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RESUMO 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição clínica de grande impacto 

na sociedade atual, sendo considerada uma das principais causas de sequelas permanentes, e 

que, frequentemente, estabelecem um quadro de hemiparesia em membro superior. Objetivo: 

Realizar uma análise comparativa de dois jogos de realidade virtual, boliche e dardos, com e 

sem interferência contextual, respectivamente, quanto ao padrão de ativação cerebral e 

parâmetros cinemáticos em pacientes pós-AVC crônico. Metodologia: A amostra foi 

composta por 06 pacientes hemiparéticos e 03 indivíduos saudáveis, pareados quanto ao sexo, 

idade e escolaridade. Todos os participantes realizaram dois jogos (Xbox 360) da série Kinect 

sports: o jogo de boliche que apresentava um ambiente variado (com interferência 

contextual), pois a cada tentativa os pinos eram alocados em posições e quantidades 

diferentes; e um jogo de dardos, onde o ambiente era constante (sem interferência contextual), 

pois o alvo mantinha-se fixo durante as tentativas e foram avaliados quanto à angulação do 

movimento (Qualisys); padrão de ativação cerebral (EPOC
®
), registrando-se as pontuações 

em cada jogo ao longo das tentativas. 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 de boliche e dardos (p< 0,0001), com melhor percentual de acertos 

no jogo de dardos. Ao comparar as curvas de desempenho observou-se maior variabilidade no 

jogo de boliche. Quanto ao padrão de ativação cerebral verificou-se maior ativação nos 

eletrodos FC6, P8 e 02 do hemisfério cerebral direito. O jogo de boliche também ativou áreas 

pré-frontais (AF3 e AF4). A análise cinemática mostrou maior angulação de ombro e cotovelo 

durante o jogo de dardos. Conclusão: As áreas cerebrais mais ativadas nos jogos de realidade 

virtual estavam relacionadas com o planejamento e controle motor, processamento e 

integração sensorial, recepção e processamento de estímulos visuais, com predominância do 

hemisfério cerebral direito, sugerindo uma influência da assimetria estrutural e funcional 

existente entre os hemisférios cerebrais. O desempenho mais baixo no jogo de boliche, a 

maior ativação de áreas frontais e a menor angulação do ombro e cotovelo indicam um efeito 

da interferência contextual desse jogo, mostrando a importância de uma avaliação minuciosa 

no paciente com AVC crônico para determinar a escolha do jogo de realidade virtual com 

maior potencial para alcançar o objetivo pretendido pelo paciente e fisioterapeuta.  

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, realidade virtual, interferência contextual, 

análise cinemática e ativação cerebral. 
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ABSTRACT 

Introduction: Stroke is a clinical condition of great impact in society, and is considered a 

major cause of permanent sequelae, and often establish a hemiparesis in the upper limb. 

Objective: To comparative analysis of two virtual reality games, bowling and darts, with and 

without contextual interference, respectively, on the pattern of brain activation and kinematic 

parameters in chronic post-stroke patients. Methods: The sample consisted of 06 hemiparetic 

patients and 03 healthy subjects, matched for sex, age and education. All participants 

underwent two games (Xbox 360) Kinect sports series: the bowling game that featured a 

varied environment (with contextual interference), because every attempt pins were allocated 

in different positions and quantities; and a game of darts, where the environment was constant 

(without contextual interference) because the target remained fixed during the trial and were 

evaluated for the angle of movement (Qualisys); pattern of brain activation (EPOC®), 

registering the scores in each game along the attempts. Data were analyzed using the t'Student 

test. Results: The analysis of performance by the percentage of correct answers was 

significantly different between the games of bowling and darts (p <0.0001), with better 

percentage of success in the game of darts. When comparing the performance curves there 

was greater variability in the bowling game. Regarding the pattern of brain activation there 

was increased activation in FC6 electrodes, P8 and 02 of the right cerebral hemisphere. The 

bowling also activated prefrontal areas (FT3 and FT4). Kinematic analysis showed greater 

shoulder and elbow angle during the game of darts. Conclusion: The more activated brain 

areas in virtual reality games were related to the planning and motor control, processing and 

sensory integration, reception and processing of visual stimuli, with predominance of the right 

cerebral hemisphere, suggesting an influence of existing structural and functional asymmetry 

between the cerebral hemispheres. The lower performance in the bowling game, the greater 

activation of frontal areas and the lower angle of shoulder and elbow indicate a contextual 

interference effect of the game, showing the importance of a thorough evaluation in patients 

with chronic stroke to determine the choice of the game virtual reality with the greatest 

potential to reach the target by the patient and physiotherapist. 

Keywords: stroke, virtual reality, contextual interference, kinematic analysis and brain 

activation. 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como um sinal clínico de rápida 

progressão de perturbação focal da função cerebral com mais de 24 horas de duração, em 

decorrência da restrição na irrigação sanguínea ao cérebro, causando lesão celular e danos às 

funções neurológicas.
1-3 

As doenças cerebrovasculares estão em segundo lugar no topo de doenças que mais 

acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. 

Estudos indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 2030.
4
 Além disso, o AVC é 

apresentado como a principal causa de incapacidade no Brasil e na América Latina, de modo 

que dois terços das mortes causadas por esta patologia ocorrem em países de baixa e média 

renda.
3,5 

A sua incidência dobra a cada década após os 55 anos, ocupando posição de destaque 

entre a população idosa. A prevalência mundial na população geral é estimada em 0,5% a 

0,7%. 
6,7 

 
A doença é uma das maiores causas de sequelas permanentes que geram 

incapacidades funcionais.  Os sinais clínicos desta patologia estão relacionados diretamente 

com a localização e extensão da lesão, sendo considerada a doença neurológica mais comum 

na prática clínica, podendo comprometer a função motora, do campo visual, sensorial, 

cognitivo, consciência e comunicação. 
8-11 

A hemiplegia/hemiparesia contralateral à lesão encefálica é a disfunção motora de 

maior prevalência nos casos de sequelas de AVC. Estudos mostram que pacientes com quadro 

de hemiparesia grave têm poucas chances de recuperação da função do membro superior. 

Com isso, muitas atividades básicas e instrumentais da vida diária passam a ser realizadas de 

forma incorreta ou até mesmo deixam de ser realizadas, repercutindo num quadro de 

incapacidade e dependência funcional e consequente diminuição da qualidade de vida deste 

grupo de pacientes.
12-14 

Nessa perspectiva, estudos indicam que quanto mais precoce a intervenção 

fisioterapêutica, melhor o prognóstico do paciente. Muitos estudiosos acreditam que o 

tratamento direcionado ao paciente em fase crônica do AVC pode não ter repercussões 

motoras e funcionais tão significativas quando comparado a intervenção em AVC agudo, 

caracterizando esse grupo de pacientes crônicos inseridos num platô de recuperação motora, 

com possibilidades limitadas de recuperação.
15,16

 No entanto, atualmente tem surgido novas 

ferramentas de reabilitação que possibilitam grandes avanços no tratamento desses 

pacientes.
12,16 
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Nesse sentido, a Fisioterapia vem atuando através de vários instrumentos e técnicas 

clínicas com intuito de retardar tais agravos e promover a recuperação motora e funcional 

destes pacientes, sendo a aprendizagem motora uma grande vertente da neuroreabilitação para 

alcançar tais objetivos. Essa abordagem de tratamento baseia-se na neuroplasticidade, 

definida como a capacidade de adaptação da estrutura e função do sistema nervoso em 

decorrência dos padrões de experiência.
17 

A prática de tarefas motoras repercute em mudanças 

plásticas e dinâmicas no Sistema Nervoso Central (SNC).  As conexões neuronais corticais 

podem ser remodeladas pelas novas experiências e durante o aprendizado.
18 

Essas mudanças 

não ocorrem somente em pacientes em fase aguda do AVC, mas também em pacientes na fase 

crônica da doença, caracterizada pelo platô na recuperação motora (mais de um ano de AVC), 

o que possibilita melhora substancial na capacidade motora após participar de novos 

protocolos de reabilitação que requerem a repetição e especificidade de tarefas.
19 

