefa a partir do 

ponto de erro parecem ter contribuído para uma maior abstração da responsabilidade sobre 

execução “ideal” da tarefa levando os indivíduos a considerar o jogo mais lúdico. Essa 

característica, no entanto, não leva a um menor desejo por um bom desempenho, mas parece 

reduzir a pressão individual por seu alcance imediato reforçando a ideia de abstração pontual 

de um aspecto(obrigatoriedade de sucesso na tarefa) para favorecimento de outro(chances de 

aprimoramento pela repetição da tarefa). Uma dado interessante é que os dois grupos também 

manifestaram comportamento semelhante em relação ao segundo contexto a estimular 

estados meditatórios máximos, o Soccer Heading, com valores idênticos nas duas amostras. 

Esse jogo, como descrito antes, levou os idosos a elegerem uma das tarefas(e abstrair das 

outras), bem como os jovens a estados de percepção de desempenho insuficiente pela 

tentativa de execução ideal de todas, numa ação divergente da dos idosos mas  favorável à  

frustração, que também se relacionada à abstração da “obrigatoriedade” de execução da 

demanda proposta pela conclusão de inviabilidade da mesma, um comportamento semelhante 

ao descrito pela psicologia como abstração seletiva[79].  

 

Além disso, considera-se que a frustração continuada induz a abstração, que pode 

culminar em desinteresse e falta de adesão, algo também sugerido pelos dados encontrados 

em nosso estudo que mostram os mesmos jogos com máxima frustração na posição de 

mínima adesão[80].  

 

Sobre a meditação, sua maior manifestação comum aos dois grupos no último cenário 

pode ter relação com a retenção de aprendizagem decorrente da experiência obtida pela 

realização dos jogos anteriores e uma consequente sensação de conforto dos sujeitos, 
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acomodação, para executar suas atividades sobre a balança, bem como dentro dos contextos 

artificiais propostos[81].  

 

4.2 Correlações emocionais  

   

Os dados obtidos sugerem algumas tendências referentes a emoções evocadas em 

contextos específicos, como previamente debatido. Esta relação, no entanto, parece não se 

dar apenas quanto a manifestações máximas de um estado emocional particular, mas parece 

abranger influências mútuas entre eles, tanto  em variações máximas  quanto em mínimas.   

 

Os grupos divergiram em relação aos jogos que menos estimularam picos de adesão. 

No entanto, se comportaram de forma semelhante no que se refere à relação da menor 

expressão de adesão com a máxima expressão de frustração. Os dados mostram que os jovens 

tiveram expressão mínima de adesão no jogo Soccer Heading, o mesmo para o qual 

apresentaram índices máximos de frustração. Em comportamento similar, os idosos 

apresentaram expressão mínima de adesão no jogo Tight Rope, obtendo também nele os 

valores máximos de frustração. Esse dado nos leva a crer que a frustração tem papel 

determinante na consolidação da adesão a uma tarefa, de modo que pode comprometê-la 

tendo em vista que maior frustração parece induzir a menores adesões.   

 

A adesão máxima observada ocorreu no jogo Balance Bubble, que teve expressão 

mínima de meditação. Esta, por sua vez, teve máximas no Table Tilt.  Isso provavelmente 

ocorreu pela alta relação de responsabilidade atribuída à execução do Balance, tendo em vista 

que em sua realização o desequilíbrio leva ao comprometimento definitivo da tarefa,  perda 

do jogo,  e ao seu reinício do ponto zero; enquanto que no Table implica não mais que em 

uma nova chance imediata e cujo desempenho tende a ser melhor em uma relação comum 

baseada na experiência prévia[67].  

 

4.3 Correlações pessoais  

 

A maioria dos indivíduos apontou o jogo 3, o Soccer Heading, como mais difícil. Isso 

ocorreu, provavelmente, por ser o jogo com mais tarefas simultâneas e, portanto, maior 
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demanda cognitivo-motora. Integrar tarefas é um desafio comum ao organismo humano e o 

avanço etário parece contribuir com a percepção de dificuldade quanto a sua realização[34]. 

Nossos achados corroboram com esta ideia, visto que ambos os grupos apontaram o mesmo 

jogo como mais difícil, sendo o grupo dos idosos o de maior expressão.  

