
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

MONALISE DANTAS SOARES 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA REALIDADE VIRTUAL NO EQUILÍBRIO POSTURAL E 

ATIVAÇÃO CORTICAL DE IDOSOS SAUDÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA REALIDADE VIRTUAL NO EQUILÍBRIO POSTURAL E 

ATIVAÇÃO CORTICAL DE IDOSOS SAUDÁVEIS 

 

 

MONALISE DANTAS SOARES 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte como requisito para 

obtenção do Título de Mestre em 

Fisioterapia.  

Orientador (a): Profª Drª Fabrícia 

Azevedo da Costa Cavalcanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2016 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA REALIDADE VIRTUAL NO EQUILÍBRIO POSTURAL E 

ATIVAÇÃO CORTICAL DE IDOSOS SAUDÁVEIS 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª Drª Fabrícia Azevedo da Costa Cavalcanti – Presidente - UFRN  

Profª Drª Juliana Maria Gazzola- Interna à Instituição - UFRN 

Prof Dr Kliger Kissinger Fernandes Rocha  - Externo à Instituição - ESTÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2016 



4 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos pacientes que, ao longo da minha jornada 

acadêmica e profissional, me ensinam o que é ser 

Fisioterapeuta e que é preciso sempre ampliar os 

horizontes na busca pelo conhecimento. 

À minha mãe, pai e irmã, por estarem comigo 

sempre e me ensinarem o que é o verdadeiro amor. 



5 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS  .................................................................................................... 7 

LISTA DE TABELAS  ................................................................................................. 10 

RESUMO  ...................................................................................................................... 10 

ABSTRACT  ................................................................................................................. 12 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................14 

1.1 Envelhecimento e sistema nervoso ............................................................... 14 

1.2 Alterações no controle postural do idoso ..................................................... 15 

1.3 Associação entre o controle postural e ativação cortical do idoso ............. 16 

1.4 Reabilitação e Realidade Virtual .................................................................. 17 

1.5 Justificativa ..................................................................................................... 20 

1.6 Objetivos ......................................................................................................... 21 

1.6.1 Objetivo geral .......................................................................................... 21 

1.6.2 Objetivos específicos ............................................................................... 22 

1.7 Hipótese ........................................................................................................... 22 

2 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 23 

2.1 Caracterização do estudo .............................................................................. 23 

2.2 Aspectos éticos ................................................................................................ 23 

2.3 Local de realização do estudo ....................................................................... 23 

2.4 População e amostra ...................................................................................... 23 

2.5 Instrumentos de medida para critérios de elegibilidade ............................ 24 

2.5.1 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) ............................................. 24 



6 

 

2.6 Instrumentos de medida para avaliação ...................................................... 24 

2.6.1 Ficha de Avaliação individual ..................................................................... 24 

2.6.2 Análise eletroencefalográfica (Emotiv EPOC
®
) ........................................ 25 

2.6.3 Short Physical Performance Battery (SPPB)............................................. 26 

2.6.4  Medida de Independência Funcional (MIF) ............................................. 27 

2.7 Instrumentos utilizados na intervenção..............................................................27 

   2.8 Procedimentos ................................................................................................ 28 

   2.8.1 Procedimentos de avaliação ......................................................................... 28 

       2.8.2 Procedimentos de intervenção ..................................................................... 30 

       2.8.3 Desenho do estudo.........................................................................................34 

    2.9 Análise dos dados ........................................................................................... 34 

3. RESULTADOS..........................................................................................................39 

3.1 Desempenho nos jogos do Nintendo Wii® ............................................... 1439 

3.2 Análise da MIF e SPPB ............................................................................. 1541 

3.3 Análise da ativação cortical ...................................................................... 1641 

4. DISCUSSÃO..............................................................................................................59 

5. CONCLUSÃO............................................................................................................68 

6. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 70 

APÊNDICES ................................................................................................................. 75 

ANEXOS ....................................................................................................................... 80 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Ilustração representativa da disposição dos eletrodos no Emotiv EPOC, de 

acordo com o padrão 10-20 de posicionamento.  

Figura 2. Headset do dispositivo de eletroencefalografia Emotiv EPOC. 

Figura 3. Instrumentos utilizados para a intervenção com RV. 

Figura 4. Representação esquemática das etapas do estudo. 

Figura 5. Modelo de mapa de ativação cortical com os canais ativos e sua respectiva 

escala graduada de cores obtido a partir do EEGLAB
®
. 

Figura 6. Exemplo de um dos gráficos obtidos na análise dos canais no domínio da 

frequência realizada no MATLAB
®
. Para cada participante, em cada uma das condições 

testadas antes e após a intervenção, foram gerados 14 gráficos como este, sendo que 

cada um corresponde a um canal específico do Emotiv Epoc
®
.  

Figura 7. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 01 na primeira e 

última sessão de cada jogo. 

Figura 8. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 02 na primeira e 

última sessão de cada jogo. 

Figura 9. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 03 na primeira e 

última sessão de cada jogo. 