Assim como a especificidade de tarefas é essencial para o aprendizado motor, o 

ambiente enriquecido e diferenciado se torna imprescindível para maiores avanços funcionais, 

visto que o paciente passa a desenvolver diferentes estratégias de controle dos movimentos, 

além de trabalhar a seletividade de sua atenção, utilizando coerentemente as informações 

sensoriais disponíveis no ambiente para a realização de uma ação, facilitando a emergência de 

soluções motoras funcionais.
20,21 

Portanto, a prática de tarefas específicas, treino de 

habilidades motoras e prática repetitiva e de alta intensidade, realizados em um ambiente 

enriquecido, podem ser essenciais no tratamento de pacientes com AVC que se encontram em 

qualquer fase de recuperação da patologia, visto que podem gerar potenciais sinápticos 

efetivos, melhorando a neuroplasticidade induzida pela prática, promovendo assim, 

reorganização cortical e consequentemente, recuperação motora e funcional. 
22,18,21 

Além desses fatores pontuais que caracterizam o processo de aprendizagem motora, os 

efeitos da interferência contextual em determinadas habilidades é um fator importante para 

que o paciente consiga atingir seus objetivos quanto ao desempenho destas tarefas, 

principalmente no que concerne a reaprendizagem motora. Estudos indicam que quanto maior 

o efeito da interferência contextual na prática de habilidades motoras, melhores serão as 

repercussões a nível de desempenho dessas habilidades a longo prazo, além de permitir ao 

paciente maior similaridade com seu cotidiano, onde fatores externos interferem na realização 

de ações motoras. 
23-26 

Nessa perspectiva, o treino de habilidades motoras podem ser implementadas de duas 

formas gerais: 1) Diante do treino de uma única habilidade, sem variações quanto ao contexto 
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e/ou tarefa durante a prática, conhecida como prática constante; 2) pode ocorrer através de 

interferência contextual, caracterizado pela variabilidade do contexto, ou seja, realização do 

treino de mais de uma habilidade motora na mesma sessão de tratamento; ou pode se dar 

através do treino de uma mesma habilidade e suas respectivas variações, principalmente em 

parâmetros motores, tais como, força muscular, ângulo articular, velocidade de movimento, 

entre outros.
27-29 

Segundo alguns estudos, a prática constante é preferível em um primeiro momento do 

processo de aprendizagem motora, em que se dá o contato inicial do paciente com 

determinada habilidade a ser treinada, e dessa forma, ocorre consolidação e consistência do 

padrão de movimento correspondente a determinada habilidade motora treinada. 

Posteriormente, a prática variada se torna preferível já que proporciona ao paciente variação 

quanto às condições impostas pelo ambiente e/ou quanto à tarefa, determinando novas 

soluções motoras e diferentes parâmetros de movimento ao longo do treino, tornando o 

processo de aprendizagem motora eficiente, mais especificamente quando se refere à 

flexibilidade e adaptabilidade de uma habilidade.
27, 29-31 

Diante da presença ou não da interferência contextual no treino de habilidades 

motoras, a qual define se uma prática variada ou constante, respectivamente, o presente 

estudo tem a intenção de fortalecer a relação entre reaprendizagem motora e a prática de jogos 

de realidade virtual, uma nova abordagem de tratamento em neuroreabilitação.
24,32,33 

Nesse 

cenário, os jogos de realidade virtual se estabelecem com a finalidade de treinar o paciente 

objetivando a recuperação de movimentos perdidos, bem como avaliar e reabilitar processos 

cognitivos como, a percepção visual, a atenção e a memória. Características inerentes a esses 

sistemas virtuais são o realismo visual e a interação intuitiva (geralmente com dispositivos 

destinados a monitorar movimentos), permitindo ao usuário/paciente concentrar-se na tarefa a 

ser realizada.
34 

Os jogos com realidade virtual permitem aos usuários executar a navegação e a 

interação em tempo real, em ambientes 3D gerados por computador, usando canais 

multissensoriais. Com isso, diversos tipos de estímulos podem ser transmitidos por 

dispositivos específicos e percebidos por um ou mais sentidos humanos, apresentando 

características motivacionais por serem divertidos e interativos, com pontuações, incentivando 

o usuário repetidamente a melhorar o seu desempenho. A necessidade para permanecer 

motivado em programas de terapia levou a adaptação desses jogos ao tratamento de pacientes 

com lesões cerebrais, alcançando dessa forma, melhores resultados terapêuticos.
35,36 

Essa 
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nova modalidade de tratamento está embasada no sistema neurônios-espelho, definido como 

neurônios no cérebro humano adulto ativados durante a execução e observação de ações, 

induzindo a reorganização cortical e consequente, recuperação funcional. Com isso, a 

observação da ação assim como, o treino físico podem aumentar os efeitos do treino de 

habilidades motoras na reabilitação de pacientes com AVC.
37,38

 

Estudos têm relatado que os pacientes consideram os jogos baseados em realidade 

virtuais mais interativos e agradáveis em relação às terapias convencionais, já que oferecem 

tanto testes objetivos e simulados motores, além de variados ambientes virtuais, e que podem 

ser adaptados com base em cada paciente e suas necessidades, aumentando seu desempenho 

motor. Consequentemente, os pacientes são mais motivados quando utilizam esses jogos em 

comparação a métodos convencionais de reabilitação. 
37, 39, 19 

Diante dos avanços tecnológicos 

na área de saúde e principalmente, no que envolve a neuroreabilitação, alguns estudos vêm 

sendo realizados utilizando jogos de console, tais como o Nintendo Wii® e jogos de 

computador com sistema de vídeo-captura em pacientes com AVC, evidenciando melhora no 

quadro motor e funcional. 
36,37 

A quantidade de estudos evidenciando a utilização de jogos de realidade virtual em 

pacientes que sofreram AVC é cada vez maior, sugerindo grandes repercussões motoras, 

cognitivas e comportamentais a esses indivíduos. Subramanian et al. (2012)
40

, em um ensaio 

clínico controlado e randomizado, observou melhoras significativas da função motora no 

grupo de pacientes pós-AVC crônico submetidos a protocolos de jogos de realidade virtual 

utilizando jogos de alcance e que, através da análise cinemática, permitiu observar melhoras 

em parâmetros importantes do movimento, como a angulação. Além disso, o estudo 

evidenciou uma diminuição no nível de padrões compensatórios durante ações com membro 

superior nesses pacientes, sugerindo a importância do feedback proporcionado pela prática 

com jogos de realidade virtual na melhora de padrões de movimento do membro superior.
40,41

   

Apesar dos avanços englobando a realidade virtual aplicada à neuroreabilitação, ainda 

se faz necessário estabelecer critérios para a seleção dos jogos adequados aos pacientes, além 

de se determinar a forma de organização da prática de habilidades motoras durante a 

realização dos jogos com respaldos científicos que garantam sua eficácia no tratamento de 

pacientes com sequelas de AVC. É nesse sentido que esse estudo se estabelece, a partir da 

análise de dois jogos de realidade virtual distintos quanto aos efeitos da interferência 

contextual, avaliando como os pacientes em fase crônica de AVC se comportam a nível de 
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ativação cerebral e quanto às variáveis cinemáticas específicas para cada jogo em sua 

respectiva habilidade. 

A análise de ativação cerebral vem sendo requerida em muitos estudos clínicos, 

principalmente na área de neuroreabilitação, como forma de evidenciar o comportamento do 

paciente quanto ao padrão de ativação cerebral quando este se encontra na prática de 

habilidades motoras e/ou cognitivas, analisando de forma consistente processos internos 

inerentes ao indivíduo e que podem repercutir na neuroreabilitação e nos mecanismos de 

neuroplasticidade.
40,41 

O sistema Emotiv EPOC é um instrumento de eletroencefalografia funcional portátil 

que vem sendo utilizado em muitos estudos científicos, principalmente como interface 

cérebro-máquina e em modelos de investigação de atividade cerebral. Uma das vantagens 

desse equipamento é seu baixo custo e sua capacidade de adaptação em diferentes ambientes, 

fatores esses importantes e de grande aplicabilidade em pesquisas clínicas. Esse instrumento 

usa sensores de contato fixados a braços plásticos flexíveis de um “wireless 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), M1 e M2. Essa conformação resultante do posicionamento dos eletrodos 

permite um rastreamento espaço-temporal adequado e sensível à ativação da ampla área 

cortical. 
42,43 

Segundo alguns estudos utilizando o Emotiv EPOC, verificou-se que esse 

equipamento apresenta alta capacidade na detecção de ações mentais, tornando-o um sistema 

capaz de executar função de interface cérebro-computador com nível aceitável de precisão, 

produzindo muitas novas possibilidades de interação humano-computador.
44,43 

Nesse sentido, 

é de significativa importância a realização de estudos clínicos utilizando esse instrumento.
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Diante da alta incidência e prevalência do AVC no cenário mundial, a Fisioterapia tem 

atuado de maneira a desenvolver estratégias cada vez mais eficazes para recuperação motora e 

funcional deste grupo de pacientes. 

