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RESUMO 

 

Introdução: A ativação cerebral é caracterizada como a propagação de impulsos elétricos que 

promovem integração funcional do cérebro.  Na atualidade, uma das técnicas que tem 

permitido o monitoramento da atividade cerebral é a eletroencefalografia a partir de interfaces 

não-invasivas e wireless. Estudos envolvendo EEG têm investigado a relação entre alterações 

nos padrões de ativação cerebral e mudanças no comportamento do indivíduo. No entanto, 

pouco se sabe acerca do comportamento da ativação cerebral durante tarefas motoras e de que 

forma esta ativação é caracterizada em ambientes virtuais ou reais. Objetivo: Comparar o 

comportamento do potencial de ativação das ondas theta, alpha, beta e gamma de adultos 

jovens saudáveis durante uma tarefa motora para membros inferiores em um ambiente virtual 

e em um ambiente real. Metodologia: Estudo cross-over, no qual 10 jovens saudáveis foram 

submetidos a uma avaliação eletroencefalográfica durante a execução de tarefa de subir e 

descer um degrau no ambiente virtual (jogo basic step do Nintendo Wii) e em ambiente real, 

ambas com duração de 1 minuto. Os dados foram analisados através dos testes de Wilcoxon 

e t’Student de amostras dependentes. Resultados: Descritivamente, a atividade de theta e 

alpha foi maior em ambiente real e a atividade de beta e gamma foi maior em ambiente virtual. 

O ambiente virtual promoveu maior ativação do hemisfério direito e de canais ântero-frontais 

bilateralmente. Além disso, na frequência theta, a região occipital direita foi mais ativada em 

ambiente real do que virtual (p<0,05). Conclusão: O comportamento do potencial de ativação 

das ondas theta, alpha, beta e gamma observado durante a execução de uma tarefa motora 

apresenta-se de forma variável em função do ambiente que o indivíduo está sendo exposto - 

real ou virtual. Dessa forma, ressalta-se a implementação de estudos futuros que promovam 

embasamento para tomada de decisão clínica de forma que a escolha do ambiente terapêutico 

(real ou virtual) seja de acordo com áreas cerebrais que se objetiva ativar. 

 

Palavras-chave: Terapia de exposição à Realidade Virtual. Fisioterapia. EEG. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Brain activity is defined as the propagation of electrical impulses in order to 

promote a functional integration of the brain. Electroencephalography is one of the techniques 

that allows brain activity’s monitoring by using non-invasive and wireless interfaces. Studies 

involving EEG have investigated the relationship between changes in patterns of brain activity 

and in individual behavior. However, knowledge about brain activity during motor tasks and 

how this activity is characterized in virtual or real environments is still unclear. Objective: 

Compare theta, alpha, beta and gamma power in healthy young adults during a lower limb 

motor task performed in a virtual and real environment. Methodology: Cross-over study in 

which 10 healthy young adults were subjected to an EEG assessment while performing a one-

minute task consisted of going up and down a step in a virtual environment (performed by the 

virtual game “Basic step”) and real environment. Wilcoxon and t'Student tests were executed 

to analyze data. Results: Descriptively, theta and alpha power were higher in real environment 

while beta and gamma power were higher in virtual environment. Virtual environment caused 

greater activation of the right hemisphere and anterior-frontal channels bilaterally. 

Furthermore, in theta frequency, the right occipital region’s activity in real environment was 

higher than in virtual environment (p <0.05). Conclusion: Theta, alpha, beta and gamma 

power observed while performing a motor task present variation according to environment in 

which the individual is being exposed - real or virtual. Thus, we emphasize the implementation 

of future studies in order to promote basis for clinical decision-making so that the choice of 

the therapeutic environment (real or virtual) would be according to the brain areas that are in 

need for activation.  

Keywords: Virtual Reality Exposure Therapy. Physiotherapy. EEG.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Nervoso Central (SNC) é caracterizado como a unidade que realiza o 

processamento de informações e fornece uma conexão do indivíduo com o ambiente, 

permitindo ao mesmo reagir a diversos estímulos1. O SNC modifica-se continuamente no 

curso da vida e essa reorganização neural que lhe é conferida pode ser ponderada a partir dos 

inputs sensoriais e das atividades motoras executadas2.  

Esse sistema é organizado em grandes áreas, de forma que regiões específicas sejam 

responsáveis por funções distintas. Do ponto de vista cortical, os hemisférios cerebrais 

formam a maior região do encéfalo humano. Eles consistem no córtex cerebral que apresenta 

funções perceptivas, motoras e cognitivas. O córtex cerebral é dividido em quatro lobos 

principais – frontal, parietal, temporal e occipital. Cada lobo é organizado em sub-regiões com 

funções variadas. Além disso, algumas áreas do córtex de ambos os lados podem apresentar 

funções distintas3.   

Em uma ótica funcional, uma rede de conexões existentes entre as regiões do cérebro, 

permite a integração funcional do organismo através da propagação de impulsos elétricos na 

superfície neuronal decorrentes da alteração na permeabilidade da membrana celular a 

diferentes íons1,4. A transmissão de impulsos neuroelétricos é importante para harmonizar 

ações de um grande grupo de neurônios. Uma vez que a corrente elétrica atravessa a 

membrana de todas as células eletricamente acopladas ao mesmo tempo, diversas células 

pequenas podem agir de modo coordenado como uma grande célula3. Assim, os impulsos 

elétricos que promovem a comunicação dos neurônios entre si, podem caracterizar, dessa 

forma, a ativação cerebral.5   

Partindo desta premissa, a ativação cerebral torna-se então uma das principais 

condições para a execução de uma determinada atividade, como por exemplo, uma tarefa 

motora voluntária, coordenada e organizada6, podendo sofrer variações específicas de acordo 

com o estado mental e de atividade do indivíduo7.  

Na atualidade, pouco se sabe a respeito do dinamismo da ativação cerebral durante a 

execução de uma tarefa motora.  Uma das técnicas que tem permitido o monitoramento do 

cérebro em atividade é a eletroencefalografia8 a partir de interfaces não-invasivas e wireless9.  

O eletroencefalograma (EEG) é o sinal elétrico gerado por grupamentos de neurônios 

subjacentes aos eletrodos da interface utilizada3. A amplitude captada por um EEG de um 

indivíduo normal em vigília pode variar até 100mv10, e sua intensidade dependerá do estado 

do paciente avaliado e de fatores como a localização do eletrodo no couro cabeludo do 

indivíduo11. Com relação à variação da frequência, este é o fator que determina e caracteriza  
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os ritmos cerebrais: delta (0.5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) e 

gamma (acima 30 Hz)10.   

O ritmo delta está predominantemente presente durante o sono, no entanto, alguns 

estudos tem evidenciado também sua importância no processo de tomada de decisão, sendo 

observadas grandes oscilações do mesmo na região frontal do cérebro durante este tipo de 

demanda cognitiva12.  

O ritmo theta, em humanos, pode estar relacionado com determinadas condições 

emocionais e cognitivas do indivíduo. A relação existente entre o ritmo theta e eventos 

sensório-motores geralmente está associada à orientação espacial. Além disso, a frequência 

de theta pode variar durante estratégias motoras associadas a algum componente de memória 

de trabalho, sugerindo que a atividade theta é notável durante o aprendizado de associações 

entre o estímulo sensorial e o comportamento motor, que são essenciais para a navegação 

espacial13. 

O ritmo alpha está geralmente associado à vigília, principalmente com olhos fechados 

e estado de relaxamento e pode ser minimizado pela atenção ou esforço mental. Dessa forma, 

atividade desta onda pode ser observada em situações de performance cognitiva satisfatória 

de forma que seja possível verificar sua atividade aumentada em indivíduos com bom 

desempenho cognitivo em uma determinada tarefa14.  

Já o ritmo beta é evidenciado em situações de alerta ou atenção focalizada8, 

processamento de informação externa, execução de tarefas mais intensas que demandam 

maior esforço cognitivo ou até mesmo a própria percepção consciente do corpo15. É possível 

verificar a atividade de beta em diferentes regiões do córtex, no entanto ela se torna mais 

evidente em áreas relacionadas com a função motora (área motora suplementar, córtex pré-

motor, córtex motor primário)13. 

Por fim, o ritmo gamma está relacionado com o processamento da informação e 

disparo de movimentos voluntários10. Além disso, a atividade de gamma pode estar 

relacionada ao aumento da eficiência durante funções e tarefas visuomotoras e a mecanismos 

de controle de atenção13.  

É importante ressaltar que as diferentes bandas de frequência não apresentam-se 

independentes e um mesmo processo cognitivo pode estar associado a mudanças nos sinais 

de EEG de diversas frequências13.  Neste sentido, estudos envolvendo ativação cerebral têm 

investigado a relação entre alterações nos padrões de ritmos cerebrais em diferentes áreas do 

cérebro e mudanças no comportamento do indivíduo16.   

No que diz respeito à captação da atividade cerebral, por meio de EEG, durante a 

execução de uma tarefa motora, alguns estudos evidenciam melhora da performance através 
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de modelos de tentativas e erros associados a feedback visuomotor que podem fornecer 

adaptações no movimento17. Sabe-se que o caminho percorrido entre o planejamento motor 

até a perfeita execução do movimento, envolve a ativação de uma complexa conexão entre 

áreas como córtex pré-frontal, motor primário, pré-motor, área motora suplementar, córtex 

parietal, cerebelo, núcleos da base, tálamo e medula espinhal16.  

Kim e colaboradores (2013), relataram que após um determinado período de treino 

específico, o cérebro passa a controlar os ritmos cerebrais e a “lembrar” de suas respostas por 

um longo tempo15. Tal afirmação pode preconizar uma modulação dos ritmos cerebrais a partir 

de eventos externos tais como a estimulação sensorial, observação da ação, prática de 

movimentos executados e imaginados18. Além disso, a ativação cerebral poderia ser modulada 

de acordo com o repertório motor de cada indivíduo, com a integridade das áreas envolvidas 

e a complexidade do movimento19. 

Partindo da premissa existente a respeito do dinamismo dos ritmos cerebrais a partir 

de variados eventos externos, uma questão ainda não devidamente esclarecida envolve o 

comportamento da ativação cerebral durante tarefas inseridas no processo de reabilitação e de 

que forma essa ativação relaciona-se com os ambientes propostos na terapia de forma que seja 

alcançada uma melhora funcional. 

