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RESUMO 

 

Introdução: As mudanças fisiológicas decorrentes do envelhecimento alteram o equilíbrio 

postural (EP) e várias abordagens têm sido utilizadas para sua reabilitação, destacando-se a 

Realidade Virtual (RV) e os jogos sérios. Esses jogos têm um propósito além do puro 

entretenimento, possibilitando o treinamento sensório motor com conteúdo e metas 

direcionadas. Apesar do uso promissor dos jogos sérios como estratégia de tratamento, a 

análise da sua utilidade, eficácia e validação no domínio da RV para reabilitação geriátrica 

são escassas. Objetivo: Validar o conteúdo do jogo sério VirtuAlter para reabilitação do 

equilíbrio postural de idosos por meio da realidade virtual. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo contemplando duas etapas: 1) Identificação dos valores de referência de 

alcance lateral dos membros superiores de 20 idosos sem deficit de equilíbrio com os 

instrumentos: Avaliação sociodemográfica, Escala de Equilíbrio de Berg, Short Physical 

Performance Battery, Teste de alcance lateral (TAL); Análise do alcance lateral por meio do 

sistema de captura de movimento do Microsoft® Kinect (AL Kinect); 2) Validação de 

conteúdo do jogo sério VirtuAlter com análise de 11 juízes especialistas (fisioterapeutas e 

profissionais da área de ciência e tecnologia ou áreas correlatas) que jogaram e expressaram 

suas opiniões por meio dos instrumentos: Dimensões da validação de conteúdo do jogo sério 

VirtuAlter e System Usability Scale (SUS). Foram realizados o teste de Shapiro-Wilk, a 

análise de Bland-Altman, o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o coeficiente 

de Alpha de Cronbach. Resultados: Na etapa 1, observou-se valores no TAL e AL Kinect de 

23,2±4,77; 21,1±5,47 no lado direito e 22,9±4,86; 22,7±6,42 no lado esquerdo. O modelo de 

dispersão de Bland-Altman apresentou viés de 0,19 para o lado esquerdo e 2,02 à direita. Na 

etapa 2, o IVC total do jogo foi de 0,8 e o coeficiente de alpha de Cronbach foi de 0,924. Os 

juízes identificaram o jogo com índice de satisfação de 67,73 na escala SUS. Os itens de 

elementos técnicos, clareza da narrativa do jogo, qualidade da imagem e velocidade da 

captura de movimento necessitam de aperfeiçoamento antes da execução clínica. Conclusão: 

Os valores de alcance lateral serão adotados como parâmetros do jogo na aplicação em idosos 

com deficit de equilíbrio. O conteúdo do VirtuAlter está válido e corresponde a uma 

ferramenta tecnológica adequada para o treinamento do equilíbrio postural de idosos, 

apresentando boa usabilidade.  

 

Palavras-Chave: Realidade Virtual; Reabilitação; Equilíbrio Postural; Idosos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Physiological changes resulting from aging alter postural balance (PB) and 

several approaches have been used for its rehabilitation, highlighting Virtual Reality (VR) and 

serious games. These games have a purpose beyond pure entertainment, enabling sensory-

motor training with content and targeted goals. Despite the promising use of serious games as 

a treatment strategy, the analysis of its utility, efficacy and validation in the VR domain for 

geriatric rehabilitation is scarce. Objective: To validate the content of the VirtuAlter serious 

game for postural balance rehabilitation of the elderly through virtual reality. Methodology: 

This is a descriptive study contemplating two stages: 1) Identification of the upper limb lateral 

reach reference values in 20 elderly without postural balance impairment with the 

instruments: Sociodemographic assessment, Berg Balance Scale, Short Physical Performance 

Battery, Lateral Reach Test (TAL); Lateral range analysis using the Microsoft® Kinect 

motion capture system (AL Kinect); 2) Content validation of the VirtuAlter serious game by 

analysis of 11 expert judges (physiotherapists and science and technology professionals or 

correlated areas) who played and expressed their opinions through the instruments: Content 

validation dimensions of the VirtuAlter serious game and System Usability Scale (SUS). The 

Shapiro-Wilk test, the Bland-altman analysis, the Content Validity Index (CVI) calculation 

and the Cronbach's Alpha coefficient were performed. Results: In stage 1, TAL and AL 

Kinect values of 23.2 ± 4.77; 21.1 ± 5.47 were observed on the right side and 22.9 ± 4.86; 

22.7 ± 6.42 on the left side. The Bland-Altman dispersion model showed a bias of 0.19 for the 

left side and 2.02 for the right side. In stage 2, the total CVI of the game was 0.8 and the 

Cronbach alpha coefficient was 0.924. The judges identified the game with a satisfaction 

score of 67.73 on the SUS scale. The technical element items, clarity of the game narrative, 

image quality and speed of motion capture need adjustments before clinical execution. 

Conclusion: The lateral reach values will be adopted as parameters of the game for 

rehabilitation application in elderly with balance impairment. The content of the VirtuAlter 

serious game is valid and corresponds to an adequate technological tool for training the 

postural balance of the elderly, presenting good usability. 

 

Keywords: Virtual Reality; Rehabilitation; Postural Balance; Elderly.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENVELHECIMENTO HUMANO: DECLÍNIO FUNCIONAL E EQUILÍBRIO 

POSTURAL 

 

O envelhecimento corresponde a um processo natural, dinâmico e progressivo, 

mediante uma multiplicidade de fatores biológicos, psicológicos, cognitivos e sociais
1, 2

. 

Esses fatores são bastante diversificados e individuais, o que torna o envelhecimento uma 

experiência subjetiva e heterogênea
1
. O crescimento da população idosa é um fenômeno 

mundial e as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 

em 2050, o grupo etário com mais de 60 anos atingirá mais de 65 milhões de indivíduos
3
. A 

relação entre as alterações nas funções fisiológicas, presença de doenças multissistêmicas e 

crônicas, o declínio na capacidade funcional, a morbidade e a mortalidade correspondem aos 

principais desafios relacionados ao avanço da idade
4
.  

As consequências sistêmicas do processo de envelhecimento, com comprometimentos 

associados à senilidade, envolvem mudanças na composição corporal, desequilíbrio entre a 

demanda e disponibilidade de energia, a desregulação em redes de sinalização as quais 

mantém a homeostase corporal e a neurodegeneração com alteração na plasticidade cerebral
5
. 

O envelhecimento ocorre assincronicamente em diferentes áreas do encéfalo, e a taxa desse 

processo é dependente do estilo de vida dos indivíduos
6
. O número de neurônios diminui ao 

longo da vida e a atrofia ocorre em várias partes do cérebro, especialmente após os 60 anos
5, 7

.  

Associado a perda neuronal, observa-se a retração do corpo celular dos grandes 

neurônios; diminuição da síntese de fatores neurotróficos, como o Brain-Derived Neurotrofic 

Factor (BDNF); mudanças neuroquímicas; atrofia neuronal com redução do RNA 

citoplasmático; redução no número de sinapses e arborização dendrítica; e modificações na 

condução elétrica por degeneração da bainha de mielina, que potencializam as alterações na 

estrutura e função a nível de Sistema Nervoso (SN)
6, 8

. Essas alterações também estão 

associadas com um menor nível de cognição e plasticidade neural, expressas por meio de uma 

capacidade reduzida de adaptação e compensação
9
.  

No idoso, a massa corporal magra diminui progressivamente e o tecido adiposo tende 

a aumentar. Essas características são preditivas de mudanças no sistema musculoesquelético, 

contribuindo para o declínio funcional
4, 5

, que intensificam a redução da força e massa 

muscular esquelética, com mudanças nas propriedades contráteis do músculo; 

comprometimento no desempenho motor; redução da massa e força óssea; diminuição na 

flexibilidade e amplitude de movimento articular; e alteração nos tecidos moles
4
.  
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As modificações funcionais e cognitivas potencializam o declínio da capacidade 

funcional nos idosos e repercutem no aparecimento do deficit de força, equilíbrio, 

flexibilidade, agilidade e coordenação motora, gerando efeitos adversos na saúde e limitação 

funcional
8
. As mudanças sistêmicas do processo de envelhecimento geralmente alteram o 

controle postural, levando a deficits no equilíbrio estático e dinâmico. O controle do equilíbrio 

postural está relacionado com a recepção e integração de múltiplos processos sensório-

percepto-motores para manutenção de uma postura estável por meio da regulação do centro de 

gravidade dentro dos limites da base de apoio
10, 11

. O processamento do controle postural é 

realizado principalmente pela integração das informações do sistema vestibular, visual e 

somatossensorial; pela seleção das respostas no Sistema Nervoso Central (SNC) e pela 

execução do ato motor, realizado por meio do sistema neuromuscular
12

. 

Os inputs somatossensoriais, visuais e vestibulares fornecem informações importantes 

para o controle das atividades motoras voluntárias. O sistema visual possibilita a posição e 

movimento da cabeça em relação aos objetos circunjacentes; as informações do sistema 

vestibular fornecem o reconhecimento da posição e dos movimentos cefálicos em relação à 

força da gravidade e a inércia; e o sistema somatossensorial capta a posição e o movimento do 

corpo, em referência a superfície de apoio, realizado pelos mecanorreceptores cutâneos, fuso 

muscular, Órgão Tendinoso de Golgi (OTG) e receptores articulares
10, 13

. O SNC processa, 

filtra, seleciona e encaminha as diferentes informações para diversas regiões neurais que irão 

guiar e coordenar os movimentos de modo a manter a postura e o equilíbrio corporal. Essa 

última função é executada pelos músculos esqueléticos, que são os efetores do movimento
8, 10, 

13
.  

A idade avançada, isoladamente, não é um fator comprometedor do controle postural, 

já que diversos sistemas podem estar prejudicados no idoso e contribuir com um pior 

prognóstico funcional. Porém, com o envelhecimento, o declínio na acuidade visual, a perda 

auditiva, modificações na integração sensório-motora e proprioceptiva, disfunção nas 

estratégias de equilíbrio, a redução dos limites de estabilidade, modificações 

musculoesqueléticas, disfunção psico-cognitiva, e o aumento do tempo de latência nos 

músculos posturais são fatores que potencializam as alterações no processamento do controle 

postural
8, 10, 11

. O controle postural deficitário é apontado como importante fator de risco para 

quedas em idosos, aumentando a velocidade de oscilação do centro de gravidade durante a 

posição vertical e em posturas mais simples, fazendo com que os idosos tenham maior 

desequilíbrio
14, 15

.  
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Nos idosos, a execução de uma tarefa motora simples demanda da ativação de mais 

áreas corticais. O comprometimento na habilidade do SN em realizar o processamento dos 

sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos; a competição atencional desses sistemas com o 

sistema cognitivo e a diminuição na capacidade de modificações dos reflexos adaptativos 

também contribuem para o desequilíbrio postural e risco de quedas
8, 10

. O desequilíbrio tem 

etiologia multifatorial e acumulativa, gerando implicações na autonomia e independência, por 

comumente afetar a mobilidade e a realização das atividades da vida diária
10

. 

Nesse contexto, os programas de atividade física desempenham um papel fundamental 

na atenuação ou prevenção do declínio funcional e devem ser incluídos rotineiramente para 

população idosa, além de estratégias de reabilitação associadas à prática do exercício físico e 

ao treinamento do equilíbrio postural
16

. Diante de todas as repercussões oriundas do processo 

de envelhecimento, ressalta-se a necessidade de se ampliar a assistência e promover a 

qualidade de vida da população idosa, a fim de manter o quadro de funcionalidade, 

independência e as habilidades sensoriais, motoras e cognitivas. O deficit no controle postural 

nos idosos é um importante preditor para o risco de quedas, fraturas e limitação da 

mobilidade. A reabilitação possibilita a melhora do equilíbrio postural e das respostas 

adaptativas proprioceptivas, gerando readequação sensório-motora.  

O desenvolvimento de programas específicos de reabilitação com objetivo de manter 

ou melhorar o desempenho físico e cognitivo no processo de envelhecimento são importantes 

por evitar o acometimento de quedas, estimular o nível de atividade física e proporcionar a 

prevenção do declínio da capacidade funcional, mantendo a independência do idoso.  

 

1.2 REALIDADE VIRTUAL (RV) 

 

Com o constante crescimento e desenvolvimento científico, o ser humano pode 

vivenciar o surgimento de novas estratégias tecnológicas, tendo a oportunidade de 

desempenhar atividades reais em ambientes virtuais e desenvolver habilidades motoras 

dependentes da experiência, ampliando as limitações do processo de reabilitação tradicional
17

. 

Entre essas novas estratégias, destaca-se a Realidade Virtual (RV). No Brasil, a RV emergiu 

na década de 1990, sendo impulsionada pela exposição de pesquisadores a novas tecnologias 

e iniciativas individuais. Esses avanços proporcionaram a integração de áreas 

multidisciplinares como a computação gráfica e de alto desempenho, sistemas de tempo real, 

interação humano-computador e temáticas educacionais e de saúde em geral
17

.  
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O ambiente virtual é complexo e enriquecido com diversos estímulos e objetivos 

tornando as intervenções em saúde vantajosas e promissoras por incluir a associação da 

imersão e interatividade
18

. A RV é descrita como uma experiência virtual interativa, imersiva, 

tridimensional que ocorre em tempo real
19, 20

. Um amplo espectro de tecnologias está 

envolvido com a RV, representando informações sensoriais, motoras, visuais e 

proprioceptivas, geradas artificialmente, por simuladores do ambiente, objetos e eventos do 

mundo real por meio de softwares e da interface homem-máquina
17, 21

. Mediante a 

tridimensionalidade, o usuário se percebe imerso no mundo virtual e se torna uma 

representação das suas experiências e vivências reais
22

.  