Nessa perspectiva, os jogos de realidade virtual surgem como tecnologias que podem 

ser utilizadas para reabilitação do paciente com AVC, de maneira que essa modalidade de 

tratamento oferece ao paciente os mais variados ambientes, assim como aferências sensoriais 

diversificadas, feedbacks de resultados, e consequente motivação para a prática dos jogos e 

aprendizado de habilidades motoras. 

No entanto, esses jogos têm sido empregados, sem um planejamento que leve em 

conta a organização da prática de habilidades quanto à escolha do tipo de jogo de acordo com 

os objetivos pretendidos e principalmente, sem informações quanto às implicações das 

habilidades e contexto de determinado jogo frente a um paciente com sequelas de AVC e suas 

reais repercussões em nível de Sistema Nervoso Central.  

Por causa disso, esse estudo tem como intuito fundamental o de fortalecer a relação 

entre prática de habilidades motoras em jogos de realidade virtual por pacientes em fase 

crônica de AVC e os fundamentos da aprendizagem motora, a fim de esclarecer 

cientificamente as reais repercussões dos jogos de realidade virtual distintos quanto aos 

efeitos de interferência contextual na reabilitação desse grupo de indivíduos.  

Dessa maneira, essa pesquisa se baseia na aplicabilidade de dois jogos (boliche e 

dardos), distintos quanto aos efeitos da interferência contextual, pretendendo-se evidenciar as 

repercussões de ambos os jogos a nível de ativação cerebral e variáveis cinemáticas durante a 

prática dos mesmos, além de estabelecer o quanto esses dois jogos utilizados para reabilitação 

de membro superior podem diferir quanto a pontos importantes no panorama que envolve 

aprendizagem motora e a sua repercussão na neuroreabilitação.  
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3.1 Objetivo geral 

 Realizar uma análise comparativa de dois jogos de realidade virtual, boliche e dardos, 

com e sem interferência contextual, respectivamente, em pacientes no estágio crônico do 

AVC.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Verificar qual o tipo de jogo promove maior desempenho através das pontuações 

(porcentagem de acertos) dos pacientes e indivíduos saudáveis. 

 Avaliar o mapa de ativação cerebral dos pacientes e saudáveis no momento da 

execução dos jogos de dardos e boliche. 

 Analisar a variável cinemática de angulação dos participantes durante a realização dos 

jogos de boliche e dardos. 
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4.1. Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo. 

 

4.2. Local e período 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 

Para sua execução, este projeto 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 sujeitos na pesquisa foi de caráter voluntário, sem fins lucrativos. 

Após serem explicados os objetivos e procedimentos da pesquisa os participantes foram 

orientados a assinarem o Termo se Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, concordando 

com a participação no estudo.   

 

4.4. Amostra 

Para constituição da amostra do estudo foram recrutados pacientes que se encontravam 

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

do Natal – RN e indivíduos saudáveis do quadro de servidores da UFRN, pareados quanto ao 

sexo, escolaridade e idade com o grupo de pacientes.  

Os critérios de inclusão dos pacientes foram: diagnóstico de primeiro episódio do 

AVC; lesão cerebral unilateral; tempo de lesão a partir de 6 meses; destros; com capacidade 

de responder aos instrumentos de avaliação; com alguma habilidade de movimento do 

membro superior afetado; capacidade de manter-se em posição ortostática, com ou sem 

dispositivos de auxílio à marcha, necessário para fazer uso do dispositivo de realidade virtual 

proposto para o estudo; e até 70 anos de idade. Aqueles que apresentaram sinais de 

negligência unilateral, deficiência auditiva e visual primária não corrigidas, não fizeram parte 

do estudo. 
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4.5. Instrumentos e Procedimentos  

 Os participantes foram submetidos a uma avaliação inicial, compreendendo as 

características demográficas, antropométricas e clínicas. Além disso, os pacientes foram 

avaliados quanto ao grau de comprometimento neurológico, função motora, cognição e tônus 

muscular.  

Imediatamente após assinarem o TCLE, os participantes passaram por uma avaliação 

da acuidade visual que foi realizada através de um gráfico ocular, descrito como a Tabela de 

Snellen, colocado a seis metros do examinado. Esta tabela é composta de uma série 

progressiva de fileiras menores de letras aleatórias usadas para medir a visão à distância. Cada 

fileira é designada por um número, correspondente à distância de teste na qual um olho 

normal é capaz de ler todas as fileiras. A acuidade é marcada por dois números; o primeiro 

representa a distância entre o quadro e o indivíduo, e o segundo representa a fileira menor das 

letras que o olho do indivíduo é capaz de ler. A acuidade é aferida em cada olho 

separadamente, primeiramente no direito e a seguir no esquerdo. A deficiência de visão é 

comumente definida como a acuidade visual 20/40 ou pior 28.
45 

A avaliação neurológica foi realizada através da National Institute Health Stroke Scale 

(NIHSS), uma escala para avaliação do grau de comprometimento neurológico, específica 

para o AVC (Anexo 1).
46,47

 A escala avalia comprometimentos no nível de consciência, 

movimentos extraoculares, campo visual, função dos músculos faciais, força dos membros, 

função sensória, coordenação (ataxia), linguagem (afasia), fala (disartria) e negligência 

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

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

saúde, com excelente confiabilidade e validade, sendo muito utilizado em estudos e pesquisas. 

48, 49
 
 

A avaliação cognitiva foi realizada por meio do Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM), protocolo que vem sendo largamente utilizado em estudos, pesquisa 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 2), e fornece um escore que varia de 0 a 30, sendo 30 a ausência de comprometimento 

cognitivo.
50, 51

  

A avaliação motora dos pacientes foi realizada por meio da aplicação do subitem de 

membro superior da Escala de Fugl-Meyer (Anexo 4). Esta escala é amplamente utilizada na 

prática clínica para mensuração quantitativa da capacidade sensória motora de pacientes 
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neurológicos.
52

 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 varia 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).
53

  

A avaliação subjetiva do tônus muscular foi realizada através da Escala de Ashworth 

Modificada, que 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. 
54

  

Após a aplicação desses protocolos de avaliação, os participantes realizaram os jogos 

de realidade virtual do Xbox 360 da série Kinect sports - boliche (Figura 1) e dardos (Figura 

2). As sequências dos jogos foram determinadas através de sorteio simples utilizando duas 

cartas com os respectivos jogos. 

 

 

Figura 1. Jogo de boliche do Xbox 360 com pinos em diferentes disposições a cada tentativa. 

 

Figura 2. Jogo de dardos do Xbox 360 com o mesmo alvo em todas as tentativas. 



 

 
 

15 

Antes de iniciar a prática com os jogos, os participantes ficaram em pé na frente do 

sensor do kinect a 2 metros de distância. Foi escolhido um personagem avatar no arquivo do 

jogo, com características de sexo, idade e físicas mais próximas do participante. 

Após a escolha do perfil do participante, foi realizada uma breve explanação sobre os 

jogos de realidade virtual, mais precisamente, sobre o XBOX 360®, com intuito de 

familiarizar o paciente com o dispositivo, explicando os procedimentos do jogo. Além disso, 

foi permitido que antes de iniciar a prática com os jogos, os participantes pudessem realizar 

uma tentativa de cada modalidade, boliche e dardos. Esse primeiro contato do paciente durou 

aproximadamente 5 minutos. 

Os participantes realizaram 15 tentativas, sendo 3 blocos de 5 tentativas, com intervalo 

de 1 minuto entre os blocos, para cada jogo de realidade virtual, boliche e dardos, com um 

intervalo de 5 minutos na transição de um jogo para outro. Os pacientes utilizaram o membro 

superior parético para a prática dos jogos e os saudáveis o membro superior respectivamente 

pareado de acordo com o membro parético do paciente. 

O jogo de dardos é caracterizado como um ambiente sem variabilidades, de maneira 

que o único objetivo do participante é acertar o único alvo durante as 15 tentativas. Já o jogo 

de boliche, caracterizado por um ambiente variável, tinha como objetivo principal derrubar os 

pinos durante as 15 tentativas, de maneira que a cada tentativa os pinos eram alocados em 

posições distintas e em diferentes quantidades, caracterizando, dessa forma, o jogo com 

interferência contextual. Os dois jogos exigiam do praticante: flexão e extensão de ombro, 

cotovelo e punho, de forma que a extensão de cotovelo e flexão de ombro eram os 

movimentos predominantes durante a prática das habilidades.  

