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RESUMO 

Introdução: Aprendizagem motora e a neuroplasticidade estão sendo cada vez mais inseridos 

na prática clínica, principalmente na reabilitação das sequelas motoras causadas por um 

Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nesse âmbito, está a Realidade Virtual, que simula o 

ambiente do mundo real e que baseia-se no pressuposto de que o conhecimento ou habilidade 

adquirida em um mundo virtual será transferida para o mundo real. Contudo, sabe-se pouco 

sobre o grau de fidelidade dos padrões de movimento e ativação neural entre uma habilidade 

realizada em ambiente real e virtual. Objetivo: Realizar uma análise comparativa da atividade 

cerebral e motora durante o jogo de dardos no ambiente real e virtual em pacientes com AVC. 

Metodologia: Participaram do estudo 2 pacientes com AVC, sendo 1 com lesão cerebral à 

direita e 1 à esquerda e 2 indivíduos saudáveis pareados com os pacientes de acordo com 

sexo, idade, escolaridade e membro superior que realizou a habilidade. Os participantes  

realizaram o jogo de lançar dardos em ambiente virtual (XBOX Kinect) e real (jogo de dardo 

profissional), cuja ordem foi escolhida de forma aleatória. O lançamento de dardos constou de 

15 repetições, divididas em 3 blocos de 5, e o lançamento foi realizado pelo MS parético do 

paciente e o membro pareado do saudável. Durante a execução da tarefa foram realizadas a 

análise cinemática, por meio do Qualisys Motion Capture System e a análise da ativação 

neural, por meio do Emotiv EPOC
®
. Os dados foram analisados através do teste t’Student 

Resultados: A análise do desempenho, através do percentual de acertos, mostrou diferença 

significativa entre os jogos virtual e real (p< 0,0001), com melhor percentual de acertos no 

jogo virtual. Quanto ao padrão de ativação cerebral verificou-se que as áreas mais ativadas 

foram o córtex motor primário direito e o córtex parietal direito, em ambos os jogos. A análise 

cinemática mostrou maior angulação do cotovelo durante o jogo de dardos real. Conclusão: 

Os jogos de dardos real e virtual são semelhantes quanto a ativação do córtex motor primário 

e somatossensorial direitos, podendo proporcionar reorganização funcional das redes neurais 

nessas áreas, e diferem quanto a atividade motora e o desempenho motor, onde a maior 

angulação de cotovelo foi encontrada no dardo real e o melhor desempenho motor no dardo 

virtual, sendo necessária a avaliação clínica criteriosa dos pacientes, a fim de direcionar a 

aplicação do jogo e do ambiente ao objetivo do tratamento. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Realidade Virtual, EEG, Fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: Motor learning and neuroplasticity are increasingly being included in clinical 

practice, particularly in the rehabilitation of motor sequelae caused by a stroke. In this 

context, is the Virtual Reality, which simulates the environment of the real world and that is 

based on the assumption that the knowledge and skills acquired in a virtual world will be 

transferred to the real world. However, little is known about the degree of fidelity of 

movement patterns and neural activation between a skill performed in real and virtual 

environment. Objective: To compare the brain and motor activity during the game of darts in 

the real and virtual environment in stroke patients. Methodology: The study included 2 

patients with stroke, 1 with brain injury to the right and 1 to the left and 2 healthy subjects 

matched with patients according to sex, age, education and arm that held the skill. Participants 

performed the game of throw darts in a virtual environment (XBOX Kinect) and real 

(professional dart game), whose order was chosen randomly. The launch of darts consisted of 

15 repetitions, divided into 3 blocks of 5, and the launch was carried out by MS paretic 

patients and matched healthy member. During task execution were carried out kinematic 

analysis through Qualisys Motion Capture System and the analysis of neural activation, 

through the Emotiv EPOC®. Data were analyzed using the test results t'Student: Results: The 

performance review by the percentage of correct answers, showed a significant difference 

between the virtual and real games (p <0.0001), with better percentage of success in the 

virtual game. Regarding the pattern of brain activation was found that the more activated 

areas were right cortex primary motor and the right parietal cortex in both games. Kinematic 

analysis showed greater angle of the elbow during the actual darts game. Conclusion: The 

games of real and virtual darts are similar in activation of the primary motor cortex and 

somatosensory rights and can provide functional reorganization of neural networks in these 

areas, and differ in motor activity and motor performance, where most elbow angle was found 

in real dart and the best engine performance in virtual dart, requiring careful clinical 

evaluation of patients in order to direct the application of the game and the environment to the 

goal of treatment. 

 

Keywords: Stroke, Virtual Reality, EEG, Physiotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é causado pela interrupção do suprimento 

sanguíneo ao cérebro, resultante de rupturas de vasos sanguíneos ou bloqueio arterial, levando 

a danos no tecido cerebral, pela perda da oferta de oxigênio e nutrientes. Os efeitos de um 

AVC dependem de qual parte do cérebro está lesada e o quão severamente ela foi afetada, 

podendo resultar em morte súbita ou no aparecimento de sequelas motoras e cognitivas
1
.  

O AVC é a principal causa de incapacidade a longo prazo entre os adultos, com até 

50% dos sobreviventes apresentando déficits sensório-motores residuais
2
; dentre eles a 

paresia da extremidade superior está entre a mais significante e persistente deficiência física 

após o AVC e representa uma barreira crítica para a independência funcional
3
. Esta sequela é 

resultante das mudanças plásticas no tecido neural destes indivíduos, como resultado da 

excitabilidade diminuída e do não uso dos membros afetados após a injúria, culminando na 

redução da representação cortical destas áreas. Esta adaptação está diretamente relacionada à 

neuroplasticidade, a qual demonstra a capacidade de modificação do sistema nervoso, 

especialmente a dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente, sendo um conceito 

amplo que se estende desde a resposta a lesões traumáticas destrutivas até as sutis alterações 

resultantes dos processos de aprendizagem e memória
4-6

.  

Desse modo, a recuperação motora do membro superior em pacientes com AVC é uma 

meta importante da reabilitação
7,8

, e depende da reorganização neural, da aprendizagem ou 

reaprendizagem de habilidades motoras específicas e da formação de novos programas e 

esquemas motores, a fim de fornecer ao Sistema Nervoso Central (SNC) meios de se adaptar 

as inúmeras perturbações ofertadas pelo ambiente e pelas tarefas, fazendo com que os 

pacientes possam responder de forma satisfatória às demandas da vida diária
9
.   

No campo da reabilitação do AVC, a aprendizagem motora e todos os processos 

subjacentes a ela têm recebido bastante atenção. A aprendizagem de habilidades motoras é 

particularmente atraente, já que o aumento da performance sensório-motora induzida pela 

prática apoia o desenvolvimento de novas aptidões (habilidades), que fornecem a flexibilidade 

necessária para se adaptar às novas condições
10

.  

Por isso, várias intervenções terapêuticas têm sido buscadas a fim de contribuir 

positivamente na recuperação da função motora do membro superior
11

. Estudos recentes têm 

sugerido que o desafio, a repetição, a alta intensidade, a motivação e a especificidade da tarefa 

são características necessárias para promover neuroplasticidade.  
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O foco no desenvolvimento de habilidades motoras para aperfeiçoar a plasticidade 

dependente da experiência, tem provocado a emergência de novas estratégias que se propõem 

a vencer as limitações da reabilitação convencional. Dentre elas está a Realidade Virtual 

(RV)
12

.  

A RV é uma simulação do ambiente do mundo real gerado através de software de 

computador e experimentado pelo usuário através de uma interface homem-máquina
13

, 

proporcionando aos usuários a repetição intensiva de tarefas complexas direcionadas por 

estímulos visuais e auditivos, criando uma interação dinâmica indivíduo-tarefa, com ambiente 

motivador e feedback imediato sobre o desempenho e os resultados, estimulando a 

aprendizagem de habilidades motoras e o controle motor de comportamentos complexos
14,15

. 

A principal característica da experiência em um ambiente virtual é o surgimento do senso de 

tridimensionalidade, onde o indivíduo se percebe imerso no mundo virtual, tornando-o uma 

representação das suas vivências reais. Esse senso de imersão é possível devido a labilidade 

do sistema sensório-motor frente as aferências sensoriais que são oferecidas e a experiência de 

imersão de cada individuo será particular mediante a como seu SNC se adapta à simulação da 

realidade
16,17

.  
Diante de um ambiente enriquecido por vários estímulos sensoriais, a realidade virtual 

induz a integração multissensorial, potencializando a função cerebral, uma vez que dois ou 

mais estímulos sensoriais coincidentes quanto ao tempo e espaço são detectados mais 

rapidamente do que um estimulo isolado, pois são acoplados em uma única percepção. Essa 

integração facilita processos adaptativos neurais, promovendo o retorno da função pela 

reorganização da área lesada ou pela compensação realizada por áreas competentes
16

.  

Vários consoles de vídeo games são comercializados e apresentam-se de baixo custo 

em comparação a outras tecnologias, o que os tornam foco de pesquisas e uso clínico. Dentre 

os mais estudados, no que concerne a aplicabilidade na área de reabilitação, estão o Nintendo 

Wii e o XBox. 

O XBox com o dispositivo Kinect proporciona uma grande precisão de captura dos 

movimentos, fazendo com que a reprodução do movimento seja bastante acurada; apesar de 

que, mais estudos com o Kinect são necessários, para compreender melhor as repercussões de 

sua aplicação na recuperação pós-AVC. 

Desse modo, a utilização destes dispositivos na terapia é vista como uma forma de 

proporcionar ao paciente maior interesse com sua reabilitação, visto o ambiente enriquecido e 

motivador que é ofertado, fazendo com que se possa chegar a um nível de intensidade e 

complexidade de tarefas que talvez não fosse possível apenas com a terapia convencional; da 
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mesma forma, já foi visto que a observação dos membros virtuais e o reconhecimento do 

avatar em 1ª pessoa, proporciona a ativação do Sistema de Neurônios Espelho (SNE), um 

sistema que é ativo tanto durante a execução da tarefa orientada à um objetivo quanto na 

observação dessa mesma ação
18

. Assim, os sistemas de jogos virtuais usados para a  

reabilitação propõem, com base na literatura de SNE, que existe um canal de transdução 

direta entre a percepção da ação e da sua execução e que este canal pode ser usado para dirigir 

uma reorganização neural eficaz após AVC
19

.  

Uma meta-análise, publicada em 2011, sugere que as aplicações de vídeo games na 

reabilitação do AVC pode ser uma estratégia promissora para aumentar a intensidade do 

tratamento e promover a recuperação motora desses pacientes
12

.  

No estudo realizado por Bao et al. (2013)
20

, 5 pacientes na fase subaguda do AVC e 18 

saudáveis foram submetidos a um protocolo para o membro superior baseado na 

aplicabilidade de jogos de realidade virtual por meio do XBox 360 Kinect durante 3 semanas 

consecutivas, com frequência de 5 dias/semana, com 1h/sessão. Na reavaliação feita após as 3 

semanas de intervenção e no follow up realizado 12 semanas após o término do tratamento 

houve aumento dos escores da Escala de Fugl-Meyer e do Teste de Função Motora de Wolf 

nos pacientes. Através do mapeamento cerebral feito por meio de fMRI observou-se que o 

córtex sensório-motor primário dos pacientes foi ativado após o treinamento com o Kinect 

comparado com os indivíduos saudáveis. Este estudo conclui que a reabilitação baseada no 

uso do Kinect em pacientes com AVC subagudo, promove a melhora da função motora do 

membro superior e a reorganização cerebral relacionada ao córtex sensório-motor primário
20

.  

Outra pesquisa realizada com o dispositivo Kinect aplicado ao membro superior de 

pacientes com AVC, desta vez na fase crônica, demonstra resultados interessantes quanto a 

melhora avaliada e a influência da lateralidade da lesão nessa melhora. O protocolo de 

intervenção aplicado por Fernandes et al. (2014)
21

 foi realizado em sessão única de 45 

minutos, com 30 minutos de jogos e 15 minutos de descanso, com o jogo de tênis de mesa do 

XBox 360 Kinect. Após avaliação e reavaliação por meio do padrão cinemático da atividade 

de beber água, observou-se que houve melhora dos ângulos de ombro e cotovelo dos 

pacientes com lesão cerebral direita, concluindo que esses pacientes responderam melhor aos 

jogos de realidade virtual
21

.  

O treinamento em Ambiente Virtual (AV) é baseado no pressuposto de que o 

conhecimento ou habilidades adquiridas em um mundo virtual serão transferidas para o 

mundo real. Por isso, os consoles de sistemas de realidade virtual vêm sendo utilizados em 

variadas pesquisas com pacientes neurológicos, visando avaliar sua eficácia e efetividade
22

.  
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Contudo, o uso de Realidade Virtual como uma ferramenta para a reabilitação levanta 

uma questão sobre a fidelidade dos movimentos executados em um ambiente real e um 

ambiente virtual
23

. Será que as tarefas desempenhadas em um ambiente virtual equivalem a 

mesma situação no mundo real? A fidelidade existente entre dois ambientes é dependente do 

nível de realismo criado pelo ambiente virtual e estende-se da transferência de características 

de experimentos e ambientes para os padrões de uma ação. Sob esta perspectiva, surge o 

conceito de Fidelidade da Ação, que propõe que as tarefas aprendidas são uma simulação da 

performance no ambiente e que a fidelidade motora existe quando há uma transferência da 

performance de um simulador para o sistema simulado
24,25

.  