As diferentes tecnologias de RV podem ser agrupadas em três categorias gerais: não 

imersivas, semi-imersivas e totalmente imersivas
18

. A RV não imersiva corresponde ao tipo 

de interação por meio de um ambiente virtual com telas (de monitores ou computador) usando 

o mouse, teclado ou outros dispositivos, com um ambiente gráfico bidimensional ou 

tridimensional que possibilita um baixo senso de imersão e interação. A RV semi-imersiva 

engloba um maior envolvimento do usuário, com a utilização de telas (grandes e/ou múltiplas) 

e projeções, que ampliam o senso de imersão, interatividade e a incorporação do ambiente 

virtual. A RV não imersiva e a semi-imersiva diferem mediante o grau de imersão 

proporcionado pela quantidade e tamanho das telas disponíveis
18, 23, 24

.  

Enquanto isso, a RV imersiva proporciona um alto senso de imersão, permitindo uma 

ampla interação no ambiente tridimensional. O usuário se sente completamente inserido e 

integrado ao ambiente virtual, por meio de uma ampla quantidade de estímulos sensoriais e 

feedback gerados por dispositivos específicos como os Óculos de Realidade Virtual (ORV) e 

a Caverna Digital (CAVE)
18, 23, 24

. A imersão na RV ocorre em face da labilidade do sistema 

sensório-motor diante do amplo leque de aferências sensoriais que são ofertadas pelo 

ambiente virtual, em que o usuário tem a sensação de estar fisicamente em um ambiente 

virtual e interagir com objetos e elementos como se fossem reais
22

. A imersão representa o 

nível em que os sistemas de RV são capazes de fornecer experiências externas por meio de 

estímulos sensoriais multimodais, com riqueza de informações sensoriais, sem interferência 

de estímulos externos e com o movimento do usuário em sincronia e correspondência com as 

informações do sistema
18

.  

Os usuários que utilizam tecnologias interativas, como os videogames e ambientes de 

RV, podem desenvolver desconforto como cansaço visual, fadiga, tontura, configurando-se 

como uma experiência denominada cybersickness
25, 26

. Os sintomas do cybersickness 
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consequentes à interação virtual envolvem a desorientação, náusea, vertigem e vômitos, 

podendo acontecer até 12 horas após a exposição
25-28

. A severidade e a duração dos sintomas 

podem ser influenciadas pelo nível de imersão, tempo de exposição e intensidade da 

experiência. O conflito sensorial entre os estímulos corresponde ao principal gatilho para o 

desenvolvimento dessa alteração, estando relacionados ao fato do usuário receber os 

estímulos visuais que podem induzir a uma ilusão do movimento no ambiente virtual, 

enquanto que o seu corpo está fisicamente em posição estacionária no ambiente real
25, 26, 29

. 

Os sistemas e jogos de RV que promovem um ambiente sem o cybersickness ofertam maior 

segurança e adesão às experiências virtuais. 

Os diversos dispositivos de interfaces, como o joystick, mouse, fones e sistemas 

complexos de captura de movimento, possibilitam a experiência de interação e imersão no 

ambiente virtual
18

. A presença de um personagem digital com forma e complexidade variável, 

denominado de avatar, proporciona a incorporação no cenário virtual. Para se expandir o 

nível de interatividade, no ambiente virtual, o prazer na execução da tarefa pode ser 

estimulado ampliando o engajamento do usuário, com a oferta de uma atividade desafiadora. 

Além disso, o ambiente lúdico do cenário virtual possibilita uma maior abstração da realidade, 

onde os usuários podem executar habilidades específicas em um contexto divertido e 

motivador, sem estar focados no treino em si.  

Dessa forma, quanto maior a interação e imaginação aplicado a um sistema de RV, 

mais próximo ele estará da sintetização de uma nova realidade de representação mental e 

corporal do usuário. A RV possibilita a estimulação da motivação, adesão a estratégias de 

tratamento e feedback externo sobre a performance no ambiente virtual
30

. O feedback visual e 

imediato, permite respostas rápidas na execução de ações durante a atividade, exercício ou 

jogo. Tal fato ocasiona a estimulação de autocorreção da ação feita pelo cérebro para um 

melhor desempenho, além da exigência máxima que o paciente irá requerer de si mesmo para 

executar a atividade
31

.  

A motivação está relacionada com o envolvimento no ambiente virtual, 

correspondendo a uma sensação subjetiva fundamental para as aplicações com RV. O nível de 

dificuldade no jogo para dominar certas habilidades ou alcançar objetivos específicos pode 

constituir um fator de motivação ou desmotivação do usuário. Quando os indivíduos se 

sentem motivados e desafiados pela execução do treino com a RV, as habilidades de repetição 

intensiva de tarefas complexas associadas com o feedback imediato sobre o desempenho 

estimulam a aprendizagem de habilidades motoras e o treinamento de redes corticais 
18, 32

.  
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O treinamento com a RV promove o recrutamento e ativação do sistema de neurônios 

espelho, os quais correspondem a um grupo de neurônios que são acionados durante a 

execução de uma ação motora específica (ato motor), ou na visualização do movimento por 

meio da execução de uma ação semelhante, fornecendo um aspecto imitativo para o córtex
33, 

34
. As características do sistema de neurônios espelho proporcionam a subjacente capacidade 

humana de aprendizado por imitação
33, 35

. Além disso, o treinamento com a RV proporciona a 

melhora do equilíbrio estático e dinâmico, desempenho na marcha, função cognitiva, função 

motora dos membros superiores e inferiores
36-39

, representando um ambiente prático e 

seguro
18, 40

.  

Todos os benefícios positivos no desempenho neuromotor ocorrem por meio dos 

mecanismos de neuroplasticidade cerebral
41

. Ao longo dos anos, a utilização da RV associada 

com a prática clínica e reabilitação tem se mostrado inovadora e eficaz
42, 43

. No âmbito da 

reabilitação, a indústria tecnológica vem desenvolvendo uma variedade de sistemas de RV 

com diferentes consoles de vídeo game, destacando-se o Nintendo Wii® e o XBOX. Com a 

evolução natural e substituição dos botões do joystick pela captação do movimento do corpo, 

a criação do dispositivo periférico Kinect, lançado no mercado pela Microsoft® para uso com 

o console XBOX 360® ou do XBOX One® eliminou a necessidade de um controle físico
44

.  

Atualmente, houve uma descontinuidade na produção do Kinect, porém, essa 

tecnologia ainda vem sendo utilizada como forma de entretenimento e em pesquisas 

científicas. A utilização desse dispositivo tornou mais lúdica à experiência na realização das 

atividades físicas e motoras da reabilitação no ambiente virtual. Dessa forma, o exercício 

interativo, por meio da utilização do vídeo game no ambiente virtual, denominado exergames, 

está sendo amplamente utilizados por aumentar o nível de atividade física e motivação
45

. Os 

exergames correspondem à modalidade de videogames e jogos os quais exigem do usuário 

uma maior participação e interação física para serem jogados, sendo controlados por meio de 

movimentos corporais complexos detectados por diferentes interfaces. O termo exergames, 

remete a fusão de ‘exercício’ com ‘games’, e proporcionam movimentos repetitivos que são 

treinados como movimentos funcionais dentro do jogo
46- 49

.  

 

1.3 JOGOS SÉRIOS  

 

Tradicionalmente, os videogames e os jogos comerciais foram criados para serem 

divertidos, desafiadores e capazes de promover o envolvimento constante dos jogadores
50

. 

Um jogo pode ser entendido como a composição de elementos, essenciais: mecânica, estética, 
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narrativa, desafio e tecnologia
51, 52

. A mecânica implica no funcionamento do jogo; a estética 

é composta pelos elementos audiovisuais e emoções; a narrativa corresponde à sequência de 

eventos ao longo da história a ser contada; o desafio envolve elementos que instigam 

competição, superação de limites; e a tecnologia é representada pelas mídias
52

. Ao longo dos 

anos, jogos comerciais foram adaptados como estratégias de tratamento e reabilitação por 

apresentaram características e demandas interativas e multimodais.  

Porém, os mesmos não foram projetados para trabalhar especificamente domínios 

cognitivos e motores em indivíduos que apresentam algum tipo de deficit e nos mais diversos 

tipos de ambientes da reabilitação
50

. O conceito de jogos sérios surgiu em meados da década 

de noventa, a partir da necessidade de melhorar aspectos focados no processo de aprendizado 

específico e intencional para se obter mudanças sérias, mensuráveis e sustentadas no 

desempenho e comportamento
53

. O termo ‘jogos sérios’, refere-se a todos os jogos que tem 

um propósito diferente do puro entretenimento, correspondendo a uma forma de 

aprendizagem com educação, desafios, mudança de comportamento, objetivos terapêuticos ou 

para pesquisa científica
54, 55

.  

Esses jogos podem variar de simulações virtuais a tarefas mais imaginárias ou 

abstratas, baseando-se no engajamento e desafio do jogo para facilitar seus objetivos
56

. O 

principal objetivo do jogo sério é o seu foco na educação, formação e informação de maneira 

eficaz e incisiva. Outros objetivos também podem estar relacionados com a prática, teste, 

simulação, diagnóstico e tratamento; além disso, um jogo sério pode conter mais de um 

objetivo
57

. Os jogos sérios apresentam características voltadas para a resolução de problemas, 

aprendizagem e comunicação natural; enquanto que os jogos comerciais estão voltados para o 

divertimento, foco na experiência e comunicação perfeita
58

.  

Desmet et al. (2014)
55

 definiram que os jogos sérios são teorizados para derivar seus 

efeitos de aprendizagem por meio de três aspectos principais: 1) criando a imersão, que é o 

estado no qual o jogador consegue desenvolver experiências pessoais relevantes e profundo 

afeto pelos personagens (avatar); 2) estabelecendo fluxo, que representa o estado de alta 

concentração necessária pelo jogador para balancear os desafios e as habilidades; 3) 

atendendo as necessidades específicas do jogador no que diz respeito à autonomia, conexão, 

excitação, diversão, fantasia e desafio. O interesse em jogos sérios pode ser observado por 

meio de uma ampla variedade de aplicabilidades relacionadas com o treinamento militar
59

 e 

educacional
60

; na saúde com habilidades médico cirúrgicas
61

; com simulações em ambientes 

de emergência médica
56

; na esquizofrenia
62

; e na reabilitação motora
63

.  
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Além dessa ampla gama de aplicabilidade, os jogos sérios no âmbito da RV, 

correspondem a uma ferramenta inovadora na promoção da saúde assim como para o 

treinamento de habilidades motoras de indivíduos acometidos pelo processo de senescência, 

distúrbios osteomioarticulares, alterações físicas, deficiência ou distúrbios neurológicos.  

 

1.4 DESENVOLVIMENTO DE JOGOS SÉRIOS NA REABILITAÇÃO 

 

Os jogos sérios aplicados a fins médicos, na reabilitação ou relacionados à saúde vêm 

crescendo rapidamente e estão sendo amplamente difundidos em número e tipos de 

aplicações
64

. Tais jogos proporcionaram um avanço nos mais diversos contextos por meio da 

disponibilização de ferramentas e informações relacionadas com a saúde, modelagem de 

comportamentos, oportunidades para a prática e estilo de vida saudável
55

. A utilização dos 

jogos sérios no ambiente da reabilitação envolve características voltadas para habilidades, 

meios educacionais, estratégia, simulação e treinamento, permitindo que o usuário se sinta 

emocionalmente integrado pela natureza lúdica do jogo
65

. Esses jogos acarretam efeitos 

sustentados por serem intrinsicamente motivadores, desafiando o ato do jogar por mais tempo 

e repetidamente
66

.  

A área da saúde e a intervenção clínica por meio da reabilitação foram beneficiadas 

por essa ferramenta que possibilita resultados eficazes quando utilizada de forma 

complementar as intervenções tradicionais, potencializando seus efeitos. Os jogos sérios 

aplicados em pacientes podem ser classificados de acordo com cinco categorias diferentes: 

monitoramento da saúde; detecção; tratamento ou terapia; reabilitação; e educação para 

autocuidado
57

.  

 Monitoramento da saúde: esses jogos objetivam a manutenção da integridade do 

paciente por meio do monitoramento de sinais vitais, como o sistema de 

gerenciamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva, identificando sintomas, alteração 

de peso dentre outros
67

; e com o sistema de monitoramento U-health
68

; 

 Detecção: os jogos para detecção envolvem a análise ou rastreio de sintomas clínicos 

irregulares, como no jogo PlayWithEyes que engloba a triagem da acuidade visual 

com detecção de alterações em crianças
69

; 

 Tratamento ou terapia: tais jogos visam a remediar algum problema de saúde, como o 

nível de atividade física em idosos focando no treino do equilíbrio postural
70

; com o 

jogo de enfrentamento da obesidade infantil
52

; e na utilização do jogo Ikapp para o 
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tratamento motor por meio de uma elaboração personalizada pelo fisioterapeuta de 

acordo com as particularidades de cada paciente
63

. 

 Reabilitação: esses jogos sérios envolvem a restauração das habilidades após 

patologias, deficits ou comprometimentos, como os jogos utilizados na reabilitação 

neurológica para alterações do equilíbrio postural em indivíduos com paralisia 

cerebral
71, 72

; na reabilitação do membro superior pós Acidente Vascular Encefálico 

(AVE)
73

; em desordens neurodegenerativas
74

; nas habilidades motoras na doença de 

Parkinson
75

; em habilidades cognitivas de idosos
76

; com o FietsGame na reabilitação 

pós cirúrgica do quadril em idosos
77

; com o iStoppFalls para prevenção de quedas em 

idosos
78

, entre outros.  

 Educação e autocuidado: esses jogos são direcionados para a compreensão do 

processo de saúde-doença assim com o aprendizado para manutenção da saúde, como 

observado no jogo e-Baby, no ambiente de uma incubadora virtual, em que o usuário 

realiza a avaliação clínica de um bebê pré-termo
79

. 