Concomitante à realização dos jogos, os participantes fizeram uso do Emotiv EPOC 

(Figura 3) para análise da ativação cerebral. Esse equipamento é um dispositivo de 

eletroencefalograma que usa sensores de contato fixados a braços plásticos flexíveis de um 

“wireless 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), M1 e M2. Um sensor mastoideo (M1) atua como um ponto de referência 

terra para o qual a voltagem de todos os outros sensores é comparada. O outro mastoideo 

(M2) é uma referência feedforward que reduz a interferência elétrica externa (Figura 4) 
42, 55

.  
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Figura 3. Desenho representativo do equipamento de eletroencefalografia Emotiv EPOC. 

Fonte: Emotiv Epoc User Manual. 

 

Figura 4. Disposição dos eletrodos alinhados de acordo com a disposição internacional de 

análise eletroencefalográfica em sistema 10-20 de posicionamento. Fonte: Emotiv Epoc User 

Manual. 

 

Para realizar esse registro eletroencefalográfico foi acoplado à cabeça dos 

participantes 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, 
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havia o reconhecimento de todos os canais no software correspondente, permitindo a análise 

dos 14 canais ativos. Para evitar interferências e ruídos no sinal eletroencefalográfico, era 

necessário que o indivíduo não fizesse uso de quaisquer produtos cosméticos nos cabelos e 

não portasse qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a realização da coleta. Essas 

informações foram previamente fornecidas aos participantes.  

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

frequência de 1 a 80Hz. Foram captadas 4 bandas independentes principais: Delta δ (0.5-

4Hz), indicando sonolência, relaxamento ou, até mesmo, excitação, caso ondas delta sejam 

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

(8-15), estado de alerta relaxado, descanso e meditação; Beta β (15-30Hz), indicando estado 

de alerta, engajamento e processo consciente de informação e atenção; e Gama γ (30-100 Hz), 

indicando planejamento e programação motora. A captação de informações foi realizada sob a 

forma de “Raw EEG”, 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. O dispositivo é leve e pode ser usado sem contraindicações como um 

acessório. 
42, 55 

Após a realização dos jogos de boliche e dardos, e a captação dos sinais cerebrais pelo 

Emotiv EPOC, chegou-se à fase de processamento de dados. 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).
56,57 

Foi realizada a análise dos 14 canais disponíveis no headset, os quais são 

representativos das áreas de interesse para análise da tarefa 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.
57

  

Após selecionados os canais ativos e os de referência no software, foi realizada a 

remoção de artefatos. O sinal bruto advindo dos eletrodos comporta ruídos que não são 

representativos da atividade do SNC. Esses ruídos podem ser capturados de fontes neurais, 

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. 
56,57 

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

para promover 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-
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banda de 1 a 60 Hz, onde cada sinal registrado durante a prática dos jogos de boliche e 

dardos, gerou um arquivo com plotagem de 4 a 60 Hz. Esses arquivos foram salvos em 

formato JPEG para análise qualitativa do padrão de ativação cerebral. 
55, 56,57 

Durante a realização dos jogos também foi feita a captação de sinais cinemáticos para 

posterior avaliação cinemática que será utilizada para se obter medidas objetivas da função 

motora, como ângulos e trajetórias de movimento do ombro e cotovelo, articulações mais 

utilizadas durante o protocolo com os jogos. 

A cinemática foi obtida pelo sistema Qualisys Motion Capture System (Qualisys AB, 

411 13 Gothenburg, Suécia)
58

, que 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 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 em três dimensões.                                

Foram utilizados marcadores esféricos passivos de 19 mm de diâmetro. Os dados, em 

imagem, foram capturados pelo 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. 

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. 

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

forma de “L” posicionada no chão onde será 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”. Esta haste foi 

movida em todos os planos por um período de 1 minuto.  

Após esse procedimento de calibração, os marcadores foram posicionados em número 

de 12, no processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7), articulação acrômio-clavicular, 

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

medial do úmero, face posterior do antebraço, processos estilóide do rádio e da ulna e face 
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dorsal do 3º metacarpo. Ao final desse processo, iniciaram-se as coletas durante a prática das 

habilidades em cada jogo virtual. 

 

4.6. Análise estatística 

 

A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS 21.0 (Statistical Package 

for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5%. Primeiramente, foi feita a 

análise descritiva das variáveis sócio-demográficas e clínicas (sexo, idade, escolaridade, 

tempo de lesão, escores das escalas NIHSS, MEEM, Fugl-Meyer e Ashworth). Na análise de 

inferência foi realizado o teste de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) para o 

desempenho (porcentagem de acertos) e para a angulação do ombro e cotovelo nos jogos de 

boliche e dardos e utilizou-se o teste t’Student pareado para verificar diferença significativa 

entre os jogos, tanto para os pacientes quanto para os saudáveis. 

Além disso, foi feita uma análise qualitativa do padrão de ativação cerebral dos 

participantes durante a prática com jogos de boliche e dardos através de mapas cerebrais 

resultantes do processamento de sinais cerebrais brutos captados pelo sistema de EEG Emotiv 

EPOC durante os jogos. 
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5.7. Fluxograma 

 

 

 

 



 

 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               5. RESULTADOS 



 

 
 

22 

Participaram desse estudo, 6 pacientes com AVC em estágio crônico (3 com lesão do 

hemisfério cerebral direito e 3 com lesão do hemisfério cerebral esquerdo), e três indivíduos 

saudáveis. Dos pacientes avaliados, 2 eram do sexo feminino e 4 do sexo masculino. Dentre 

os indivíduos saudáveis, 1 era do sexo feminino e 2 do sexo masculino.  

Os demais dados sócio-demográficos e clínicos da amostra estudada encontram-se na 

Tabela 1. Os participantes não pontuaram no MEEM abaixo de 24 que é o ponto de corte para 

rastreio de déficit cognitivo. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra quanto aos dados sócio-demográficos e clínicos. 

Variáveis Pacientes (n=6) 

Média           Desvio padrão 

Saudáveis (n=3) 

Média           Desvio padrão 

Idade (anos) 57 10 52 11 

Escolaridade (anos)  10 3 13 0 

Tempo de sequela (meses) 39 22 - - 

NIHSS (escore) 3 3 - - 

Fugl-Meyer (escore) 52 8 - - 

Ashworth (ombro) 0 0 - - 

Ashworth (cotovelo) 1,2 1,5 - - 

Ashworth (punho) 0,2 0,4 - - 

MEEM (escore) 25 1 30 0 

  MEEM: Mini Exame do Estado Mental; NIHSS: National Institute Health Stroke Scale.  

 

Análise do desempenho dos participantes através do percentual de acertos 

Ao analisar o desempenho nos jogos, verificou-se diferença significativa entre os 

jogos de boliche e dardos nas médias de porcentagem de acertos para todos os participantes 

(p< 0,0001) (Figura 5). 
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Figura 5. Análise comparativa dos acertos (%) dos pacientes e indivíduos saudáveis que 

fizeram os jogos de boliche e de dados com o membro superior esquerdo e direito. *Diferença 

significativa entre os jogos de boliche e dardos (p< 0,05). 

 

Avaliando o percentual de acertos alcançados ao longo das tentativas, pode-se 

observar uma maior variabilidade do desempenho no jogo de boliche, mais 

predominantemente nos pacientes (Figura 6) e indivíduos saudáveis que fizeram o jogo com o 

membro superior esquerdo (Figura 6). 

 

A- Pacientes - Esquerdo 
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B- Pacientes - Direito 

 

C- Saudáveis - Esquerdo 

 

D- Saudáveis - Direito 

 

Figura 6. Análise do percentual de acertos dos pacientes e saudáveis que fizeram o jogo de 

boliche e de dardos com o membro superior esquerdo e direito.  
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Análise espectral da ativação cerebral durante a realização dos jogos 

A análise de ativação cerebral foi realizada por meio da observação das ondas 

cerebrais em mapas do escalpo, resultantes do processamento do EEG bruto adquirido por 

meio dos 14 canais ativos (Figura 5). Para representar a ativação cerebral foram selecionadas 

as bandas de frequências Teta, analisada pela frequência de 6 Hz; Alfa, representada pela 

frequência de 10 Hz; Beta, representada pela frequência de 22 Hz e Gama, representada por 

40 Hz. Como as ondas podem variar em um amplo espectro de frequências, adotou-se as 

frequências mais representativas para avaliar o padrão de atividade cerebral. A intensidade 

dessas ondas é analisada pela graduação de cores (Figura 7) e por meio do eixo y do gráfico 

(Figura 8). A cor vermelha representa a mais alta ativação; seguida pela cor laranja e amarelo 

que representa ativação alta-moderada; a cor verde representa ativação moderada; e a cor azul 

claro e escuro, as quais representam baixa ativação cerebral (Figura 7).   