 

Paralelamente, o questionário revelou que a maioria dos participantes  repetiria o jogo 

5. Isso parece estar atribuído à menor sensação de responsabilidade sobre a tarefa e, 

consequentemente, apelo lúdico agregado à demanda solicitada. Tal argumento é dito com 

base, inclusive, nas justificativas dadas à questão 6 do questionário pelos próprios 

participantes, para a qual obtivemos respostas como: “Para chegar mais longe”, “Gostei” e 

“Esse é fácil”. A percepção de continuidade e de chances de aprimoramento, numa relação de 

compensação superior à de punição, poderia ser uma justificativa para tais impressões 

comuns a ambos os grupos em relação ao Table Tilt,  jogo em que frases como “Ah, agora eu 

sei melhor como é” ou  “agora entendi o macete” foram frequentemente proferidas. 

 

A construção do avatar parece, de fato, favorecer o vínculo pessoal dos participantes e 

levar a uma maior projeção pessoal, especialmente no grupo dos idosos.  Alguns se 

mostraram preocupados com o destino do avatar, sua auto representação, nos vários 

contextos.  As exclusões de alguns jogos por este grupo foram justificadas, por exemplo, com 

argumentos como: “Esse é perigoso cair da corda”, “ É muito alto”  e “podemos nos molhar 

no rio”. Os jovens, por sua vez, repetiram em vários momentos: “Não consigo passar alí” e  

“Ele me acertou” , expondo seu alto envolvimento.  

 

 

4.4 Algumas Inferências Clínicas 

 

Este estudo sugere que jogos virtuais particulares são capazes de direcionar estados 

emocionais específicos numa intensidade maior que outros. Assim, um estado emocional 

positivo poderia ser elicitado durante a terapia a partir de um contexto virtual previamente 

selecionado pelo terapeuta de modo que a seleção de jogos voltados à gameterapia 

representaria, também, a “seleção” de emoções, ou seja, sua maior manifestação específica. 

Nesse contexto, um paciente que requer treino cognitivo com maior demanda e intensidade 
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de processamento neural num estado que se associa à adesão, teria indicação de exercícios 

realizados no contexto 1 deste estudo, o jogo Balance Bubble. Do mesmo modo, para um 

paciente cuja maior carga cognitiva não seja favorável, mas para quem o treino motor ainda 

seja requerido, o jogo 5, Table Tilt, poderia ser uma indicação mais adequada à manutenção 

de seu quadro motor em concorrência ao bem estar mental referente a estados meditatórios e 

caracteres lúdicos. 

 

Os dados mostraram que, independente de experiência prévia, reações semelhantes 

foram obtidas quanto ao estado de adesão. Isso indica que a terapia por realidade virtual, 

mesmo após experiências anteriores, tende a se manter um desafio ao usuário. Isso pode ser 

justificado pelo fato de que, no jogo, o indivíduo é controle dele mesmo, ou seja, o desafio é 

ser melhor do que ele mesmo foi antes. Esta relação é mantida pelo fato de que o Nintendo 

Wii® é dotado de um software capaz de memorizar as características de desempenho do 

indivíduo  e atribuí-las ao avatar. Assim, os níveis de dificuldade são, em muitos jogos, 

adequados ao sujeito de forma particular e evoluem conforme seu aprimoramento individual, 

numa relação de atenção personalizada e gradual.  

 

É também importante para a prática clínica o fato de que os jogos com índices 

máximos de frustração foram os mesmos com índices mínimos de picos de adesão. Partindo 

dessa relação, podemos inferir que a seleção do jogo aplicado na terapia é decisiva para a 

evolução do paciente, mas pode também ser deletéria. Um contexto mal definido pode 

repercutir  na submissão do paciente a uma situação intensa de frustração e consequente 

baixa de adesão, que pode culminar em prolongamento do processo de reabilitação ou mesmo 

agravamento do quadro clínico.    
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CONCLUSÃO 
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 Este estudo observou o efeito do treino de equilíbrio em contextos virtuais  na 

atividade cerebral de adultos jovens e idosos com base em suas emoções.  

 Os achados mostram que ambientes gerados a partir de contextos virtuais parecem ser  

capazes de estimular as  emoções investigadas, sugerindo que há uma tendência de maior 

manifestação de duas delas, adesão e meditação. Sugere-se, ainda, que esta relação não 

depende da idade, sendo comum aos dois grupos investigados.  Estes dados apontam para a 

possiblidade de estados emocionais fisiologicamente mensuráveis serem desencadeados e até 

modulados por estímulos ambientais artificiais gerados a partir de realidade virtual.  