 O grau de fidelidade da ação pode ser mensurado em detalhes por meio da análise do 

desempenho das habilidades. Análise de dados cinemáticos durante a performance podem 

fornecer meios satisfatórios para avaliar a fidelidade da ação no treinamento simulado, na 

prática e em ambientes de aprendizagem
25

.  

A fidelidade entre habilidades motoras também pode ser mensurada por meio da 

análise da atividade neural durante a realização da tarefa em ambientes distintos. No estudo 

realizado por Baumeister et. al. (2010)
13

, investigou-se as diferenças entre o padrão de 

ativação cortical de uma habilidade motora (jogar golf) em um ambiente real e um ambiente 

virtual por meio do processamento de dados de EEG e observou-se que a maior ativação foi 

requerida pela habilidade realizada em ambiente real
13

. O autor desse estudo, apontou como 

limitação de seu protocolo a ausência da mensuração do padrão motor em ambos os 

ambientes, para confirmar que as diferenças na atividade neural observadas, foi resultante 

apenas da mudança de ambiente e não de possíveis flutuações na cinemática do movimento.  

O uso de equipamentos que registrem a atividade elétrica do cérebro aumentam a 

compreensão acerca do funcionamento das áreas cerebrais frente a tarefas distintas, sejam elas 

cognitivas ou motoras. O registro do eletroencefalograma (EEG) vem sendo, cada vez mais 

usado na captação da atividade elétrica neural de indivíduos em vigília durante atividade, por 

ser um equipamento de fácil aplicação e baixo custo. O EEG apresenta uma boa resolução 

temporal, uma vez que captando o potencial elétrico de um grupo de neurônios corticais, é 

possível observar os ritmos neurais em ciclos por segundo, Hz. No entanto, há uma baixa 

resolução espacial, visto que apenas os neurônios piramidais presentes nas camadas corticais, 

são os responsáveis pelo envio do sinal que é captado
26,27

.  

O registro de EEG fornece informações sobre as regiões corticais ativadas e sua 

intensidade de ativação, bem como a sincronia de sinais neurais que é proposto como um 

mecanismo para transmitir e codificar informações no cérebro humano. A partir dessa análise, 
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pode-se entender os padrões de conectividade e as áreas envolvidas na realização de 

determinada tarefa. 

Para investigar de maneira precisa e objetiva as mudanças na performance motora dos 

pacientes, o uso da análise cinemática do movimento pode fornecer informações mais 

específicas sobre os componentes do movimento e estratégias motoras
28

. O estudo de 

Raimundo (2011) contemplou as características específicas do movimento de alcance
10

, por 

ser um componente fundamental de muitas atividades da vida diária; por exigir a 

movimentação coordenada de múltiplos segmentos da extremidade superior; e para entender 

melhor o controle motor de pessoas com hemiparesia crônica durante esta tarefa.
29

 

Na literatura, não foram encontrados estudos que abordem o conceito de fidelidade da 

ação entre tarefas realizadas em ambientes reais e virtuais por pacientes com AVC. Por isso, 

este estudo propõe-se a investigar a fidelidade da ação de uma habilidade motora (jogo de 

dardos) realizada por pacientes com AVC, tanto em um ambiente real quanto em um ambiente 

virtual, a fim de observar o grau de fidelidade do padrão motor e da ativação neural em ambos 

os ambientes, bem como analisar a influência da lateralidade da lesão nestes parâmetros. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Frente à grande quantidade de pessoas que permanecem com sequelas cognitivas e 

motoras após um AVC, busca-se uma forma de oferecer um modelo de tratamento que possa 

induzir a recuperação funcional de forma a tornar esses pacientes independentes. Sabe-se que 

muitas das técnicas convencionais para a reabilitação motora tornam-se monótonas e 

repetitivas ao longo do tratamento dos pacientes, fazendo com que haja perda da motivação 

dos mesmos e consequente desistência da terapia.  

Nessa perspectiva, o uso de jogos de realidade virtual ganha foco na prática 

fisioterapêutica, principalmente no que tange à reabilitação neurofuncional, como uma 

possibilidade de oferecer um ambiente enriquecido e motivador para esses pacientes. 

Contudo, pouco se sabe sobre as repercussões desta terapia na reorganização neural e 

funcional dos pacientes, principalmente daqueles acometidos por um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), bem como o quão uma habilidade realizada em ambiente virtual é 

representativa de sua execução no mundo real e o quanto isso irá refletir de forma positiva ou 

negativa na reabilitação dessa população. Diante disso, este estudo busca preencher esta 

lacuna no conhecimento científico para fornecer subsídios para a prática clínica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

Comparar a atividade cerebral e motora do jogo e dardos no ambiente real e virtual em 

pacientes com AVC. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Verificar qual o tipo de jogo (virtual ou real) promove maior desempenho através das 

pontuações (porcentagem de acertos) dos pacientes e indivíduos saudáveis.  

 Avaliar o mapa de ativação cerebral durante a realização do jogo de dardos tanto no 

ambiente real quanto virtual; em pacientes e saudáveis e verificar a influência da 

lateralidade da lesão cerebral. 

 Comparar a angulação dos movimentos do cotovelo durante o lançamento de dardos 

quando realizado no ambiente real e virtual. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo. 

 

4.2. Local da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento 

Humano (LIAM) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal Rio Grande do 

Norte (UFRN).  

 

4.3. Aspectos Éticos 

 O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, sendo respeitados 

os aspectos éticos da Resolução n
o
 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A participação 

dos indivíduos na pesquisa foi de caráter voluntário, sem fins lucrativos. Após serem 

explicados os objetivos e procedimentos da pesquisa os pacientes foram orientados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), concordando com a 

participação no estudo.   
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4.4. Amostra  

A amostra do estudo foi constituída por pacientes com diagnóstico de AVC 

estabelecido pelo neurologista, que se encontravam em tratamento fisioterapêutico ou em 

listas de espera nas unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade do 

Natal/RN e por indivíduos saudáveis recrutados no Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

Participaram dessa etapa do estudo 4 pacientes, sendo 2 com lesão cerebral à direita e 2 com 

lesão à esquerda e 3 indivíduos saudáveis, sendo que 2 realizaram a habilidade motora com o 

membro superior esquerdo e 1 com o membro superior direito.  

 

4.5. Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico médico de 

primeiro episódio de AVC, lesão cerebral unilateral, tempo de lesão a partir de 6 meses, 

destros, com capacidade de responder aos instrumentos de avaliação, com idade até 70 anos e 

que não apresentassem sinais de deficiência auditiva e visual primária não corrigidas. Além 

disso, deveriam ter a capacidade de manter-se em posição ortostática, com ou sem 

dispositivos de auxílio à marcha, condição necessária para fazer uso do dispositivo de 

realidade virtual proposto para o estudo. 

Seriam excluídos do estudo os pacientes que apresentassem sinais de negligência 

unilateral e sintomas de dor ou mal-estar durante a avaliação, ou que desejassem a saída do 

estudo.  

 

4.6. Instrumentos de avaliação 

 

4.6.1. Avaliação Subjetiva 

 

- Ficha de avaliação: foi utilizada para registrar os dados demográficos, antropométricos e 

clínicos da amostra (Apêndice 2). 

 

- National Institute Health Stroke Scale (NIHSS): essa escala foi utilizada para o exame 

neurológico dos pacientes e determinar o grau de comprometimento neurológico (Anexo 

1)
30,31

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

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

(ataxia), linguagem (afasia), fala (disartria) e negligência unilateral.  Os escores variam de 0 a 

42. Os pontos de corte utilizados são: 0 a 5 = leve; 6 a 13 = moderado; 14 ou mais = grave. 
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Pode ser aplicada por qualquer profissional da área da saúde, com excelente confiança e 

validade, sendo muito utilizada em estudos e pesquisas
31,32

.  

 

- Escala de Fugl-Meyer: a avaliação motora dos pacientes foi realizada por meio da aplicação 

do subitem de membro superior da Escala de Fugl-Meyer (Anexo 2). Esta escala é 

amplamente utilizada na prática clinica para mensuração quantitativa da capacidade sensório-

motora de pacientes neurológicos. O subitem de membro superior avalia especificamente a 

atividade reflexa, os movimentos isolados e padrões sinérgicos e não sinérgicos de 

movimento, controle do punho, atividades da mão, além de testar a coordenação e velocidade 

do movimento. Os escores dessa escala variam entre 0 e 66. Os escores de membro superior 

podem ser divididos em três categorias: comprometimento leve (58 a 66), moderado (39 a 57) 

e grave (0 a 38)
33

. 

 

- Escala de Ashworth Modificada: foi utilizada para a avaliação subjetiva do tônus muscular, 

a qual gradua o tônus de acordo com a resistência percebida durante a movimentação passiva 

das articulações, classificando os segmentos acometidos de 0 (tônus muscular normal) a 5 

(parte afetada rígida em flexão ou extensão) (Anexo 3). Neste estudo, a avaliação do tônus 

muscular foi realizada no membro superior parético, nas articulações do ombro, cotovelo e 

punho
34

. 

 

- Mini Exame do Estado Mental (MEEM): para avaliar o estado cognitivo dos pacientes e 

também dos saudáveis. Este é um teste que vem sendo largamente utilizado em estudos, 

pesquisas e prática clínica. Consiste em uma avaliação rápida da orientação espacial e 

temporal, memória imediata, atenção e cálculo, evocação tardia, linguagem e capacidade 

construtiva visual (Anexo 4), e fornece um escore que varia de 0 a 30 para indivíduos 

alfabetizados, sendo 30 a ausência de comprometimento cognitivo
35,36

.   

 

4.6.2. Avaliação Objetiva 

 

- Qualisys Motion Capture System (QTM): para avaliação do padrão cinemático do 

movimento do membro superior (Qualisys AB, 411 13 Gothenburg, Suécia)
37

. Esse 

equipamento consiste em um sistema de fotogrametria baseado em vídeo, com oito câmeras 

estroboscópicas (Qualisys Oqus 300), produzidas por um grupo de refletores infravermelhos, 

com o objetivo de tornar conhecidas a posição e a orientação dos segmentos corporais. A luz 
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infravermelha projetada de cada câmera é refletida por marcadores posicionados em pontos 

específicos do membro superior, de acordo com as normas da C-Motion Inc., Visual 3D 

Professional™. A partir da combinação das imagens de pelo menos duas câmeras, torna-se 

possível a obtenção das coordenadas de um dado marcador e a reconstrução do movimento 

(cinemetria) em três dimensões. 

Foram utilizados marcadores esféricos passivos de 19 mm de diâmetro, cujos dados, 

em imagem, foram capturados pelo software Qualisys Track Manager 2.6 – QTM e 

exportados para o software Visual 3D, no qual um modelo biomecânico foi formado e 

aplicado para o processamento do movimento, permitindo a análise de variáveis espaço-

temporais das articulações de ombro e cotovelo durante o movimento realizado na habilidade 

motora de jogar dardos. 

A fim de permitir o rastreamento dos marcadores e a transformação dos dados em 3D, 

o sistema necessita obter informações sobre o posicionamento e orientação de cada câmera. 

Para tal, foi realizada a calibração do sistema, antes das coletas, utilizando uma estrutura em 

forma de “L” posicionada no chão onde seria realizada a coleta, e que possui quatro 

marcadores passivos fixados. Esta estrutura permite a definição das coordenadas de referência 

global, representadas pelos planos X (médio-lateral), Y (ântero-posterior) e Z (longitudinal). 

Sobre esses eixos foi feita uma varredura com uma haste em forma de “T”, a qual contêm dois 

marcadores fixados em suas extremidades. Esta haste foi movida em todos os planos por um 

período de 1 minuto. 

 

- Emotiv EPOC: esse equipamento foi utilizado para a aquisição dos mapas espectrais de 

ativação cerebral através de uma eletroencefalografia (EEG). O aparelho usa sensores de 

contato que são fixados a braços plásticos flexíveis de um headset sem fio (Figura 1). O 

headset possui 16 sensores, alinhados de acordo com a disposição internacional de análise 

eletroencefalográfica em sistema 10-20 de posicionamento, que são: antero-frontal (AF3, 

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

temporal (T7, T8) e M1 e M2 (Figura 2). O sensor mastoideo (M1) atua como um ponto de 

referência para o qual a voltagem de todos os outros sensores é comparada. O outro sensor 

mastoide (M2) é uma referência feedforward que reduz a interferência elétrica externa. 
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Figura 1. Desenho representativo do equipamento de eletroencefalografia Emotiv EPOC. 