Alguns trabalhos sugerem que terapias em seus mais variados ambientes poderiam 

levar a um processo de reorganização cortical, a qual desempenha um papel fundamental na 

recuperação da capacidade motora20,21. A fim de permitir a investigação da ativação cerebral 

envolvida durante uma tarefa inserida no contexto de reabilitação, surgem as interfaces 

cérebro-computador (ICC), dispositivos de EEG inicialmente propostos para desenvolverem 

ferramentas de comunicação e jogos de entretenimento e que atualmente têm sido pensadas 

para decodificar o estado mental a partir dos sinais cerebrais por eles captados22.  

Do ponto de vista eletroencefalográfico, o planejamento e o aprendizado de uma 

habilidade cognitiva ou motora provocam mudanças na atividade cerebral23. Dessa forma, 

sabendo da capacidade de reorganização funcional do córtex cerebral24, o registro de potencial 

de ativação cerebral realizado por meio do EEG associado a execução de tarefas motoras pode 

favorecer a compreensão das funções corticais relacionadas à execução de movimentos 

voluntários23. 

Além disso, diante de um sistema de transmissão wireless, alguns modelos de ICCs 

poderiam ser capazes de expor, a interação do cérebro e seus mecanismos de adaptação face 

a um plano de tratamento executado em diferentes ambientes terapêuticos25. Atualmente, 

vários tipos de ICCs não-invasivas e de baixo custo têm estado em evidência na comunidade 

científica. Dentre elas, destaca-se o Emotiv EPOC, que consiste em um headset (capacete 
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neural) portátil formado por um conjunto de 14 eletrodos de EEG que expõem o potencial de 

ativação cerebral durante a execução de tarefas de demandas tanto cognitivas quanto motoras9, 

26. 

Considerando ambientes terapêuticos no âmbito da reabilitação neurológica, recursos 

fisioterapêuticos inovadores têm surgido com o objetivo de potencializar a reorganização 

cerebral a partir de planos terapêuticos que envolvam desafio, adesão e aprendizado24, dentre 

eles, destaca-se a terapia baseada na Realidade Virtual (RV)27,28.  

A RV proporciona ao paciente uma percepção sensorial mais realista, decorrente da 

interação tridimensional com o cenário gerado pelo jogo e a observação interativa dos 

movimentos do avatar29,30. O Nintendo Wii apresenta-se neste contexto como um dispositivo 

de ambiente virtual não-imersivo que, através de suas interfaces hápticas - controle remoto e 

balança, transfere os movimentos realizados pelo indivíduo para o seu respectivo avatar31.  

Diante de tais recursos, os jogos virtuais envolvem a constante autocorreção, ou seja, 

as áreas cerebrais de planejamento e controle motor são continuamente estimuladas, 

favorecendo o aprendizado e a reorganização funcional32. Os ganhos clínicos e funcionais 

associados a este ambiente descritos na literatura incluem a correção do equilíbrio e postura, 

melhoria da locomoção, da funcionalidade de membros superiores e inferiores, promovendo 

ainda, motivação para o paciente aderir ao tratamento fisioterapêutico33.  

No universo da reabilitação, a maioria dos estudos envolvendo a utilização de ICCs 

aliadas à restauração da função motora em ambientes virtuais abrange a compensação de 

habilidades motoras perdidas - controle de neuropróteses; ou ainda investigam a 

implementação da movimentação do avatar utilizando apenas os sinais cerebrais - imagética 

motora34. Em contrapartida, ainda é escasso na literatura pesquisas que utilizem ICCs com o 

objetivo de caracterizar o comportamento da ativação cerebral em tarefas motoras em 

ambientes reais. Nesta perspectiva, Baumeister e colaboradores (2010) propuseram, ao 

comparar a prática de golf em um campo real com a prática virtual no Nintendo Wii, a 

existência de distinções de ativação cerebral entre esses ambientes, direcionando-se a um 

conceito no qual o ambiente virtual pode não substituir o real31. 

Nesta concepção, a partir da utilização de ICCs portáteis como o Emotiv EPOC, surge 

a possibilidade de investigar a forma como o ambiente terapêutico, com seus variados recursos 

e estímulos, influenciam a ativação cerebral. Dessa maneira, viabilizaria a caracterização dos 

ambientes terapêuticos virtuais ou reais, a partir da especificidade de ativação cerebral 

observada em cada indivíduo exposto.   

Partindo das considerações descritas, das lacunas existentes na literatura e da 

necessidade de compreender o processo de ativação cerebral diante de uma tarefa motora em 
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ambiente real ou virtual, originou-se o seguinte questionamento que direcionou esta pesquisa: 

O comportamento do potencial de ativação das ondas cerebrais theta, alpha, beta e gamma 

diante da execução de uma tarefa motora em ambiente real difere do comportamento das 

mesmas em ambiente virtual?  
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2. JUSTIFICATIVA  

A grande maioria das pesquisas que envolvem EEG são conduzidas em situações de 

laboratório e com o ambiente com o máximo de controle e pouca variabilidade. Embora esta 

realidade garanta a qualidade metodológica, ela pode não refletir de forma adequada a 

demanda de ativação cerebral de indivíduos saudáveis em situações cotidianas ou em 

atividades funcionais de vida diária18. 

Dessa forma, embora já se tenha conhecimento da importância da interpretação de 

ritmos cerebrais de indivíduos que necessitam de averiguação clínica, a possibilidade de captar 

a ativação cerebral por meio de interfaces portáteis como o Emotiv Epoc, permite avançar na 

investigação a respeito dos ambientes terapêuticos utilizados em planos de tratamento 

neurológico. Isto posto, seria viável minimizar o caráter empírico da reabilitação neurológica 

observado na prática clínica.  

Além disso, o advento da Terapia baseada na realidade virtual e sua ampla utilização 

nos centros de reabilitação desperta o interesse na compreensão dos princípios neurológicos 

envolvidos neste tipo de ambiente. Destaca-se, neste contexto, a avaliação de tarefas 

funcionais que envolvam os membros inferiores, uma vez que se observa a escassez de 

pesquisas a este respeito. 
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3. HIPÓTESE DA PESQUISA  

A hipótese sugerida pelo estudo é que o comportamento do potencial de ativação das 

ondas theta, alpha, beta e gamma observado durante a execução de uma tarefa motora em 

ambiente virtual é diferente do comportamento observado em ambiente real. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral: 

Investigar o comportamento do potencial de ativação cerebral de adultos jovens 

saudáveis durante uma tarefa motora para membros inferiores em um ambiente virtual e em 

um ambiente real.  

4.2. Objetivos Específicos: 

 Avaliar o comportamento do potencial de ativação das bandas de frequência theta, 

alpha, beta e gamma entre os 14 canais de EEG em ambiente virtual; 

 Avaliar o comportamento do potencial de ativação das bandas de frequência theta, 

alpha, beta e gamma entre os 14 canais de EEG em ambiente real; 

 Comparar o comportamento do potencial de ativação das bandas de frequência theta, 

alpha, beta e gamma de adultos jovens saudáveis em ambiente virtual com o potencial 

de ativação em ambiente real;  
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5. MATERIAIS E MÉTODO 

5.1. Caracterização da Pesquisa 

Trata-se de um estudo do tipo cross-over. 

5.2. Local da Pesquisa  

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

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

5.3. Aspectos Éticos 

O estudo foi realizado dentro das normas do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte de acordo coma resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, e todos os participantes envolvidos na pesquisa foram orientados a 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), autorizando 

sua participação voluntária. A pesquisa foi aprovada pelo CEP/UFRN sob parecer nº 970.211. 

5.4. Seleção da Amostra  

Fizeram parte desta pesquisa 11 (onze) jovens, saudáveis, com idade entre 18 e 29 

anos, de ambos os gêneros que foram recrutados, por conveniência, a partir dos alunos de 

graduação devidamente matriculados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Dentre os 11 participantes da pesquisa, 01 voluntário foi excluído na etapa de análise dos 

dados pois o software responsável pelo processamento da gravação eletroencefalográfica não 

executou a leitura deste arquivo específico. Dessa forma, esse estudo contemplou 10 

voluntários.   

5.5. Critérios de Elegibilidade 

5.5.1. Critérios de Inclusão  

 Indivíduos saudáveis de ambos os gêneros com idade entre 18 e 29 anos;  

 Aqueles que não fazem uso de dispositivo auxiliar para marcha ou tecnologia assistiva 

diversa para executar uma atividade de subir e descer um degrau: graduação 5 na 

escala Functional Ambulation Category (FAC) (Anexo I);  

 Apresentarem bom estado cognitivo de acordo com o mini-exame do estado mental: 

escore maior que 24 (Anexo II);  
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 Apresentarem boa função do equilíbrio de acordo com a Escala de equilíbrio de Berg 

(Anexo III): escore maior que 51; 

 Não possuírem marca-passo; 

 Não fazer uso de medicamentos psicotrópicos; 

 Não apresentarem fotossensibilidade; 

 Não apresentarem histórico de labirintite ou outras vestibulopatias; 

 Não apresentarem histórico de lesões cerebrovasculares, epilepsia fótica ou outras 

desordens de ordem neurológica ou musculoesquelética que comprometam a execução 

da tarefa de subir e descer um degrau;  

 Não apresentarem diagnósticos de doenças cardiorrespiratórias;  

 Não realizarem qualquer tratamento com realidade virtual; 

 Não apresentarem déficit visual não corrigido;  

 Não apresentarem lesões dermatológicas que impeçam o acoplamento dos eletrodos 

no escalpo.   

5.5.2. Critérios de exclusão  

Foram excluídos da pesquisa aqueles que se recusaram ou não completaram a 

realização de algum procedimento do estudo, aqueles que não se adaptaram à prática de uma 

atividade em ambiente virtual não-imersivo, ou ainda aqueles que requisitaram 

voluntariamente a sua exclusão. 