   

Figura 7. Mapa cerebral. A aquisição do EEG bruto dos 14 canais ativos gerou o 

processamento dos mapas cerebrais e graduação da potência (intensidade) das ondas cerebrais 

no escalpo. 

 

 

Figura 8. Gráfico representativo da intensidade de ondas cerebrais (µV
2
/Hz) e frequência das 

ondas cerebrais. 
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Além da análise de intensidade e frequências de onda, foi elaborada uma tabela com as 

áreas cerebrais mapeadas pelos eletrodos correspondentes do Emotiv Epoc (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos eletrodos do Emotiv Epoc por áreas e funções cerebrais. 

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 

 

 



 

 
 

27 

A análise espectral de ativação cerebral do paciente 1 mostra diferença quanto ao 

padrão de ativação entre os dois jogos de realidade virtual – boliche e dardo – de maneira que 

durante o jogo de boliche, as áreas mais ativadas são referentes ao eletrodo FC6 e P8, córtex 

motor primário e córtex parietal direito, respectivamente. No jogo de dardos, apenas o 

eletrodo FC6 é o mais ativado em todos os blocos de tentativas. 

A intensidade analisada através do eixo y do gráfico, permite observar que há 

semelhança entre as intensidades do jogo de boliche e dardos. 

No primeiro bloco de tentativas do jogo de boliche, observa-se que durante o espectro 

Teta há ativação de eletrodo pré-frontal, diferente do jogo de dardos, no qual não há ativação 

de área pré-frontal em nenhum espectro de frequência analisado. 

Em todos os blocos de tentativas e em ambos os jogos, percebe-se sincronia entre as 

ondas dos 14 eletrodos ativados durante as tarefas. No entanto, a sincronia é maior durante o 

jogo de dardos. 
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Paciente 1                                           

A B  

C D  

E F  

Figura 9. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 1. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos.  
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A análise espectral de ativação cerebral do paciente 2 também permite observar 

diferenças no padrão de ativação cerebral entre os jogos de boliche e dardos. No jogo de 

boliche, em todos os blocos de tentativas, observa-se uma maior ativação do eletrodo FC6 – 

córtex motor primário direito; enquanto no jogo de dardos, observa-se ativação de FC6 e P8 – 

córtex motor primário direito e córtex parietal direito, respectivamente, no primeiro bloco de 

tentativas, e nos outros blocos, a área correspondente ao eletrodo O2 – córtex occipital direito 

se sobressai frente às outras áreas. 

 Ao analisar a intensidade por meio do gráfico, observa-se que a intensidade durante o 

jogo de boliche é maior quando comparado ao jogo de dardos. 

 No jogo de dardos, durante o segundo bloco de tentativas (Figura 10 D), percebe-se 

ativação de área pré-frontal esquerda – AF3, diferente do jogo de boliche em que o eletrodo 

FC6 é o mais ativado em todos os blocos e frequências analisadas. No entanto, a intensidade 

de ativação de área pré-frontal no jogo de dardos é inferior à intensidade em Teta em todos os 

14 eletrodos. 

 Em ambos os jogos pode-se perceber aumento da coerência ao longo dos blocos de 

tentativas. 
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Paciente 2 

A B  

C D  

E F  

Figura 10. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 2. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 
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            A análise espectral de ativação cerebral do paciente 3 permite observar semelhanças 

e diferenças entre os padrões de ativação cerebral no jogo de dardos e boliche. No jogo de 

boliche, os eletrodos FC6, P8 e O2 – córtex motor primário direito, córtex parietal direito e 

córtex occipital direito -   são os mais ativados durante o primeiro bloco de tentativas; no 

segundo bloco, há maior ativação dos eletrodos FC6, P8 e F3 - córtex motor primário direito, 

córtex parietal direito e córtex frontal esquerdo, respectivamente; no terceiro bloco de 

tentativas, os eletrodos FC6 e F3 (no espectro Teta) são os mais ativados. Durante o jogo de 

dardos, no primeiro bloco de tentativas, observa-se maior ativação de AF4 e FC6 – córtex pré-

frontal direito e córtex motor primário direito; no segundo bloco de tentativas, o eletrodo FC6 

é o mais ativado, e no terceiro bloco de tentativas, FC6 e O2 são os eletrodos mais ativados.  

               A intensidade na ativação cerebral entre os jogos de boliche e dardos é 

semelhante. 

               No jogo de boliche e dardos observa-se ativação de área pré-frontal e frontal no 

espectro de onda Teta. 

      Durante o jogo de boliche, percebe-se aumento da sincronia das ondas ao longo das 

três tentativas, diferente do que ocorre durante o jogo de dardos, em que ao longo das 

tentativas ocorre dessincronizarão entre as ondas dos 14 eletrodos. 
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Paciente 3 

A B  

C D  

E F  

Figura 11. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 3. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 
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   A análise espectral de ativação cerebral do paciente 4 permite observar diferenças 

quanto ao padrão de ativação cerebral entre os dois jogos de boliche e dardos. Durante o jogo 

de boliche, durante o primeiro bloco, pode ser observado maior ativação do eletrodo FC6 e 

O2 – córtex motor primário direito e córtex occipital direito; no segundo bloco de tentativas, o 

eletrodo FC6 e P8 apresentam maior ativação; no terceiro bloco observa-se coerência entre as 

ondas dos 14 eletrodos de maneira que não há regiões que se sobressaiam sobre as outras. 

Durante o jogo de dardos, pode-se perceber maior ativação de FC6, P8 e O2 durante o 

primeiro bloco de tentativas; no segundo bloco, o eletrodo P8 passa a ser o mais ativado; no 

terceiro bloco de tentativas, observa-se coerência entre as ondas de modo que todas mantem 

intensidade constante em todas as frequências observadas. 

A análise de intensidade das ondas cerebrais permite observar que a intensidade 

apresentada no jogo de boliche é semelhante ao jogo de dardos. 

Em ambos os jogos observa-se maior ativação de córtex pré-frontal no espectro Teta. 

Nos dois jogos, ao longo das tentativas percebe-se aumento da sincronia entre as ondas 

de maneira que no último bloco de tentativa as ondas estão muito sincrônicas. Além disso, em 

ambos os jogos pode ser observado que ao longo dos blocos a intensidade vai diminuindo. 
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Paciente 4 

A B  

C D  

E F  

Figura 12. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 4. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 



 

 
 

35 

A análise espectral da ativação cerebral do paciente 5 permite observar semelhanças e 

diferenças entre os jogos de boliche e dardos. Durante o jogo de boliche, no primeiro bloco de 

tentativas há maior ativação de área parietal direito (P8); no segundo bloco de tentativas, o 

córtex motor primário direito é o mais ativado; no terceiro bloco de tentativas, F3, FC6, AF4, 

T8, P8 e O2 – córtex frontal esquerdo, córtex motor primário direito, córtex pré-frontal 

direito, córtex temporal direito, córtex parietal direito e córtex occipital direito – são as áreas 

de maior ativação. Durante o jogo de dardos, no primeiro bloco de tentativa há maior ativação 

de AF4, FC6, T8, P8 e O2; no segundo bloco de tentativas, as áreas mantêm a mesma 

intensidade de ativação; no terceiro bloco de tentativas, o eletrodo FC6 apresenta-se mais 

ativado. 

Analisando a intensidade de ativação através do gráfico, pode-se verificar que a 

intensidade de ativação é maior durante o jogo de boliche quando comparado ao jogo de 

dardos. 

Em ambos os jogos verificou-se ativação do eletrodo AF4 – área pré-frontal direita no 

espetro Teta. 

Ao analisar a sincronia entre as ondas, percebe-se que durante o jogo de boliche no 

primeiro e segundo bloco houve alta sincronia entre as ondas, mas no terceiro bloco, houve 

diminuição da sincronia. No jogo de dardo, no primeiro bloco de tentativas observa-se menor 

sincronia entre as ondas, porém nos últimos blocos de tentativas, a sincronia aumentou. 