 

As ondas cerebrais são verificadas em termos de amplitude (10-100 microvolts) e 

frequência de 1 a 80Hz. Este dispositivo capta 5 espectros de frequências (ritmos cerebrais) 

independentes principais: Delta δ (0.5-3.5Hz), indicando sonolência, relaxamento ou 

excitação, caso ondas delta sejam suprimidas; Teta θ (4-7.5Hz), indicando estado de 

meditação profunda e automatismos;  Alfa α (8-12Hz), estado de alerta relaxado, descanso e 

meditação ou processo de aprendizagem motora, quando reduzida ou suprimida; Beta β (13-

30Hz), indicando estado de alerta, engajamento e processo consciente de informação e 

atenção e Gama γ (acima de 30Hz) indicando planejamento e programação motora.  

 

                                

Figura 2. Localização dos eletrodos no Emotiv EPOC, seguindo o padrão internacional de 

posicionamento 10-20. Fonte: Emotiv Epoc User Manual. 
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A captação de informações pelo Emotiv EPOC é realizada sob a forma de “EEG 

bruto”, pelo software Emotiv TestBench. O EPOC também inclui um giroscópio de dois 

eixos, sendo capaz de detectar mudanças no movimento e na orientação da cabeça do 

usuário
38,39

.   

 

X Box 360 Kinect: O console de vídeo game XBOX 360 com o dispositivo Kinect da 

Microsoft ®, possui uma câmera filmadora RGB (Red, Green, Blue), iluminação 

infravermelha, microfone, sensor de profundidade, processador e software próprios; 

permitindo ao dispositivo o escaneamento tridimensional do ambiente, a captura de 

movimento e o reconhecikento de gestos, por meio do rastreamento de 48 pontos do corpo do 

indivíduo em tempo real, identificando as articulações e os seguimentos do corpo e as 

trajetórias realizadas. Desse modo o usuário pode interagir com o console sem a necessidade 

de uma interface tátil, sendo possível a interação com os jogos por meio de gestos naturais. O 

console foi acoplado a uma TV LCD, da marca LG de 52' polegadas. Através desse 

equipamento foi utilizado o jogo de dardos do Kinect Sports 2ª temporada (Figura 3). 

                      

Figura 3. Jogo de dardos do Kinect Sports – 2ª temporada. 

 

- Jogo de dardos profissional: possui um alvo com 45 cm de diâmetro e 4 cm de espessura, é 

feito de madeira e revestido de camurça e é acompanhado por um conjunto de dardos de aço 

com ponta. 

 

4.7. Procedimentos 

 Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, os participantes (pacientes e 

saudáveis) que atenderam aos critérios de elegibilidade e assinaram o TCLE foram 

submetidos a uma avaliação inicial, compreendendo as características demográficas, 



 27 

antropométricas e clínicas. Os pacientes realizaram a avaliação clínica por meio do NIHSS, 

MEEM, Fugl-Meyer, e Escala de Ashworth Modificada; enquanto os saudáveis responderam 

apenas ao MEEM. 

Em seguida, esses indivíduos realizaram o jogo de dardos, tanto em ambiente real 

quanto virtual, cuja distribuição de qual ambiente seria o primeiro foi feita de forma aleatória, 

por meio do sorteio de papéis com a inscrição “real” ou “virtual”, depositados em um 

envelope, com o objetivo de descartar a influência de um único ambiente no início da 

aquisição da habilidade. 

Para a realização dos jogos, os participantes foram submetidos à colocação dos 

instrumentos que foram utilizados para a avaliação do membro superior durante o estudo. 

Para a análise cinemática, os participantes estavam usando camisa sem manga ou ficavam 

sem camisa para o devido posicionamento dos marcadores. Foram utilizados 12 marcadores, 

sendo um no processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7) e os demais na  articulação 

acrômio-clavicular, porção lateral do acrômio, 3 marcadores na face látero-posterior do braço 

(cluster), epicôndilo lateral e medial do úmero, face posterior do antebraço, processos 

estilóides do rádio e da ulna e face dorsal do 3
o
 metacarpo do membro superior que realizou o 

jogo
40

. 

Após o posicionamento dos marcadores, foi iniciada a coleta estática, na qual o 

participante permaneceu em pé, no mesmo plano em que foi realizada o jogo, com a cabeça 

em posição neutra e o membro superior avaliado em posição anatômica. Esta captura teve 

duração de 10 segundos. A partir de então, foram retirados os marcadores de ombro e 

cotovelo, para a realização do jogo de dardos (coleta dinâmica). 

Concomitantemente, foi coletado o registro eletroencefalográfico dos pacientes 

durante a realização da habilidade de jogar dardos, tanto em ambiente real quanto virtual. Para 

esta análise, foi acoplado à cabeça do paciente o headset sem fio, com os eletrodos 

previamente hidratados e corretamente posicionados. Para isso, os eletrodos frontais (AF3 e 

AF4) foram posicionados 3 cm acima do limite superior da sobrancelha do paciente, como 

medida de referência, o que permite o ajuste inerente dos outros eletrodos em suas respectivas 

áreas de ação. Após o headset ser ligado, houve o reconhecimento de todos os canais no 

software correspondente, permitindo a análise dos 14 canais ativos, na forma de ‘EEG Bruto’. 

Para evitar interferências e ruídos no sinal eletroencefalográfico, todos os participantes foram 

informados para não fazer uso de quaisquer produtos cosméticos nos cabelos e não portar 

qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a realização da coleta. Informações que foram 

previamente fornecidas aos participantes. 
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 Estando com os instrumentos de avaliação (cinemetria e EPOC) devidamente 

acoplados, os pacientes retiraram do envelope o papel que randomizou por qual ambiente foi 

iniciado o jogo (real ou virtual). O jogo proposto foi o lançamento de dardos, o qual foi 

realizado por todos os pacientes com seu membro superior parético, sendo dois com o 

esquerdo e dois com o direito, e pelos saudáveis por escolha randomizada, nos dois ambientes 

propostos, em sequência aleatória.                       

Para a realização do jogo no ambiente virtual, foi utilizado o jogo de dardos do Kinect 

Sports, e foram realizados 15 lançamentos em 3 blocos de 5 tentativas, tendo como objetivo 

acertar o centro do alvo, o qual mimetiza o alvo real. Os participantes tiveram a oportunidade 

de criar o seu avatar no console, previamente ao inicio do jogo. 

O lançamento de dardos em ambiente real constou do mesmo número de repetições 

citado anteriormente, com o alvo do dardo fixado na parede na mesma altura em que estava à 

TV utilizada para o jogo virtual. Durante os jogos nos dois ambientes, as pontuações dos 

participantes foram registradas em uma ficha de pontuações, onde o lançamento realizado foi 

marcado no papel exatamente no mesmo local onde foi lançado no jogo (Apêndice 3).  

A frequência cardíaca e a pressão arterial de todos os pacientes foram verificadas antes 

e após a realização dos jogos.  

                       

4.8. Processamento de dados 

 

- Cinemetria: para redução dos dados da cinemetria, estes foram processados no software 

Qualisys Track Manager 2.6 – QTM, no qual foram nomeados os marcadores e feita a seleção 

automática das trajetórias de cada um desses marcadores. Caso houvesse alguma obstrução ou 

impossibilidade de um marcador ser visto por pelo menos duas câmeras, foi permitida 

interpolação de no máximo 10 quadros (frames). O processo de interpolação utiliza um 

algoritmo que reconstrói a possível trajetória do marcador perdido. Terminado esse 

processamento, as coletas dinâmicas foram exportadas e processadas no software Visual 3D.  

No Visual 3D, pode-se construir um modelo biomecânico para análise, utilizando as 

coletas estáticas com seus marcadores e os dados antropométricos (peso e altura). As marcas 

anatômicas localizadas no ombro, braço e cotovelo foram utilizadas para definir o segmento 

“braço” e os marcadores do cotovelo, antebraço e punho definiram o segmento “antebraço”.  

Para eliminar os ruídos provocados pela movimentação dos marcadores, foi usado um 

filtro passa-baixa (Low Pass Butterworth), com frequência de corte estabelecida em 6 Hz às 

trajetórias dos marcadores.  
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A fim de obter os deslocamentos angulares de cada articulação, foi necessária a 

associação dos segmentos, considerados, nesse modelo, como corpos rígidos, com um sistema 

de coordenadas que utiliza a sequência dos ângulos de Cardan. Nesse estudo, a posição de 

referência ou anatômica foi considerada como posição neutra. O ângulo do ombro foi obtido 

pela associação do segmento braço com o sistema de coordenadas virtuais do laboratório. O 

ângulo do cotovelo, por sua vez, foi obtido pelos deslocamentos entre o braço e o antebraço.  

Nesse software, foi possível a obtenção de dados sobre angulação e velocidade angular 

das articulações do membro superior, e velocidade segmentar das porções do membro 

superior nos três planos de movimento, durante a execução do lançamento de dardos
41

.  

 

- EEG: para o processamento dos dados do EEG bruto foi utilizado o software EEGLAB, 

versão 7.1.3.13 compilada. Todos os arquivos foram importados para o software no formato 

European Data Format (EDF). Foi realizada a análise dos 14 canais disponíveis no headset, os 

quais são representativos das áreas de interesse para análise da habilidade motora, sendo eles: 

AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6, T7, T8, P7, P8, O1 e O2 e como eletrodos de referência 

utilizou-se M1 e M2. 

 Após selecionados os canais ativos e os de referência no software, através da 

informação da localização dos canais, foi realizada a remoção de artefatos. O sinal bruto 

advindo dos eletrodos comporta ruídos que não são representativos da atividade do sistema 

nervoso central. Esses ruídos podem ser capturados quando componentes não relacionados 

com o sinal-alvo são capturados ou podem ser provenientes de fontes externas, como o 

deslizamento do cabelo sob os eletrodos e/ou atividade muscular, como a contração dos 

músculos da face
42

. Para que esses ruídos não interfiram na análise do sinal-alvo, realizou-se a 

remoção desses artefatos por meio de inspeção visual, utilizando-se como parâmetro de 

identificação a ocorrência de picos de amplitude semelhantes em todos os canais. 

 Em seguida, os sinais passaram por uma análise de componentes independentes (ICA), 

para prover a separação dos sinais em componentes individuais e mais uma vez identificar e 

eliminar artefatos ainda presentes na análise. Posteriormente, foi aplicado o filtro passa-banda 

de 1 a 50 Hz, onde cada sinal registrado durante a tarefa em ambos os ambientes, real e 

virtual, gerou um arquivo com os mapas cerebrais. Esses arquivos foram salvos em formato 

JPEG. 
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4.9. Análise estatística 

 

Análise cinemática e Desempenho Motor 

Para análise estatística foi utilizado o programa SPSS versão 21.0 (Statistical Package 

for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%. 

Após realização do teste de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) para o 

desempenho (porcentagem de acertos) nos jogos de dardos real e virtual e a angulação do 

cotovelo, utilizou-se o teste t’Student pareado para verificar diferenças significativas entre 

jogos. 

 

Análise espectral da ativação cerebral 

 A análise da ativação cerebral dos pacientes e saudáveis durante realização dos jogos 

de dardos, no ambiente real e virtual, foi realizada por meio da observação dos mapas de 

espectro de ondas cerebrais do escalpo, resultantes do processamento do EEG bruto adquirido 

por meio dos 14 canais ativos. A análise do escalpo será realizada por meio da citação dos 

lobos representados por cada par de eletrodos, e suas áreas específicas e funções, que podem 

ser definidas devido a montagem dos eletrodos do Emotiv EPOC, conforme pode ser 

verificado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Discriminação dos eletrodos do Emotiv EPOC por áreas cerebrais e suas funções. 

Lobo Cerebral Eletrodo Área Específica Função 

 

 

 

FRONTAL 

AF3 Pré-Frontal E Atenção; Planejamento; Memória de Trabalho 

AF4 Pré-Frontal D 

F7 Córtex Pré-motor e Área 

Motora Suplementar E 

Seleção dos padrões e das estratégias motoras; 

Organização da sequência motora F3 

F4 Córtex Pré-motor e Área 

Motora Suplementar D F8 

FC5 Córtex Motor Primário E Execução dos Movimentos 

FC6 Córtex.Motor Primário D 

 

TEMPORAL 

T7 Córtex Temporal E Córtex Auditivo Primário; Aprendizagem e 

Mémoria; Processamento Espacial; Integração 

auditivo-tátil e áudio-visual 
T8 Córtex Temporal D 

 

PARIETAL 

P7 Córtex Somatossensorial e 

Associação E 

Córtex Somatossensorial: Recepção das 

sensações. Córtex de Associação: Análise e 

interpretação das sensações, processamento 

visuo-espacial; integração multissensorial 
P8 Córtex Somatossensorial e 

Associação D 

 

OCCIPITAL 

O1 Córtex Visual Primário e 

Associação E 

Córtex Visual Primário: Recepção dos 

estímulos visuais. Córtex de Associação: 

Processamento dos estímulos visuais O2 Córtex Visual Primário e 

Associação D 

 

 



 31 

Para representar a ativação cerebral foram selecionadas as bandas de frequências Teta, 

analisada pela frequência de 6Hz; Alfa, representada pela frequência de 10Hz; Beta, analisada 

por 22Hz e Gama, representada por 40Hz. Visto que cada onda apresenta um largo espectro 

de frequência, foi escolhida apenas uma frequência para ser plotada para cada onda. A 

intensidade (potência) dessas ondas foi analisada por meio da graduação de cores, onde a cor 

vermelha representa a maior ativação na área analisada e a cor azul escura representa pouca 

ou nenhuma ativação. A cor verde, representa nessa escala de cores, o ponto 0, tudo que 

estiver acima (amarelo, laranja e vermelho) será considerado positivo e tudo que estiver 

abaixo (azul claro, azul escuro) será considerado negativo (Figura 4). Nesta análise, foi dado 

ênfase as áreas que apresentaram a cor vermelha; contudo, foram analisados também os 

demais espectros na ausência dessa cor. 