 O experimento sugere, também, que o algoritmo usado pela Emotiv na elaboração do 

EPOC Research Edition é confiável(sensível) à identificação dos processos emocionais que 

se propõe a observar.  

 Dadas as limitações desse estudo quanto aos equipamentos utilizados e tamanho 

amostral, bem como pertinentes às condições de processamento dos dados obtidos, 

questionamentos sobre a relevância dos achados podem ser comuns.  Apesar disso, a pesquisa 

se mostra válida quanto justificativa de uma das práticas mais crescentes na reabilitação 

atual, além de indicar  potencialidades da integração sensorimotora e orientar futuros estudos 

nesta área.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

 MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

Paciente:_______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_______ Escolaridade: __________________________ 

Data do teste: ____/____/_______ Avaliador:__________________________________  

Diagnóstico Médico:______________________________________________________ 

Diagnóstico Cinesio-funcional: ____________________________________________ 

 

ORIENTAÇÃO TEMPORAL 
 

§ Dia da semana (1ponto) 
........................................................................................................................... 

(     ) 

§ Dia do mês (1ponto)  
................................................................................................................................ 

(     ) 

§ Mês (1ponto)  
..........................................................................................................................................
. 

(     ) 

§ Ano (1ponto)  
..........................................................................................................................................
. 

(     ) 

§ Hora aproximada (1ponto)  
...................................................................................................................... 

(     ) 

ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

§ Local específico (andar ou setor) (1ponto) 
.............................................................................................. 

(     ) 

§ Instituição (residência, hospital, clínica) (1ponto)  
.................................................................................. 

(     ) 

§ Bairro ou rua próxima (1ponto) 
............................................................................................................... 

(     ) 

§ Cidade (1ponto) 
........................................................................................................................................ 

(     ) 
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§ Estado (1ponto) 
........................................................................................................................................ 

(     ) 

MEMÓRIA IMEDIATA 
 

§ Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 
palavras.  
Dê 1 ponto para cada resposta correta 
..................................................................................................... 
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais 
adiante você irá perguntá-las novamente 

 

(     ) 

ATENÇÃO E CÁLCULO 
 

§ (100 – 7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto) 
................................ 

(alternadamente, soletrar MUNDO de trás para frente) 

(     ) 

EVOCAÇÃO 
 

§ Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1ponto por palavra) 
....................................................... 

(     ) 

LINGUAGEM 
 

§ Nomear um relógio e uma caneta (2pontos) 
............................................................................................ 

(     ) 

§ Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1ponto) 
......................................................................................... 

(     ) 

§ Comando: “pegue este papel com a mão direita dobre ao meio e coloque no chão” 
(3pontos) .............. 

(     ) 

§ Ler e obedecer: “Feche os olhos” (1ponto) 
.............................................................................................. 

(     ) 

§ Escrever uma frase (1ponto) 
.................................................................................................................... 

(     ) 

§ Copiar um desenho (1ponto) 
.................................................................................................................... 

(     ) 

ESCORE: ( ____/ 30) 

 

 

 

(Foistein, Foistein & McHugh, 1975) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: EFEITOS 

IMEDIATOS DO EXERCÍCIO EM  IMERSÃO VIRTUAL  NA ATIVIDADE 

CEREBRAL  – UM  ESTUDO COMPARATIVO ENTRE  ESTADOS EMOCIONAIS 

DE ADULTOS JOVENS E IDOSOS , que é coordenada pelo mestrando Wagner Henrique 

de Souza Silva.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar a influência de um programa de exercícios associados à 

realidade virtual por videogame Nintendo Wii® sobre a atividade cerebral em sessão única 

com duração de 20 minutos aplicada a adultos jovens e idosos. Os resultados desta pesquisa 

poderão contribuir para um melhor entendimento do processo de envelhecimento e dinâmica 

cerebral. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: avaliação física, responder questionários, teste de cognição(perguntas sobre 

orientação geral), avaliação da atividade cerebral(eletroencefalograma) e exercício de 

equilíbrio na balança do Wii®. Os riscos envolvidos com sua participação são pequenos e 

inerentes à atividade física, como: mal-estar, dispnéia, tontura, e desestabilização postural. 