5.6. Instrumentos de avaliação 

No contato inicial, durante a avaliação para caracterização da amostra, foram coletados 

os dados demográficos, antropométricos e clínicos a partir do questionário de investigação 

sócio-demográfica, Functional Ambulatory Category (FAC), Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). Para mensuração das variáveis de desfecho, 

foram utilizadas as variáveis de potencial de ativação cerebral, coletadas a partir do dispositivo 

de EEG Emotiv EPOC. As variáveis captadas pelo EEG foram gravadas durante a execução 

da tarefa de subir e descer um degrau tanto em ambiente real quanto virtual.  

5.6.1. Avaliação clínica e sócio-demográfica 

Os dados gerais dos participantes foram colhidos através do Questionário de 

Investigação sócio-demográfica (Apêndice 2) que abrangeu dados pessoais, demográficos, 

antropométricos e clínicos dos participantes. 
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5.6.2. Avaliação da Função Cognitiva 

Para a inclusão do paciente na pesquisa, sua função cognitiva foi avaliada através do 

Mini Exame do Estado Mental - MEEM (Anexo II). Trata-se de uma avaliação da rápida 

orientação espacial e temporal, memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, 

linguagem e capacidade construtiva visual. A mesma fornece um escore que varia de 0 a 30 

onde quanto maior o escore, melhor a função cognitiva do indivíduo avaliado35. Tendo em 

vista que a amostra deste estudo foi composta por universitários, o escore mínimo aceito para 

a inclusão na pesquisa foi de 24 pontos36. 

5.6.3. Avaliação do equilíbrio 

Para a inclusão do voluntário na pesquisa, seu equilíbrio foi avaliado por meio da Escala 

de Equilíbrio de Berg (Anexo III) que investiga quantitativamente a habilidade dos pacientes 

de manter o equilíbrio e o controle postural durante a execução de atividades funcionais 

diárias. Esta escala baseia-se em 14 itens comuns da vida diária, tais como alcançar, girar, 

transferir-se, permanecer em pé e levantar-se. A pontuação máxima permitida pela escala é de 

56 pontos, no qual quanto maior o escore, melhor o equilíbrio do indivíduo avaliado37. Em 

um estudo realizado com mulheres entre 58 e 64 anos sem histórico de doenças neurológicas 

concluiu-se que o escore da Berg entre 49 e 51 pontos é sensível para identificar risco de 

quedas38. Tendo em vista que a amostra deste estudo foi composta por adultos jovens 

saudáveis, o escore mínimo aceito para inclusão na pesquisa foi de 51 pontos.  

5.6.4. Avaliação da Capacidade de deambulação Funcional 

A capacidade de desenvolver uma tarefa funcional de subir e descer um degrau foi 

avaliada pela Functional Ambulation Category (Anexo I). Este instrumento, primeiramente 

descrito por Holden e colaboradores (1984), permite uma avaliação rápida da marcha, ao 

categorizar esta habilidade em 06 níveis baseado na quantidade de auxílio que o indivíduo 

necessita. Assim, zero representa a dependência completa para habilidades de marcha e 05 

representa um indivíduo totalmente independente para marcha e subir e descer degraus39.   

5.6.5. Avaliação da atividade eletroencefalográfica  

Para realizar a avaliação do potencial de ativação cerebral funcional do participante, 

foi utilizada a interface cérebro-computador Emotiv EPOC (Figura 1) durante a execução da 

tarefa tanto em ambiente virtual quanto em ambiente real. Trata-se de um dispositivo com 

validade para utilização em pesquisas em diversas áreas40. O Emotiv EPOC apresenta-se com 



27 

 

14 eletrodos de captação, 2 eletrodos de referência e dois giroscópios que permitem a detecção 

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

tipo de movimento. Os sensores foram posicionados na cabeça do indivíduo e seguiram o 

Sistema 10-20 de disposição internacional de análise eletroencefalográfica (Figura 2): ântero-

frontal (AF3, AF4, F3, F4, F7, F8), fronto-central (FC5, FC6), occipital (O1, O2), parietal 

(P7, P8) e temporal (T7, T8). O sinal captado pelo headset foi transferido para um computador 

por um sistema wireless41 e processado, pelo software Emotiv TestBench, sob forma de ondas 

cerebrais, semelhante a eletroencefalografia tradicional. Neste estudo, as ondas cerebrais 

foram verificadas em termos de frequência de 4 a 35Hz, contemplando assim a captação de 

theta (4–8 Hz), alpha (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) e gamma (acima 30 Hz) e seus respectivos 

potenciais de ativação. 

 

Figura 1: Dispositivo de eletroencefalografia Emotiv Epoc 

Fonte: emotiv.com 

 

 

Figura 2: Mapa de disposição dos eletrodos do EPOC 
Fonte: Emotiv Epoc User Manual 
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5.7. Procedimentos 

Os procedimentos de avaliação e coleta de dados da pesquisa foram executados por 

dois pesquisadores previamente treinados. A pesquisa envolveu um momento único de 

avaliação e os procedimentos desta pesquisa seguiram conforme demonstrado no fluxograma 

de procedimentos (Figura 3). 

Primeiramente, os jovens incluídos na pesquisa passaram pela avaliação sócio-

demográfica, cognitiva, de equilíbrio e de função de marcha, a partir dos instrumentos 

previamente descritos. Em seguida, os jovens foram aleatorizados para definir a ordem de 

início das avaliações eletroencefalográficas, se primeiro no ambiente real ou virtual. 

Atribuída a ordem das avaliações eletroencefalográficas, no caso do participante 

alocado primeiramente na atividade em ambiente virtual, ele inicialmente, construiu um 

avatar com características físicas semelhantes às suas, para representá-lo no jogo. Em seguida, 

o participante recebeu instruções verbais sobre o jogo virtual que seria praticado nesta 

pesquisa. Após esse momento de instruções, o headset do Emotiv EPOC foi acoplado na 

cabeça do participante, de modo que os 14 canais, devidamente hidratados com solução salina, 

estivessem em contato com o couro cabeludo do voluntário.  

Em seguida, o participante foi direcionado a uma maca terapêutica para se manter em 

repouso por 10 minutos antes de começar a tarefa no jogo virtual. Após os 10 minutos de 

repouso inicial, ligou-se o Emotiv EPOC, verificou-se a qualidade do sinal por meio do 

software test bench, e em seguida deu-se início a gravação do EEG. A gravação do EEG teve 

início 30 segundos antes do começo da tarefa no ambiente virtual e foi finalizada após o 

imediato encerramento do jogo virtual. Ao finalizar a tarefa no ambiente virtual, o participante 

foi direcionado novamente até a maca terapêutica para repousar por mais 10 minutos antes de 

executar a tarefa no ambiente real, com o intuito de minimizar o efeito “carry-over” inerente 

à metodologia proposta. Passados os 10 minutos, o participante foi posicionado de frente para 

a Wii Balance Board (WBB) e orientado a subi-la e descê-la com o vídeo game desligado. A 

gravação do EEG em ambiente real também teve início 30 segundos antes do começo da tarefa 

e foi finalizada após o imediato encerramento da mesma.  

No caso dos participantes que foram alocados inicialmente em ambiente real, os 

procedimentos seguiram conforme descritos acima, sendo apenas invertida a ordem dos 

acontecimentos.  
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5.7.1. Composição do ambiente virtual 

Para composição do Ambiente Virtual proposto na pesquisa, foi utilizado o console 

do Nintendo® Wii (Figura 4). Com este dispositivo, torna-se possível ao usuário interagir 

com o ambiente virtual em tempo real. Gatica-Rojas e colaboradores (2014) relataram em 

seu estudo que ambientes virtuais gerados por vídeo games como o Nintendo Wii, são 

amplamente interativos, geram grande ativação de sistemas visuais, vestibular e 

proprioceptivo, além de apresentarem um ambiente lúdico e seguro. 

O usuário do Nintendo® Wii é representado por um avatar no ambiente virtual, que 

é controlado por interfaces periféricas como o controle remoto (nunchuck) acoplado às 

mãos do indivíduo ou a WBB (Figura 5). O controle remoto capta oscilações de aceleração 

e orientação, já a WBB, é composta por quatro células, que captam parâmetros de carga e 

ficam distribuídas em cada um dos quatro quadrantes da balança, de forma semelhante às 

plataformas de força, que avaliam e medem quantitativamente o equilíbrio42. Dessa forma, 

o software do Nintendo® Wii mensura e modula os movimentos do indivíduo a partir das 

informações enviadas pelas interfaces, e são imediatamente transferidas ao avatar 

representado na tela do televisor, caracterizando os feedbacks gerados pelo sistema43.  

A WBB foi a interface háptica utilizada no jogo selecionado para esta pesquisa. O 

participante foi orientado a permanecer em pé com a WBB posicionada imediatamente a 

sua frente e há 2 metros de distância do televisor de 47 polegadas. Para simular a altura de 

um degrau funcional, foi utilizado um apoio na base da WBB (Figura 6) de forma que a 

mesma alcance as dimensões de um degrau funcional: 13 cm de altura; 53 cm de largura; 

32 cm de comprimento.  

O jogo virtual escolhido para execução desta pesquisa chama-se “Basic Step” (Figura 

7), que tem por objetivo fazer com que o avatar suba e desça um degrau - representado 

pela WBB -  na direção ântero-posterior e látero-lateral, de acordo com os feedbacks 

auditivos e visuais fornecidos pelo jogo. 

O feedback auditivo era caracterizado pela música tocada ao longo do jogo que 

direcionava o ritmo que deveria ocorrer a subida e descida do degrau. Além disto, a cada passo 

dado durante a execução, o jogo fornecia um sinal sonoro que indicava a qualidade do passo 

dado. Este sinal sonoro apresentava características diferentes se o passo fosse perfeito, bom 

ou errado.   

O feedback visual era fornecido em tempo real ao participante e era caracterizado pela 

sequência dinâmica de pés e setas rosas que surgiam ao longo do jogo informando qual o 

momento do membro direito ou esquerdo deveria subir ou descer da WBB.  
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No cenário existente no ambiente virtual do jogo basic step, o avatar encontrava-se em 

um palco com outros bonecos virtuais e todos, simultaneamente, realizavam a atividade subir 

e descer um degrau com uma plateia assistindo. O jogo, que tem duração total de 3 minutos, 

exige do participante uma demanda cognitiva que o mantenha concentrado para seguir as 

pistas que serão dadas ao longo da partida44. Para melhor compreensão da demanda motora 

deste jogo, o mesmo pode ser categorizado em etapas de execução:  

 Etapa 1: O indivíduo realiza 7 repetições de subir e descer o degrau no sentido ântero-

posterior e inicia a tarefa com o membro direito.  