 Para completar a análise da intensidade de cada onda, foi levado em consideração 

também o gráfico gerado junto aos mapas de espectro cerebral. Nesse gráfico, pode-se 

visualizar os 14 canais, onde cada um apresenta uma cor. O gráfico é composto pela 

frequência de onda no eixo X e pela intensidade (potência) das ondas no eixo Y (Figura 5). 

 

                               

Figura 4. Modelo de mapa cerebral com os canais ativos. A aquisição do EEG bruto dos 14 

canais ativos gera o processamento dos mapas de espectro cerebrais e graduação da 

intensidade (potência) das ondas cerebrais no escalpo. 

 



 32 

  

Figura 5. Gráfico mostrando a intensidade de cada canal nas frequências analisadas. O eixo X 

apresenta as frequências, em Hz e o eixo Y apresenta as intensidades, em uV²/Hz. 

 

Em seguida, realizou-se a análise completa verificando-se primeiramente o gráfico e 

identificando os canais que apresentavam maior intensidade em cada bloco de tentativa, por 

suas respectivas cores (Figura 6), posteriormente analisou-se os mapas de espectro cerebral 

nas frequências determinadas, para confirmar o local e a intensidade de ativação. 

                                              

Figura 6. Identificação da cor dos eletrodos (canais) presentes no gráfico da análise espectral. 
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4.10. Fluxograma 
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5. RESULTADOS  

Participaram do estudo quatro pacientes com AVC crônico, sendo dois com lesão 

cerebral à direita e dois com lesão cerebral à esquerda e três indivíduos saudáveis. Os dados 

sócio-demográficos e clínicos da amostra estudada encontram-se nas Tabelas 2 e 3. Foram 

avaliados indivíduos de ambos os sexos, com idade variando de 38 a 69 anos, tempo de 

escolaridade de 7 a 13 anos. Os participantes não pontuaram no MEEM abaixo de 24 que é o 

ponto de corte para rastreio de déficit cognitivo. 

Tabela 2. Caracterização dos pacientes quanto aos dados sócio-demográficos e clínicos. 

Variáveis                                       Pacientes  

 1 2 3 4 

Sexo M F M F 

Idade (anos) 41 56 62 69 

Escolaridade (anos) 13 7 7 7 

Lesão cerebral D D E E 

Membro Superior E E D D 

Tempo de sequela (meses) 70 12 48 26 

NIHSS (escore) 0 2 3 1 

Fugl-Meyer (escore) 47 58 58 62 

Ashworth (ombro) 0 0 0 0 

Ashworth (cotovelo) 0 1 0 0 

Ashworth (punho) 0 1 0 0 

MEEM (escore) 25 25 25 26 

  MEEM: Mini Exame do Estado Mental; NIHSS: National Institute Health Stroke Scale. M= Masculino; F=   

Feminino. 

 

Tabela 3. Caracterização dos saudáveis quanto aos dados sócio-demográficos e clínicos. 

Variáveis                                     Saudáveis  

 1 2 3 

Sexo F M M 

Idade (anos) 60 38 50 

Escolaridade (anos) 13 13 13 

Membro Superior E E D 

MEEM (escore) 30 30 30 

MEEM: Mini Exame do Estado Mental 
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Análise do desempenho motor durante os jogos de dardos 

 O desempenho motor foi analisado através da medida de proximidade do dardo 

lançado com o centro do alvo. Após calculada a distância entre o local que o dardo foi 

lançado e o centro do alvo, foi feita a conversão para porcentagem. Quanto maior a 

proximidade do centro do alvo, mais próximo do valor de 100% de acertos estava o 

desempenho do participante; e o inverso também é verdadeiro, quanto mais longe do centro 

do alvo, mais o desempenho tenderá a 0%. Ao analisar o desempenho nos jogos, verificou-se 

diferença significativa entre os jogos real e virtual nas médias de porcentagem de acertos para 

todos os participantes (p< 0,0001) (Figura 7). 
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Figura 7. Análise comparativa dos acertos (%) dos pacientes e saudáveis dos sexos masculino 

(M) e feminino (F) que fizeram os jogos de dados com o membro superior direito e 

esquerdo.* Diferença significativa entre os jogos real e virtual (p< 0,0001). 
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Análise espectral da ativação cerebral durante a realização dos jogos de dardos 

 

Entre os blocos de tentativas 

 Pela análise do paciente 1, no dardo virtual, houve ativação dos canais FC6, P8 e O2 

no primeiro bloco de tentativas,  correspondentes ao córtex motor primário direito (M1), 

córtex somatossensorial direito (S1) e córtex visual primário direito (V1), respectivamente 

(Figura 8A).  

Observa-se sincronização das áreas corticais ao longo dos blocos de tentativas, onde 

todas as áreas apresentam a mesma intensidade de ativação em todas os espectros de 

frequências analisadas. Isso é visto a partir da união de todos as ondas representativas dos 

canais em uma mesma intensidade (Figura 8C, E).  

 No dardo real, houve ativação do canal F3, correspondente as áreas motora 

suplementar e pré-motora esquerda no primeiro bloco de tentativas, com maior intensidade 

nas bandas de frequências Teta e Alfa (Figura 8B).  

Os canais FC6 e O2 estiveram ativos em todos os blocos de tentativas; enquanto o 

canal, P8 teve sua intensidade de ativação reduzida no terceiro bloco de tentativas, ficando 

sincrônico com os demais canais (Figura 8D, F). 

 

Entre real e virtual 

 Houve uma maior quantidade de áreas ativadas no jogo de dardos real, assim como a 

permanência da ativação de parte dessas áreas em comparação com o jogo de dardos virtual. 

(Figura 8B, D, F).  

Desse modo, a maior sincronização de áreas corticais foi vista no dardo virtual, uma 

vez que essa sincronização é resultante da redução da intensidade de ativação das áreas 

cerebrais, onde todas apresentam a mesma taxa de disparo (Figura 8A, C, E). 
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Paciente 1 

 A B  

C D  

E F  

 

Figura 8. Mapa cerebral do paciente 1, com lesão do hemisfério cerebral direito que realizou 

os jogos com o membro superior esquerdo. As letras A, C e E correspondem ao jogo de 

dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. As letras B, D e F 

correspondem ao jogo de dardo real, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, houve ativação no primeiro bloco de tentativas das áreas do escalpo 

sob os canais AF4 e T8, correspondentes ao córtex pré-frontal direito e ao córtex temporal 

direito, respectivamente, nas bandas Teta, Alfa e Gama; e ativação de M1 direito na banda 

Beta (Figura 9A).  

No segundo e terceiro bloco de tentativas, houve sincronização da atividade de todos 

os canais (Figura 9C, E). No dardo real, houve ativação dos canais AF4, T8 e P8 no primeiro 

bloco de tentativas, seguido de um aumento da sincronização dos canais no segundo bloco de 

tentativas; e por fim, um aumento na intensidade do canal FC6, refletindo a ativação de M1 D. 

Essa ativação foi vista em todas as frequências analisadas (Figura 9B, D, F). 

 

Entre real e virtual 

 Tanto no dardo real quanto no virtual, houve ativação da região pré-frontal no 

primeiro bloco de tentativas, refletindo o foco de atenção que foi requerido no início da tarefa. 

No entanto, o dardo virtual apresentou maior sincronia das áreas corticais do que o dardo real, 

demonstrando que ao longo dos blocos de tentativas houve um menor recrutamento de áreas 

isoladas e um menor esforço neural para a realização do jogo virtual. 
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Paciente 2 

A B  

C D  

E F  

Figura 9. Mapa cerebral do paciente 2 com lesão do hemisfério cerebral direito que realizou 

os jogos com o membro superior esquerdo. As letras A, C e E correspondem ao jogo de 

dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. As letras B, D e F 

correspondem ao jogo de dardo real, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, observa-se no primeiro bloco de tentativas, a ativação das áreas do 

escalpo sob os canais FC6 e P8, representando o córtex motor primário direito (M1) e córtex 

somatossensorial direito (S1), respectivamente. Essa ativação ocorre em uma intensidade 

acima de 0 uV²/Hz em todos os espectros de frequência analisados (Figura 10A). No segundo 

e terceiro bloco de tentativas, há uma redução da intensidade de ativação das áreas M1 e S1, 

refletindo em uma sincronização das curvas de todos os canais na intensidade de -20 uV²/Hz 

(Figura 10C, E). Essa sincronização da atividade de todas as áreas registradas é resultante de 

uma taxa de disparo similar entre elas, culminando na apresentação da mesma intensidade 

para todas no mesmo momento. 

 No dardo real, observa-se a ativação das áreas do escalpo sob os canais FC6 e P8, em 

todos os blocos de tentativas e em todos os espectros de frequência analisados. A ativação de 

M1 se destaca no terceiro bloco de tentativas em comparação a S1 (Figura 10B, D, F). 

 

Entre real e virtual 

 Em ambos os jogos de dardos, real e virtual, as áreas recrutadas foram sempre as 

mesmas, o córtex motor primário direito (M1) e o córtex somatossensorial direito (S1). 

Apesar dos jogos terem sidos realizados com o membro superior direito, houve ativação 

predominante do hemisfério direito, ipsilateral. No dardo real, a intensidade de ativação das 

áreas supracitadas permanecem o mesmo valor ao longo dos blocos de tentativas; enquanto no 

dardo virtual, essa intensidade é reduzida. Isso demonstra que no dardo real, o recrutamento 

neural permanece o mesmo, visto a constância de Alfa, refletindo assim um menor esforço 

neural; do mesmo modo, a preparação e programação do movimento permanecem no mesmo 

nível, relativos a constância de Beta e Gama. Enquanto no dardo virtual, houve uma redução 

do recrutamento neural (visto por Alfa) e da necessidade de preparação do movimento. 

Observa-se também maior sincronia das áreas cerebrais no jogo de dardo virtual. 
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Paciente 3 

A B  

C D  

E F  

 

Figura 10. Mapa cerebral do paciente 3 com lesão do hemisfério cerebral esquerdo que 

realizou os jogos com o membro superior direito. As letras A, C e E correspondem ao jogo de 

dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. As letras B, D e F 

correspondem ao jogo de dardo real, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, observa-se a ativação da área do escalpo sob o canal FC6, 

representativo do córtex motor primário direito (M1) em todos os espectros de frequências 

analisadas durante os três blocos de tentativas. No entanto, a maior intensidade de ativação 

desse canal está presente no segundo bloco de tentativas (Figura 11C). E no terceiro bloco de 

tentativas, há ativação do canal F3, que representa a área de planejamento motor esquerdo, na 

banda Alfa, refletindo a baixa ativação neural dessa área durante a realização da tarefa (Figura 

11E). No dardo real, os três blocos de tentativas apresentam ativação de M1 D, com 

intensidade similar em todos eles (Figura 11B, D, F). 

 

Entre real e virtual 

 Os jogos de dardo real e virtual recrutaram a mesma área cerebral, o córtex motor 

primário direito (M1), ipsilateral ao membro superior que realizou a tarefa; contudo, a maior 

intensidade de ativação foi vista no dardo real, 10 uV²/Hz, em comparação com o dardo 

virtual, 0 uV²/Hz. Do mesmo modo, a sincronia de todas as outras áreas também é similar 

entre os dois jogos, estando apenas M1 com maior intensidade de ativação.  
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Paciente 4 

A B  

C D  

E F  

Figura 11. Mapa cerebral do paciente 4 com lesão do hemisfério cerebral esquerdo que 

realizou os jogos com o membro superior direito. As letras A, C e E correspondem ao jogo de 

dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. As letras B, D e F 

correspondem ao jogo de dardo real, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, o córtex motor primário esquerdo e direito, sob os canais FC5 e FC6, 

respectivamente, foram ativados. Contudo, FC5 apresentou maior intensidade do que FC6 

apenas na banda Teta no primeiro bloco de tentativas, demonstrando uma ativação 

preferencial de M1 direito (FC6).  

O padrão de ativação de FC6 se repetiu em todas as bandas de frequências analisadas e 

em todos os blocos de tentativas (Figura 12A, C, E). No dardo real, também houve ativação 

de FC5 e FC6; contudo, o córtex motor primário direito (FC6), contralateral ao membro 

superior que realizou a atividade esteve sempre com maior intensidade em todos os blocos de 

tentativas. No segundo e terceiro blocos de tentativas, houve também ativação do córtex 

somatossensorial primário, sob o canal P8 (Figura 12B, D, F). 