Na reabilitação da fisioterapia geriátrica, a utilização dos jogos sérios por meio da RV 

desempenha um importante papel na recuperação e manutenção do equilíbrio postural em 

idosos, já que os mesmos impulsionam uma maior interação, participação e envolvimento 

durante a terapia, potencializando os efeitos da mesma por ser utilizada como forma de 

treinamento complementar a intervenção convencional, tornando-a mais motivadora e 

desafiadora.  

O desenvolvimento de um jogo sério envolve diferentes processos, tecnologias e 

especialistas
57

. A capacidade do jogo sério em promover a motivação permite uma 

possibilidade de generalização da aprendizagem para o contexto da vida real associado com a 

manutenção do interesse, desafio, oferta de feedback e execução de um maior número de 

repetições no ambiente lúdico e virtual, ampliando o processo do treinamento terapêutico. A 

oferta de um feedback específico, inerente às necessidades dos usuários/pacientes fazem com 

que o fisioterapeuta tenha uma maior participação no processo de desenvolvimento dos jogos 

sérios alinhados a tais peculiaridades. Além de promover o conhecimento sobre o 

desempenho, erros e metas alcançadas com o objetivo de aprimorar, adquirir e superar 

limitações ou dificuldades na execução da tarefa no jogo.  

Ao usar jogos sérios nos serviços de saúde, os usuários finais (profissionais, pacientes 

ou educadores) devem analisar se os jogos são seguros e eficazes. Para isso, os jogos precisam 

de avaliações consistentes, transparentes e confiáveis. O processo de validação determina o 
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grau em que o conteúdo de um instrumento ou ferramenta (como um jogo sério) reflete de 

forma fiel o que ele está proposto a intervir, analisar ou medir. Existem três tipos de validade, 

a de conteúdo, critério e constructo
64, 80

. A validade de conteúdo corresponde à avaliação do 

quanto um conjunto de itens é representativo dentro do domínio de um conteúdo; a de critério 

consiste na comparação das medidas de um instrumento com um ‘padrão-ouro’; e a de 

constructo representa a extensão em que um conjunto de variáveis representa o constructo a 

ser medido
80

.  

A validação do potencial de um jogo engloba uma série de etapas, de acordo com as 

fases do projeto e testes iniciais, com usuários e especialistas
64

. Apesar do promissor uso dos 

jogos sérios como estratégia de tratamento para melhoria da capacidade física e funcional do 

idoso, a análise da sua utilidade e validação no domínio da realidade virtual para reabilitação 

geriátrica são escassas. A grande maioria dos jogos sérios não são submetidos à pesquisa de 

validade, conforme observado pela restrita quantidade de estudos científicos publicados nessa 

área. Dessa forma, a validação especializada do jogo sério é essencial, haja vista a 

necessidade de analisar cada incremento do jogo e aprimorar essa ferramenta tecnológica para 

facilitar a sua aplicabilidade no ambiente terapêutico de forma segura e eficaz. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A utilização do jogo sério por meio da realidade virtual no ambiente da reabilitação do 

equilíbrio postural possibilita a estimulação do treinamento motor e cognitivo, atividade 

social e lúdica no idoso. Entretanto, apesar de algumas categorias de jogos sérios estarem 

disponíveis para aquisição ou download, a maioria não apresenta especificidade para as 

peculiaridades dos usuários/pacientes ou necessidades dos terapeutas, necessitando de 

adequações e adaptações para a realidade física, social e cultural dos usuários. Dessa forma, 

torna-se necessário o constante desenvolvimento, apropriação e análise dessa tecnologia, 

possibilitando o avanço no crescimento científico e nas habilidades computacionais de 

programação dentro da perspectiva da reabilitação.  

Além disso, embora se observe o promissor uso dos jogos sérios como estratégia de 

tratamento para manutenção da capacidade física e funcional do idoso, a análise da sua 

utilidade, eficácia e validação no domínio da realidade virtual para reabilitação geriátrica são 

escassas. Tal fato é oriundo da falta de pesquisas e evidências que suportem a validade de 

jogos sérios com objetivos terapêuticos, bem como a restrita quantidade de informações 

disponíveis na literatura. Por isso, são necessários estudos os quais possam comprovar a 

eficácia desses jogos para o ambiente da reabilitação fisioterapêutica.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

 

Validar o conteúdo do jogo sério VirtuAlter para reabilitação do equilíbrio postural de 

idosos por meio da realidade virtual. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

– Descrever o jogo sério VirtuAlter de acordo com o processo de desenvolvimento, 

interface, narrativa do jogo, metas lúdicas e terapêuticas; 

– Identificar os valores de referência do alcance lateral de membro superior em idosos 

sem deficit de equilíbrio postural como parâmetros para o jogo; 

– Analisar a concordância entre as medidas do alcance lateral por meio do Teste de 

Alcance Lateral e da avaliação do alcance lateral no Microsoft® Kinect; 

– Promover a validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter para o aprimoramento do 

mesmo.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, executada por meio de duas etapas: 1) 

identificação dos valores de referência do alcance lateral de membro superior em idosos sem 

deficit de equilíbrio postural; 2) validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter para 

reabilitação do equilíbrio postural em idosos por meio da realidade virtual. O estudo foi 

realizado no Laboratório de Realidade Virtual e Reabilitação no Departamento de Fisioterapia 

em parceria com o Laboratório de Tecnologias Educacionais, Assistivas e Multimídia 

(TEAM) da Escola de Ciências e Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN).  

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob parecer nº 

2.628.749; CAAE nº 83234717.9.0000.5537. A pesquisa seguiu todas as prerrogativas 

emanadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e demais atos normativos 

referentes à pesquisa com seres humanos, incluindo a atenção especial à confidencialidade, o 

respeito à pessoa humana, a beneficência, a autonomia e a não maleficência. Todos os 

participantes foram devidamente esclarecidos sobre o estudo e orientados a assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1 e Apêndice 2), 

autorizando sua participação voluntária. 

 

4.3 VirtuAlter – JOGO SÉRIO VIRTUAL 

4.3.1 Conceituação, pré-produção e protótipo  

 

A conceituação ocorreu por meio de uma equipe composta por fisioterapeuta, cientista 

da computação e tecnólogo da informação que contou com um conjunto de atividades como 

reuniões periódicas, pesquisas bibliográficas, brainstorms, apresentações, elaboração de 

roteiros e testes para realizar o desenvolvimento do jogo de acordo com as demandas 

identificadas e prioritárias. A ideia central para a pré-produção do jogo virtual emergiu do 

impacto que as alterações decorrentes do processo de envelhecimento acarretam no equilíbrio 

postural e na mobilidade dos idosos. Além disso, destaca-se a necessidade de se integrar o 

treinamento do equilíbrio baseado nos princípios da realidade virtual na perspectiva da 
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fisioterapia associado com o desenvolvimento de um jogo sério com abordagem e foco 

terapêutico específico, potencializando os aspectos motores, cognitivos e funcionais na 

reabilitação. O processo de produção do protótipo do jogo ocorreu exclusivamente no TEAM 

no período de maio de 2017 até setembro de 2018. 

O protótipo do jogo sério foi elaborado a partir de elementos relacionados à mecânica 

do jogo, narrativa do jogo, metas lúdicas e terapêuticas e da interface de captura de 

movimento. A mecânica descreve os modelos de regra que o jogo tem, implicando no seu 

funcionamento e define o que o jogador pode fazer enquanto joga; a narrativa do jogo consiste 

na sequência de eventos ao longo da história a ser contada; as metas lúdicas e terapêuticas são 

representadas pelos elementos lúdicos dispostos no jogo que refletem, de forma simultânea, a 

execução de objetivos terapêuticos; e a tecnologia está representada pelas mídias e pela 

interface de captura de movimento
52, 81

.  

O jogo envolve a utilização da RV semi-imersiva, com a utilização da interface do 

Kinect e foi projetado por meio de projetor modelo EPSON PowerLifeW29, disposto no teto, 

com tela de 1,84 metros de largura por 1,41 metros de altura em uma parede branca de 

superfície lisa. 

 

4.3.2 Mecânica do jogo  

 

A criação do jogo seguiu os princípios da metodologia ágil Kanban de 

desenvolvimento de software. A mecânica do jogo envolve o ato de deambular, alcançar 

objetos e subir e descer superfícies, ultrapassando os obstáculos. 

 

4.3.3 Narrativa do jogo 

 

A narrativa do jogo consiste no fato de que o avatar caminha por uma trilha em 

diferentes ambientes. Durante a sua trajetória no jogo, o avatar deve ajudar a reestabelecer o 

equilíbrio ambiental do local coletando a energia nociva que está espalhada ao longo do 

percurso, caminhando e ultrapassando os obstáculos que aparecem. A energia nociva 

apresenta aspecto de cor púrpura e vem contaminando o ambiente da trilha, destruindo as 

árvores, vegetação e montanhas. Conforme a energia se distancia da trilha, a mesma adquire 

um alto grau de irradiação, ocasiona prejuízos graves ao ambiente e passa a se apresentar com 
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cor amarela. Logo, esse distanciamento da energia amarela faz com que o avatar tenha que se 

deslocar mais para capturá-la (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Primeira fase do VirtuAlter com a captação da energia púrpura e amarela no 

ambiente da floresta  
 

A navegação no cenário do jogo é feita pelo próprio ponto de vista do avatar. O 

jogador interage com o ambiente movendo o avatar e promovendo a caminhada no cenário 

virtual. O cenário das trilhas muda de acordo com cada fase do jogo e contempla três 

ambientes diferentes (floresta, deserto e montanha) (Figura 2). O avatar é representado por 

um boneco hu30mano na fase adulta. Apesar de o avatar não estar alinhado à imagética do 

perfil real e corporal de um idoso, o designer do mesmo pode motivar o jogador por estar 

representado por um indivíduo jovem. As limitações na formatação, aquisição e confecção do 

avatar com um perfil próximo da realidade do idoso, está relacionada com os custos elevados 

para aquisição de um avatar realista e ao baixo orçamento do projeto.  
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Figura 2. Representação das três fases do VirtuAlter ((a) Floresta; (b) Deserto;(c) 

Montanha) 
 

4.3.4 Metas lúdicas e terapêuticas 

 

A caminhada do avatar no ambiente virtual é representada por meio da marcha 

estacionária, no ambiente real, com a captura e integração do movimento articular durante a 

execução da movimentação dos membros inferiores do solo para uma posição de 90 graus de 

flexão de quadril e joelhos, de forma rítmica. Dessa forma, conforme o idoso realiza a marcha 

estacionária no ambiente real, o avatar deambula pela trilha. O jogo está delimitado de acordo 

com uma distância virtual pré-estabelecida em que cada indivíduo executa a trajetória de 

acordo com o tempo que lhe for necessário. A captação das diferentes modalidades de 

energias nocivas ao longo da trilha no ambiente virtual ocorre com o movimento de alcance 

no ambiente real no qual os sensores do Kinect identificam a direção do movimento de 

alcance dos membros superiores (MMSS) estendidos no espaço.  

O jogador desempenha a tarefa de alcance ao longo da progressão do jogo no sentido 

médio-lateral, superior e inferior, de modo bilateral. A coleta da energia nociva púrpura 

envolve a movimentação de alcance dos MMSS em diferentes angulações. Enquanto isso, a 

captura da energia nociva amarela envolve o movimento de alcance com maiores inclinações 

e deslocamento da linha média além dos limites de estabilidade. Conforme o avatar deambula 

pelas trilhas e capta as diferentes modalidades de energia nociva, ele deve ultrapassar os 

obstáculos no solo que aparecem ao longo do caminho (Figura 3). Esses obstáculos são 

representados por steps os quais estarão devidamente posicionados no ambiente real com 

dimensões de 10 centímetros de altura, 30 centímetros de largura por 90 centímetros de 

comprimento (Figura 4). Dessa forma, o indivíduo deverá realizar a subida e descida do step 

no ambiente real, simulando a ultrapassagem dos obstáculos no ambiente virtual até completar 

todo o percurso.  

(b) (c) (a) 
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Figura 3. Obstáculo no ambiente virtual representado pelo step no ambiente real  

 

 

Figura 4. Steps em EVA  

 

A primeira fase do jogo (na floresta) envolve a realização da marcha estacionária e do 

alcance de membros superiores. A execução da segunda e terceira fases do jogo (deserto e 

montanha, respectivamente), exige a realização da marcha estacionária, alcance de membros 

superiores, subida e descida de obstáculos. A fase do deserto contempla um obstáculo, 

enquanto que a fase da montanha demanda a ultrapassagem de dois obstáculos. Ao longo do 

jogo, ocorre a oferta de feedback com uma barra de alcance que está vinculada ao movimento 

de alcance funcional lateral dos membros superiores (Figura 5).  

Duas barras na parte superior da tela principal representam o alcance para cada 

membro superior, direito e esquerdo. Cada barra é dividida de acordo com quantidade de 

energias nocivas amarelas as quais estão espalhadas por cada fase do jogo. O preenchimento 

da barra é efetuado, quando o jogador consegue alcançar o alvo de forma satisfatória. Se o 

jogador não conseguir alcançar o alvo, a barra não é preenchida.  
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Figura 5. Barra de alcance de membros superiores  

 

Além disso, na barra de alcance, ocorre a contabilização do tempo de cada fase e a 

quantidade de energias púrpuras que já foram captadas. No final de cada etapa do jogo, ocorre 

a ofertada do feedback de conhecimento de resultado, com o tempo total de execução em cada 

fase, o desempenho relacionado a pontuação do jogo com os valores para a captura das 

diferentes modalidades de energias nocivas (Figura 6). A partir dessas perspectivas, os 

objetivos lúdicos e terapêuticos do jogo virtual para o equilíbrio postural por meio do 

treinamento com a marcha estacionária, alcance funcional bilateral e subida e descida de 

degrau são atingidos ao longo da execução do jogo no ambiente virtual.  