 Etapa 2: O indivíduo realiza 6 repetições de subir e descer o degrau no sentido ântero-

posterior e inicia a tarefa com o membro esquerdo. 

 Etapa 3: O indivíduo sobe no degrau com o membro direito e em seguida executa a 

tarefa no sentido látero-lateral: 4 vezes para a direita e 3 vezes para a esquerda de 

forma alternada.  

 Etapa 4: O indivíduo sobe no degrau com o membro esquerdo por duas vezes e em 

seguida executa a tarefa no sentido látero-lateral: 2 vezes para a direita e 3 vezes para 

a esquerda de forma alternada. 

 Etapa 5: O indivíduo sobe no degrau com o membro direito e em seguida executa a 

tarefa no sentido látero-lateral: 1 vez para a direita. Em seguida, retorna para a posição 

inicial e sobe no degrau com o membro esquerdo e executa a tarefa no sentido látero-

lateral: 1 vez para a esquerda. Esta etapa se repete três vezes consecutivas.  

 Etapa 6: O indivíduo realiza 4 repetições de subir e descer o degrau no sentido ântero-

posterior e inicia a tarefa com o membro direito. 

Nesta pesquisa, foi considerado para gravação do EEG apenas as etapas 1 e 2 do jogo, ou 

seja, foram desconsideradas as etapas que envolviam a subida e descida da WBB no sentido 

látero-lateral. Dessa forma, para a pesquisa, o jogo teve duração de aproximadamente 1 

minuto. Ao final da atividade, o jogo informava a pontuação de acertos obtidos naquela 

partida.  

5.7.2. Composição do ambiente real 

O degrau utilizado no ambiente real foi a própria WBB para fidelizar as dimensões dos 

degraus entre os ambientes real e virtual. No entanto, o console do vídeo game e o televisor 

mantiveram-se desligados. Dessa forma, as atividades do ambiente real e do virtual 

demandaram do participante habilidades motoras semelhantes.  
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Com o objetivo de propor o mesmo ritmo de passos e manter o mesmo tempo de atividade 

entre os ambientes real e virtual, a música do jogo foi utilizada também no ambiente real a 

partir da gravação da mesma em um mp3 que foi reproduzida enquanto a tarefa estava em 

execução.  

Para orientar o participante a respeito do direcionamento ântero-posterior dos membros 

inferiores, bem como qual membro deveria subir inicialmente na WBB no ambiente real, os 

pesquisadores forneceram instruções verbais baseadas nas etapas 1 e 2 do jogo virtual 

descritas anteriormente: “primeiramente subir e descer 7 vezes a WBB com o membro direito 

(etapa 1) e em seguida subir e descer a WBB 6 vezes com o membro esquerdo (etapa 2)”. 

Dessa forma, foi possível tanto padronizar as demandas motoras entre os dois ambientes 

quanto manter o mesmo tempo de duração da tarefa, uma média de 1 minuto. 
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Figura 3: Fluxograma de procedimentos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

n = 11  

AVALIAÇÃO: 
-Sociodemográfica;  

-FAC;  

-EEB,  

-MEEM 

n = 06 

Aleatorizados para Iniciarem a 

avaliação de EEG em ambiente 

Virtual 
- Construção do avatar 

- Orientações verbais 

- Repouso de 10 minutos antes de 

iniciar a tarefa virtual 

ALEATORIZAÇÃO 

n = 05  

Aleatorizados para Iniciarem a avaliação 

de EEG em ambiente Real 
- Orientações verbais 

- Repouso de 10 minutos antes de 

iniciar a tarefa real 

- 01 participante deste grupo foi excluído na 

etapa de processamento de dados. 

Conectado o dispositivo de EEG 

- Emotiv Epoc. 

Avaliação eletroencefalográfica 

durante ambiente virtual: primeiro 

minuto do jogo Basic Step. 

Avaliação eletroencefalográfica 

durante ambiente real: 1 minuto de 

tarefa de subir e descer um degrau.  

Avaliação eletroencefalográfica 

durante ambiente real: 1 minuto 

de tarefa de subir e descer um 

degrau.  

Avaliação eletroencefalográfica 

durante ambiente virtual: primeiro 

minuto do jogo Basic Step. 

Novamente repouso de 10 

minutos com o dispositivo de 

EEG desligado; 

Processamento de 

dados 

01 participante do grupo 

que iniciou a tarefa em 

ambiente real foi excluído 

nesta etapa por falha no 

processamento do 

arquivo.  
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Figura 4: Console do Nintendo Wii utilizado na pesquisa 

Fonte: www.nintendo.pt/wii 

 

Figura 5: Wii balance board 

Fonte: www.nintendo.pt/wii 
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Figura 6: Wii Balance board com suporte na base. Dimensões: 13cm de altura x 53cm 

de largura x 32cm de profundidade 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Figura 7: Jogo Balance board e feedback visual presente ao longo da tarefa 

Fonte: elaborado pela autora. 
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5.8. Análise dos Resultados 

Os dados fornecidos pelos Emotiv EPOC 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. Em seguida, esses dados foram importados 

para a plataforma EEGLAB por meio do software MATLAB v. 2014 para serem interpretados 

conforme análise gráfica descritiva e quantitativa do potencial de ativação das ondas cerebrais.  

Para cada ambiente, foi realizada a gravação eletroencefalográfica dos 30 segundos 

antes do início das tarefas e do primeiro minuto das tarefas em execução. No EEGLAB, após 

a gravação desses dados, foi realizado um recorte de 10 segundos de gravação para que o sinal 

analisado configurasse um sinal estacionário11. Assim, foi escolhido o intervalo entre 

aproximadamente o 31º (trigésimo primeiro) e 40º (quadragésimo) segundo de todos os 

participantes tanto na tarefa real quanto virtual. Os primeiros 30 segundos gravados antes das 

tarefas iniciarem não foram considerados neste estudo. Após o recorte do arquivo, foi utilizado 

um filtro passa-banda de 1Hz e 50Hz além da análise visual que permitiu a exclusão de 

qualquer ruído possivelmente decorrente de artefatos externos.  

Na aba "plotar > espectro e mapas dos canais" do EEGLAB, foi gerado o mapeamento 

cerebral bidimensional que representa o potencial de ativação nas bandas de frequência de 

theta, alpha, beta e gamma. Já na aba "plotar > propriedade dos canais" da mesma plataforma, 

foi gerado os dados numéricos que representavam o potencial de ativação de cada canal em 

cada faixa de frequência específica.   

Os dados numéricos extraídos do EEGLAB foram organizados em um banco de dados 

e analisados através programa SPSS (StatisticalPackage for the Social Science) for Windows, 

versão 20.0, contemplando a análise descritiva e comparativa da amostra. Para a composição 

do banco de dados do potencial de ativação, foram considerados os picos de ativação de cada 

faixa de frequência (theta, alpha, beta e gamma).  

No SPSS, foi realizada, primeiramente, a análise descritiva das variáveis demográficas 

e dos escores das escalas MEEM e EEB, apresentados por média e desvio padrão. As médias 

de potencial de ativação dos 14 canais em cada faixa de frequência também foram 

apresentados descritivamente, em gráficos de barra, para compreensão do comportamento do 

potencial de ativação entre os canais e entre as ondas de maneira simultânea.  

Para análise inferencial, foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S), visando 

verificar a normalidade dos dados. Para as variáveis que apresentaram distribuição normal foi 

realizado o teste t’Student de amostras dependentes, para as variáveis com distribuição não-

normal, foi realizado o teste de Wilcoxon. Ambos os testes objetivaram realizar a comparação 
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do potencial de ativação cerebral dos participantes no ambiente virtual com o potencial no 

ambiente real. Foi considerado neste estudo, intervalo de confiança de 95%. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Caracterização da amostra 

Participaram deste estudo 10 jovens saudáveis cujas características clínicas estão 

descritas na tabela 1. Conforme aleatorização, 06 participantes executaram a primeira tarefa 

em ambiente virtual e 04 participantes realizaram a primeira tarefa em ambiente real, 

considerando a exclusão 1 indivíduo durante o processamento. Dessa forma, dos 10 

participantes da pesquisa, 50% era do sexo masculino, 80% destro, todos já tinham executado 

algum jogo no Nintendo Wii e 80% não conheciam o jogo Basic Step. Além disso, os 

participantes apresentaram escore do MEEM com média de 28,4 pontos e na escala de 

equilíbrio de Berg, 55,80 pontos, indicando função cognitiva e equilíbrio satisfatórios. 

   

Tabela 1 Caracterização da amostra 

Variável  n % Média Desvio Padrão 

Idade  10 - 22,3 ± 2,75 

Sexo Masculino  5 50   

 Feminino 5 50   

Lateralidade Destro  8 80   

 Sinistro 2 20   

Contato prévio com 

o Wii 
Sim 10 -   

 Não 0 0   

Contato prévio com 

o jogo “Basic Step” 
Sim 2 20   

 Não 8 80   

MEEM   10 - 28,4 ±1,71 

EEB  10 - 55,8 ±0,63 

 

6.2. Potencial de ativação cerebral  

As figuras abaixo representam a comparação descritiva das médias de potencial de 

ativação cerebral captados por cada um dos 14 canais do EEG dentro do espectro das bandas 

de frequência theta (figura 8), alpha (figura 9), beta (figura 10) e gamma (figura 11) durante 

a execução das tarefas em ambiente real e virtual.  Dessa forma, essas figuras permitem a 

observação do comportamento simultâneo de todas as ondas cerebrais ao longo de todo o 

escalpo, bem como entre os ambientes real e virtual.  