 

Entre real e virtual 

 Tanto no jogo de dardo real quanto no virtual houve ativação do córtex motor primário 

direito e esquerdo, ambos os jogos também apresentaram a mesma intensidade de ativação 

desses canais; contudo, apenas no jogo real houve ativação da área somatossensorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Saudável 1 

A B  

C D  

E F  

Figura 12. Mapa cerebral do saudável 1 que realizou os jogos com o membro superior 

esquerdo. As letras A, C e E correspondem ao jogo de dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de 

tentativas, respectivamente. As letras B, D e F correspondem ao jogo de dardo real, nos 

Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, foram ativados o córtex motor primário direito (FC6), o córtex 

somatossensorial direito (P8); no hemisfério esquerdo foram ativadas a área motora 

suplementar e pré motora (F3), ambas responsáveis pelo planejamento motor. A área visual 

primária (O2) também foi ativada no segundo bloco de tentativas (Figura 13A, C E). No 

dardo real, observa-se um aumento da sincronização dos canais ao longo dos blocos de 

tentativas, permanecendo a ativação do córtex motor primário direito e córtex 

somatossensorial direito (Figura 13B, D, F). 

 

Entre real e virtual 

 O padrão de ativação entre o jogo virtual e o real foram semelhantes, com ativação das 

mesmas áreas, nas mesmas intensidades.  
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Saudável 2 

A B  

C D  

E F  

Figura 13. Mapa cerebral do saudável 2 que realizou os jogos com o membro superior 

esquerdo. As letras A, C e E correspondem ao jogo de dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de 

tentativas, respectivamente. As letras B, D e F correspondem ao jogo de dardo real, nos 

Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, respectivamente. 
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Entre os blocos de tentativas 

 No dardo virtual, houve ativação do córtex motor primário direito (M1), do córtex 

somatossensorial direito (S1) e do córtex visual primário direito (V1). No entanto, M1 

permaneceu em todos os blocos de tentativas com maior intensidade que as outras áreas 

corticais (Figura 14A, C, E). No dardo real, a primeira e a segunda tentativa apresentam uma 

sincronia de todos os canais, refletindo em uma desorganização nos mapas espectrais, uma 

vez que a ativação de nenhuma área está se sobressaindo a outra (Figura 14B, D); e no 

terceiro bloco de tentativas a intensidade de ativação do córtex motor primário direito 

aumenta e supera todos os outros canais (Figura 14F). 

 

Entre real e virtual 

 O predomínio de ativação do córtex motor primário direito está presente em ambos os 

jogos, real e virtual. 
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Saudável 3 

A B  

C D  

E F  

Figura 14. Mapa cerebral do saudável 3 que realizou os jogos com o membro superior direito. 

As letras A, C e E correspondem ao jogo de dardos virtual, nos Blocos 1, 2 e 3 de tentativas, 

respectivamente. As letras B, D e F correspondem ao jogo de dardo real, nos Blocos 1, 2 e 3 

de tentativas, respectivamente. 
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As áreas cerebrais mais ativadas de cada paciente, nos jogos de dardo real e virtual 

foram delimitadas na Tabela 4 e dos indivíduos saudáveis na Tabela 5. 

 

Tabela 4. Distribuição das áreas cerebrais mais ativadas nos pacientes. 

 DARDO VIRTUAL 

AF3 AF4 F7 F3 F4 F8 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 O1 O2 

1               

2               

3               

4               

 DARDO REAL 

AF3 AF4 F7 F3 F4 F8 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 O1 O2 

1               

2               

3               

4               

 

   

 

Tabela 5. Distribuição das áreas cerebrais mais ativadas nos saudáveis. 

 DARDO VIRTUAL 

AF3 AF4 F7 F3 F4 F8 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 O1 O2 

1               

2               

3               

 DARDO REAL 

AF3 AF4 F7 F3 F4 F8 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 O1 O2 

1               

2               

3               
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Ativação cerebral comparando hemisférios cerebrais 

 Todos os indivíduos analisados apresentaram um padrão de ativação neural similar no 

que se refere ao hemisfério requerido durante a realização dos jogos de dardos. O hemisfério 

direito teve maior atividade, independente de qual membro superior foi usado para a 

habilidade e independente da lateralidade da lesão dos pacientes com AVC. Deve-se incluir 

também na análise dos dados encontrados o fato de todos os indivíduos avaliados serem 

destros. 

 

Ativação cerebral comparando pacientes após AVC e saudáveis 

 Mesmo com as peculiares de cada indivíduo, foi possível perceber um padrão similar 

de ativação cerebral para todos os participantes, onde as áreas parietal e motora primária, 

predominantemente direitas estiveram com maior atividade. A área pré-frontal esquerda ou 

direita, esteve ativa apenas em alguns indivíduos, demonstrando que alguns demonstraram 

mais atenção e planejamento. A sincronia das ondas foi vista tanto nos pacientes quanto nos 

saudáveis. 

 É evidente que os pacientes, dois com lesão cerebral à direita e dois com lesão à 

esquerda tiveram um padrão de ativação neural próximo daquele apresentado pelos indivíduos 

saudáveis e isso não dependeu do grau de comprometimento neurológico ou motor. Do 

mesmo modo, é importante ressaltar a ativação cerebral do hemisfério direito (hemisfério 

lesionado) dos pacientes 1 e 2, mostrando o potencial de reorganização e recuperação que as 

áreas cerebrais possuem após uma lesão local, desde que estimuladas. 

 

Ativação cerebral comparando real e virtual 

 Foi evidente o surgimento de um padrão de ativação específico em todos os indivíduos 

em algum momento de seus lançamentos. Esse padrão foi visto no jogo de dardos real e 

virtual (Figura 15). 
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Figura 15. Padrão de ativação cerebral mais frequente. 

  

 Os dois jogos diferiram quando à sincronia das áreas cerebrais e à intensidade de 

ativação. O dardo virtual, apresentou uma maior sincronia dos canais, principalmente ao 

longo dos blocos de tentativas; já no dardo real, sempre houve alguma área que se mantinha 

com maior intensidade do que as outras, não participando dessa sincronia. Do mesmo modo, 

no dardo real, as áreas mais ativadas mantiveram uma alta intensidade por mais tempo que no 

dardo virtual, já que neste a sincronização das áreas induzia a uma menor ativação. 

 Desse modo, esse padrão representa um maior automatismo na habilidade, visto que 

não requer áreas relacionadas ao planejamento cognitivo e também representa um 

processamento característico para uma tarefa motora realizada com o membro superior, em 

ambiente real e virtual. 

 

 

 

Análise cinemática da atividade motora durante a realização dos jogos de dardos 

Quanto à análise cinemática, foram registrados os ângulos da articulação do cotovelo 

durante a realização dos jogos de dardos. Cada participante iniciou o jogo com o cotovelo já 

flexionado e a mão posicionada em frente ao alvo (Figura 16). Durante a fase de preparação o 

participante poderia aumentar o ângulo de flexão do cotovelo até chegar ao máximo da 

angulação (145˚) (Figura 16A). Em seguida, na fase de lançamento o participante realizava 

uma extensão do cotovelo até que o dardo alcançasse o alvo (Figura 16B). 
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A- Preparação 

                

B- Lançamento 

      

Figura 16. Demonstração da amplitude articular de movimento durante a realização do jogo 

de dardos na fase de planejamento (flexão do cotovelo) e de lançamento (extensão do 

cotovelo).  

 

Ao analisar o desempenho do paciente do sexo masculino que fez o jogo com o 

membro superior esquerdo (lesão do hemisfério direito) verificou-se maiores ângulos do 

cotovelo no jogo virtual em todos os frames (Figura 17A). No entanto, a paciente do sexo 

feminino mostrou um resultado contrário, observando-se maiores ângulos no jogo real (Figura 

17B). 
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A- Masculino – Membro superior esquerdo 
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B- Feminino – Membro superior esquerdo  
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Figura 17. Ângulos (graus) da articulação do cotovelo dos pacientes que fizeram os jogos de 

dardos com o membro superior esquerdo (lesão do hemisfério cerebral direito).  

  

Durante a análise dos pacientes que fizeram o jogo com o membro superior direito 

(lesão do hemisfério cerebral esquerdo), tanto o do sexo masculino (Figura 18A), quanto do 

sexo feminino (Figura 18B) apresentaram maiores ângulos do cotovelo no jogo real, quando 

comparado com o jogo virtual. 



 55 

A – Masculino – Membro superior direito 
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B- Feminino – Membro superior direito 
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Figura 18. Ângulos (graus) da articulação do cotovelo dos pacientes que fizeram os jogos de 

dardos com o membro superior direito (lesão do hemisfério cerebral esquerdo) .  

 

O desempenho dos indivíduos saudáveis foi semelhante ao dos pacientes. Também 

verificou-se que o indivíduo do sexo masculino que fez o jogo de dardos com o membro 
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superior esquerdo apresentou maior angulação do cotovelo no jogo virtual (Figura 19A). Por 

outro lado, o indivíduo do sexo feminino teve maior angulação no jogo real (Figura 19B).  
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B- Feminino  - Membro superior esquerdo   

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

1
	

4
	

7
	

1
0
	

1
3
	

1
6
	

1
9
	

2
2
	

2
5
	

2
8
	

3
1
	

3
4
	

3
7
	

4
0
	

4
3
	

4
6
	

4
9
	

5
2
	

5
5
	

5
8
	

6
1
	

6
4
	

6
7
	

7
0
	

7
3
	

7
6
	

7
9
	

8
2
	

8
5
	

8
8
	

9
1
	

9
4
	

9
7
	

1
0
0
	

Â
n
gu
lo
		(
gr
au
s)
	

Frames	

Cotovelo	-	Real	

Cotovelo	-	Virtual	

 

 

Figura 19. Ângulos (graus) da articulação do cotovelo dos indivíduos saudáveis que fizeram 

os jogos de dados com o membro superior esquerdo.  
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O indivíduo saudável que fez os jogos com o membro superior direito também 

apresentou ângulos maiores do cotovelo no jogo real (Figura 20). 
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Figura 20. Ângulos (graus) da articulação do cotovelo de um indivíduo saudável do sexo 

masculino que fez os jogos de dados com o membro superior direito.  

 

Através da análise estatística verificou-se diferença significativa entre os jogos real e 

virtual nas médias dos ângulos do cotovelo para todos os participantes (p< 0,0001) (Figura 

21).  
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Figura 21. Análise comparativa dos ângulos do cotovelo dos pacientes e indivíduos saudáveis 

dos sexos masculino (M) e feminino (F) que fizeram os jogos de dados com o membro 

superior direito e esquerdo.* Diferença significativa entre os jogos real e virtual (p< 0,0001). 
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Todas as mulheres apresentaram maior angulação no jogo real, assim como, todos os 

homens que fizeram o jogo com o membro superior direito. No entanto, os homens que 

fizeram com o membro superior esquerdo apresentaram maior angulação no jogo virtual do 

que no real (Figura 21). 
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6. DISCUSSÃO 

A análise do desempenho apontou maior percentual de acertos no jogo de dardo 

virtual, tanto para pacientes quanto saudáveis. Isso está ligado ao fato da necessidade de uma 

grande amplitude de movimento do cotovelo requerida pelo jogo de dardo real para completar 

o lançamento do dardo, onde uma maior precisão para manter a mira no alvo ao lançar o 

dardo é necessária. Do mesmo modo, no ambiente real, a trajetória do dardo será influenciada 

pela ação da gravidade, sendo necessário um constante reajuste da posição do membro 

superior para que a trajetória adequada do dardo seja conseguida com êxito. 

A análise espectral da atividade cerebral dos pacientes e saudáveis durante a realização 

dos jogos de dardos, real e virtual, mostrou a presença de padrões que se repetiram entre os 

indivíduos ao longo dos blocos de tentativas; assim como também mostrou características 

individuais relevantes frente uma mesma tarefa. Um estudo, realizado por Golenia et. al. 

(2014), onde foram realizados diferentes tipos de preensões com três grupos de indivíduos 

saudáveis, teve como objetivo revelar caminhos individuais de aprendizagem. Com o 

experimento, observaram a presença de fases específicas da habilidade de preensão proposta e 

concluíram que os indivíduos diferem ao longo do percurso da aprendizagem
43

.  

 O padrão de ativação cerebral depende de vários fatores, dentre eles a tarefa que está 

sendo proposta aos indivíduos e a forma como eles percebem essa tarefa e os estímulos 

provenientes dela. Do mesmo modo, o nível de atenção para a realização da tarefa e a 

motivação que ela proporciona ao indivíduo irão refletir no padrão de conectividade entre as 

áreas cerebrais. 

 A quantidade de áreas ativadas nos dois jogos, real e virtual, foram iguais quando 

comparados os pacientes com os saudáveis, independente da lateralidade da lesão cerebral ou 

do membro superior que realizou o jogo. Entretanto, observou-se a presença das assimetrias 

hemisféricas, comumente relatadas na literatura acerca da predominância de um dos 

hemisférios no processamento de um domínio específico. As habilidade motoras assim como 

as cognitivas veem sendo mostradas como fortemente dependentes desse processo de 

lateralização do cérebro. 