Percebe-se que durante o jogo de boliche, o paciente ativou áreas do hemisfério 

esquerdo, o que não aconteceu no jogo de dardos. 
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Paciente 5 

A B  

C D  

E F  

Figura 13. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 5. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos 
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A análise espectral de ativação cerebral do paciente 6 permite observar similaridade no 

padrão de ativação entre os jogos de boliche e dardos. No jogo de boliche houve ativação de 

FC6 e P8 durante o primeiro bloco de tentativas; no segundo bloco permaneceu as mesmas 

áreas ativadas e O2; no último bloco, o eletrodo O2 é o mais ativado. No jogo de dardos, 

observa-se, no primeiro bloco de tentativas, a ativação de FC6 e P8; no segundo bloco, apenas 

o eletrodo FC6 é o mais ativado; no terceiro bloco, o eletrodo P8 é o mais ativado. 

A análise de intensidade permite observar semelhança na intensidade de ativação 

cerebral em ambos os jogos. 

Apenas durante o jogo de boliche observou-se maior ativação de área pré-frontal 

esquerda e direita – AF3 e AF4. 

A sincronia entre as ondas ocorre em ambos os jogos, porém pode-se observar que no 

jogo de dardos é maior. 
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Paciente 6 

A B  

C D  

E F  

Figura 14. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do paciente 6. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A,C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 
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A análise espectral de ativação cerebral do saudável 1 quanto aos dois jogos de 

realidade virtual apresenta semelhanças pelo fato de em ambos os jogos haver maior ativação 

de FC6 – córtex motor primário. No entanto, durante o jogo de boliche observa-se a ativação 

do eletrodo P8 – córtex parietal direito. Já durante o jogo de dardos, observa-se ativação de 

FC5 – córtex motor primário esquerdo em todos os blocos de tentativas. 

A intensidade de ativação cerebral é semelhante entre os jogos de boliche e dardos. 

Em ambos os jogos observa-se ativação de área pré-frontal direita – AF4 – no espectro 

Teta, porém no jogo de dardos essa ativação ocorre apenas durante o segundo bloco de 

tentativas. 

Ao longo dos blocos de tentativas em ambos os jogos observa-se maior sincronização 

entre as ondas cerebrais. 
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Saudável 1 

A B  

C D  

E F  

Figura 15. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do saudável 1. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 
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A análise espectral de ativação cerebral do saudável 2 permite observar similaridades 

entre os padrões de ativação cerebral em ambos os jogos. Durante o jogo de boliche, no 

primeiro bloco de tentativas, observa-se maior ativação dos eletrodos FC5, FC6 e AF4 – 

córtex motor primário esquerdo e direito, e área pré-frontal direita; no segundo e terceiro 

blocos de tentativas, os eletrodos FC5, FC6 e P8 são os mais ativados. Durante o jogo de 

dardos, observa-se a maior ativação de FC6 e P8 ao longo das tentativas. 

A intensidade de ativação cerebral foi maior durante o jogo de boliche quando 

comparado ao jogo de dardos. 

Analisando a ativação cerebral no espectro de onda Teta, observa-se que apenas 

durante o jogo de boliche houve ativação do eletrodo AF4 – córtex pré-frontal direito. 

A análise da sincronia entre as ondas cerebrais permite observar que durante o jogo de 

boliche permanece a dessincronização ao longo dos blocos de tentativas; no jogo de dardos, 

observa-se aumento da dessincronia ao longo dos blocos. 
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Saudável 2 

A B  

C D  

E F  

Figura 16. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do saudável 2. Gráfico de intensidade 

(µV
2
/Hz) e frequência de ondas cerebrais (Hz). A, C e E – Boliche; B, D e F- Dardos. 
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A análise espectral de ativação cerebral do saudável 3 permite observar semelhanças 

entre o padrão de ativação cerebral no jogo de boliche e dardos. No jogo de boliche, FC6 e P8 

são os eletrodos mais ativos durante os blocos de tentativas; No jogo de dardos, no primeiro e 

segundo bloco de tentativas, observa-se maior ativação de FC6, P8 e O2; no terceiro bloco de 

tentativas, além de FC6, há ativação do eletrodo F3 – córtex frontal esquerdo. 

A intensidade de ativação cerebral é semelhante entre os dois jogos de boliche e 

dardos. 

Em ambos os jogos pode ser observado ativação de área pré-frontal no espectro de 

onda Teta. 

Além disso, observa-se que o jogo de boliche apresentou maior sincronia entre as 

ondas cerebrais ao longo das tentativas quando comparado ao jogo de dardos. 
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Saudável 3 

A B  

C D  

E F

Figura 17. Análise espectral de atividade eletroencefalográfica do saudável 3. A, C e E – 

Boliche; B, D e F- Dardos. 
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Em resumo, as Tabelas a seguir mostram as áreas mais ativadas durante o jogo de 

dardos e boliche no grupo de pacientes e saudáveis. Os resultados encontrados apontam 

semelhanças na análise espectral da ativação cerebral de pacientes e saudáveis nos jogos de 

boliche e dardos. Porém, houve uma variação no grupo de saudáveis, os quais ativaram FC5 – 

córtex motor primário esquerdo, o que não foi observado no grupo de pacientes. Além disso, 

durante o jogo de boliche, os pacientes apresentaram maior ativação de áreas pré-frontais e 

frontais, quando comparado ao jogo de dardos. 

 

Tabela 3. Áreas cerebrais mais ativadas durante o jogo de boliche no grupo de pacientes. 

 AF3 AF4 F7 F8 F3 F4 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 01 02 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

Tabela 4. Áreas mais ativadas durante o jogo de dardos no grupo de pacientes. 

 AF3 AF4 F7 F8 F3 F4 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 01 02 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
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Tabela 5. Áreas mais ativadas durante o jogo de boliche no grupo de saudáveis. 

 AF3 AF4 F7 F8 F3 F4 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 01 02 

1               

2               

3               

 

Tabela 6. Áreas mais ativadas durante o jogo de dardos no grupo de saudáveis. 

 AF3 AF4 F7 F8 F3 F4 FC5 FC6 T7 T8 P7 P8 01 02 

1               

2               

3               

 

 

Análise cinemática dos jogos de boliche e dardos  

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

cotovelo durante a realização dos jogos de boliche e dardos.  A análise estatística apontou 

diferença significativa nos ângulos encontrados durante a execução dos jogos, mostrando que 

que na articulação do ombro e cotovelo houve uma maior angulação no jogo de dardos, tanto 

para os pacientes que fizeram o jogo com o membro superior esquerdo (lesão do hemisfério 

direito) (p> 0,0001), quanto para os pacientes que fizeram o jogo com o membro superior 

direito (lesão do hemisfério esquerdo), (p> 0,0001). O mesmo resultado foi encontrado para 

os indivíduos saudáveis que usaram o membro superior esquerdo e direito, com maiores 

ângulos no jogo de dardos, com relação ao ombro e cotovelo (p> 0,0001) (Figura 18).  
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Figura 18. Ângulos das articulações do ombro e cotovelo dos pacientes e indivíduos saudáveis 

que fizeram os jogos de boliche e dardos com o membro superior esquerdo e direito. 



 

 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

       

             6. DISCUSSÃO  



 

 
 

49 

A análise do desempenho, através do percentual de acertos, dos pacientes e saudáveis, 

nos jogos de boliche e dardos, mostra que houve diferença significativa em ambos os grupos 

de pacientes e saudáveis comparando os dois jogos, de maneira que todos os participantes 

obtiveram melhor percentual de acertos no jogo de dardos. Por outro lado, comparando-se as 

curvas de desempenho dos participantes (pacientes e saudáveis), observa-se que há maior 

desvio de desempenho no jogo de boliche. 

O desempenho mais baixo no jogo de boliche em relação ao jogo de dardos sugere um 

efeito da interferência contextual presente no jogo de boliche, o que torna este jogo mais 

difícil para atingir o objetivo e para a manutenção de uma curva de desempenho constante ao 

longo das tentativas, uma vez que a cada tentativa surge alguma imprevisibilidade no 

ambiente – variação no número ou no posicionamento dos pinos – o que dificulta manter o 

percentual de acertos constante. Diferente do que ocorre durante o jogo de dardos, 

caracterizado por um ambiente constante, o que torna o desempenho melhor e com variações 

menos intensas quando comparada ao jogo de boliche. Além disso, observa-se que em 15 

tentativas, a curva de desempenho do jogo de dardos consegue manter-se mais linear, 

diferente do que ocorre no jogo de boliche em que a curva de desempenho não se mantém 

linear durante o mesmo número de tentativas.
 