A figura 8 evidencia pouca variabilidade no comportamento geral de theta ao longo 

dos canais entre os ambientes real e virtual, no entanto, observa-se uma tendência de maior 

predomínio de ativação desta onda em ambiente real em ambos os hemisférios cerebrais. 
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Considerando os canais ímpares aqueles acoplados no hemisfério esquerdo e os pares aqueles 

acoplados no hemisfério direito, observa-se que a ativação em ambiente real foi maior que o 

virtual nas regiões frontal (F4 e F8), fronto-central (FC6) e occipital (O2) no hemisfério direito 

e regiões frontal (F3), fronto-central (FC5), occipital (O1) e parietal (P7) no hemisfério 

esquerdo. Já no ambiente virtual, foi observado maior ativação na região ântero-frontal direita 

(AF4), frontal esquerda (F7) e temporal bilateralmente (T7 e T8).   

No contexto real, os hemisférios direito e esquerdo apresentaram o mesmo número de 

canais com valores de ativação maiores neste ambiente em detrimento do ambiente virtual. 

Ou seja, dos sete canais acoplados em cada hemisfério, quatro canais no hemisfério direito e 

quatro canais no hemisfério esquerdo foram mais ativados em ambiente real do que em 

ambiente virtual. Tal situação pode sugerir portanto, uma ausência predominância hemisférica 

durante a atividade em ambiente real na frequência de theta.   

Além disso, ao analisar o comportamento da ativação de todos os canais em ambos os 

ambientes, é possível evidenciar um pico de atividade de theta entre canais da região ântero-

frontal, frontal e fronto-central bilateralmente.  

 
Figura 8– Potencial de ativação cerebral na frequência de Theta. * p<0,05. 

 

  

Na figura 9 é possível observar que assim como na frequência de Theta, em Alpha 

também foi verificado um maior número de canais com maior ativação em ambiente real em 

detrimento do ambiente virtual. Neste sentido, evidencia-se que a ativação em ambiente real 

tende a ser maior do que a ativação em ambiente virtual nas regiões frontal (F4 e F8), fronto-

central (FC6), parietal (P8) e temporal (T8) no hemisfério direito. Em relação ao hemisfério 

esquerdo, foi observado que o ambiente real promoveu uma maior ativação nas áreas 

contralaterais correspondentes (F3, F7, FC5, P7 e T7), além do canal O1. 
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Esta ativação contralateral correspondente também foi observada nos dois únicos 

canais que apresentaram maior ativação em ambiente virtual - AF3 e AF4. Tal fato evidencia 

que além de ambos os hemisférios terem provocado maior ativação em ambiente real em 

praticamente a mesma quantidade de canais – cinco canais no hemisfério direito e seis canais 

no esquerdo - é provável que exista um padrão de ativação bilateral correspondente durante a 

execução da tarefa proposta na frequência de alpha.  

 

 

Figura 9 – Potencial de ativação cerebral na frequência de Alpha 

 

Na figura 10 é possível observar que na frequência de Beta existe um maior número 

de canais com intensidade de potencial de ativação maior em ambiente virtual do que em 

ambiente real, fato este que difere do observado nas frequências de theta e alpha. Nesta 

perspectiva, foi observado que a ativação em ambiente virtual foi maior do que a ativação em 

ambiente real nas regiões ântero-frontal (AF4), frontal (F8), fronto-central (FC6), parietal (P8) 

e temporal (T8) no hemisfério direito e ântero-frontal (AF3) e fronto-central (FC5), 

considerando o hemisfério esquerdo.   

Neste contexto, observa-se que além do ambiente virtual ter provocado maior ativação 

do que o ambiente real, o hemisfério direito apresentou um maior número de canais com 

valores de ativação maiores que o hemisfério esquerdo, fato este que difere do observado nas 

bandas de frequência de theta e alpha.  

Observa-se ainda no gráfico 3 que a região ântero-frontal, representada pelos canais 

AF3 e AF4 apresentaram maior ativação em ambiente virtual, enquanto parte da região frontal, 

representada pelos canais F3 e F4 apresentaram maior intensidade de ativação no ambiente 

real.  
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 Figura 10 – Potencial de ativação cerebral na frequência de Beta 

 

Na figura 11, ao comparar a intensidade de potencial entre ambientes real e virtual de 

todos os canais na frequência de gamma, observa-se que o ambiente virtual proporcionou 

maior intensidade de ativação em praticamente todos os canais quando comparado ao 

ambiente real, com exceção apenas dos canais que se referem às regiões fronto-centrais 

esquerda e direita (FC5 e FC6) que apresentaram maior ativação em ambiente real e o canal 

F4 que não apresentou variação quanto ao potencial de ativação entre os dois ambientes. 

 

 

Figura 11 - Potencial de ativação cerebral na frequência de Gamma. 

 

6.3. Comparação da ativação cerebral entre tarefa real e virtual. 

As tabelas 2 e 3 representam a análise estatística comparativa dos potenciais de 

ativação cerebral entre as tarefas realizadas em ambiente real e virtual. Na tabela 2 estão 
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descritas as variáveis que apresentaram distribuição normal e foi utilizado o teste t’Student de 

amostras dependentes para a comparação. Já a tabela 3 representa a análise comparativa 

realizada por meio do teste de Wilcoxon, uma vez que as variáveis não se apresentaram com 

distribuição normal.  

Dessa forma, após a análise inferencial, observou-se que não houve diferença 

estatística na maioria dos potenciais de ativação cerebral captados pelos canais de EEG entre 

a tarefa executada em ambiente real e virtual. Destaca-se como exceção, o potencial de 

ativação do canal O2 na faixa de frequência de Theta, no qual foi verificado que o ambiente 

real parece promover maior ativação deste canal do que o ambiente virtual (p<0,05).  

Estes resultados podem sugerir que as variações existentes na ativação cerebral em 

ambientes diferentes – real e virtual - podem não apresentar representatividade estatística 

considerando a amostra estudada nessa pesquisa. 

 

Tabela 2 - Potencial de ativação cerebral durante tarefa em ambiente real e virtual 

para variáveis com distribuição normal 

  Theta Alpha Beta Gamma 

  

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz)  

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz)  

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz)  

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz)  

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz)  

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Canais 
Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

Média ± 

DP   

AF3 12,86±3,02 12,74±6,91 9,75±1,94 11,21±5,79 8,19±2,38 9,79±6,04 3,37±4,39 5,09±3,77 

F7 13,63±3,88 16,02±8,86 12,86±3,72 11,37±5,18 11,26±1,74 8,91±4,40 5,32±3,80 6,35±3,94 

F3 9,37±3,41 8,40±3,26 8,48±2,11 7,44±4,07 6,88±1,37 6,69±3,61 2,81±3,32 3,76±4,48 

FC5 19,09±10,33 13,22±7,85 19,12±11,91 12,35±8,00 18,03±10,99 9,13±7,29 - - 

FC6 10,51±2,54 9,22±2,92 9,97±2,01 8,15±3,12 7,76±3,44 7,08±3,25 4,70±3,97 2,47±6,93 

F4 10,02±3,31 9,04±2,84 9,12±1,61 8,04±3,41 7,01±2,31 7,10±2,43 3,12±3,61 3,17±3,04 

F8 14,83±3,62 12,51±2,93 11,38±2,60 10,42±4,05 9,40±3,61 9,91±6,02 - - 

AF4 12,85±3,33 14,04±6,09 9,96±2,33 14,22±7,37 7,94±3,38 11,22±6,28 3,35±4,14 8,65±4,36 

P8 - - 12,36±5,42 8,38±3,31 9,47±1,92 9,84±9,10 4,85±3,56 7,30±6,53 

P7 8,54±3,53 6,60±3,75 7,83±2,51 6,95±2,70 6,19±3,54 5,65±4,72 3,31±3,77 3,78±3,82 

T7 - -  5,46±5.98 3,85±6,23 3,27±7,10 3,31±4,81 - - 

T8 - - 10,69±1,75 10,17±2,77 9,96±2,44 9,59±2,11 5,50±4,45 6,23±4,34 

O1 10,17±4,73 7,33±3,22 - - 7,86±4,76 5,25±2,60 - - 

O2 10,37±3,58* 7,81±2,03 9,43±1,90 9,53±2,69 7,99±3,58 8,55±3,81 3,46±3,23 6,14±8,31 

*p < 0,05 indicando estatisticamente que o potencial de ativação da tarefa real é maior que virtual. Os 

espaços representados por um “-“ indicam as variáveis que apresentaram distribuição não normal e serão 

apresentadas na tabela 3. 
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Tabela 3 - Análise estatística comparativa do potencial de ativação cerebral durante 

tarefa em ambiente real e virtual para variáveis com distribuição não normal 

  Theta Alpha Gamma 

  Real 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Real 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Virtual 

10*log 10 

(mV²/Hz) 

Canais 
Mediana 

(IQ 25-75%) 

Mediana 

(IQ 25-75%) 

Mediana 

(IQ 25-75%) 

Mediana 

(IQ 25-75%) 

Mediana 

(IQ 25-75%) 

Mediana 

(IQ 25-75%) 

FC5 
- - - - 7,62 

(4,24 - 23,37) 

4,85 

(0,04 - 12,08) 

F8 
- - - - 5,44 

(1,80 - 8,58) 

6,49 

(3,23 - 10,18) 

P8 
11,01 

(9,61-17,10) 

10,23 

(5,95-18,47) 

- - - - 

T7 
6,84 

(5,16-8,12) 

7,16 

(4,95 - 11,78) 

- - -0,22 

(-2,82- 4,42) 

0,48 

(-1,48 - 10,06) 

T8 
10,08 

(9,47 - 11,88) 

8,82 

(6,35 - 13,83) 

- - - - 

O1 
- - 8,85 

(6,45 - 10,50) 

8,98 

(5,48 - 10,63) 

2,84 

(-0,04 - 5,55) 

1,99 

(0,54 - 9,05) 

Os espaços representados por um “-“ indicam as variáveis que apresentaram distribuição normal e estão 

apresentadas na tabela 2. 
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7. DISCUSSÕES 

Os resultados analisados neste estudo foram apresentados em função da observação do 

comportamento do potencial de ativação cerebral contemplando as faixas de frequência theta, 

alpha, beta e gamma, em ambiente real e virtual. Logo, esta discussão será organizada em 

subtópicos abordando as variações descritivas e inferenciais observadas em cada faixa de 

frequência estudada, levando em consideração os ambientes real e virtual.  