 Os participantes (pacientes e saudáveis) demonstraram ativação da região pré-frontal, 

relacionada aos processos de atenção e memória de trabalho. Essas funções executivas do 

córtex pré-frontal estão presentes no início da execução de uma tarefa pouco ou nada 

conhecida pelo participante, uma vez que o foco no objetivo a ser alcançado levará mais 

facilmente o individuo a perceber os seus erros, tornando possível a correção em tempo real. 
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Dois dos quatro pacientes e dois dos três saudáveis, também apresentaram ativação da área 

motora suplementar e área pré-motora, com predominância do hemisfério esquerdo. Essas 

áreas estão relacionadas com o planejamento do ato motor e nesse aspecto o hemisfério 

esquerdo apresenta predomínio dessa função. A seleção dos padrões motores e das estratégias 

motoras, adequadas ao ambiente e a tarefa, que devem ser seguidos por ambos os hemicorpos 

é realizada pela área motora suplementar e área pré-motora do hemisfério esquerdo. Sendo 

assim, essa programação do objetivo motor é enviada para o córtex motor primário de ambos 

os hemisférios, para que haja a programação da performance e execução do movimento 

pretendido
44

.  

 De acordo com a análise espectral dos mapas cerebrais, todos os indivíduos 

apresentaram ativação do córtex motor primário direito (M1D) e cinco indivíduos, sendo 3 

pacientes e 2 saudáveis mostraram ativação do lobo parietal direito, onde se encontram o 

córtex somatossensorial (S1) e áreas de processamento visuo-espacial. Essa predominância da 

ativação de M1 direito e das áreas parietais direitas foi independente da lateralidade da lesão 

cerebral dos pacientes e da lateralidade do membro superior que realizou os jogos. A ativação 

de M1 e S1 demonstra o componente motor da tarefa proposta, jogo de dardo real e virtual, 

com a recepção dos estímulos provenientes dos receptores articulares, musculares e 

tendinosos, culminando na iniciação e reorganização da estratégia motora pelas áreas de 

planejamento motor e posteriormente na execução do ato motor.  

 Sabendo-se que também houve ativação das demais áreas do lobo parietal, que estão 

relacionadas a codificação/processamento espacial, pode-se afirmar que o processamento das 

informações sensoriais advindas não apenas do córtex somatossensorial, como também do 

córtex visual primário e córtex auditivo primário, contribuem para construir a percepção 

espacial do indivíduo com a tarefa e o ambiente. Tanto o jogo de dardo real quanto o virtual 

proporcionaram integração multissensorial em todos os participantes. Particularmente a área 

parietal posterior, que compreende uma certa quantidade de subregiões (anterior, medial, 

ventral) apresenta neurônios multissensoriais, que estão envolvidos na representação de 

mapas espaciais e nos comportamentos direcionados a um objetivo. Um neurônio é definido 

como multissensorial quando ele recebe entradas de mais de um domínio sensorial. Um dos 

princípios da integração multissensorial é a superaditividade, que ocorre quando dois 

estímulos coincidem no espaço ou no tempo, formando uma única percepção sensorial, 

tornando a ativação cerebral superior a de uma resposta unisensorial. Esse processamento 

multissensorial ocorre de forma precoce, indo de encontro ao que se propunha inicialmente, 

onde cada modalidade sensorial seria direcionada para sua área de entrada primária e apenas 
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tardiamente envolvida em um processamento por áreas polissensoriais. Hoje em dia, sabe-se 

que esse processamento multissensorial é realizado precocemente pelas áreas que agrupam 

neurônios multissensoriais
45

.  

 Tanto o ambiente real quanto o virtual se mostraram enriquecidos sensorialmente, uma 

vez que os jogos de dardo real e virtual foram semelhantes quanto as regiões alvo de ativação 

cerebral, demonstrando que para essa tarefa motora, não houve influência do ambiente que o 

participante estava imerso. Acredita-se também que o fato do sistema de realidade virtual 

usado ser não-imersivo, fez com que houvessem poucas diferenças entre as aferências 

sensoriais presentes nos dois ambientes e na percepção sensorial dos indivíduos. Os fatores 

determinantes para o surgimento desse padrão de ativação cerebral podem ter sido o estágio 

de aquisição da habilidade motora proposta, visto que nenhum dos participantes havia tido 

contato prévio com o jogo de dardos, em nenhum dos dois ambientes ou ainda o padrão de 

movimento requerido, representado pelo uso de sequências motoras do membro superior. 

 Segundo a teoria de Goldberg, o hemisfério cerebral direito é responsável pelo 

processamento de novos estímulos, tendo predominância de ativação no início da aquisição de 

uma nova habilidade
46

. Essa teoria se aplica ao nosso protocolo de prática dos jogos de 

dardos, real e virtual, uma vez que os pacientes e saudáveis desse estudo não possuíam 

experiência na realização dessa tarefa. Com relação ao tipo de jogo que foi realizado, o qual 

requeria posicionamento e estabilização do membro superior no espaço desde a posição 

inicial, com o ombro e cotovelo a 90º, até o lançamento do dardo, o qual é representativo do 

movimento de alcance, também pode ter influenciado o padrão de ativação cerebral 

predominantemente direito, uma vez que para os destros, o hemisfério direito (não-

dominante) é especializado nos mecanismos de alcance e estabilização posicional dos 

membros
47

.  

 Estudos de neuroimagem e de EEG confirmam que a recepção e a codificação da 

informação espacial possui uma assimetria funcional, onde o hemisfério cerebral esquerdo é 

responsável pelo processamento da informação advinda do lado direito e o hemisfério 

cerebral direito é responsável pelo processamento da informação recebida de ambos os lados. 

Dessa forma, a rede neural do hemisfério cerebral direito mostra-se dominante no que 

concerne a atenção e percepção espacial
48

.  

Um estudo realizado por Stewart et. al. (2014) avaliou as diferenças cinemáticas 

relacionadas a lateralidade da lesão de pacientes com AVC na realização do alcance em 

diferentes distâncias (8, 16, 24 cm), para determinar a magnitude e a duração da aceleração do 
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movimento. Para isso, foi feita uma comparação do movimento realizado pelo membro 

parético e não-parético do paciente e pelo membro superior de um saudável pareado. Foram 

encontradas diferenças no controle do ponto final do alcance em ambos os braços nos 

pacientes com lesão cerebral direita quando comparados aos saudáveis e nenhuma mudança 

foi encontrada nos pacientes com lesão cerebral esquerda. Isso levou a conclusão de que esse 

pior controle do alcance foi resultante de uma redução da habilidade de processamento visuo-

espacial nos pacientes com lesão no hemisfério cerebral direito
49

.  

 Daianu et.al (2012), analisaram 457 adultos jovens destros e 112 adolescentes destros 

por high-angular resolution diffusion imaging (HARDI) e por ressonância magnética 

estrutural em padrão T1, e avaliaram a densidade de fibras neurais em ambos os hemisférios 

e identificaram significativas diferenças nas proporções de fibras neurais presentes no 

hemisfério esquerdo e no hemisfério direito, onde este é favorecido por um aumento relativo 

na densidade de fibras ao longo do tempo, fazendo com que haja um aumento da assimetria 

do hemisfério direito com a idade. Esses estudos corroboram com o padrão de ativação 

predominante encontrado tanto nos pacientes quanto nos saudáveis da nossa pesquisa, visto 

que independentemente da lateralidade do membro superior que realizou os jogos, o 

hemisfério mais ativado foi o direito, tanto no ambiente real quanto no virtual
50

.  

 A análise espectral mostrou que o jogo de dardo virtual apresentou maior sincronia das 

áreas cerebrais ao longo dos blocos de tentativas do que o jogo de dardo real. Essa sincronia é 

representada pela similaridade da intensidade do impulso neural em todas as áreas analisadas. 

Essa maior sincronia mostra que ao longo dos blocos de tentativas houve um menor 

recrutamento de áreas isoladas e um menor esforço neural para a realização do jogo. O 

processo de aprendizagem de uma nova habilidade motora induz mudanças na ativação 

cerebral, principalmente no que concerne a sincronização dos impulsos neurais. Apesar do 

protocolo aplicado constar apenas de 15 tentativas, que foram divididas em 3 blocos com 5, 

no jogo de dardo virtual, tanto os pacientes quanto os saudáveis conseguiram atingir um certo 

nível de aperfeiçoamento na tarefa, que foi refletido no padrão de conectividade cerebral e no 

desempenho motor
46

.  

 Desse modo, apesar da relativa baixa quantidade de tentativas propostas, pôde-se 

observar uma tendência ao aperfeiçoamento da tarefa à nível cortical, por meio da sincronia 

das áreas e à nível periférico, por meio do desempenho motor no jogo de dardo virtual. Isso 

mostra que o uso da realidade virtual pode ser feita na clínica quando o objetivo da terapia é 

primordialmente a rápida aprendizagem da tarefa proposta, uma vez que o ambiente simulado 

por meio do Kinect permitiu aos participantes a segurança de sempre acertar os dardos nos 
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limites do alvo, mesmo que não sendo em seu centro, mas a maioria dos participantes nunca 

jogou o dardo para fora do alvo no jogo virtual, o que nem sempre acontecia no jogo de dardo 

real. Esse menor desafio imposto pelo jogo de dardo virtual, permitiu uma sincronização mais 

rápida das áreas envolvidas e consequentemente induziu um menor esforço neural. 

 Logo, o uso dos jogos de realidade virtual baseado no Kinect podem ser adicionados a 

fase inicial do protocolo fisioterapêutico para os pacientes com hemiparesia, como uma forma 

de oferecer uma prática menos complexa, onde as pretensões do paciente, como a de acertar o 

alvo do dardo, são mais facilmente atendidas, fazendo com que isso retorne como um 

feedback positivo ao mesmo, proporcionando maior motivação à continuidade do protocolo. 

Como visto, pela maior parte dos participantes, três dos quatro pacientes e dois dos três 

saudáveis, houve uma menor amplitude de movimentação do cotovelo para o lançamento do 

dardo virtual, o que pode ser benéfico para os pacientes que apresentam restrição na extensão 

do cotovelo, devido à espasticidade moderada ou severa ou à alta rigidez articular, 

proporcionando a eles a experiência da tarefa, apesar da limitação presente. 

 Por outro lado, o jogo de dardo real não apresentou a mesma sincronia de todas as 

áreas cerebrais conforme visto no jogo de dardo virtual, porque em todos os blocos de 

tentativas sempre houve alguma área que sobressaiu sua intensidade a todas as outras. Como 

observado na análise espectral e nas Tabelas 4 e 5, as áreas mais ativadas foram 

primeiramente o córtex motor primário direito, e em segundo lugar o córtex parietal direito. 

Em todos os blocos de tentativas do dardo real, a intensidade de ativação dessas áreas 

permaneceu a mesma, em 10 uV²/Hz, ao contrário da intensidade de ativação do dardo virtual, 

que devido a sincronização das ondas, reduzia sua intensidade de 10 uV²/Hz para 0 uV²/Hz ou 

abaixo desse valor. Essa permanência do valor da intensidade de ativação presente no jogo de 

dardo real em todos os blocos de tentativas, demonstra o maior recrutamento neural requerido 

pelo ambiente real, o que pode ser positivo quando se quer estimular uma determinada área 

cerebral por mais tempo, o que é favorável à indução de plasticidade nas áreas cerebrais 

lesionadas por uma isquemia. Do mesmo modo, a maior permanência da intensidade de 

ativação vista no dardo real pode ser resultante do maior esforço requerido para a realização 

da tarefa, uma vez que foi necessária uma maior amplitude de movimento do cotovelo para a 

realização do lançamento na maioria dos participantes. Do mesmo modo, dada a necessidade 

da preensão do dardo no jogo real, as áreas corticais motoras compatíveis topograficamente 

com os músculos da mão deveriam também ser ativadas e manter essa ativação por mais 

tempo, até o momento do lançamento, o que não era necessário no jogo de dardo virtual. A 
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necessidade de preensão no jogo de dardo real é uma limitação para sua aplicabilidade a 

pacientes que possuem comprometimento mais evidente da mão hemiparética. Nesse caso, o 

jogo de dardo virtual torna-se mais adequado. 

 Visto que o dardo real proporcionou maior angulação do cotovelo, ele é indicado 

quando o objetivo do tratamento fisioterapêutico for o ganho de amplitude de movimento 

dessa articulação, para melhorar a realização do movimento de alcance e aplicá-lo a tarefas 

funcionais. Assim, isso pode trazer um impacto positivo à recuperação dos pacientes com 

AVC que apresentam redução da amplitude articular do cotovelo, devido ao desuso aprendido 

do membro superior ou à presença de espasticidade leve a moderada. 

 A permanência da intensidade de ativação cerebral ao longo dos blocos de tentativas 

foi vista no jogo de dado real; porém, em ambos os jogos, real e virtual, pôde-se observar a 

ativação de áreas que foram lesionadas, o que aconteceu com os pacientes com lesão cerebral 

direita. Essa evidência é de extrema importância visto que após uma injúria cerebral, o 

hemisfério contralesional tende a mostrar dominância, aumentando sua taxa de ativação e 

inibindo a do hemisfério lesionado. Isso demonstra o quão plástica as redes neurais podem ser 

quando submetidas ao estímulo adequado. Para a neurorreabilitação, esse resultados trazem 

implicações positivas, refletindo na melhora motora e funcional dos pacientes acometidos por 

um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mesmo os que se encontram na fase crônica.  