Estudos abordando a prática de tarefas motoras sob efeitos de interferência contextual 

comparado com a prática constante evidenciam que o desempenho de habilidades motoras em 

ambiente constante é maior a curto-prazo, diferentemente da prática de tarefas motoras em 

ambiente com interferência contextual, em que se observa menor desempenho a curto-prazo, 

porém, melhor à longo-prazo.
26

 Além disso, pesquisas com aprendizagem motora, em 

indivíduos saudáveis e pacientes com AVC, mostram que a prática constante é importante 

durante a fase de aquisição de uma habilidade motora, já que há repetição de um mesmo 

padrão de movimento, repercutindo em uma melhor aquisição do padrão motor de 

determinada habilidade; e que uma prática com interferência contextual pode refletir em um 

melhor desempenho durante as fases de retenção e transferência de aprendizagem motora, 

repercutindo fortemente no melhor desempenho de determinada habilidade sob as variadas 

condições impostas pelo contexto em que se desenvolve a tarefa, o que torna tal prática 

próxima do cotidiano dos indivíduos, onde a realização de atividades funcionais ocorrem sob 

variada interferência contextual. 
26,30,31 

A análise espectral do padrão de ativação cerebral de 6 pacientes com AVC crônico (3 

com lesão esquerda e 3 com lesão direita) durante a prática com jogos de realidade virtual – 
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boliche e dardos – diferentes quanto aos efeitos da interferência contextual, permitiu observar 

que o eletrodo FC6 apresentou-se na maior parte dos blocos de tentativas e em ambos os 

jogos, o mais ativado dentre os 14 eletrodos. Além disso, os eletrodos P8 e O2 se 

sobressaíram dentre os outros eletrodos quanto à intensidade de ativação cerebral em ambos 

os jogos. Portanto, o padrão de ativação cerebral que envolve uma maior ativação dos 

eletrodos FC6, P8 e 02, se repetiu em ambos os jogos de boliche e dardos, tanto no grupo de 

pacientes quanto de saudáveis, sendo observado semelhanças significativas quanto ao padrão 

de ativação cerebral em ambos os jogos. 

O córtex motor primário (FC6) representa uma região essencial durante a prática de 

tarefas motoras já que é o centro executor de ações motoras, além de ser responsável pelo 

controle motor da ação pretendida, organizando a sequência de recrutamento de unidades 

motoras para a realização da função motora planejada. Estudos indicam que a área frontal é 

essencial nas funções executivas, as quais envolvem: planejamento cognitivo, organização da 

sequência motora pretendida e o envio das sequências de recrutamento de unidades motoras 

de forma sincrônica e coerente com o objetivo da tarefa motora. Dessa forma, a prática com 

jogos de realidade virtual de boliche e dardos foi capaz de ativar o córtex motor primário no 

grupo de pacientes e saudáveis, de modo a apresentar intensidades semelhantes de ativação 

cerebral em ambos os grupos, o que pode ser um fator de fundamental importância no 

processo de reabilitação neurológica do paciente com AVC em estágio crônico, uma vez que a 

prática desses jogos em um protocolo de maior extensão de tempo poderia levar a 

modificações a nível cerebral – neuroplasticidade – pela prática estimulante, motivacional, 

com alto aporte sensorial, feedback e  alta intensidade de repetições, os quais podem modular 

a dinâmica de ativação elétrica do cérebro, repercutindo em mudanças plásticas a nível central 

e consequentemente, refletir na melhora da função motora do membro superior 

comprometido.
60, 61 

Além do córtex motor primário, o córtex parietal direito (P8) foi a segunda área mais 

ativada em ambos os grupos de pacientes e saudáveis e nos jogos de boliche e dardos. Essa 

área apresenta importância fundamental durante a prática de tarefas motoras, principalmente 

quando realizadas em ambiente virtual, onde a quantidade e variabilidade de inputs sensoriais 

é maior. O córtex parietal abrange a área somestésica primária e secundária, envolvidas no 

processamento e integração sensorial, o que confere a essa área grande importância no 

processamento de informações internas e externas ao indivíduo e que podem repercutir no 

planejamento de novas soluções motoras para a execução de habilidades motoras, 
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principalmente quando a habilidade é nova para o indivíduo, como ocorre no presente estudo. 

Estudos indicam que o córtex parietal direito está envolvido no processamento visuo-espacial 

do movimento, o que confere maior coordenação e a execução de função motora da forma 

mais coerente de acordo com a demanda da tarefa. 
60,61,62 

Estudos sobre integração multissensorial em ambientes virtuais indicam que existem 

neurônios multissensoriais no córtex parietal posterior responsáveis pelo recepção e 

percepção de estímulos sensoriais diversificados, integrando-os de forma coerente, a fim de 

respaldar melhor o processo de planejamento motor, o que implicaria em uma única 

percepção capaz de promover um melhor planejamento da ação motora para alcançar melhora 

do desempenho ao longo das tentativas, repercutindo em um padrão de movimento adequado 

à situação. No entanto, alguns estudos supõem que essa alta intensidade no aporte de 

estímulos variados proporcionados pela realidade virtual podem repercutir em uma percepção 

falha e incoerente para o participante, sendo necessário controlar a quantidade de estímulos 

oferecidos ao paciente, a fim de não causar respostas indesejadas frente ao objetivo a ser 

alcançado diante da tarefa proposta em jogos de realidade virtual. 
63,64

   

A terceira área mais ativada nos jogos de boliche e dardos foi o córtex occipital direito 

(O2), envolvido na recepção de estímulos visuais e em seu processamento. A ativação dessa 

área era esperada já que ambos os jogos de realidade virtual propostos apresentaram aos 

participantes estímulos visuais diversificados, o que pode proporcionar ao praticante a 

imersão no contexto do jogo e consequente engajamento à tarefa proposta em cada um deles, 

fator esse positivo para o paciente com AVC crônico, o que pode melhorar o potencial de 

recuperação da função motora comprometida. Além disso, ambos os jogos apresentam ao 

praticante forte feedback de resultados e desempenho, permitindo ajustes nos padrões de 

movimento ao longo das tentativas, a fim de melhorar o desempenho durante cada jogo, 

principalmente durante o jogo de boliche, em que o participante precisa estar atento às 

modificações impostas pelo contexto em que se executa a tarefa e adequar sua ação motora de 

acordo com as condições apresentadas pelo jogo. 
65,66 

Apesar de ambos os jogos apresentarem padrão de ativação semelhante, com maior 

ativação de córtex motor primário direito, área parietal direita e área occipital direita, 

observou-se que durante o jogo de boliche houve maior ativação de áreas frontais, 

principalmente de áreas pré-frontais (AF3 e AF4), o que pode diferenciar o padrão de ativação 

cerebral em ambos os jogos. Essas áreas estão implicadas em atividades que requerem maior 

demanda da função cognitiva, como ocorre em ambos os jogos de boliche e dardos, em 
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especial no jogo de boliche pela interferência contextual presente neste jogo. A ativação dessa 

área ocorreu em maior intensidade no espectro de onda Teta. Estudos indicam que a ativação 

de área pré-frontal e frontal no espectro Teta está relacionada com o processamento da 

memória e atenção forçada durante a prática de tarefas motoras ou cognitivas, de modo que 

quanto maior a demanda cognitiva da tarefa proposta, mais intensa será a ativação de área 

frontal e pré-frontal no espectro de onda Teta, o que pode ser indicativo de maior atenção do 

participante à tarefa e consequentemente, maior planejamento do movimento. Portanto, além 

da atenção forçada representada pela alta ativação Teta, esse espectro de onda está envolvido 

no processamento de memória a curto-prazo (memória de trabalho) e no processamento de 

informações cognitivas e sensoriomotoras, conforme foi evidenciado por Baumeister et al. 