A precisão sobre a caracterização da ativação cerebral em indivíduos saudáveis 

permite auxiliar diagnósticos neurológicos e, no âmbito da Reabilitação Neurológica, permite 

estabelecer o dinamismo da ativação cerebral acerca de ambientes terapêuticos diversos. Neste 

estudo, os voluntários foram submetidos a uma avaliação eletroencefalográfica durante a 

tarefa de subir e descer um degrau em ambiente virtual, representada pelo jogo Basic Step do 

Nintendo Wii, e a mesma tarefa em ambiente real.   

7.1. Theta 

A partir da análise descritiva do potencial de ativação cerebral, foram observadas 

algumas variações entre os ambientes que indicaram uma maior expressão de potencial de 

ondas theta em ambiente real do que virtual. Além disso, foi observado que as ondas theta 

apresentaram um padrão geral de comportamento de ativação que evidencia um pico de 

ativação na região frontal com maior intensidade em ambiente real. Estes resultados 

corroboram com aqueles encontrados por Baumeister e colaboradores (2010), que 

evidenciaram uma maior ativação de ondas theta na região frontal durante a prática de golf 

em ambiente real quando comparado a mesma prática em ambiente virtual31.  

Sabe-se que as ondas theta têm sido relacionadas a atividades que exigem um foco 

atentivo mantido em tarefas cognitivas e sensório-motoras31. Segundo os mesmos autores, 

este resultado pode refletir que o ambiente real parece demandar maior foco atentivo do que 

o ambiente virtual, uma vez que, considerando que a tarefa real seja conhecida e praticada 

rotineiramente pelos participantes, os mesmos já conhecem o nível de concentração e atenção 

necessários para recrutar informações sensoriais capazes de direcionar a execução de 

determinada tarefa motora. Em contrapartida, as características inerentes do ambiente virtual 

podem fazer com que o indivíduo não apresente a mesma habilidade de selecionar 

informações que são relevantes para execução de uma tarefa neste ambiente.  

Além disso, por ser tratar de um ambiente novo, a RV pode fazer com que o indivíduo 

não tenha referência sobre a intensidade de atenção e demanda cognitiva que deve ser imposta 

para o sucesso na execução do jogo, podendo então provocar uma maior necessidade de 
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ativação da região pré-frontal do que a região frontal, conforme observado neste estudo.  Faz-

se necessário ressaltar que, dentre outras funções, a região pré-frontal é responsável pela 

iniciativa de fazer um planejamento para a execução de um determinado movimento por meio 

da sua capacidade de tomada de decisão45. Desta forma, considerando a faixa de frequência 

de theta, é possível que, a maior ativação dos canais que se referem à região pré-frontal direita 

(AF4), em ambiente virtual em detrimento do real seja provocado por uma demanda cognitiva 

de intensidade ainda desconhecida, porém necessária ao indivíduo para que ocorra o 

planejamento da tomada de decisão que irá culminar no movimento exigido pelo jogo. 

Ademais, a maior ativação de theta nas regiões frontal e fronto-central no ambiente real 

observada a partir dos canais FC5, FC6, F3, F4 e F8 reforça a evidência de controle cognitivo 

para a execução desta tarefa em ambiente real.  

Van Driel e colaboradores (2015) descreveram como controle cognitivo um conjunto 

de capacidades mentais que preconizam otimizar o comportamento durante situações de 

competições de múltiplas respostas para atingir uma determinada meta. Dessa forma, é 

possível que áreas cerebrais responsáveis pelo controle emocional estejam envolvidas neste 

processo. Estudos mostram que a atividade de theta presente na região frontal é gerada pelo 

córtex cingulado - envolvido na mediação de respostas afetivas e essencial para as emoções 

do ser humano46-47-48. Anatomicamente, o córtex cingulado posiciona-se de forma estratégica 

entre estruturas límbicas e corticais49 para poder integrar aspectos emocionais e cognitivos a 

partir de um circuito de atenção que regula ambos os aspectos.  

Nesta perspectiva, a íntima interligação anatômica existente entre o córtex cingulado 

e áreas corticais e subcorticais sugere que o evidente potencial de ativação de theta frontal em 

detrimento das demais áreas ocorre quando a tarefa exige um controle cognitivo para sua 

execução47, ou seja, a ativação de theta em áreas mais distantes pode ser minimizada pelo 

aumento da atividade desta onda na região frontal.  

No contexto real, embora a tarefa fosse executada sem pistas visuais ou auditivas, é 

possível que o controle cognitivo seja caracterizado a partir da detecção e autocorreção de 

erros ao longo da tarefa para que o sequenciamento correto não fosse comprometido. Neste 

sentido, segundo Bush e colaboradores (2000), é provável que o córtex cingulado, em especial, 

sua porção anterior, seja também, a região cerebral responsável pela detecção e correção de 

erros50. Esta informação torna-se relevante para este estudo uma vez que, embora as tarefas 

em ambiente real e virtual apresentem características distintas no que diz respeito a estímulos 

e feedbacks, a semelhança das características motoras das tarefas pode ter provocado um 

comportamento de theta pouco variável entre os ambientes, no que diz respeito a áreas 

cerebrais e canais de EEG ativados.  
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Isto posto, estes resultados corroboram com Cohen (2011) que preconiza a ideia de 

que o córtex frontal é um ponto de apoio para os processos de controle cognitivo, e pode 

interagir com múltiplos sistemas cerebrais envolvidos no processamento motor, sensorial, 

emocional e social para adaptar o comportamento de acordo com as metas ou feedbacks 

intrínsecos ou extrínsecos51.   

Com relação a análise inferencial, a região occipital direita (O2), na faixa de frequência 

de theta, foi a única que apresentou diferença estatística quanto à sua ativação considerando 

os dois tipos de ambientes, evidenciando que o ambiente real proporcionou um maior 

potencial de ativação desta região do que o ambiente virtual. No entanto, faz-se necessário 

destacar que, dentre as características inerentes ao jogo virtual utilizado, destaca-se a presença 

do feedback visual de forma contínua ao longo do jogo. Já a tarefa executada no ambiente real 

não ofereceu feedback visual ao longo de sua execução.  

Este resultado pode estar relacionado ao que Ehinger e colaboradores (2014) 

propuseram, no sentido de que, embora se tenha conhecimento da importância da integração 

multissensorial contínua para navegação e reconhecimento espacial durante tarefas 

funcionais, a capacidade visual é caracterizada como uma importante via sensorial para o 

processamento de informações espaciais, mesmo quando não se tem um estímulo visual 

direto52. Assim, partindo deste conceito, estar exposto em ambiente virtual não implica 

obrigatoriamente em maior ativação da região occipital, considerando suas características 

sensoriais visuais, haja vista que seja possível que a integração de outros sistemas sensoriais 

que estavam presentes na tarefa em ambiente real, como por exemplo, sistema de vias 

auditivas e proprioceptivas, possam ter provocado um padrão de ativação na região occipital 

mesmo sem um estímulo visual direto intrínseco à tarefa. 

7.2. Alpha  

No que diz respeito à atividade de Alpha, foi observado que o ambiente real provocou 

uma maior ativação de canais do que o ambiente virtual, além disto, verificou-se pouca 

variação no que diz respeito a comparação da ativação do hemisfério direito em relação ao 

esquerdo no ambiente real.   

Estudos trazem que é possível ocorrer a detecção de alpha em vários canais de EEG 

uma vez que esta onda a atua com o objetivo de otimizar o controle de processamentos 

conflitantes, sendo então fundamental para o processo de aprendizagem, memória de trabalho, 

inibição voluntária de programas motores53 e processamento de informação somatossensorial. 

Dessa forma, partindo da premissa que a tarefa em ambiente real proposta nesta pesquisa 

envolvia ritmo, planejamento e sequenciamento de movimentos bilaterais é possível que o 
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comportamento pouco variável de alpha nos diferentes canais considerando os dois 

hemisférios seja justificado pela complexidade cognitiva da tarefa e a necessidade de manter 

um foco atentivo para executá-la conforme abordado na sessão sobre theta. Além disso, assim 

como em theta, a região pré-frontal foi a única a apresentar maior potencial de ativação em 

ambiente virtual do que em ambiente real.  

Nesta perspectiva, Kim e colaboradores (2013) relataram em seu estudo que alpha 

geralmente está relacionada a tarefas de demanda cognitiva confortável e a intensidade de seu 

potencial diminui conforme a demanda cognitiva da tarefa aumenta15. Esta informação reforça 

a ideia de que haja um menor esforço cognitivo para executar a tarefa em ambiente real em 

comparação com o virtual, uma vez a demanda cognitiva necessária para a prática da tarefa 

real já seja de conhecimento do indivíduo. Assim, espera-se nesta situação que a atividade de 

alpha seja mais evidente durante a tarefa em ambiente real do que virtual, fato este verificado 

neste estudo.  

Vogt e colaboradores (2015), avaliaram a capacidade de engajamento da RV a partir 

de meios de imersão diferentes e a sua relação com a execução de uma determinada tarefa 

motora associada. Foi observado que o grupo que realizou o exercício associado ao ambiente 

virtual apresentou maior ativação de alpha quando comparados ao grupo controle – imersos 

no mesmo ambiente virtual sem a prática de exercício real associado54. Dessa forma, embora 

a literatura não aborde a atividade de alpha a demandas motoras específicas, tal fato parece 

evidenciar, no presente estudo, a existência de uma possível execução automática da tarefa 

motora proposta devido a facilidade em executar a tarefa em ambiente real (subir degrau). 

Este embasamento justificaria a maior ativação de alpha em ambiente real do que virtual, 

observada neste estudo.  

7.3. Beta 

Além da demanda cognitiva existente nas duas tarefas da pesquisa, a atividade motora 

de membros inferiores esteve presente de forma contínua durante toda execução destas tarefas. 

Nesse sentido, a ativação de beta observada de modo pouco variável nos diferentes canais 

entre os dois ambientes pode ser justificada pelo fato desta onda está geralmente envolvida 

com o sistema motor, principalmente no controle, a nível cortical, das respostas deste 

sistema55.  

A literatura também aborda a relação da atividade de Beta com tarefas que envolvem 

alta concentração e esforço cognitivo, ou a percepção consciente de movimentos corporais15. 