 

 

Figura 6. Painel com a oferta do feedback de conhecimento de resultado no final de cada 

fase do VirtuAlter 

 

4.3.5 Tecnologia utilizada para a captura do movimento – Interface 

 

O VirtuAlter foi desenvolvido baseado no hardware de sistema de captura de 

movimento do sensor Microsoft® Kinect for Xbox 360 (Figura 7). Para que a captura de 

movimento e as interações sejam possíveis, o Kinect possui um conjunto avançado de 

recursos:  

 Image Stream e Depth Stream – Sistema de imagem conta com uma câmera RGB 

(Red, green, blue) em que cada pixel representa uma cor com resolução de 640 por 

480 e com taxa de atualização de 30 Frames Por Segundo (FPS); o sistema de 
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profundidade conta com um projetor de luz infravermelha combinado com uma 

câmera infravermelha que consiste em um sensor CMOS (Complimentary Metal-

Oxide Semiconductor) que proporcionam reconhecimento de profundidade; cada pixel 

indica a distância do objeto em relação ao aparelho que detecta cerca de 2000 níveis 

de sensibilidade;  

 Audio Stream – Sistema de áudio com 4 microfones Multi-Array que permitem o 

reconhecimento da fala do usuário com anulação de ruídos e ecos do ambiente. 

Permite o reconhecimento da fala em inglês e a gravação de áudio; 

 Sistema motor rotacional – Permite um movimento de 27 graus e rotação vertical do 

dispositivo para acompanhar o posicionamento e deslocamento do usuário; além de se 

ajustar ao campo de visão de acordo com a altura que se encontra em relação ao solo
44, 

82, 83
.  

 

Figura 7. Arquitetura básica do Kinect (Sistema de captura de movimento do console do 

Xbox, desenvolvido pela Microsoft®) 

 

O aspecto híbrido do Kinect permite a identificação da dimensão de profundidade dos 

jogadores e do ambiente com um tratamento específico, facilitando a execução da tarefa. O 

Kinect realiza o rastreamento de diversos pontos articulares distribuídos em um mapeamento 

do esqueleto do usuário, em que cada ponto articular é disponibilizado através de coordenadas 

X, Y e Z para localização da posição tridimensional por meio dos sensores. Esses sensores 

captam cada pixel e associam com as partes do corpo (Figura 8).  

A detecção de diferentes tipos e tamanhos físicos depende de uma rede neural artificial 

chamada Motion Capture que processa as informações do ambiente e integra com a 

disposição dos pontos anatômicos para tornar o reconhecimento do esqueleto mais preciso. 

Para a captura adequada, o usuário deve estar dentro do campo de visão das câmeras que 

compreendem a profundidade de 0,8 a 4 metros e ângulo de abertura vertical de 43 graus. O 

aparelho permite o reconhecimento e diferenciação de até seis sujeitos/jogadores diferentes à 

sua frente. Entretanto, o equipamento tem a capacidade de obter informações do esqueleto de 

até dois usuários simultâneos para sua utilização
44, 82, 83

. 
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Figura 8. Leitura dos pontos articulares por meio da profundidade por pixel 

Fonte: Shotton et al., 2011
86 

 

4.4 ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DO ALCANCE 

LATERAL EM IDOS SEM DEFICIT DE EQUILÍBRIO POSTURAL 

 

A identificação dos valores de referência para o alcance lateral dos MMSS em idosos 

sem deficit de equilíbrio visa a estabelecer um limite padronizado para o distanciamento dos 

elementos lúdicos no jogo virtual (energia nociva amarela), que demandam da execução do 

movimento de alcance lateral. O VirtuAlter foi desenvolvido para treinamento do equilíbrio 

postural de idoso. Dessa forma, para que os indivíduos com deficit de equilíbrio possam 

realizar o treinamento da tarefa do alcance lateral de forma confiável durante a execução do 

jogo, faz-se necessário identificar quais são os valores de referência em idosos sem deficit de 

equilíbrio postural, considerando um nível de inclinação específico dentro de uma faixa de 

segurança.  

 

4.4.1 População e amostra 

 

A população foi composta por idosos sem deficit de equilíbrio postural, recrutados por 

conveniência, residentes na cidade de Natal – Rio Grande do Norte; ou região metropolitana. 

Os participantes foram esclarecidos a respeito da avaliação, aceitaram participar e assinaram o 

TCLE (Apêndice 1). 
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4.4.2 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos; entre 60 e 75 anos; com capacidade de 

compreender e obedecer a comandos motores simples; presença de bom equilíbrio postural e 

desempenho físico, com pontuação igual ou maior do que 46 na Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB)
85, 86

 e pontuação igual ou maior do que 9 pela Short Physical Performance Battery 

(SPPB)
80

. 

 

4.4.3 Procedimentos e instrumentos de avaliação 

 

Os idosos passaram por uma única avaliação, individualizada, realizada no laboratório 

de RV do departamento de fisioterapia na UFRN, com duração média de 30 minutos. A 

avaliação foi executada por dois avaliadores, em que foram aplicados os seguintes 

instrumentos de avaliação: ficha de avaliação sócio demográfica; Escala de Equilíbrio de 

Berg; Short Physical Performance Battery; Teste de alcance lateral (TAL); Análise do 

alcance lateral por meio do sistema de captura de movimento do Microsoft® Kinect (AL 

Kinect). A ficha de avalição sociodemográfica foi semiestruturada e contou com as seguintes 

informações: dados pessoais, sócio demográficos, antropométricos, sinais vitais (pressão 

arterial e frequência cardíaca), problema de saúde, uso de medicação, etilismo, tabagismo, 

presença de queda no último ano, realização de fisioterapia, sedentarismo e classificação da 

saúde atual (Apêndice 3). 

A EEB analisa o equilíbrio postural, estático e dinâmico, por meio da execução de 14 

tarefas funcionais comuns da vida diárias: sentado para em pé, em pé sem apoio, sentado sem 

apoio, em pé para sentado, transferências, em pé com olhos fechados, em pé com os pés 

juntos, inclinar à frente com os braços estendidos, apanhar objeto do chão, virando-se para 

olhar para trás, girando 360º, colocar os pés alternadamente sobre um banco, em pé e um pé 

em frente ao outro, em pé apoiado em um pé
85

. A escala apresenta pontuação com variação de 

0 a 56 pontos, com scores de: 0 a 20 pontos (equilíbrio pobre), 21 a 39 pontos (equilíbrio 

moderado) e 40 a 56 (equilíbrio bom); de forma que quanto maior o escore, melhor o 

equilíbrio postural e menor o risco de quedas
86 

(Anexo 1).  

O SPPB é composto por três testes que avaliam o equilíbrio, a velocidade da marcha e 

a força muscular dos membros inferiores por meio do movimento de levantar-se e sentar-se da 

cadeira. O teste foi validado para a população brasileira
87

 e o escore total é obtido pela soma 
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das pontuações, variando de zero (pior desempenho) a 12 pontos (melhor desempenho), com 

graduação de: 0 a 3 pontos (Incapacidade ou desempenho muito ruim); 4 a 6 pontos (Baixo 

desempenho); 7 a 9 pontos (Moderado desempenho); 10 a 12 pontos (Bom desempenho) 

(Anexo 2). 

O Teste de Alcance Lateral (TAL) foi utilizado para analisar habilidade de controlar o 

corpo na direção do alcance médio-lateral, mensurando o limite de instabilidade na posição 

em pé. O TAL, configura-se como uma estratégia de baixo custo e fácil aplicabilidade. Para 

execução do teste, os indivíduos estavam em pé, descalços, com a região dorsal paralela à 

parede, pés com uma distância de 10 cm. Uma fita métrica foi posicionada na parede e 

ajustada de acordo a altura de cada indivíduo, tendo como ponto de referência o acrômio. Foi 

solicitado o movimento de abdução do braço a 90 graus com cotovelo estendido, punho e 

dedos na posição neutra. A medida inicial correspondeu à posição da extremidade do 3° dedo 

na fita métrica. O indivíduo foi instruído a deixar o braço oposto ao da avaliação ao longo do 

corpo e, a partir daí, realizar o alcance lateral máximo do membro avaliado, sem flexionar os 

joelhos, rodar ou flexionar o tronco e remover o pé do solo
88, 89

. Foi executada a avaliação 

bilateral e os resultados foram expressos em centímetros. 

Foi realizada a análise do alcance lateral por meio do sistema de captura de 

movimento do Microsoft® Kinect (AL Kinect). Essa medição é calculada por meio de 

fórmulas matemáticas com base nas coordenadas das articulações obtidas por meio da câmara 

de profundidade do Kinect que oferta uma unidade de medida adimensional. O paciente foi 

posicionado em pé, descalço, a uma distância de 2,5 metros do Kinect, sendo orientado a 

abduzir o ombro até 90 graus com cotovelo estendido, punho e dedos na posição neutra. O 

indivíduo foi orientado a manter o braço oposto junto do corpo e foi instruído a realizar o 

alcance médio-lateral máximo, e em seguida, retornar à posição inicial, guiado pelos 

comandos do avaliador.  

Durante a execução do movimento, o indivíduo não poderia flexionar os joelhos, 

remover o pé do solo, rodar ou fletir o tronco. A avaliação foi executada com cinco tentativas, 

de modo bilateral. Alguns estudos executaram a análise da utilização do Microsoft® Kinect 

como elemento para análise do controle postural
90-92

. Clark et al. (2012)
91

 validaram o 

Microsoft® Kinect para avaliação do controle postural, por meio do alcance lateral, alcance à 

frente e equilíbrio unipodal, em relação a um sistema de análise de movimento 3D (VICON 

Nexus V1.5.2) com 12 câmeras e identificaram uma boa confiabilidade e excelente validade. 
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4.5 ETAPA 2: VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO VirtuAlter 

 

A validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter visa a examinar e aprimorar a 

ferramenta tecnológica do jogo virtual de acordo com o ponto de vista funcional, 

biomecânico, grau de aceitação, demandas e limitações. Além disso, a validação do jogo 

identifica se o conteúdo reflete adequadamente a capacidade de a ferramenta em executar o 

que está sendo proposto, ou seja, analisa o quanto uma sequência de elementos é 

representativa no domínio de um conteúdo
64, 80, 93

.  

 

4.5.1 Amostra  

 

Foram selecionados juízes especialistas fisioterapeutas e profissionais da área de 

ciência e tecnologia aplicada ao desenvolvimento de games e/ou realidade virtual. Em 

seguida, os juízes executaram o jogo presencialmente, analisaram e expressaram suas 

respectivas opiniões a respeito do conteúdo proposto no jogo por meio da aplicação de 

instrumentos de avaliação. 

 

4.5.2 Critérios de elegibilidade 

 

Na literatura não existe uniformidade sobre a quantidade específica de juízes 

necessários para o processo de validação. Porém, referenciais teóricos de processos de 

validação orientam um número de seis a vinte especialistas
94, 95

. Os juízes foram rastreados 

previamente pela busca no Currículo na Plataforma Lattes e deveriam contemplar a pontuação 

mínima de 5 pontos estabelecida pelo instrumento dos critérios adaptados do modelo de 

Fehring para seleção de Fisioterapeutas e profissionais da área de ciência e tecnologia (Tabela 

1). Os juízes foram orientados sobre as características do jogo, objetivos da pesquisa e 

assinaram o TCLE (Apêndice 2). 

O modelo de Fehring foi desenvolvido como critério para seleção de especialistas na 

área da enfermagem e atribui pontuação que apresenta variação de acordo com cada critério 

proposto, considerando aspectos de formação, publicação na área e reconhecimento 

científico
96-98

. Os critérios de Fehring são passíveis de adaptação para a área de interesse da 

pesquisa e ao público de juízes especialistas selecionados, subsidiando os estudos de 

validação
97

, conforme observado no estudo de Salvador et al. (2018)
95

 que realizaram 
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adaptação dos critérios para enfermeiros especialistas na Sistematização da Assistência em 

Enfermagem (SAE); Sousa et al. (2018)
99

 fizeram adaptação voltado para o tema estudado de 

saúde do adolescente e Silva et al. (2017)
98

 para educação em saúde e/ou adolescência.  

 

Tabela 1. Critérios adaptados do modelo de Fehring para seleção de fisioterapeutas e 

profissionais da área de ciências e tecnologia 

Critérios de seleção para 

Fisioterapeutas 

Critérios de seleção para profissionais da área 

de ciência e tecnologia ou áreas correlatas 

Pontos 

Mestre em fisioterapia com 

dissertação sobre saúde do idoso ou 

terapia baseada na realidade virtual  

Mestre na área de ciência e tecnologia ou área 

correlata com dissertação sobre aplicação de 

games na área da saúde, realidade virtual ou 

programação de games 

2 

Pesquisas sobre terapia baseada na 

realidade virtual ou na saúde do idoso  

Pesquisas sobre aplicação de games na área da 

saúde, realidade virtual ou programação de 

games 

3 

Artigo ou resumo publicado sobre 

saúde do idoso ou em realidade virtual 

Artigo ou resumo publicado sobre aplicação de 

games na área da saúde, realidade virtual ou 

programação de games 

2 

Prática clínica recente em saúde do 

idoso ou em realidade virtual  

Prática profissional recente em aplicação de 

games na área da saúde, realidade virtual ou 

programação de games.  

2 

Capacitação em saúde do idoso ou 

neurorreabilitação 

Capacitação em aplicação de games na área da 

saúde, realidade virtual ou programação de 

games. 