 Tanto o jogo de dardo real quanto o virtual promovem ativação do córtex motor 

primário e somatossensorial direitos, proporcionando reorganização funcional das redes 

neurais nessas áreas, podendo refletir em uma melhora motora do membro superior parético 

dos pacientes com AVC crônico. Do mesmo modo, a porção posterior do córtex parietal 

também é recrutada, resultante da recepção de informações sensoriais multimodais pelos 

neurônios multissensoriais presentes nessa área, possibilitando o processamento 

multissensorial das aferências oferecidas pelos ambientes enriquecidos. Esse processamento 

fornece aos pacientes uma percepção espacial de seu próprio corpo em relação ao ambiente ao 

redor e um controle da posição final de seus movimentos. No entanto, o jogo de dardo real 

proporcionou maior tempo de ativação dessas áreas ao longo das tentativas propostas. O 

número de tentativas proposto neste estudo não foi o suficiente para induzir uma 

aprendizagem duradoura, o que não pôde ser realmente avaliado, dada a ausência de testes de 

retenção e transferência. Contudo, é possível que a sincronia das áreas cerebrais vista no jogo 

de dardo virtual aparecesse também no jogo de dardo real, com a realização de um maior 

número de tentativas. É possível que essa sincronia aparecesse com uma intensidade maior do 

que a que foi vista no jogo virtual, visto que o jogo de dardo real induziu maior permanência 
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da alta intensidade e isso poderia se intensificar com a prática repetitiva, promovendo uma 

redução ainda mais acentuada do esforço neural e uma melhor reorganização das redes 

neurais. Do mesmo modo, é possível que com o acréscimo de repetições, houvesse uma 

inversão da ativação hemisférica, com maior ativação do hemisfério esquerdo, visto que ele 

conduz o processamento de informações armazenadas, resultante de um processo de 

aprendizagem contínuo. 

 Levando-se em consideração o padrão de ativação cerebral predominante nesse estudo, 

nos jogos propostos, o jogo de dardos tanto real quanto virtual podem ser utilizados para a 

estimulação do córtex sensório-motor e das áreas de processamento espacial de pacientes que 

possuem lesão nessas áreas no hemisfério direito nas sessões de fisioterapia, a fim de 

promover uma reorganização das redes neurais induzida pela prática. Dessa forma, os 

pacientes com lesão cerebral direita na região sensório-motora serão beneficiados quanto a 

melhora da função motora do membro superior esquerdo (hemiparético) e tanto os pacientes 

com lesão cerebral direita quanto esquerda serão beneficiados com a formação da percepção 

espacial, já que o córtex parietal posterior direito processa essa informação para ambos os 

hemicorpos. Esse último ponto é bastante importante para a reabilitação dos pacientes com 

AVC que apresentam síndrome de negligência unilateral, a qual é mais comumente resultante 

da lesão do córtex parietal direito e que acarreta a perda da capacidade de responder a 

estímulos administrados do lado do corpo contralateral à lesão cerebral. A aplicação do 

protocolo desse estudo pode ser benéfica para a reversão desse quadro clínico
51

.  

 Por fim, diante dos dados apresentados, o que irá guiar a construção do protocolo de 

tratamento fisioterapêutico é a avaliação clínica, motora e funcional dos pacientes com AVC, 

para que os objetivos terapêuticos, as características individuais e as intenções dos pacientes 

possam ser conhecidas e a partir daí direcionadas a tarefa e ao ambiente mais adequados. A 

análise do desempenho motor e do padrão cinemático mostraram diferenças entre os jogos de 

dardos real e virtual, onde cada um poderá se encaixar em um objetivo distinto de tratamento. 

A análise espectral da atividade cerebral também mostrou algumas diferenças entre o jogo de 

dardos em ambos os ambientes e entre cada indivíduo; contudo, o padrão comum estabelecido 

entre todos os participantes, onde as áreas primordialmente ativadas foram o córtex motor 

primário e o córtex somatossensorial, refletem as mudanças plásticas uso-dependentes no 

tecido neural induzidas pela prática dos dois jogos. 
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7. CONCLUSÃO 

 Os jogos de dardos real e virtual diferem quanto a atividade motora e o desempenho 

motor, onde a maior angulação de cotovelo foi encontrada no dardo real e o melhor 

desempenho motor no dardo virtual. Com relação a atividade cerebral, ambos são similares 

quanto as áreas ativadas. No entanto, essa ativação difere quanto a sua intensidade e 

sincronização, onde a maior intensidade de ativação acontece no dardo real e a maior 

sincronização das áreas no dardo virtual.  

 De acordo com os resultados desse estudo, o ambiente real e virtual possuem 

diferentes vantagens para a reabilitação, sendo necessária a avaliação clínica criteriosa dos 

pacientes, a fim de direcionar a aplicação do jogo e do ambiente ao objetivo do tratamento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

NIHSS – NATIONAL INSTITUTE HEALTH STROKE SCALE 

 

Nome: ________________________________________      Data: ____/_____/____  

Examinador: ________________________________________________________ 

 

 

Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

1a. Nível de consciência 0 = alerta, responde com vivacidade 

1 = não está alerta, mas desperta com estímulo 
menor, obedecendo e respondendo 

2 = torporoso, requer estimulação repetida ou 
dolorosa para responder aos comandos 

3 = responde apenas com reflexos motores ou 
autonômicos, ou totalmente irresponsivo, flácido 
e arreflexo  

 

b. Nível de consciência – Perguntas: 
Qual o mês do ano e qual a sua 
idade? 

0 = responde ambas questões corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida corretamente 

 

c. Nível de consciência – Solicitar 
para o paciente fechar e abrir os 
olhos e fechar e abrir a mão não-
parética 

0 = executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa somente uma tarefa corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada corretamente 

 

2. Olhar – Solicitar movimentos dos 
olhos para a direita e para a 
esquerda 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento ocular é 
anormal em um ou ambos os olhos, mas não 
estão presentes desvio forçado do olhar ou 
paresia total do movimento ocular 

2 = desvio forçado ou paresia ocular total não 
sobrepujada pela manobra oculocefálica 

 

3. Visual – Solicitar a contagem dos 
dedos nos quadrantes superiores e 
inferiores (direito e esquerdo) 
avaliando cada olho 
independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3 = hemianopsia bilateral (cegueira, incluindo a 
cegueira cortical) 

 

4. Paralisia facial – Solicitar para o 
paciente mostrar os dentes ou 
levantar as sobrancelhas e fechar 
os olhos 

0 = movimento simétrico normal 

1 = paralisia leve (sulco nasolabial apagado e 
assimetria do sorriso) 
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2 = paralisia parcial (total ou quase total da face 
inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos os lados 
(ausência de movimento facial superior e inferior) 

5. Motricidade dos MMSS – Solicitar 
para o paciente manter o braço em 
flexão a 45º na posição supina 
durante 10 segundos, ou 90

0
 se 

sentado, iniciando com o membro 
não afetado  

 

5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

0 = sem queda, o membro mantém os 90
0
 ou 45

0
 

graus durante 10 segundos 

1 = queda, o membro mantém os 90
0
 ou 45

0
, cai 

antes dos 10 segundos, mas não atinge a cama 
ou outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro 
não atinge ou não consegue manter os 90

0
 ou 

45
0
, cai até a cama mas existe algum esforço 

contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro 
cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

6. Motricidade dos MMII – Solicitar 
para o paciente manter a perna em 
flexão a 30º na posição supina 
durante 5 segundos, iniciando com 
o membro não afetado  

 

6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

0 = sem queda, o membro mantém os 30
0
 graus 

durante 5 segundos 

1 = queda, o membro cai antes dos 5 segundos, 
mas não atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro 
cai na cama em 5 segundos, mas existe algum 
esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro 
cai imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

7. Ataxia de membros – Realizar as 
provas índice-nariz e calcanhar-
joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

Ataxia no:   MSD = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MSE = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MID = sim  (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MIE = sim  (  )          não (  )           amputação, fusão articular, etc (9) 

8. Sensibilidade – Realizar 
estimulação dolorosa com alfinete 
na região proximal do braço, perna, 
tronco e face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

1 = perda de sensibilidade, de leve a moderada, 
o paciente sente que é a fincada é menos aguda 
ou é romba no lado afetado, ou existe uma perda 
da dor superficial com a fincada, mas o paciente 
está ciente de que esta sendo tocado 

2 = perda severa ou total da sensibilidade; o 
paciente não está ciente de ter sido tocado na 
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face ou membros 

9. Linguagem – Solicitar ao paciente 
para identificar um grupo de figuras 
e ler um conjunto de sentenças (no 
mínimo 3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma perda óbvia 
da fluência ou da facilidade de compreensão, 
sem limitação significativa nas idéias 
expressadas ou na forma de expressão. A 
redução da linguagem e/ou compreensão, 
entretanto, torna a conversação sobre o material 
apresentado difícil ou impossível. O examinador 
pode identificar no material apresentado figuras 
ou nomeações a partir das respostas do paciente 

2 = afasia severa; toda comunicação é através 
de expressão fragmentada; há grande 
necessidade de inferência, questionamento e 
adivinhação pelo examinador. A variedade de 
informação que pode ser trocada é limitada; o 
examinador carrega o fardo da comunicação. O 
examinador não consegue identificar os 
materiais apresentados a partir das respostas do 
paciente. 

3 = mudez, afasia global; sem linguagem 
aproveitável ou compreensão auditiva. 

 

10. Disartria – Solicitar para o 
paciente ler uma lista de palavras 

0 = normal 

1 = leve a moderada, o paciente arrasta pelo 
menos algumas palavras e, na pior situação, 
pode ser entendido com alguma dificuldade. 

2 = severa; a fala do paciente é tão arrastada 
que torna-se ininteligível, na ausência ou 
desproporcional à qualquer disfasia, ou o 
paciente é mudo/anártrico. 

9 = intubado ou com outra barreira física. 
Explique: _______________________________ 

 

11. Extinção e inatenção (prévia 
negligência) – Solicitar para o 
paciente descrever o que está 
acontecendo na figura apresentada 
numa folha de papel, do lado direito 
e esquerdo. Se não conseguir, o 
paciente deverá reconhecer uma 
estimulação tátil simultânea e 
bilateral, com os olhos fechados 

0 = sem anormalidade 

1 = inatenção ou extinção visual, tátil, auditiva, 
espacial ou pessoal à estimulação simultânea 
bilateral em uma das modalidades de 
sensibilidade. 
2 = hemi-inatenção profunda ou hem-inatenção à 
mais que uma modalidade. Não reconhece sua 
própria mão ou orienta-se somente a um lado do 
espaço. 
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ANEXO 2 

FUGL-MEYER – MEMBRO SUPERIOR 

 

Nome: ____________________________ Data: _______ Examinador: __________ 

 

Teste Pontuação 

1 – Motricidade reflexa:  

          Bíceps (     ) 

          Tríceps (     )           Pont. máx:(4) 

0 – Não é possível elicitar atividade reflexa 

2 – É possível elicitar atividade reflexa  

2 – Sinergia flexora: 

          Elevação (     ) 

          Retração de ombro (     )  

          Abdução (pelo menos 90) (     ) 

          Rot. Externa (     ) 

          Flexão de cotovelo (     ) 

          Supinação (     )    Pont. máx:(12) 

0 – Não consegue executar de nenhuma maneira 

1 – Executado parcialmente 

2 – Executado impecavelmente 

 

3 – Sinergia extensora: 

          Adução / rotação interna do ombro (     
) 

          Extensão cotovelo (     ) 

          Pronação (     )        Pont. Max:(8) 

0 – Não consegue executar de nenhuma maneira 

1 – Executado parcialmente 

2 – Executado impecavelmente 

 

4 – Movimento combinando 
sinergismos: 

a) mão a coluna lombar (     ) 

 

 

b) flexão de ombro a 90º com cotovelo a 0º 

 (     ) 

 

 

c) prono-supinação com cotovelo a 90º e 
ombro a 0º (     ) 

 

                                          Pont. Max:(6) 

 

a) 0 – Não executou nenhuma ação específica 

1 – A mão deve ultrapassar a coluna ilíaca ântero-
posterior 

2 – Ação executada impecavelmente 

b) 0 – No início do movimento o braço é abduzido ou o 
cotovelo é fletido 

1 – Na fase final do movimento, o ombro abduz e/ou 
ocorre flexão de cotovelo 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

c) 0 – Não ocorre posicionamento correto do cotovelo e 
ombro e/ou pronação e supinação não é realizada 
completamente 

1 – prono-supinação pode ser realizada com ADM 
limitada, o ombro e o cotovelo estão corretamente 
posicionados 

2 – a tarefa é realizada completamente 
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5- Movimento fora de sinergismo: 

a) abdução ombro a 90º com cotovelo 
estendido e antebraço pronado (     ) 

 

 

 

 

b) flexão de ombro de 90º a 180º com 
cotovelo estendido e antebraço em posição 
média (     ) 