Além disso, Pfurtscheller e colaboradores (2000) ressaltaram a ativação desta banda de 

frequência durante práticas que envolviam a observação da ação56.  
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Neste contexto, sugere-se que com a criação do avatar, que reproduz o movimento 

executado pelo jogador no ambiente virtual, a RV pode ser caracterizada como uma 

ferramenta que promove uma observação interativa dos movimentos executados pelo 

usuário30. Assim, essa observação interativa pode justificar a maior prevalência de ativação 

de Beta verificada na tarefa virtual em comparação ao ambiente real, uma vez que a constante 

tentativa de ajuste do movimento pode aumentar o nível de demanda cognitiva do indivíduo15 

que executa uma tarefa em ambiente virtual.  

Este resultado torna-se relevante ao relacioná-lo com o observado na faixa de 

frequência de alpha. Sabe-se que quanto maior o esforço neuro-cognitivo imposto por uma 

tarefa, maior é a intensidade do potencial de ativação de beta e menor o potencial de ativação 

de alpha57. Este conceito pôde ser observado neste estudo, haja vista que o ambiente virtual 

provocou maior ativação de ondas beta e uma menor ativação de ondas alpha, reforçando a 

premissa de que o ambiente virtual requer de seus usuários um maior esforço cognitivo do que 

o ambiente real.  

Além do maior potencial de ativação de beta ter sido verificado em ambiente virtual, 

observou-se ainda que este ambiente provocou maior ativação do hemisfério direito em 

detrimento do esquerdo. Do ponto de vista funcional, os hemisférios cerebrais não são 

simétricos. Sabe-se que o hemisfério esquerdo geralmente está relacionado à linguagem, 

memória verbal e funções analíticas. Já o hemisfério direito, relaciona-se com habilidades 

artísticas, percepção de relações espaciais e atenção visuoespacial45,58. 

Considerando o ambiente virtual, um estudo proposto por Bagesteiro e colaboradores 

(2006) apontaram, a partir de uma análise cinemática, que a percepção e o processamento de 

informações sensoriais de um indivíduo podem variar quando o mesmo é exposto a este tipo 

de ambiente. Além disso, também pode ocorrer alteração na percepção da posição corporal no 

espaço que é resultado da integração e interpretação de múltiplos componentes sensoriais, 

especialmente o visual. Estas variações podem afetar a capacidade do indivíduo de estimar 

distâncias e forças dentro do ambiente virtual59. Embora o estudo de Bagesteiro não tenha 

realizado uma avaliação do ponto de vista cortical, seus achados permitem considerar a 

relação entre as funções do hemisfério direito (percepção de relações espaciais e atenção 

visuoespacial) e as demandas do ambiente virtual, o que poderia justificar a predileção da 

ativação do hemisfério direito neste ambiente.     

Em uma perspectiva de aprendizagem motora, tem sido observado que durante etapas 

iniciais do processo de aprendizagem, observa-se uma predominância de ativação do 

hemisfério direito em comparação com o esquerdo e conforme a tarefa é aprendida, a ativação 

do hemisfério direito diminui em relação ao esquerdo23.  Assim, embora este estudo não 
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aborde a análise do aprendizado motor, parece que a análise transversal do comportamento 

cerebral observado durante a prática de tarefa em ambiente virtual se assemelha àquela 

observada em fases iniciais do processo de aprendizagem. Tal fato evidencia que o ambiente 

virtual promove maior esforço cognitivo do que o real por se tratar de um ambiente novo e 

enriquecido de estímulos, assim como observa-se em indivíduos em processo de 

aprendizagem de uma determinada tarefa nova.    

Somado a este fato, evidencia-se que o potencial de ativação das ondas de frequência 

mais baixas (theta e alpha) apresentaram-se sem uma predominância hemisférica no ambiente 

virtual. Esta informação pode ser justificada a partir de estudos que abordam que a assimetria 

de ativação hemisférica pode ocorrer em diferentes estágios de processamento cognitivo e 

pode haver uma variação nesta ativação com o decorrer do processamento de um determinado 

estímulo60. Dessa forma, reforça-se a ideia de que no ambiente virtual, o esforço cognitivo, 

observado a partir da alta ativação de ondas beta, provoca maior ativação do hemisfério 

cerebral direito, juntamente com a manutenção da ativação de ondas theta e alpha sem 

predileção hemisférica para fins de priorizar a execução de funções do hemisfério direito, 

necessárias para a execução de uma tarefa em um ambiente virtual.   

 Ademais, ao comparar áreas específicas, foi observado que os canais ântero-frontais 

esquerdo e direto (AF3 e AF4) apresentaram uma baixa ativação em ambiente real, ao passo 

que os canais frontais esquerdo e direito (F3 e F4) apresentaram uma baixa ativação em 

ambiente virtual.  

Este resultado pode estar relacionado ao fato dos canais F3 e F4 captarem a atividade 

elétrica a partir do córtex pré-motor esquerdo e direito, respectivamente, cujas funções 

envolvem estratégias motoras e organização de sequência motora61. Neste sentido, esta função 

se torna mais evidente na tarefa real, uma vez que o participante não utiliza pistas visuais ou 

auditivas. Já os canais AF3 e AF4 captam a atividade elétrica do córtex pré-frontal, que está 

relacionado, dentre outras funções, com atenção e memória de trabalho. Essas características 

são melhores observadas no ambiente virtual, uma vez que o voluntário precisava manter-se 

sempre com foco atentivo nas dicas visuais de lateralidade para poder obter um 

sequenciamento do jogo visando subir e descer o estepe no ritmo proposto.  

7.4. Gamma 

No que diz respeito ao potencial de ativação de gamma, foi observada maior ativação 

durante a execução da tarefa em ambiente virtual, assim como em beta.  

Alguns estudos têm abordado que a atividade de gamma aumenta quando o estímulo 

visual está presente, e principalmente se este estímulo é relevante para a tarefa em execução62. 
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Neste sentido, os resultados encontrados reforçam a importância do estímulo visual na 

performance de uma tarefa em ambiente virtual. No jogo utilizado nesta pesquisa, o usuário 

recebia estímulos visuais para orientar o sequenciamento das ações de cada membro e 

feedbacks tanto visuais quanto auditivos para indicar a qualidade da execução da tarefa. 

Do mesmo modo, a atividade de gamma também está envolvida em processos 

cognitivos, na integração de fatores proprioceptivos, temporal e espacial, bem como na 

memória. Dessa forma, o aumento de sua intensidade de ativação tem sido relacionada a 

processos sensório-motores durante a execução de tarefas que envolvam discriminação visual 

e preparação motora64. Partindo da premissa de que o ambiente virtual apresenta-se 

enriquecido de estímulos que têm como fim a execução de uma tarefa motora, tais 

considerações justificariam a maior ativação de ondas gamma em ambiente virtual em 

comparação com o real.  

Entretanto, no que diz respeito a região fronto-central esquerda e direita (FC5 e FC6), 

estas foram as únicas que, na faixa de frequência de gamma, apresentaram-se com maior 

ativação em ambiente real. Faz-se necessário reforçar que a atividade elétrica captada pelos 

canais FC5 e FC6 originam-se principalmente do córtex motor primário63, áreas responsáveis 

pela execução de movimentos que são planejados pelas áreas motoras secundárias45. Assim, 

é possível que a tarefa em ambiente real promova um padrão de comportamento que requer 

uma maior ativação dos canais FC5 e FC6 neste ambiente, haja vista que a tarefa de subir e 

descer um degrau já é conhecida pelo indivíduo e possivelmente exige uma maior demanda 

de ativação de áreas responsáveis pela execução do movimento do que de áreas de 

planejamento do mesmo.  

7.5. Considerações Gerais  

Muito embora tenha sido observado algumas distinções no comportamento do 

potencial de ativação entre os ambientes real e virtual, a análise inferencial realizada mostrou 

que, estatisticamente, apenas o canal O2 na faixa de frequência de theta mostrou-se 

significativo, indicando maior ativação em ambiente real do que o virtual. Os demais canais 

não apresentaram variação estatística do potencial de ativação ao comparar os dois ambientes. 

É possível que o número amostral utilizado neste estudo não tenha sido suficiente para 

caracterizar tais distinções, ou ainda, é possível que o cérebro jovem e sem histórico de lesões 

neurológicas se comporte de forma semelhante quando exposto a ambientes variados.  

Assim, ambos os ambientes parecem ser capazes de induzir comportamentos corticais, 

porém as variações observadas podem ter caráter tarefa-específica, conforme observa-se em 
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termos de sistema periférico possivelmente advindo das caraterísticas sensório-motoras e 

cognitivas inerentes às tarefas executadas.  
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8. CONCLUSÃO 

Conclui-se com este estudo que o comportamento do potencial de ativação das ondas 

theta, alpha, beta e gamma observado durante a execução de uma tarefa motora apresenta-se 

de forma variável em função do ambiente que o indivíduo está sendo exposto - real ou virtual.  

Assim, é provável que executar uma tarefa motora de rotina diária em ambiente real 

ocasione uma ativação maior de ondas de baixa frequência (theta e alpha), ao passo que 

executar essa mesma tarefa em ambiente virtual ocasiona uma ativação maior de ondas de 

frequências mais altas (beta e gamma). Além disto, no que diz respeito ao ambiente virtual, 

houve uma predominância de ativação do hemisfério direito.  