(2013)
59

 durante a prática de tarefas motoras novas com indivíduos saudáveis.
59-61 

A análise espectral também apontou que o hemisfério cerebral direito foi o mais 

ativado em ambos jogos e todos os grupos. Segundo a teoria de Goldberg, o hemisfério direito 

é responsável pelo processamento de estímulos novos, enquanto que o hemisfério esquerdo 

trabalha com informações assimiladas. Dessa forma, como as tarefas propostas eram novas 

para os participantes, ao ponto de nenhum deles ser familiarizado com os jogos de realidade 

virtual – boliche e dardos – presume-se que o hemisfério direito tenha sido ativado no 

primeiro momento de contato com tais tarefas. Dessa maneira, mesmo os pacientes que 

apresentam lesão cerebral em hemisfério direito, tiveram esse hemisfério mais ativado quando 

realizaram os jogos de realidade virtual. Da mesma forma, os pacientes com lesão cerebral 

esquerda e realizaram o jogo com o membro superior direito tiveram o hemisfério direito mais 

ativado durante a realização das tarefas em realidade virtual.
60

 Essa observação é um ponto 

importante para a neuroreabilitação de pacientes em estágio crônico de AVC e que 

apresentam comprometimento neurológico e/ou motor de membro superior, já que os mesmos 

apresentaram comportamento semelhante quanto à ativação cerebral e foram capazes de gerar 

potenciais bioelétricos no hemisfério comprometido pelo AVC (pacientes com lesão direita) 

ou no hemisfério contralesional à lesão (pacientes com lesão esquerda). Portanto, 

independente da área lesionada e do membro superior utilizado durante a prática com os 

jogos, todos os pacientes ativaram o hemisfério direito em maior intensidade. 
20,21 

Dainau et al. (2012)
67

 em um estudo sobre diferenças estruturais e funcionais entre os 

hemisférios cerebrais direito e esquerdo, observaram, através de high-angular resolution 

diffusion imaging (HARDI) e por ressonância magnética estrutural em padrão T1, em 

indivíduos jovens saudáveis, que a densidade de neurônios era maior no hemisfério direito 
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quando comparado ao hemisfério esquerdo, o que definiram como assimetria entre os 

hemisférios. Além disso, verificaram que havia tendência de aumentar essa assimetria ao 

longo da idade. Dessa maneira, uma das possíveis hipóteses para explicar a observação de 

maior ativação em hemisfério direito nos jogos de realidade virtual – boliche e dardos - é a 

possível assimetria estrutural e funcional existente entre os hemisférios cerebrais. 

Além das infinitas possibilidades apresentadas pelos jogos de realidade virtual como 

potenciais promotores de mudanças plásticas à nível cerebral em pacientes com AVC crônico, 

conforme observado pelo presente estudo pela ativação de áreas cerebrais fundamentais 

durante a prática de habilidades motoras com o membro superior comprometido, uma das 

vantagens da utilização dessa nova modalidade de tratamento é a variabilidade e intensidade 

de inputs sensoriais proporcionados pelos jogos, principalmente estímulos visuo-auditivos que 

podem repercutir no desempenho dos pacientes ao longo das tentativas, já que se integrados 

de forma adequada à nível do sistema nervoso central, resultam na percepção coerente de 

aspectos importantes para aumentar a motivação do paciente em permanecer na prática com o 

jogo e no aumento de seu desempenho através do feedback resultante do processamento e 

integração sensorial dos variados estímulos.
63,65,68,69

 O feedback proporcionado pelos jogos 

pode repercutir na diminuição de padrões compensatórios durante a ação motora realizada e 

dessa maneira, influenciar na coordenação espaço-temporal do movimento pretendido, o que 

foi evidenciado por Subramanian el al. (2012)
40

 em um estudo com jogos de realidade virtual 

para membro superior aplicado a pacientes com AVC crônico. 

A análise cinemática da angulação do cotovelo e ombro durante a prática dos jogos de 

boliche e dardos nos grupos de pacientes e saudáveis, mostram comportamentos semelhantes 

quanto a esse parâmetro cinemático do movimento, nos grupos de pacientes e saudáveis. No 

jogo de boliche, observa-se que todos os participantes apresentaram amplitude de movimento 

de ombro e cotovelo inferior ao obtido durante o jogo de dardos. Dessa forma, pode-se 

concluir que o jogo de dardos requer um maior esforço motor para ser realizado, já que 

demanda maior amplitude de movimento de ombro e cotovelo quando comparado ao jogo de 

boliche.
25 

Esse resultado mostra a importância de que sejam avaliados minunciosamente quais 

os principais comprometimentos do paciente com AVC crônico e desse modo, adequar a 

escolha de um determinado jogo de realidade virtual às necessidades do mesmo. Caso o 

principal comprometimento do paciente seja a nível de limitação de amplitude de movimento 

em ombro e/ou cotovelo, falta de coordenação motora durante movimentos de alcance ou, até 

mesmo, déficit de força e alterações no tônus muscular de ombro e/ou cotovelo, o jogo de 
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dardos é mais adequado a essas situações, umas vez que o mesmo é capaz de induzir maior 

esforço e controle motor. Porém, se o comprometimento do paciente for à nível cognitivo e 

motor, o jogo de boliche é o mais indicado, uma vez que além de solicitar esforço e controle 

motor como qualquer prática motora, apresenta ao paciente certa imprevisibilidade contextual 

que pode refletir na melhora da capacidade de tomar decisões, atenção e no desenvolvimento 

da capacidade de planejamento motor, aproximando-o mais de seu cotidiano, onde o 

desenvolvimento de tarefas motoras ocorrem sob a interferência de variados fatores externos 

que podem dificultar a realização de determinadas atividades funcionais para o paciente.
26, 66 
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Analisando dois jogos de realidade virtual, diferentes quanto aos feitos da interferência 

contextual, em pacientes com Acidente Vascular Cerebral crônico, foi observado semelhanças 

quanto ao padrão de ativação cerebral e maior amplitude de movimento de ombro e cotovelo 

no jogo de dardos. Além disso, pôde-se perceber que o desempenho através do percentual de 

acertos foi maior durante o jogo de dardos quando comparado ao jogo de boliche nos 

pacientes e indivíduos saudáveis. 

Esses resultados são coerentes ao encontrado em estudos anteriores que abordam 

princípios da aprendizagem motora e prática de habilidades motoras em pacientes pós-AVC 

crônicos, em que a prática de tarefas motoras sob interferência contextual pode comprometer 

o desempenho a curto-prazo, porém, melhor desempenho a longo-prazo, facilitando a 

retenção e transferência do padrão motor elicitado no respectivo jogo e a adaptabilidade desse 

padrão às mais variadas condições impostas pelo ambiente externo e interno ao paciente, 

sendo preferencialmente aplicado após a prática constante, em que o programa motor de 

determinada habilidade já está formado e consistente. 

 Portanto, pode-se concluir que é necessária uma avaliação minuciosa dos 

comprometimentos do paciente com AVC crônico, a fim de respaldar a escolha de 

determinado jogo de acordo com as limitações e potencialidades do paciente, já que apesar de 

se ter dois jogos direcionados para paciente com comprometimento em membro superior, o 

jogo de boliche, o qual apesar de permitir um esforço motor razoável quando comparado ao 

jogo de dardos, permite a maior utilização de função cognitiva. Já o jogo de dardos, permite 

maior esforço e controle motor do paciente. 

 Dessa forma, diante da grande variedade de jogos de realidade virtual utilizados na 

prática clínica, é importante ter critérios concretos de seleção dos jogos de acordo com os 

objetivos almejados pelo fisioterapeuta e paciente, para que possa ser escolhido o jogo de 

realidade virtual ideal, capaz de requerer o máximo do potencial de desenvolvimento do 

paciente diante de seus comprometimentos e limitações.  
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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) 
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: ______________ 
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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 
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 0 = sem anormalidade  
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negligência) – Solicitar para o 
paciente descrever o que está 
acontecendo na figura apresentada 
numa folha de papel, do lado direito 
e esquerdo (compensar com a 
cabeça qualquer perda visual). Se 
não conseguir, o paciente deverá 
reconhecer uma estimulação tátil 
simultânea e bilateral, com os olhos 
fechados 

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 
 

Mini-exame do Estado Mental – MEEM 
 
 
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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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 
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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  

 

Observações gerais: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

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 (     ) 

 

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 
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c) prono-supinação com cotovelo a 90º 

e ombro a 0º (     ) 

    Pont. Max:(6) 

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 

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 
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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 (     ) 

 

 

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 (     ) 

a) 0 – Não ocorre flexão 

1 – Alguma flexão, não o movimento completo 

2 – Flexão ativa completa (comparada com a mão 

não-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 
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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) 

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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APÊNDICE 1 

 

TCLE 

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 Fernnades.  

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 
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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. 

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 
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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: __________________________ 

 

TESTE DE ACUIDADE VISUAL DE SNELLEN 

Escore: ______________________________ 
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