 

 

c) prono-supinação do antebraço, cotovelo 
estendido e flexão de ombro de 30 a 90º (     
) 

                                                      

                                          Pont. Max:(6) 

 

a) 0 – Ocorre flexão inicial de cotovelo ou qualquer 
desvio em relação ao antebraço pronado 

1 – realiza parcialmente o movimento ou ocorre flexão 
do cotovelo ou não mantém o antebraço em pronação 

2 – movimento impecável 

b) 0 – Ocorre flexão inicial do cotovelo ou abdução do 
ombro 

1 – Ocorre flexão do cotovelo ou abdução do ombro 
durante a flexão deste 

2 – Movimento impecável 

c) 0 – Posição não pode ser obtida pelo paciente e/ou 
prono-supinação não pode ser realizada 

1 – Cotovelo e ombro posicionado corretamente e a 
prono-supinação são executadas em amplitude limitada 

2 – a tarefa é realizada perfeitamente 

6 – Atividade reflexa normal: (     ) 

bíceps / tríceps/ flexor dedos (avalia se o 
paciente atingiu nota 6 no estágio 5)  

                                  

                                         Pont. máx:( 2) 

0 – 2 ou 3 reflexos estão hiperativos 

1 – 1 reflexo esta marcadamente hiperativo ou 2 estão 
vivos 

2 – não mais que 1 reflexo esta vivo e nenhum esta 
hiperativo 

7 – Controle de punho: 

a) Dorsiflexão, c/ cotovelo 90º, ombro 0º e 
pronação, com resistência. (assistência, se 
necessário) (     ) 

b) Máxima flexo-extensão de punho, 
cotovelo 90º, ombro 0º, dedos fletidos e 
pronação (auxílio se necessário) (     ) 

c) Dorsiflexão com cotovelo a 0º, ombro a 
30º e pronação, com resistência (auxílio) (     
) 

d) Máxima flexo-extensão, com cotovelo 0º, 
ombro a 30º e pronação (auxílio) (     ) 

e) Circundução (     )       Pont. máx:(10) 

a) 0 – Não realiza dorsiflexão de punho a 15 º  

1 – Consegue a dorsiflexão, não aceita resistência 

2 – A posição pode ser mantida contra alguma 
resistência 

b) 0 – não ocorre movimento voluntário 

1 – o paciente não move ativamente o punho em todo 
grau de movimento 

2 – Movimento impecável e suave 

c) Idem ao a) 

 

d) Idem ao b) 

 

 

e) Idem ao b) 

8 – Mão: 

a) flexão em massa dos dedos (     ) 

 

a) 0 – Não ocorre flexão 

1 – Alguma flexão, não o movimento completo 

2 – Flexão ativa completa (comparada com a mão não-
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b) extensão em massa dos dedos (     ) 

 

 

c) Preensão 1: Art. metacarpofalangeanas 
(II a V) estendidas e interfalangeanas distal 
e proximal fletidas. Preensão contra 
resistência (     ) 

 

d) Preensão 2: O paciente é instruído a 
aduzir o polegar e segurar um papel 
interposto entre o polegar e o dedo 
indicador (     ) 

 

e) Preensão 3: O paciente opõe a digital do 
polegar contra a do dedo indicador, com 
um lápis interposto (     ) 

f) Preensão 4: Segurar com firmeza um 
objeto cilíndrico, com a superfície volar do 
primeiro e segundo dedos contra os 
demais (     ) 

g) Preensão 5: o paciente segura com 
firmeza uma bola de tênis (     )    

                                       Pont. máx: (14) 

afetada) 

b) 0 - nenhuma atividade ocorre 

1 – ocorre relaxamento (liberação) da flexão em massa 

2 – extensão completa (comparado com mão não 
afetada) 

c) 0 – posição requerida não pode ser realizada 

1 – a preensão é fraca 

2 – a preensão pode ser mantida contra considerável 
resistência 

d) 0 - a função não pode ser realizada 

1 – o papel pode ser mantido no lugar, mas não contra 
um leve puxão 

2 – O papel é segurado firmemente contra um puxão 

e) Procedimento de pontuação são os mesmos da 
preensão 2 

 

f) Procedimento de pontuação são os mesmos da 
preensão 2 e 3 

 

 

g) Os procedimento de pontuação são os mesmos da 
preensão 2, 3 e 4 

9 - Coordenação/ Velocidade - Index-
nariz 5 vezes em sucessão rápida: 

a) Tremor (     ) 

b) Dismetria (     ) 

 

c) Velocidade: (     )                     

                                         Pont. máx: (6) 

 

a) 0 – tremor marcante/ 1 – tremor leve/ 2 – sem tremor 

b) 0 – dismetria marcante/ 1 – dismetria leve/ 2 – sem 
dismetria 

c) 0 – 6 seg. mais lento que o lado não afetado/ 1 – 2 a 
5 seg. mai s lento que o lado não afetado/ 2 -  menos 
de 2 seg. de diferença 
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ANEXO 3 

ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA 

 

Nome: __________________________ Data: ___________ Examinador: _______________ 

Escore de 

Ashworth 

 

Grau de tônus muscular – Ombro 

0 Nenhum aumento do tônus muscular  

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea ou por 
resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em flexão ou extensão  

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 
resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, mas a 
região é movida facilmente  

4 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil  

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão  

 

Escore de 

Ashworth 

 

Grau de tônus muscular – Cotovelo 

0 Nenhum aumento do tônus muscular  

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea ou por 
resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em flexão ou extensão  

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 
resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, mas a 
região é movida facilmente  

4 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil  

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão  

 

Escore de 

Ashworth 

 

Grau de tônus muscular - Punho 

0 Nenhum aumento do tônus muscular  

1 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por uma tensão momentânea ou por 
resistência mínima, no final da ADM, quando a região é movida em flexão ou extensão  

2 Leve aumento do tônus muscular, manifestado por tensão abrupta, seguida de 
resistência mínima em menos da metade da ADM restante 

3 Aumento mais marcante do tônus muscular, durante a maior parte da ADM, mas a 
região é movida facilmente  

4 Considerável aumento do tônus muscular, o movimento passivo é difícil  

5 Parte afetada rígida em flexão ou extensão  
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ANEXO 4 

Nome: ____________________________ Data: _______ Examinador: __________ 

 

Funções cognitivas Pontos Escore 

Orientação temporal     1. Qual é o(a)              Dia? 

                                                                            Mês? 

                                                                           Ano? 

                                                                           Dia da semana? 

                                                                           Hora? 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Orientação espacial       2. Onde estamos?    Local (cômodo)? 

                                                                           Local (prérdio)? 

                                                                           Bairro ou rua próxima? 

                                                                           Cidade? 

                                                                           Estado? 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Memória imediata     3. Mencione três objetos, levando 1 segundo para cada um. 

Então, pergunte ao paciente sobre os três objetos após você os ter mencionado. 
Estabeleça um ponto para cada resposta correta. Repita as respostas, até o paciente 
aprender todos os três. 

 

3 

 

Atenção e cálculo     4. Série de sete. Estabeleça um ponto para cada resposta 

correta. Interrompa  a cada cinco respostas.   

5  

Memória: evocação tardia  5. Pergunte o nome dos três objetos aprendidos na 

questão 3. Estabeleça um ponto para cada resposta correta. 
3  

Linguagem     6. Aponte para um lápis e um relógio. Faça o paciente dizer o nome 
desses objetos conforme você os aponta. 

7. Faça o paciente repetir “Nem aqui, nem ali, nem lá”. 

8. Faça o paciente seguir um comando de três estágios: “Pegue o papel com a mão 
direita. Dobre o papel ao meio. Coloque o papel no chão”. 

9. Faça o paciente ler e obedecer ao seguinte: FECHE OS OLHOS.  

10. Faça o paciente escrever uma frase de sua própria autoria (A frase deve conter 
um sujeito e um objeto e fazer sentido. Ignore erros de ortografia ao marcar o ponto). 

2 

1 

 

3 

1 

1 

 

Capacidade construtiva visual  11. Faça o paciente copiar o desenho impresso. 

Estabeleça um ponto se todos os lados e ângulos forem preservados e se os lados de 
interseção formarem um quadrilátero. 

 

 

1 

 

Total 30  
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APÊNDICES                               APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Aprendizagem motora de 

pacientes com Acidente Vascular Cerebral em ambientes virtuais: ensaio clínico controlado e 

randomizado”, coordenada pela profª Drª Tania Fernandes Campos e sua orientanda Aline 

Braga Galvão Silveira Fernandes.  

A pesquisa tem como objetivos avaliar a aprendizagem motora de pacientes com AVC 

crônico utilizando jogos em ambientes virtuais. Caso decida aceitar o convite, se for um 

indivíduo saudável será realizada apenas uma avaliação dos movimentos do seu corpo, na 

qual o (a) sr. (a) permanecerá sentado (a), serão colocados adesivos em seu braço e, através de 

câmeras, serão registrados os movimentos do braço; e uma avaliação da sua atividade 

cerebral, por meio de um “capacete” que será colocado na sua cabeça. Essas duas avaliações 

serão feitas no movimento de beber água e ao realizar jogos em ambientes virtuais e reais 

(dardos e boliche). Se for paciente, serão aplicados também questionários que irão avaliar o 

seu estado cognitivo (orientação, memória, cálculo, atenção e linguagem), seu 

comprometimento neurológico, o grau de independência funcional (necessidade de ajuda em 

tarefas cotidianas), o seu sono e a função motora do seu braço comprometido. Além disso, 

será colocado um aparelho parecido com um relógio no seu braço durante todo o período do 

estudo, que avaliará como está o seu comportamento de atividade e repouso.  Após essa 

avaliação o sr. (a)  será submetido (a) a uma terapia de fisioterapia convencional associada a 

um treino usando um jogo de videogame ou a outra atividade no computador, ambas com 

duração de 50 minutos, por 12 dias, num período de 4 semanas. Após o treino, será realizada 

novamente uma avaliação igual à que foi feita antes do treino. 

A participação no estudo trará risco mínimo para sua saúde, podendo causar 

desconforto ou cansaço durante a avaliação ou na terapia, de modo a interromper o 

tratamento, respeitando os seus limites. Os procedimentos da pesquisa serão feitos com toda a 

segurança necessária para minimizar as possibilidades de riscos. Os participantes que vierem 

a sofrer qualquer tipo de dano não previsto aqui e resultante de sua participação, terão direito 

à assistência integral e à indenização. Se tiver algum gasto que seja devido à sua participação 

na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. 
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O (a) sr. (a)  poderá se beneficiar deste tratamento pelo estímulo das suas habilidades 

motoras. Além disso, passará por uma avaliação que lhe trará informações importantes sobre a 

sua função motora, funcional e cognitiva. Os resultados dessa pesquisa poderão orientar a 

inclusão dos jogos baseados em realidade virtual na reabilitação de pacientes com AVC.  

Solicitamos a sua colaboração para participar dessa pesquisa, como também sua licença 

para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

A participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) sr. (a) não é obrigado (a) a 

fornecer as informações e colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso 

decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum prejuízo ou penalidade.  

Toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para as 

pesquisadoras Profª Drª Tania Campos e Aline Braga, no endereço: Departamento de 

Fisioterapia, Av. Senador Salgado Filho, 3000, Campus Universitário, Natal/RN; ou pelo 

telefone: 9986-2403 (Aline). 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do (a) ------ no endereço: ---------------; ou pelo telefone --------------. 

 

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 “Aprendizagem 

motora de pacientes com Acidente Vascular Cerebral em ambientes virtuais: ensaio clínico 

controlado e randomizado”. Autorizo a divulgação dos resultados e imagens do estudo. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

             

                   _________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 2 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

1. Identificação do paciente 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: __________    Data de nascimento:____________    Sexo : F (   )  M (   )            

Endereço: ______________________________________________________    

Tel.: ____________________________________  

Anos de estudo: ____________________   Estado Civil: __________________  

Ocupação antes do AVC: __________________________________________ 

Ocupação após AVC: _____________________________________________ 

Peso: _______________________         Altura: _________________________ 

Data de Avaliação: _______________    Avaliador: ______________________ 

2. Dados clínicos referentes à patologia 

Tomografia Computadorizada: Localização da lesão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Tipo patológico:  Isquêmico (    )  Hemorrágico (    )  Inespecífico (    ) 

AVC:  D (   )   E (   )  Hemiparesia: D (   )   E (   ) 

Fatores de risco presentes: Hipertensão (   )   Tabagismo (   )   Diabetes Mellitus (   )   

Obesidade (    )      Doença cardíaca (    )   Sedentarismo (   )    

Outros   ________________________________________________________ 

Medicação controlada: Sim ( ) Não ( ) Qual (is) ________________________ 

Tempo de sequela: ________________________________ 

Realiza Fisioterapia? (   ) sim (   ) não. Frequência: __________________________ 
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APÊNDICE 3 

PONTUAÇÃO DO JOGO DE DARDOS 

Nome: ____________________  Data: ___________ Avaliador: _______________ 

Sequência dos Jogos: __________________________________________________ 

 

DARDO VIRTUAL 

 

 

 

DARDO REAL 

 