1 

Total: Total:  

Fonte: Adaptado de Silva et al. 2017; Sousa et al., 2018; Salvador et al., 2018.  

 

4.5.3 Procedimentos e instrumentos de avaliação 

 

Após a seleção dos juízes, os mesmos foram convidados a jogar presencialmente o 

jogo sério quantas vezes achassem necessário no laboratório de RV e em seguida os mesmos 

avaliaram e julgaram os itens da validação de conteúdo, garantindo o ajuste do jogo e a sua 

usabilidade. Dessa forma será possível o desenvolvimento de um produto amparado pelas 

respostas de especialistas a partir da obtenção do consenso de opiniões
100

, levando à 

finalização do jogo virtual que atenda as demandas gráficas, técnicas e fisioterapêuticas 

necessárias.  

Para auxiliar na validação de conteúdo do jogo, foi empregada a técnica Delphi com a 

concomitante aplicação dos instrumentos de avaliação: Dimensões da validação de conteúdo 

do jogo sério VirtuAlter; e System Usability Scale (SUS)
78,101

. A técnica Delphi é uma 

abordagem que favorece os pesquisadores que estão buscando julgamento ou consenso sobre 

um assunto específico
102

. Essa técnica converteu-se em uma ferramenta fundamental na área 

de projeções tecnológicas, pois existe uma crescente necessidade de incorporar informações 
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subjetivas diretamente na avaliação dos modelos que tratam com problemas complexos 

enfrentados pela sociedade, como educação e inovação
103

. A abordagem tem sido comumente 

adotada em pesquisas médicas, de enfermagem e de serviços de saúde
104

. 

A base da técnica está na estruturação de um processo de comunicação colegiada do 

conhecimento, da experiência e da criatividade por um painel de especialistas a fim de tratar 

problemas complexos por meio do consenso de opiniões
103, 105, 106

. Nesse sentido, esse método 

é especialmente recomendável, quando não se dispõe de dados quantitativos ou quando estes 

não podem ser projetados para o futuro com segurança, face às expectativas de mudanças 

estruturais nos fatores determinantes
103

. O método Delphi pode ser aplicado de forma 

modificada e precisa ser adaptado para atender às particularidades de cada estudo
102

.  

Uma questão-chave em qualquer estudo com a técnica Delphi diz respeito sobre a 

porcentagem de concordância entre os especialistas para ocasionar o consenso. Não existem 

diretrizes padronizadas para o nível apropriado de consenso, já que cada valor deve estar 

atrelado à pergunta e relevância da pesquisa científica
102

. Entretanto, atingir o ponto de 

consenso, serve como elemento guia para a tomada de decisões
103

. Keeney, Hasson e 

McKenna (2006)
102

 trazem o valor de 75% como o nível mínimo para o consenso; Pinto et al. 

(2016)
106

 utilizaram 70% como valor mínimo; Salvador et al. (2018)
95

 adotaram 80%. No 

presente estudo, para validação de conteúdo do jogo VirtuAlter, foi adotado nível mínimo de 

concordância entre os juízes, de 80%.  

O instrumento de dimensões da validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter 

(Apêndice 4) tem como objetivo guiar o procedimento de avaliação dos juízes por meio da 

análise de todas as peculiaridades do jogo. O instrumento engloba seis dimensões – objetivos, 

conteúdo, relevância, adesão, motivação e termos técnicos – com opções de respostas 

apresentando variação de 1 a 4 pontos, sendo: 1 – insatisfatório (irrelevante), 2 – regular 

(pouco claro), 3 – bom (bastante claro) e 4 – muito bom (extremamente relevante). 

As dimensões da validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter foram desenvolvidas 

fundamentadas em algumas pesquisas
98, 99, 107

. Sousa et al. (2018)
99

 validaram um jogo 

educativo sobre sexualidade para adolescentes utilizando as dimensões de objetivo, conteúdo, 

relevância, organização, figuras e estilo na escrita; Silva et al. (2017)
98

 utilizaram as mesmas 

dimensões anteriormente citadas para validar um jogo educativo sobre amamentação; Pires et 

al. (2015)
107

 desenvolveram e validaram um instrumento para avaliar a ludicidade de jogos da 

saúde com dimensões de: ludicidade (reinvenção do jogo, grau de envolvimento e imersão no 

jogo, cooperação entre os jogadores, entendimento das regras, dinâmica do jogo); 



    

39 
 

componentes formativos da aprendizagem (percepção da aprendizagem, motivos favoráveis e 

desfavoráveis a aprendizagem, sentimentos e reflexões durante a partida); e perfil dos 

jogadores.  

Na literatura, não existe um instrumento padronizado para validar o conteúdo de jogos 

sérios no contexto da RV. Dessa forma, foram executados ajustes e adaptações para confecção 

do instrumento da pesquisa. Durante a elaboração das dimensões da validação de conteúdo do 

jogo sério VirtuAlter, foram realizadas adaptações nas questões referentes aos objetivos, 

conteúdo e relevância; e incorporação e adequação aos quesitos de motivação, adesão e 

termos técnicos; todos os itens foram ajustados de acordo com o objetivo e as principais 

características do jogo. 

O instrumento System Usability Scale (SUS) foi desenvolvido em 1986 e permite uma 

avaliação subjetiva simples da usabilidade (efetividade, eficiência e satisfação) de produtos, 

serviços, software, hardware, websites e aplicações de interfaces
78, 101

 (Anexo 3). O SUS é um 

questionário da língua inglesa e foi traduzido e validado para o português
108

 permitindo uma 

visão global do usuário em relação ao sistema. 

O SUS possibilita o reconhecimento de componente de qualidade indicados pela 

facilidade de aprendizagem, eficiência, facilidade de memorização, minimização dos erros e 

satisfação
109

. A capacidade de aprendizagem está relacionada com a facilidade em utilizar o 

sistema pela primeira vez. A rapidez para executar as tarefas se configura como elemento da 

eficiência, enquanto que a memorização corresponde ao processo de se lembrar de como 

utilizar o sistema, após um tempo de desuso. A satisfação está relacionada com o design 

agradável do sistema e a minimização dos erros se configura como a ausência de erros 

apresentados pelo sistema
109

. 

As afirmações dos itens da escala buscam mapear a usabilidade de um sistema, 

alternando significados positivos e negativos. A escala apresenta 10 itens, com 5 opções de 

respostas em uma escala Likert variado de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. A 

pontuação final é chamada de índice de satisfação (que varia de 0 a 100) e o seu cálculo se dá 

por meio da soma das contribuições individuais de cada item, com peso de 1 a 5 pontos de 

acordo com o nível de concordância do participante
78, 101

. Os itens ímpares das respostas do 

usuário deverão ter seu valor subtraído de 1, enquanto que para os itens pares, deve-se ter o 

valor 5 subtraído das respostas do usuário. Posteriormente, os valores finais dos scores devem 

ser somados e multiplicados por 2.5 para converter os valores possíveis de 0 a 100, gerando o 

índice de satisfação do utilizador
101, 109

.  
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4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados foram armazenados e analisados por meio do programa Statistical Package 

for the Social Sciences – SPSS, versão 20.0. A estatística descritiva foi utilizada para 

caracterizar a amostra. As variáveis qualitativas foram apresentadas por frequência absoluta 

(n) e relativa (%). Foi atribuído nível de significância de 5% para todos os testes estatísticos. 

Na etapa de identificação dos valores de referência do alcance lateral de membro superior nos 

idosos do nosso estudo, utilizou-se o teste Shapiro-Wilk para identificar a normalidade dos 

dados. Foi utilizado o método de Bland-Altman para identificar a concordância entre as 

medidas de alcance e a correlação de Pearson para associação entre os valores.  

Na etapa da validação, foi considerado válido os itens para as dimensões da validação 

de conteúdo do jogo sério VirtuAlter com mais de 80% de concordância entre os juízes 

(avaliado como adequado) com Índice de Validade de Conteúdo (IVC) maior ou igual a 0,8. 

O IVC mensura a proporção de juízes que estão em concordância sobre determinados 

aspectos dos instrumentos e de seus itens. Para calcular o IVC de cada item do instrumento é 

necessário somar as respostas 3 e 4 dos participantes do comitê de especialistas e dividir o 

resultado pelo número total de respostas, conforme fórmula
80

: 

 

𝐼𝑉𝐶 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 3 𝑜𝑢 4 ÷ 𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

Foi utilizado o teste exato de distribuição binominal para estimar a confiabilidade 

estatística dos IVC de cada item. O coeficiente de Alpha de Cronbach foi aplicado para 

análise da consistência interna da opinião dos juízes em cada dimensão com um valor mínimo 

aceitável de 0,7
99, 110, 111

. Foi realizada a análise qualitativa das sugestões e comentários dos 

juízes de modo a nortear as adequações necessárias para aperfeiçoamento do jogo sério 

VirtuAlter.  
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5. RESULTADOS  

5.1 ANÁLISE DOS VALORES DO ALCANCE LATERAL EM IDOSOS SEM DEFICIT 

DE EQUILÍBRIO POSTURAL 

 

Foram avaliados 20 idosos com bom equilíbrio postural e desempenho físico para a 

identificação dos valores de referência do alcance lateral de membro superior, de modo 

bilateral. A caracterização da amostra está descrita na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Caracterização sociodemográfica dos idosos sem deficit de equilíbrio postural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Legenda: n, Número de participantes; dp, Desvio padrão; IMC, Índice de Massa Corporal; EEB, Escala de 

Equilíbrio de Berg; SPPB, Short Physical Performance Battery.  
 

Na execução dos testes de alcance lateral, observou-se uma homogeneidade entre os 

valores médios identificados no Teste de Alcance Lateral (TAL) e no Alcance Lateral com o 

Kinect (AL Kinect), para o lado direito e esquerdo, descritos na (Tabela 3). Na comparação 

entre as medidas de alcance à direita houve diferença estatística no lado esquerdo com 

correlação moderada (p=0,033; r=0,478).  

Variáveis n  % Média (±dp) 

Gênero     

  Masculino 8 40  

  Feminino 12 60  

Idade (Anos)  
 

64,8±4,29 
Estado Civil     

  Casado(a) 14 70  

  Solteiro (a) 3 15  

  Viúvo (a) 3 15  

Peso (Kg)   67,2±13,57 
Altura (cm)   147,8±50,7 
IMC   24,9±4,01 
Quedas no Último Ano    

  Não 18 90  

  Sim 2 10  

Sedentarismo    

  Não 14 70  

  Sim 6 30  

Classificação da Saúde    

  Mais ou menos 2 10  

  Boa 14 70  

  Muito Boa 4 20  

EEB (Escores)   53,8±1,82 
SPPB (Escores)   11,4±0,68 
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Tabela 3. Medidas de alcance lateral e análise de Bland-Altman 

Variáveis Lado Direito Lado Esquerdo 

TAL 
Média (±DP) 

23,2±4,77 22,9±4,86 

AL Kinect 21,1±5,47 22,7±6,42 

 
p valor 0,564 0,033 

r  r=0,137 r=0,478 

Bland-Altman 

IC 95% de �̅� -0,86; 5,0 -2,23; 2,64 

Viés (±DP) 2,02 (±6,75) 0,19(±5,92) 

LC 95% -11,21; 15,25 -11,79; 11,42 

Legenda: TAL, Teste de Alcance Lateral; AL Kinect, Alcance Lateral no Kinect; IC 95% de �̅� Intervalo de 

confiança para a diferença da média; DP, Desvio padrão; r, coeficiente de correlação de Pearson; LC 95%, 

Limites de concordância de 95%.  
 

No modelo de dispersão de Bland-Altman, observa-se um viés (erro padrão da 

diferença da média) de 2,02 para o alcance lateral à direita (Gráfico 1); e um viés de 0,19 para 

o alcance lateral à esquerda (Gráfico 2). O baixo viés identificado no lado esquerdo, associado 

com a significância estatística indica uma concordância adequada entre as medidas. Para o 

lado direito, o valor mais elevado do viés e a ausência de significância estatística reflete no 

fato de que as medidas não se correlacionam. 100% e 90% da amostra foram incluídos dentro 

dos limites de concordância, no lado direito e esquerdo, respectivamente. A análise dos 

gráficos 1 e 2 permite a observação da dispersão das medidas avaliadas 

 

Gráfico 1. Gráfico de dispersão de Bland-Altman para o alcance lateral à direita 

 

Legenda: TAL, Teste de alcance lateral; AL Kinect, Alcance lateral no Kinect; LIC -1,96, Limite inferior de 

concordância (-1,96); LSC +1,96, Limite superior de concordância (+1,96).   
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Gráfico 2. Gráfico de dispersão de Bland-Altman para o alcance lateral à esquerda 

 

Legenda: TAL, Teste de alcance lateral; AL Kinect, Alcance lateral no Kinect; LIC -1,96, Limite inferior de 

concordância (-1,96); LSC +1,96, Limite superior de concordância (+1,96).  
 

5.2 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO VirtuAlter 

 

Foram convidados trinta juízes especialistas para participar da pesquisa. Entretanto, 

apenas onze juízes profissionais participaram e executaram a avaliação com a validação do 

VirtuAlter. Dentre os onze participantes, cinco profissionais (45,5%) eram fisioterapeutas e 

seis eram profissionais da área de ciência e tecnologia ou áreas correlatas (54,5%), 

correspondendo área de: ciência da computação (n=1; 9,1%); engenharia da computação (n = 

1; 9,1%); ciência e tecnologia (n = 1; 9,1%); sistemas de informação (n = 1; 9,1%) e design de 

interfaces (n = 2; 18,2%). Dentre os juízes, cinco participantes eram discentes de doutorando 

(45,5%), um era mestre (9,1%), dois eram discentes de mestrando (18,2) e dois eram 

graduados (27,3%).  

O cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) geral e dos itens que compõem as 

dimensões da validação de conteúdo do VirtuAlter estão representados na Tabela 4, assim 

como o teste binominal e o alpha de Cronbach. O valor total do IVC foi de 0,8 e o coeficiente 

de alpha de Cronbach foi de 0,924, indicando que, no geral, o VirtuAlter se enquadra como 

uma ferramenta tecnológica adequada no que diz respeito ao conteúdo geral para a 

reabilitação do equilíbrio postural em idosos. Entretanto, observa-se que alguns principais 

itens do jogo necessitam de modificações e reajuste. Essas devem ser executadas, 
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principalmente, nos
 
elementos técnicos (IVC = 0,7), relacionados à clareza na descrição da 

narrativa do jogo; designer do jogo, do avatar e qualidade da imagem; velocidade na captura 

do movimento e rastreio com precisão inadequada entre os movimentos; compensação na 

execução do movimento de tríplice flexão ou alcance com insegurança ou compensações.  

Dentre os principais comentários e sugestões dos juízes, destacam-se: a identificação 

de problemas de rastreio no sistema de captura do movimento (n=11; 100%); a necessidade de 

um painel introdutório com um tutorial sobre as características do jogo (n=5; 45,5%); 

elementos e feedback visual mais atrativos no cenário virtual e para a pontuação (n=5; 

45,5%); e a aplicação de feedback sonoro (n=3; 27,3%). Observa-se que os juízes avaliaram o 

VirtuAlter com índice de satisfação de 67,73 pontos, por meio da escala SUS, indicando uma 

boa usabilidade e aplicabilidade para essa ferramenta tecnológica (Tabela 5).  
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Tabela 4. Descrição das dimensões da validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter 

Dimensões da Validação de Conteúdo IVC 
Teste 

Binominal 

Alpha de 

Cronbach 

Objetivos  0,8  0,717 

  O objetivo lúdico do jogo faz com que o paciente execute as demandas 

terapêuticas necessárias  

0,9 0,0001  

  O ambiente virtual instiga mudanças no equilíbrio postural 0,9 0,0001  

  A narrativa do jogo foi clara o suficiente  0,7 0,012  

  O objetivo do jogo envolve a execução da marcha estacionária, alcance 

funcional com oscilação do centro de gravidade e subida e descida de degrau 

de forma precisa 

0,9 0,0001  

  O jogo atende aos objetivos dos profissionais que trabalham com a 

disfunção do equilíbrio postural em idosos  

0,9 0,0001  

  O contexto do jogo está coerente com as necessidades cotidianas para 

idosos com deficit de equilíbrio postural 

0,8 0,0001  

Conteúdo  0,8  0,772 

  O conteúdo atinge com precisão o tratamento do equilíbrio postural 0,9 0,0001  

  As informações visuais são precisas  0,6 0,161  

  O conteúdo é adequado para ser utilizado como ferramenta terapêutica no 

tratamento de disfunções do equilíbrio em idosos 

0,8 0,0001  

  O conteúdo do jogo é atual e consistente, com profundidade suficiente para 

ser usado na prática clínica 

0,8 0,0001  

Relevância (Fisioterapêutica) 0,8  0,868 

  O jogo apresenta aspectos-chave que devem ser reforçados durante o treino 

de equilíbrio em idosos 

0,9 0,0001  

  A tarefa motora executada no jogo pode gerar a transferência de 

aprendizagem 

0,9 0,007  

  Provavelmente o jogo irá ocasionar melhoras na mobilidade e desempenho 

físico dos idosos 

0,9 0,007  

  A narrativa do jogo pode ser mal compreendida por idosos com deficit 

cognitivo 

0,8 0,0001  

  O jogo é relevante e atende a finalidade proposta 0,9 0,007  

Adesão 0,8  0,878 

  Esse jogo será facilmente aplicado na prática clínica 0,8 0,0001  

  Como usuário, gostaria de usufruir dos benefícios desse jogo 0,8 0,0001  

  A formulação do jogo contribui com uma atitude favorável de utilização do 

mesmo  

0,9 0,0001  

Motivação 0,8  0,823 

  A experiência de imersão no jogo possibilitou maior motivação 0,8 0,0001  

  O design da interface do jogo é atraente e desafiador 0,6 0,0012  

  Houve algo interessante durante o jogo que capturou minha atenção 0,7 0,0001  

  O conteúdo do jogo é tão abstrato que não foi difícil manter a atenção 1,0 0,0001  

  O jogo tinha tanta informação que não foi difícil identificar e lembrar dos 

pontos importantes 

0,9 0,0001  

  Completar os exercícios do jogo me deu um sentimento de realização 0,7 0,012  

  Eu me senti bem ao completar o jogo 0,8 0,0001  

  Não percebi o tempo passar enquanto jogava 0,8 0,002  

  O jogo me manteve motivado e engajado a continuar utilizando-o 0,8 0,0001  
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Tabela 4. Descrição das dimensões da validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter 

(Continuação) 

Dimensões da Validação de Conteúdo IVC 
Teste 

Binominal 

Alpha de 

Cronbach 

Elementos Técnicos  0,7  0,719 

  A qualidade da imagem (cenário/avatar) é satisfatória 0,6 0,050  

 O formato do avatar e os cenários do jogo são capazes de despertar a 

atenção 
0,7 0,002  

  O formato e tamanho da tela de projeção são adequados para a execução 

completa do jogo 

0,9 0,0001  

  Os steps estavam posicionados de forma simétrica e com uma distância 

adequada 

0,8 0,0001  

  A altura do step (10 cm) está adequada para a tarefa 0,9 0,0001  

  O jogo fluiu sem travamentos, erros ou desconfigurações  0,4 0,617  

  O movimento de alcance é executado sem compensações ou falso positivos  0,4 0,383  

  O jogo faz com que o paciente consiga realizar a tríplice flexão de membros 

inferiores de forma satisfatória, sincrônica e sem compensações  

0,7 0,012  

  Não me senti com sensação de fadiga muscular ao final do jogo 0,9 0,0001  

  Não me senti inseguro ao executar o alcance e/ou subida de degrau 0,8 0,0001  

  Não me senti cansado mentalmente durante ou após a execução do jogo 1,0 0,0001  

  Não apresentei tontura durante ou após a execução do jogo 1,0 0,0001  

  Houve precisão na interação dos meus movimentos com os movimentos do 

avatar 

0,4 0,322  

  A velocidade da interação dos movimentos do avatar foi adequada 0,5 0,382  

Pontuação Total 0,8  0,924 

 

 

Tabela 5. Usabilidade do jogo sério VirtuAlter por meio do System Usability Scale (SUS)  

Índice de Satisfação – SUS 

Área profissional n Pontuação 

Fisioterapia  5 71,50 

Ciência e tecnologia ou áreas correlatas  6 64,58 

Total 11 67,73 

Legenda: SUS, System Usability Scale; n, Número de participantes.  
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6. DISCUSSÃO 

6.1 ALCANCE LATERAL EM IDOSOS SEM DEFICIT DE EQUILÍBRIO 

 

Diante da identificação dos valores do TAL e AL no Kinect, observou-se uma 

homogeneidade entre as médias das medidas, para o lado direito e esquerdo. Esses valores 

refletem de forma direta o nível de alcance médio-lateral dentro dos limites de normalidade, 

em idosos sem deficit de equilíbrio postural. Tais medidas podem ser utilizadas de forma 

segura e viável dentro dos parâmetros de calibração do VirtuAlter para treinamento do 

equilíbrio postural em idosos com deficit de equilíbrio na execução da demanda de alcance 

lateral que é solicitada como meta lúdica, durante a captura da energia nociva ao longo do 

jogo.  

O TAL evidenciou 23,2 cm para o lado direito e 22,9 cm no lado esquerdo nos idosos 

com faixa etária entre 60 a 75 anos. Silveira, Matas e Perracini (2006)
89

 encontraram um 

decréscimo das medidas de alcance funcional lateral na população brasileira com a progressão 

da idade, identificando valores para homens (20,14 cm–lado direito; e 19,28 cm – lado 

esquerdo) e mulheres (16,73 – lado direito; 15,51 – lado esquerdo) na faixa etária de 41 – 69 

anos; e para homens (15,24 cm–lado direito; e 14,01 cm – lado esquerdo) e mulheres (15,05 – 

lado direito; 13,05 – lado esquerdo) na faixa etária de 70 – 89 anos. No presente estudo, 70% 

dos idosos que executaram o TAL eram ativos e praticavam atividade física de forma regular, 

o que pode ter culminado com uma maior mobilidade para execução do alcance.  

Alguns fatores podem influenciar as medidas de alcance funcional, como o medo de 

quedas, a flexibilidade das articulações do tornozelo e quadril, a força muscular dos flexores 

plantares e dorsiflexores do tornozelo; abdutores e adutores do quadril; e a musculatura 

intrínseca do tronco na manutenção do controle postural
89, 112

. Na análise de Bland-Altman, o 

baixo viés identificado para o lado esquerdo, reflete na precisão das medidas e na consistência 

entre as duas avaliações. Entretanto, a precisão espacial e temporal, identificada pelo Kinect 

não é igual para todas as marcações anatômicas e particularmente durante a execução do 

movimento, haja vista a sensibilidade do equipamento para as oscilações posturais
91, 113, 114

.   

Os desvios na posição do segmento corporal de até 10 centímetros e alteração na 

amplitude de movimento articular de até 10% são relatados, com as maiores imprecisões 

encontradas na avaliação das extremidades do corpo
92, 115

. Apesar dos membros inferiores 

estarem fixos durante a avaliação, a execução do movimento de AL no Kinect envolvia a 

inclinação lateral do tronco e a movimentação do MS. 
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Uma possível desvantagem do sistema Microsoft Kinect para avaliação do controle 

postural pode estar relacionada com a presença de vieses proporcionais para algumas medidas 

de resultado, o que implica no fato de que uma magnitude crescente da medida analisada 

tende a ampliar a diferença dos valores investigados
91

. Tal fato pode ter ocorrido durante a 

avaliação do lado direito no presente estudo, o que ampliou o tamanho do viés identificado e o 

erro sistemático para essa medida. 

Galen et al. (2015)
116

 identificaram a melhor relação entre as medidas de alcance 

funcional do sensor do Kinect foram observadas quando o equipamento estava posicionado a 

2,5 metros de distância do participante. O erro médio observado nas medições, para essa 

distância, foi de 4,92 centímetros. Outro estudo demonstrou erros de medição de 

aproximadamente 4 centímetros com o Kinect posicionado a 2,5 metros para o alcance 

funcional à frente e lateral, bilateralmente
117

.  

A incapacidade de identificar as rotações articulares internas e externas dos membros é 

uma limitação identificado no kinect
91

, que não possui capacidade para determinar com 

precisão um eixo ortogonal em relação ao eixo longitudinal principal da articulação. Tal fato 

configura-se como uma restrição articular, limitando dados das articulações periféricas para 

os movimentos de flexão-extensão, abdução-adução. Ao usar dados de captura de movimento 

do Kinect para analisar padrões de movimento durante a realização de exergames, a precisão 

limitada do Kinect pode afetar os padrões encontrados
118

.  

Além disso, as alterações posturais, a altura do paciente e o comprimento total dos 

braços abertos interferem de forma direta nos valores de medição. No presente estudo, Kinect 

foi colocado em uma altura fixa e o indivíduo avaliado foi posicionado a uma distância de 2,5 

metros do equipamento. O posicionamento da altura do equipamento e os seus efeitos na 

medição e identificação de erros, não são completamente compreendidos e não existe uma 

padronização específica para avaliação
116

. 

 

6.2 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO VirtuAlter 

 

 A validação do jogo sério VirtuAlter apontou uma adequada concordância entre os 

elementos avaliados, refletindo em uma boa consistência interna entre a opinião dos juízes. 

De modo geral, a ferramenta tecnológica do VirtuAlter reflete de forma apta, válida e 

satisfatória o que se propõe em realizar, ou seja, o treinamento do equilíbrio postural de 

idosos no ambiente da RV. 
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 Os estudos com validação de jogos sérios no contexto da reabilitação são escassos. 

Porém, Alcover, Jaume-i-Capó e Moyá-Alcover (2018)
72

 desenvolveram e validaram o 

PROGame, um jogo sério para o treinamento do equilíbrio postural em adultos com Paralisia 

Cerebral (PC) aplicando em 8 pacientes; e Savazzi et al. (2018)
119

 validaram um jogo sério de 

reabilitação neuromotora para fisioterapeutas, avaliando a usabilidade, motivação, fluência, 

engajamento e aprendizagem. No presente estudo, algumas inconsistências foram 

identificadas nos domínios da avaliação e precisam de ajustes e modificações para o 

aperfeiçoamento técnico do jogo.  

No domínio do objetivo do jogo, os juízes identificaram que a narrativa não foi clara o 

suficiente e 45,5% dos juízes sugeriram a inserção de um painel introdutório com um tutorial 

sobre as peculiaridades do jogo, proferindo as seguintes sugestões: “Necessidade de uma 

introdução para facilitar os processos de imersão, para que os idosos possam compreender a 

tarefa” e “Utilizar um sistema iconográfico de instruções e um nível tutorial para que o 

jogador possa compreender melhor as possibilidade de movimento e a resposta da captura do 

movimento”. O conteúdo do jogo virtual permite a reprodução de uma situação cotidiana ou 

da vida real, tornando possível o aprendizado de tarefas e habilidade de maneira lúdica e 

divertida, garantindo engajamento, envolvimento e simulação de atividades que são essenciais 

para o aprendizado
119-121

.  