Dessa forma, considerando a possibilidade da execução das tarefas de ambos os 

ambientes realizadas neste estudo em planos de tratamento fisioterapêutico, os resultados 

observados reforçam a importância da compreensão dos princípios neurológicos envolvidos 

na terapia baseada na RV. Além disso, partindo das variações de padrão de ativação cerebral 

observadas entre os ambientes real e virtual, ressalta-se a implementação de estudos futuros 

que promovam embasamento para critérios na tomada de decisão clínica de forma que, a 

escolha do ambiente terapêutico (real ou virtual) seja de acordo com as áreas cerebrais que se 

objetiva ativar. 
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10. APÊNDICES 

10.1. APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

CORTICAL DURANTE TAREFA FUNCIONAL DE MEMBROS INFERIORES EM 

AMBIENTE VIRTUAL E REAL, que é coordenada pelo mestrando Thaiana Barbosa Ferreira 

Pacheco. 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 investigar a atividade cerebral de um indivíduo durante uma tarefa funcional de 

subir e descer um degrau em ambiente real e virtual por meio do videogame Nintendo Wii® em sessão 

única com duração máxima de 20 minutos aplicada a adultos jovens saudáveis. Os resultados desta 

pesquisa poderão contribuir para um melhor entendimento do funcionamento fisiológico e dinâmica 

cerebral. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

avaliação fisioterapêutica, responder questionários, teste de cognição (perguntas sobre orientação 

geral), teste de equilíbrio (posturas simples do dia-dia), avaliação da atividade 

cerebral(eletroencefalograma) e exercício de subir e descer a balança do Wii® e também um degrau 

real. Os riscos envolvidos com sua participação são pequenos e inerentes à atividade física, como: mal-

estar, dispneia, tontura, e desestabilização postural. Contudo, podem ainda ser reduzidos através das 

seguintes providências: a tarefa de subir e descer um degrau ocorrerá dentro dos critérios de segurança 

previstos pela fisiologia do exercício e em laboratório devidamente adaptado no interior do 

departamento de fisioterapia, quanto ao 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 

avaliação. Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: noções sobre sua condição de 

saúde atual quanto a sua função cerebral, uma vez que a pesquisa proposta trata-se da utilização de um 

moderno recurso avaliativo com evidência demonstrada na investigação do desempenho cerebral. 

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 
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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)9851-9745. 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)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

CORTICAL DURANTE TAREFA FUNCIONAL DE MEMBROS INFERIORES EM AMBIENTE 

VIRTUAL E REAL”. 

Participante da pesquisa: 

________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

________________________________________ 

THAIANA BARBOSA FERREIRA PACHECO 

CREFITO 156900-F   

Endereço: Rodovia BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de 

Fisioterapia, CEP: 59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)9841-9745. 

 

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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10.2. APÊNDICE 2 – Questionário de investigação sócio-demográfico. 

DATA DA AVALIAÇÃO: ______/_______/_______ 

Avaliador responsável: ____________________________________ 

 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

DN:  Idade:    Sexo: 

Religião     Estado civil:   Filhos: 

Escolaridade:                                                         

Endereço:                                        Telefones para contato:  

 

2. DADOS CLÍNICOS: 

Faz uso de medicação (  ) sim (  ) não  Especifique:      

Faz uso de medicação psicotrópica? (    )sim    (    )não 

Lateralidade: (  ) destro(  )sinistro( )ambidestro 

Realiza qualquer tratamento com realidade virtual.  (    )sim    (   )não  

Possui Marca-passo (    )sim    (   )não;  

Fotossensibilidade (    )sim    (   )não;  

Labirintite ou outras vestibulopatias (    )sim    (   )não;  

Histórico de Lesões cerebrovasculares (    )sim    (   )não,  

Histórico de doenças cardiorrespiratórias (    )sim    (   )não;  

Epilepsia fótica (    )sim    (   )não  

Outras desordens de ordem neurológica ou musculoesqueléticas (    )sim    (   )não 

(especifique)  

Déficit visual não corrigido (    )sim    (   )não,  

Lesões dermatológicas no couro-cabeludo (    )sim    (   )não. 

Já teve alguma experiência com Nintendo Wii? (    )sim    (   )não 

Já teve alguma experiência com o jogo Basic Step? (    )sim    (   )não 

Quando foi a última vez que você jogou o jogo Basic Step? (   )esta semana                (   ) há 

duas semanas  (    )há 1 mês (   )entre 01 e 04 meses   (   ) há mais de 4 meses. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO I - Functional Ambulatory Category (FAC) 

 CATEGORIAS DE DEAMBULAÇÃO FUNCIONAL: 

NÍVEL  

0 Incapaz de andar ou que necessita de ajuda de 2 terapeutas   

1 Necessidade de suporte contínuo de uma pessoa para carregar o sujeito e 

manter seu equilíbrio ou coordenação 
 

2 Dependência contínua ou intermitente de outra pessoa para ajudar no 

equilíbrio ou coordenação 
 

3 Necessidade apenas de supervisão verbal. Precisam de alguém ao lado para 

ganhar confiança 
 

4 Move-se de forma independente, mas necessita de ajuda para subir degraus 

ou em piso irregular 
 

5 Independente na locomoção (incluindo subir degraus)  
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11.2. ANEXO II – Mini-exame do estado mental 

Paciente: ____________________________ Idade:_______ 

Data de avaliação: __________   Avaliador: ______________________ 

 

Orientação 

Dia da Semana (1 ponto)      ( ) 

Dia do Mês (1 ponto)       ( ) 

Mês (1 ponto)        ( ) 

Ano (1 ponto)        ( ) 

Hora aproximada (1 ponto)      ( ) 

Local específico (andar ou setor) (1 ponto)    ( ) 

Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)   ( ) 

Bairro ou rua próxima (1 ponto)     ( ) 

Cidade (1 ponto)       ( ) 

Estado (1 ponto)       ( ) 

Memória Imediata 

Fale três 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 (93,86,79,72,65) 

(1 ponto para cada cálculo correto)     ( ) 

Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 

(1 ponto por palavra)       ( ) 

Linguagem 

1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)   ( ) 

2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)   ( ) 

3) Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão” (3 

pontos)        ( ) 

4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)   ( ) 
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5) Escrever uma frase (1 ponto)     ( ) 

6) Copiar um desenho (1 ponto)     ( ) 

Escore: ( / 30) 

 

ESCREVA UMA FRASE 

COPIE O DESENHO 
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11.3. ANEXO III – Escala de Equilíbrio de Berg 

1. Posição sentada para posição em pé 

Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar. 

 ( 4) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente 

 ( 3 ) capaz de levantar-se independentemente utilizando as mios 

 ( 2 ) capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas 

 ( 1 ) necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se 

 ( 0 ) necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 

2. Permanecer em pé sem apoio 

Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar. 

 ( 4 ) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 

 ( 3 ) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão 

 ( 2 ) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

 ( 1 ) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

 ( 0 ) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número total de 

pontos para o item número 3. Continue com o item número 4. 

3. Permanecer sentado sem apoio nas costas ,mas com os pés apoiados no chão ou num 

banquinho 

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados por 2 

minutos. 

 ( 4 ) capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por l minutos 

 ( 3 ) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão 

 ( 2 ) capaz de permanecer sentado por 30 segundos 

 ( 1 ) capaz de permanecer sentado por 10 segundos 

 ( 0 ) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos 

4. Posição em pé para posição sentada 

Instruções: Por favor, sente-se. 

 ( 4 ) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 

 ( 3 ) controla a descida utilizando as mios 

 ( 2 ) utiliza a pane posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida 

 ( 1 ) senta-se independentemente, mas tem descida sem controle 

 ( 0 ) necessita de ajuda para sentar-se 

5. Transferências 

Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra para uma 

transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma cadeira com apoio de 
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braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. Você poderá utilizar duas cadeiras 

(uma com e outra tem apoio de braço) ou uma cama e uma cadeira. 

 ( 4 ) capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos 

 ( 3 ) capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos 

 ( 2 ) capaz de transferir-se seguindo orientações verbais c/ou supervisão 

 ( 1 ) necessita de uma pessoa para ajudar 

 ( 0 ) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa com 

segurança 

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 

Instruções: Por favor fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 

 ( 4 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 

 ( 3 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 

 ( 2 ) capaz de permanecer em pé por 3 segundos 

 ( 1 ) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-

se em pé 

 ( 0 ) necessita de ajuda para não cair 

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 

Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 

 ( 4 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l minuto 

com segurança 

 ( 3 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l minuto 

com supervisão 

 ( 2 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 

segundos 

 ( 1 ) necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés 

juntos durante 15 segundos 

 ( 0 ) necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição 

por 15 segundos 

8. Alcançar a frente com o braço entendido permanecendo em pé 

Instruções: Levante o braço a 90o. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais longe 

possível. (O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o braço estiver 

a 90o. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. A medida a ser 

registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar quando o paciente se inclina para 

frente o máximo que ele consegue. Quando possível, peça ao paciente para usar ambos os 

braços para evitar rotação do tronco). 

 ( 4 ) pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança 

 ( 3 ) pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança 

 ( 2 ) pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança 

 ( 1 ) pode avançar à frente, mas necessita de supervisão 

 ( 0 ) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé 
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Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 

 ( 4 ) capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança 

 ( 3 ) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão 

 ( 2 ) incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o 

equilíbrio independentemente 

 ( 1 ) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando 

 ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto 

permanece em pé 

Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima, do seu ombro esquerdo 

sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. O examinador poderá 

pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente para estimular o movimento. 

 ( 4 ) olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso 

 ( 3 ) olha para trás somente de um lado o lado contrário demonstra menor distribuição 

do peso 

 ( 2 ) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 

 ( 1 ) necessita de supervisão para virar 

 ( 0 ) necessita, de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

11. Girar 360 graus 

Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se completamente ao 

redor de si mesmo em sentido contrário. 

 ( 4 ) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou mãos 

 ( 3 ) capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos ou 

menos 

 ( 2 ) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 

 ( 1 ) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 

 ( 0 ) necessita de ajuda enquanto gira 

12. Posicionar os pés alternadamente ao degrau ou banquinho enquanto permanece em 

pé sem apoio 

Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada pé 

tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes. 

 (4) capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8 

movimentos em 20 segundos 

 ( 3 ) capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em 

mais que 20 segundos 

 ( 2 ) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 

 ( 1 ) capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda 

 ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 
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Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente á frente do outro na 

mesma linha se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente do 

outro pé e levemente para o lado. 

 (4) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e 

permanecer por 30 segundos 

 ( 3 ) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado. 

Independentemente e permanecer por 30 segundos 

 ( 2 ) capaz de dar um pequeno passo, independentemente. e permanecer por 30 

segundos 

 ( 1 ) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos 

 ( 0 ) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 

14. Permanecer em pé sobre uma perna 

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar. 

 ( 4 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 10 

segundos 

 ( 3 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 segundos 

 ( 2 ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 3 ou 4 

segundos 

 ( 1 ) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora 

permaneça em pé independentemente 

 ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

( ) Escore Total (Máximo = 56) 