Contudo, podem ainda ser reduzidos através das seguintes providências: o treinamento de 

equilíbrio ocorrerá dentro dos critérios de segurança previstos pela fisiologia do exercício e 

em laboratório devidamente adaptado no interior do departamento de fisioterapia, quanto ao 
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esforço, além de ocorrer em área plana e com possiblidade de suporte em caso de 

desequilíbrio, haverá interrupção mediante intercorrência e toda a conduta será acompanhada 

por dois terapeutas devidamente orientados, não apenas em relação aos protocolos aplicados 

em pesquisa, mas em procedimentos de urgência, caso necessários. Além disso, haverá 

também a supervisão do fisioterapeuta responsável pela pesquisa. Quanto à realidade virtual, 

não há registros de problemas relativos a sua aplicação em seres humanos, somente no que 

diz respeito a lesões por uso excessivo, o que não deverá ocorrer pelo tempo limite previsto 

pelo protocolo de tratamento. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: noções sobre sua 

condição de saúde atual quanto ao seu equilíbrio e função cerebral, uma vez que o 

experimento proposto trata-se da utilização de um moderno recurso com evidência 

demonstrada no favorecimento do desempenho cerebral e do equilíbrio humano. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão mantidos após a conclusão da pesquisa por um período de 

5 anos em fichas individuais e reunidas em um arquivo central localizado no departamento de 

fisioterapia em local seguro, sendo a divulgação dos resultados feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o coordenador da pesquisa, no endereço: 

Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)99079294. Dúvidas a 

respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 

59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84)215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “EFEITOS 

IMEDIATOS DO EXERCÍCIO EM  IMERSÃO VIRTUAL  NA ATIVIDADE 

CEREBRAL  – UM  ESTUDO COMPARATIVO ENTRE  ESTADOS EMOCIONAIS 

DE ADULTOS JOVENS E IDOSOS ”. 

Participante da pesquisa: 

________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

________________________________________ 

WAGNER H DE S SILVA 

CREFITO 164343-F   

Endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)99079294. 

 

Comitê de ética e Pesquisa: (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 
1666, Natal, 59.078-970,Brasil, 

e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55–84-3215-3135. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: _____________     Data de Nascimento:_____/____/_______   Sexo ( ) F  ( ) M 
Endereço:___________________________________________________________________
_______________ Tel.:_________________________________  

Grau de Instrução:Estado Civil: ___________________________ 

Profissão: _____________________ 

2. DADOS CLÍNICOS REFERENTES À CONDIÇÃO ATUAL DE SAÚDE 

Histórico de quedas?  (    ) S     (    ) N Quantas? ___________ Quando? ____________ 

Alguma lesão musculoesquelética associada? (    ) S     (    ) N    Qual? 
________________________ 

Episódios de perda de equilíbrio? (    ) S     (    ) N    Desencadeador? 
__________________________ 

Uso de dispositivo auxiliar:  (    ) S     (    ) N    qual? __________________________ 

Fatores de risco presentes: 

(    ) Hipertensão  (    ) Tabagismo  (    ) Diabetes Mellitus        (    ) Convulsões 

(    ) Obesidade   (    ) Doença cardíaca  (    ) Depressão            (    ) Outros 
______________________________ 
Medicação em uso?: Sim (   ) Não (   ) Qual (is): 
__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________ 
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Tratamento fisioterapêutico em andamento? (    ) S     (    ) N    qual? 
__________________________________ 
 
Pratica atividade física? (    ) S     (    ) N    qual? 
__________________________________________________ 
 
Tem experiência prévia com gameterapia/realidade virtual? ( ) S    ( ) N    qual? 
__________________________ 
3. EXAME FISICO 

Peso: _______ kg   Altura: _______cm________ 

FC: ________bpm   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS JOGOS 

Jogo 1 PERDEU: 

 

 

Jogo 2 CAIU: 

 

 

Jogo 3 PERDEU BOLAS:                                              ACERTOU 
BOLAS: 

 

 

Jogo 4 CAIU: 

ULTRAPASSOU OBSTÁCULO: 

 

CONCLUIU: 

 

Jogo 5 ACERTOU A BOLA:   PERDEU A BOLA: 
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1. Qual jogo você achou mais fácil? 
________________________________________________ 

2. Qual jogo você achou mais difícil? 
_______________________________________________ 

3. Se fosse para escolher um jogo realizar uma nova partida, qual seria? Por 
quê?_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. Se fosse repetir a sequência de jogos e tivesse que excluir um, qual você tiraria? Por 
quê?_______________________________________________________________________ 

 