As dimensões “conteúdo” e “relevância fisioterapêutica” resultaram em uma boa 

consistência. Tais fatos refletem diretamente a proposta de reabilitação mediante a execução 

das metas lúdica e terapêuticas ao longo do jogo; e no desenvolvimento de uma ferramenta 

tecnológica de forma multidisciplinar com um olhar terapêutico focado para as peculiaridades 

de idosos com deficit de equilíbrio postural. A análise do domínio de adesão resultou em uma 

adequada aplicação e utilização do VirtuAlter. Além disso, no presente estudo, observou-se 

um bom índice de satisfação identificado na escala SUS. Tais resultados repercutem de forma 

direta na usabilidade dessa ferramenta tecnológica na prática clínica para utilização na 

reabilitação geriátrica e tratamento do equilíbrio postural.  

A escala SUS foi aplicada em algumas pesquisas, como no estudo de Lloréns et al. 

(2015)
122

 que analisaram um programa de telerreabilitação de um ambiente virtual por meio 

do kinect para o tratamento do equilíbrio em pacientes pós Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), identificando variação de 77 – 95 pontos, indicando que os participantes consideraram 

o sistema robusto, fácil de usar e aprender; Enquanto que Vaziri et al. (2016)
78

 encontraram 

pontuação média 62 na escala SUS, refletindo em uma boa usabilidade para o jogo sério 
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virtual de prevenção de quedas iStopFalls. Pedroli et al. (2018)
123

 analisaram o sistema de RV 

Positive Bike para melhorar funções cognitivas e motoras de idosos frágeis e encontraram 

escore de 76,88, indicando um nível satisfatório de usabilidade.  

O jogo sério deve permitir a inclusão de elementos motivacionais para aumentar o 

engajamento do usuário, envolvê-lo no aprendizado da tarefa e possibilitar melhores 

resultados
72, 124

. Isen et al. (2005)
125

 sugerem que a combinação da motivação intrínseca e 

extrínseca pode ser usada para envolver os jogadores. A motivação extrínseca está relacionada 

com recompensas externas e certas características de designer do jogo que influenciam 

diretamente no engajamento
124

. O engajamento no jogo é descrito como um elevado senso de 

concentração e pode resultar em grande prazer no qual os indivíduos perdem a noção do 

tempo e do ambiente enquanto jogam. Esse fenômeno foi denominado por estabelecer um 

fluxo de concentração e caracteriza um aumento agradável de interesse e produtividade no 

desempenho
124, 125

.  

A motivação pode aumentar o prazer do ato de jogar se os elementos de design do 

jogo forem usados adequadamente para gerar maior o interesse do jogador
81

. No presente 

estudo, apesar dos juízes terem se sentido motivados e engajados a continuar utilizando o 

VirtuAlter, foi observado que houve divergências em três itens “O design e a interface do jogo 

é atraente e motivador”; “Houve algo interessante durante o jogo que capturou minha 

atenção”; e “Completar os exercícios do jogo me deu um sentimento de realização”. Essas 

inconsistências podem ter sido alavancadas pela qualidade das imagens e cenários do jogo, 

além do delay no rastreio apresentado pelo Kinect.  

Os juízes pontuaram a necessidade de incremento de elementos e feedback visual mais 

atrativo no cenário e pontuação do jogo (45,5%); além da aplicação do feedback sonoro 

(27,3%), com as seguintes sugestões: “O jogo poderia ter mais variações de contexto e 

recursos visuais mais atraentes para manter a motivação”; “A inclusão de mais feedback 

visual e auditivo pode melhorar a dinâmica, aumentando o engajamento”; e “Necessidade de 

feedback mais desafiador ao jogador quando o mesmo coleta a energia púrpura (efeitos 

sonoros, algum indicador de que as energias não podem mais ser capturadas, explosão no 

valor da pontuação com a captura correta)”.  

As dimensões do VirtuAlter referentes aos elementos técnicos gerais não apresentaram 

concordância adequada. Porém, os domínios referentes ao tamanho da tela de projeção do 

jogo, a altura dos steps e o posicionamento dos mesmos no ambiente real foram avaliados 

como satisfatórios pelos juízes. A qualidade da imagem, o formato do avatar e os cenários do 
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jogo foram elementos que não repercutiram em consenso entre os juízes. Além disso, o 

principal problema do jogo foi a falta de precisão na velocidade de interação dos movimentos 

no ambiente real com o movimento do avatar.  

Esse atraso no rastreio da captura do movimento gerou um delay no tempo de reação 

do jogo, o que proporcionou alguns travamentos, incoerência na execução do alcance no 

ambiente real com o virtual e na execução do movimento de tríplice flexão de membro 

inferior no ambiente real que refletia na realização de duas passadas no ambiente virtual, 

dificultando a precisão para guiar o avatar. Os juízes foram unânimes ao relatar esses 

problemas ao longo da execução do jogo, identificando que: “Os problemas de rastreamento 

que acontecem durante o jogo quebram a imersão e desviam o foco do jogador”; “Houve falha 

na detecção do movimento em alguns momentos, na execução do alcance e na subida do 

step”; e “Seria interessante que os movimentos do avatar fossem um espectro contínuo em 

vez de um número pré-determinado de posturas”. 

Os juízes não apresentaram fadiga muscular ao final do jogo. Observa-se que os itens 

que englobavam a presença de cansaço mental e tontura foram contemplados com consenso 

máximo entre os juízes. O VirtuAlter não ocasionou manifestações clínicas desfavoráveis, 

como o cybersickness. Algumas vezes, as aplicações de RV excedem a quantidade de 

estímulos normais experimentados pelos usuários em suas vidas diárias
26, 126

, o que pode 

alavancar esses acometimentos. Entretanto, o VirtuAlter, aplicado por meio da RV semi-

imersiva não ocasionou conflitos multissensoriais nas informações visuais, vestibulares e 

proprioceptivas, reiterando a segurança na realização da experiência do treinamento do 

equilíbrio postural no ambiente virtual. 

Os elementos técnicos identificados na validação por meio da inconsistência da 

opinião dos juízes serão reajustados para que essa ferramenta tecnológica seja aperfeiçoada e 

aplicada de forma precisa na prática clínica da fisioterapia. Existem algumas limitações nessa 

pesquisa. Não foi executada uma análise postural nos idosos sem deficit de equilíbrio durante 

a avaliação dos valores de referência do alcance lateral. Tal fato pode ter gerado repercussões 

diretas na sutil discrepância das medidas identificadas com o TAL e AL Kinect no lado 

direito. Além disso, não foram consideradas as diferenças dos biotipos ou características 

inerentes ao gênero na morfologia corporal dos idosos avaliados. Houve uma dificuldade na 

identificação de profissionais que atendessem aos critérios de participação da pesquisa e que 

tivessem disponibilidade para realizar o procedimento de avaliação do jogo, com a 

consequente validação do mesmo. Após o procedimento de validação com juízes 
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especialistas, considera-se a importância de se executar uma validação com o público-alvo do 

jogo sério e subsequente aplicação do mesmo por meio de uma intervenção clínica com 

idosos com deficit de equilíbrio, observando o impacto da sua utilização nas modificações 

clínicas do controle postural.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, os valores identificados nas medidas de alcance lateral para o lado 

direito e esquerdo em idosos sem deficit de equilíbrio postural serão adotados como medidas 

de referência para aplicação e delineamento nos parâmetros do VirtuAlter diante da sua 

aplicabilidade clínica em idosos com deficit de equilíbrio.  

Considerando o consenso de opinião dos juízes especialistas na validação, observou-se 

que o jogo VirtuAlter corresponde a uma ferramenta tecnológica adequada para o treinamento 

do equilíbrio postural de idosos com boa usabilidade desse sistema. Entretanto, torna-se 

necessário o ajuste de alguns elementos técnicos primordiais para a execução do jogo antes da 

sua aplicação clínica. O uso desse jogo sério na reabilitação de idosos pode ampliar as 

estratégias terapêuticas e facilitar a prática clínica do fisioterapeuta, tendo em vista que o jogo 

constitui uma ferramenta tecnológica capaz de atender as demandas principais para o 

treinamento do equilíbrio postural.  
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Idosos Sem Deficit 

de Equilíbrio Postural 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para idosos saudáveis 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: DESENVOLVIMENTO DE 

UM JOGO DE REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA TREINAMENTO DE IDOSOS 

COM DEFICIT DE EQUILÍBRIO, que tem como pesquisador responsável a aluna de 

doutorado Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco.  

Essa pesquisa procura desenvolver um jogo virtual para o tratamento do equilíbrio de idosos e 

verificar as repercussões iniciais deste jogo na funcionalidade, equilíbrio e mobilidade desta 

população. No entanto, o jogo desenvolvido exigirá uma fase de teste e aprimoramento em 

idosos, que como o senhor (a), são saudáveis e não apresentam comprometimento do 

equilíbrio. Nesta fase do estudo, o senhor (a) terá que realizar o movimento de deslocamento 

do seu tronco no sentido lateral (direita e esquerda) para que seja mensurado o quanto de 

deslocamento o senhor (a) consegue realizar sem perder o equilíbrio. O treinamento envolverá 

uma única sessão de aproximadamente 30 minutos.   

Caso você decida participar, você deverá ser submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

avaliação gerontológica geral para coleta de dados sociodemográficos, clínicos e de 

antecedentes pessoais, avaliação do equilíbrio a partir da Escala de Equilíbrio de Berg e 

avaliação do desempenho físico por meio do Short Physical Performance Battery – SPPB. 

Após a avaliação, você será submetido a uma avaliação do deslocamento do seu tronco 

durante a tarefa de alcançar um objeto com a mão mantendo os braços esticados e inclinando 

o seu tronco o máximo que o senhor (a) puder. Enquanto você estiver desempenhando este 

movimento, a oscilação do seu tronco será registrada para que sirva de base para as próximas 

etapas do desenvolvimento do jogo.  A avaliação do deslocamento do seu tronco será em um 

único dia e terá duração de 30 minutos.   

Durante a realização do movimento de alcance, a previsão de riscos é mínima, entretanto, 

pode acontecer um desconforto, tontura ou desequilíbrio ao tentar se inclinar para alcançar o 

objeto virtual. No entanto, esses efeitos serão minimizados, pois esta avaliação ocorrerá 

dentro dos critérios de segurança previstos pela fisiologia do exercício e em laboratório 

devidamente adaptado no interior do departamento de fisioterapia. Será colocado um andador 

à sua frente e uma cadeira imediatamente atrás do senhor (a) em caso de desequilíbrio, além 

disso, haverá interrupção mediante intercorrência e toda a conduta será acompanhada por dois 

terapeutas devidamente orientados, não apenas em relação aos protocolos aplicados em 

pesquisa, mas em procedimentos de urgência, caso necessários.  

Você terá como benefício ter a oportunidade de conhecer noções sobre sua condição de saúde 

no tocante ao seu equilíbrio e funcionalidade, uma vez que a pesquisa proposta trata da 

utilização de modernos recursos avaliativos com evidência demonstrada na investigação do 

desempenho do equilíbrio0 e mobilidade. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

imediatamente indenizado.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável pelo estudo, Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco, telefone: 84  

99841-9745.  
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA 

TREINAMENTO DE IDOSOS COM DEFICIT DE EQUILÍBRIO, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ________de ____________________de ________ 

 

Participante da pesquisa: 

 

________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE 

REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA TREINAMENTO DE IDOSOS COM DEFICIT 

DE EQUILÍBRIO, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______de __________________de_____ 

 

________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Juízes especialistas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: DESENVOLVIMENTO DE 

UM JOGO DE REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA TREINAMENTO DE IDOSOS 

COM DEFICIT DE EQUILÍBRIO, que tem como pesquisador responsável a aluna de 

doutorado Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco.  

Essa pesquisa procura desenvolver um jogo virtual para o tratamento do equilíbrio de idosos e 

verificar as repercussões iniciais deste jogo na funcionalidade, equilíbrio e mobilidade desta 

população. No entanto, o jogo desenvolvido exigirá uma fase de teste e aprimoramento com a 

participação de juízes, que como o senhor (a) são fisioterapeutas ou da área de ciência e 

tecnologia com experiência e vivência com realidade virtual e/ou desenvolvimento de games. 

Nesta fase do estudo, o senhor (a) irá executar o jogo desenvolvido quantas vezes achar 

necessário. Ao final da experiência com o jogo, você será orientado a dar um parecer acerca 

do objetivo, usabilidade, conteúdo, relevância, aderência, motivação e questões técnicas 

referentes a sua área de interesse (fisioterapia; e ciência e tecnologia ou áreas correlatas). O 

jogo em questão exigirá que o senhor (a) realize marcha estacionária e suba e desça um 

degrau, conforme surjam os obstáculos ao longo do ambiente virtual. Além disso, você deverá 

realizar movimentos de deslocamento do tronco no sentido lateral, com os braços estendidos, 

com o intuito de alcançar um objeto virtual (movimento este caracterizado como alcance 

funcional).  

Caso decida participar, você irá contribuir para o aprimoramento do jogo, o que irá beneficiar, 

a posteriori, uma grande parcela da população que sofre com problemas de equilíbrio.  

Durante a exposição à tarefa em ambiente virtual, a previsão de riscos é mínima, entretanto, 

pode acontecer um desconforto, tontura ou desequilíbrio ao tentar subir o estepe durante o 

jogo ou queixa de cansaço pelo esforço durante a tarefa. Esses efeitos serão minimizados pois 

a tarefa do jogo virtual ocorrerá dentro dos critérios de segurança previstos pela fisiologia do 

exercício e em laboratório devidamente adaptado no interior do departamento de fisioterapia. 

Quanto ao esforço, além de ocorrer em área plana e com possiblidade de suporte em caso de 

desequilíbrio, haverá interrupção mediante intercorrência. Além disso, haverá também a 

supervisão do fisioterapeuta responsável pela pesquisa. Quanto à realidade virtual, não há 

registros de problemas relativos à sua aplicação em seres humanos, somente no que diz 

respeito a lesões por uso excessivo, o que não deverá ocorrer devido ao tempo de duração do 

jogo (aproximadamente 3 minutos). Você terá como benefício ter a oportunidade de contribuir 

para o aprimoramento de uma ferramenta moderna, de baixo custo que poderá provocar 

grandes impactos positivos na população que sofre com problemas de equilíbrio, 

especialmente os idosos. 
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

imediatamente indenizado.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável pelo estudo, Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco, telefone: 84  

99841-9745.  
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Thaiana Barbosa Ferreira Pacheco. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA 

TREINAMENTO DE IDOSOS COM DEFICIT DE EQUILÍBRIO, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ________de ____________________de ________ 

 

Participante da pesquisa: 

 

________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DE 

REABILITAÇÃO VIRTUAL PARA TREINAMENTO DE IDOSOS COM DEFICIT 

DE EQUILÍBRIO, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, _______de __________________de_____ 

 

________________________________________ 

Pesquisador Responsável  
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APÊNDICE 3 – Ficha de Avaliação – Idosos Sem Deficit de Equilíbrio Postural  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento de Fisioterapia 
Avaliador:________________________________________ Data _____/_____/______ 

Informações gerais  

Nome:______________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Telefones:___________________     Nascimento: __/__/__                    Idade:____________ 

Sexo: M ( ) F ( )  Estado civil:_______________________ 

Peso: __________   Altura:_______  IMC:_________   PA:_____________  FC:_________ 

Escolaridade/ Tempo de estudo (Anos):__________________________________________ 

Profissão:____________________ 

Possui alguma doença, problema de saúde? ( ) Não  ( ) Sim, Qual ?_____________________ 

Faz uso de medicação? ( ) Não  ( ) Sim, Qual?______________________________________ 

Etilismo? (  )Não  (  ) Sim, tempo:________________________________________________ 

Tabagismo? (  )Não  (  ) Sim, tempo:______________________________________________ 

Episódio de quedas (último ano)? (  ) Não  (  ) Sim, Tempo/local? ______________________ 

Você já precisou fazer fisioterapia? (    ) Não     (   ) Sim, 

motivo?____________________________________________________________________ 

Sedentarismo (   ) Sim    (   ) Não, Qual atividade física pratica 

(Intensidade/Frequência)?______________________________________________________ 

Você diria que sua saúde é: (   ) Excelente  (   )Muito boa  (   ) Boa (   ) Mais ou menos  (   ) 

Ruim   (   )Não sei 

ESCALAS DE AVALIAÇÃO 

# Escala de Equilíbrio de Berg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

               

 

# SPPB 

 1.A 1.B 1.C 2. 

1ªentativa 

2. 2ª 

Tentativa  

3. Total 

Pontuação        

Tempo       

 

# Alcance  

Lado Direito Lado esquerdo 

  

 

#Alcance Kinect 

Tentativas Lado Direito Lado Esquerdo 

1   

2   

3   

4   

5   

Média   
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APÊNDICE 4 – Instrumento da Validação de Conteúdo 

 

Dimensões da validação de conteúdo do jogo sério VirtuAlter 

 Insatisfatório Regular Bom Muito Bom 

1 2 3 4 

OBJETIVOS DO JOGO 

O objetivo lúdico do jogo faz com que o paciente execute as 

demandas terapêuticas necessárias  

    

O ambiente virtual instiga mudanças no equilíbrio postural     

A narrativa do jogo foi clara o suficiente      

O objetivo do jogo envolve a execução da marcha estacionária, 

alcance funcional com oscilação do centro de gravidade e subida e 

descida de degrau de forma precisa 

    

O jogo atende aos objetivos dos profissionais que trabalham com a 

disfunção do equilíbrio postural em idosos  

    

O contexto do jogo está coerente com as necessidades cotidianas para 

idosos com deficit de equilíbrio postural  

    

Comentários e Sugestões: 

 

 

CONTEÚDO DO JOGO  

O conteúdo atinge com precisão o tratamento do equilíbrio postural     

As informações visuais são precisas      

O conteúdo é adequado para ser utilizado como ferramenta 

terapêutica no tratamento de disfunções do equilíbrio em idosos 

    

O conteúdo do jogo é atual e consistente, com profundidade suficiente 

para ser usado na prática clínica 

    

Comentários e Sugestões: 

 

 

    

RELEVÂNCIA (FISIOTERAPÊUTICA) 

O jogo apresenta aspectos-chave que devem ser reforçados durante o 

treino de equilíbrio em idosos 

    

A tarefa motora executada no jogo pode gerar a transferência de 

aprendizagem 

    

Provavelmente o jogo irá ocasionar melhoras na mobilidade e 

desempenho físico dos idosos 

    

A narrativa do jogo pode ser mal compreendida por idosos com 

deficit cognitivo  

    

O jogo é relevante e atende a finalidade proposta     

Comentários e Sugestões: 

 

 

ADESÃO 

Esse jogo será facilmente aplicado na prática clínica     

Como usuário, gostaria de usufruir dos benefícios desse jogo     

A formulação do jogo contribui com uma atitude favorável de 

utilização do mesmo  

    

Comentários e Sugestões: 
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MOTIVAÇÃO  

A experiência de imersão no jogo possibilitou maior motivação     

O design da interface do jogo é atraente e desafiador     

Houve algo interessante durante o jogo que capturou minha atenção     

O conteúdo do jogo é tão abstrato que  não foi difícil manter a 

atenção  

    

O jogo tinha tanta informação que não foi difícil identificar e lembrar 

dos pontos importantes 

    

Completar os exercícios do jogo me deu um sentimento de realização     

Eu me senti bem ao completar o jogo     

Não percebi o tempo passar enquanto jogava     

O jogo me manteve motivado e engajado a continuar utilizando-o     

Comentários e Sugestões: 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS  

A qualidade da imagem (cenário/avatar) é satisfatória     

O formato do avatar e os cenários do jogo são capazes de despertar a 

atenção 

    

O formato e tamanho da tela de projeção são adequados para a 

execução completa do jogo 

    

Os steps estavam posicionados de forma simétrica e com uma 

distância adequada 

    

A altura do step (10cm) está adequada para a tarefa     

O jogo fluiu sem travamentos, erros ou desconfigurações      

O movimento de alcance é executado sem compensações ou falso 

positivos  

    

O jogo faz com que o paciente consiga realizar a tríplice flexão de 

membros inferiores de forma satisfatória, sincrônica e sem 

compensações.  

    

Não me senti com sensação de fadiga muscular ao final do jogo     

Não me senti inseguro ao executar o alcance e/ou subida de degrau     

Não me senti cansado mentalmente durante ou após a execução do 

jogo 

    

Não apresentei tontura durante ou após a execução do jogo     

Houve precisão na interação dos meus movimentos com os 

movimentos do avatar 

    

A velocidade da interação dos movimentos do avatar foi adequada     

Comentários e Sugestões: 
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ANEXO 1 – Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (EEB) 

 

1- Posição sentada para em pé (____) 

1- Ajuda moderada ou máxima pra ficar em pé 

2- Ajuda mínima para ficar em pé ou se estabilizar 

3- Utiliza as mãos após várias tentativas de tentar ficar em pé 

4- Independente, utilizando as mãos 

5- Independente, estabiliza-se sem mãos 

 

2- Permanecer em pé sem apoio (2 minutos) (___) 

1- Incapaz de permanecer por 30 segundo sem ajuda 

2- Várias tentativas por permanecer 30 segundos sem se apoiar 

3- Permanece por 30 segundos sem se apoiar 

4- Permanece por 2 minutos com supervisão 

5- Permanece com segurança por 2 minutos 

 

3- Sentado sem apoio e com os pés no chão (2 minutos) (___) 

1- Incapaz de ficar por 10 segundos sem apoio 

2- Permanece por 10 segundos 

3- Permanece por 30 segundos 

4- Permanece por 2 minutos com supervisão 

5- Permanece com firmeza por 2 minutos 

 

4- Posição em pé para sentada (___) 

1- Necessita de ajuda para sentar-se 

2- Independente, mas desce sem controle 

3- Apóia a parte posterior da perna na cadeira para controlar a descida 

4- Utiliza as mãos  

5- Com segurança, uso mínimo das mãos 

 

5- Transferência de uma cadeira para outra (___) 

Obs. Utilizar uma cadeira com braços e outra sem braços. 

1- Necessita ajuda de duas pessoas, ou de supervisão para sentir-se seguro 

2- Necessita ajuda de uma pessoa 

3- Consegue transferir-se com orientação verbal ou supervisão 

4- Transfere-se com segurança, com uso evidente das mãos 

5- Transfere-se com segurança, com mínimo uso das mãos 

 

6- Em pé, sem apoio, com os olhos fechados (___) 

1- Precisa de ajuda para não cair 

2- Mantém-se em pé, mas incapaz de ficar c/ os olhos fechados por 3 segundos 

3- Permanece por 3 segundos 

4- Permanece por 10 segundos com supervisão 

5- Permanece seguramente por 10 segundos 

 

7- Em pé, sem apoio, com os pés juntos (olhos abertos) (___) 

1- Ajuda para posicionar-se e incapaz de permanecer por 15 segundos 

2- Ajuda para posicionar-se, mas capaz de permanecer por 15 segundos 

3- Capaz de juntar os pés sem ajuda mas não permanece por 30 segundos 

4- Capaz de juntar os pés sem ajuda e permanece por 1 minuto com supervisão 

5- Capaz de juntar os pés sem ajuda e permanece por 1 minuto com segurança 

 



    

72 
 

 

8- Em pé, alcançar à frente com os braços esticados (___) 

1- Perde o equilíbrio e precisa de ajuda para não cair 

2- Pode avançar, mas com supervisão 

3- Consegue avançar com confiança mais de 5 cm  

4- Consegue avançar com confiança mais de 12,5 cm 

5- Consegue avançar com confiança mais de 25 cm 

 

9- Em pé, pegar objeto no chão (___) 

1- Incapaz de tentar, necessita de ajuda para não cair 

2- Incapaz de pegar e necessita de supervisão enquanto tenta 

3- Incapaz de pegar, mas chega a 2 ou 5 cm do objeto e mantém o equilíbrio sem apoio/ajuda 

4- Pega objeto mas necessita de supervisão 

5- Pega objeto com facilidade e segurança 

 

10- Em pé, olhar por cima dos ombros (D e E) (___) 

1- Precisa de ajuda para não cair 

2- Necessita supervisão enquanto vira 

3- Vira apenas para os lados, mas mantém o equilíbrio 

4- Olha somente para um lado; para o outro, mostra menos deslocamento do peso 

5- Olha para trás para ambos os lados e desloca bem o peso do corpo 

 

11- Girar 360.º (___) 

1- Necessita ajuda enquanto gira 

2- Necessita de orientação verbal ou supervisão 

3- Gira com segurança 360
o
, mas lentamente 

4- Gira com segurança somente para um lado em 4 segundos ou menos 

5- Gira para os 2 lados com segurança em 4 segundos ou menos para cada lado. 

 

12- Em pé, alternar os pés no degrau (___) 

Obs. Quatro vezes com cada pé, num total de 8 passos/movimentos. 

1- Incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

2- Capaz de completar mais que 2 passos com ajuda mínima 

3- Capaz de completar 4 passos sem ajuda, com supervisão 

4- Capaz de ficar em pé com segurança, e completar 8 passos em mais de 20 segundos 

5- Capaz de ficar em pé com segurança, e completar 8 passos em 20 segundos. 

 

13- Em pé, com um pé à frente (___) 

1- Perde o equilíbrio ao tentar dar o passo ou ficar em pé 

2- Precisa de ajuda para dar o passo mas permanece por 15 segundos 

3- Capaz de dar um pequeno passo, independente, e permanece por 30 segundos 

4- Capaz de colocar o pé a frente do outro sem ajuda e permanece por 30 segundos 

5- Capaz de colocar o pé corretamente e sem ajuda, e permanece por 30 segundos 

 

14- Em pé, sobre uma das pernas (___) 

1- Incapaz de tentar ou necessita ajuda para não cair 

2- Tenta erguer a perna, mas não fica por 3 segundos (continua em pé sem apoio) 

3- Consegue erguer a perna sem ajuda e permanece por mais de 3 segundos 

4- Consegue erguer a perna sem ajuda e permanece por 5 a 10 segundos 

5- Consegue erguer a perna sem ajuda e permanece por mais de 10 segundos 

 

Pontuação Total (56): (_____) 

Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ, Wood-Dauphinee SL. Clinical and laboratory measures 

of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehab 1992; 73:1073-1080 
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ANEXO 2 – Short Physical Performance Battery (SPPB) 
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ANEXO 3 – System Usability Scale (SUS) 

 

System Usability Scale (SUS) 

 

 

 

 

 

Escala de Usabilidade do Sistema (SUS) 
Discordo 

completamente 

   Concordo 

Completamente 

 1 2 3 4 5 

1. Acho que gostaria de usar esse sistema/jogo 

com frequência  

     

2. Eu achei o sistema/jogo desnecessariamente 

complexo 

     

3. Eu achei o sistema/jogo fácil de usar      

4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma 

pessoa com conhecimentos técnicos para 

usar o sistema/jogo 

     

5. Eu acho que as várias funções do 

sistema/jogo estão muito bem integradas 

     

6. Eu acho que o sistema/jogo apresenta muita 

inconsistência 

     

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão 

como usar esse sistema/jogo rapidamente 

     

8. Eu me atrapalhei ao usar o sistema/jogo      

9. Eu me senti confiante ao usar o 

sistema/jogo 

     

10. Eu precisei aprender várias coisas novas 

antes de conseguir usar o sistema/jogo 

     