Figura 10. Mapa da ativação cortical da participante 01 durante a avaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 

submetida durante a avaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície 

estável com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) 

Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Figura 11. Mapa da ativação cortical da participante 01 durante a reavaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 



8 

 

submetida na reavaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável 

com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) Superfície 

instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Figura 12. Mapa da ativação cortical da participante 02 durante a avaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 

submetida durante a avaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície 

estável com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) 

Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Figura 13. Mapa da ativação cortical da participante 02 durante a revaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 

submetida na reavaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável 

com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) Superfície 

instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Figura 14. Mapa da ativação cortical da participante 03 durante a reavaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 

submetida na reavaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável 

com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) Superfície 

instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Figura 15. Mapa da ativação cortical da participante 03 durante a avaliação. Cada 

figura mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi 

submetida durante a avaliação. A) Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície 

estável com os olhos fechados; C) Superfície instável com os olhos abertos; D) 

Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

 

 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Descrição da demanda motora dos jogos utilizados nas sessões ímpares 

(Adaptado de MENDES et al., 2012).  

Tabela 2. Descrição da demanda motora dos jogos utilizados nas sessões pares 

(Adaptado de MENDES et al., 2012).  

Tabela 3. Discriminação das áreas cerebrais, eletrodos e funções correspondentes. 

Tabela 4. Comparação entre os canais com maior ativação em cada uma das condições 

de teste na avaliação e reavaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

RESUMO  

 
Introdução: As alterações fisiológicas do envelhecimento podem interferir na 

manutenção do Controle Postural tornando-se responsáveis por desequilíbrio, 

dificuldade  de locomoção e, consequentemente, a possibilidade de quedas, o que 

reforça a necessidade de oferecer tratamentos comprovadamente eficazes em 

diferentes aspectos. Nesse sentido, a Realidade Virtual (RV) aplicada à Fisioterapia 

tem se destacado por fornecer benefícios físicos, ser motivadora e estimulante, além de 

produz  maiores efeitos na neuroplasticidade e transferência de aprendizagem, 

repercutindo positivamente sobre o controle postural. Apesar disso, são poucos os 

estudos de imagem cerebral e EEG que buscaram investigar essa relação. Nesse 

sentido, considerando a ampla utilização da RV em reabilitação e o número limitado 

de estudos que investigaram a repercussão desse tipo de treinamento no Córtex 

Cerebral, esse estudo questiona se seria a RV capaz de melhorar o equilíbrio postural e 

modificar o padrão de ativação cortical de indivíduos idosos. Objetivo: Analisar os 

efeitos de um treinamento com RV sobre o equilíbrio postural e a ativação cortical de 

idosos. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de caso no qual participaram 03 

idosas, que foram submetidas à avaliação do equilíbrio por meio do Short Physical 

Performance Battery (SPPB), independência funcional, mensurada por meio da 

Medida de Independência Funcional (MIF) e da ativação cortical por meio do Emotiv 

Epoc
®
. Posteriormente, estas foram submetidas a 10 sessões de treinamento de 

utilizando RV com Nintendo wii
®
, as quais tiveram duração aproximada de 50 

minutos cada, com frequência de duas vezes por semana. Ao término de toda a 

intervenção, as participantes foram reavaliadas com os mesmos instrumentos iniciais. 

Resultados e discussão: 03 idosas com média de 67,33 anos, escolaridade em torno 

de 9 anos e bom estado cognitivo participaram do estudo. Verificou-se, após a 
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intervenção,  melhoria no desempenho no SPPB, caracterizando-as com desempenho 

entre moderado e bom. No que se refere à ativação cortical, constatou-se que antes da 

intervenção houve maior ativação do hemisfério direito, principalmente das áreas 

frontal e temporal, nas frequências de 22, 10 e 40 Hz. Após a intervenção, além da 

ativação dessas áreas, regiões parietais posteriores passaram a estar mais ativas e 

aquelas predominantemente ativadas na avaliação inicial tiveram uma redução de sua 

ativação. Isso implicou em uma ativação cortical menos intensa e mais distribuída no 

Córtex Cerebral. Conclusão: O treinamento com RV incrementou positivamente o 

equilíbrio postural das idosas participantes e modificou seus padrões de ativação 

cortical, o que parece ter induzido modificações corticais favoráveis à aprendizagem 

motora, mediante a prática orientada e direcionada a objetivos específicos. 

PALAVRAS-CHAVES: Equilíbrio postural; EEG; Terapia de exposição à realidade 

virtual; idoso; fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Brazilian population currently observed an increase in the aging 

index, a process that triggers physiological changes that alter the structure and function 

of the body, including the nervous system. These modifications can interfere with the 

maintenance of postural control becoming responsible for imbalance, limited mobility 

and hence the possibility of falls, which reinforces the need to provide evidence-based 

treatments and to ensure the accession of these individuals. In this sense, virtual reality 

(VR) has become known for providing physical benefits, be motivating and stimulating. 

Studies have also suggested that training with RV would have more effect on 

neuroplasticity and transfer of learning, reflecting positively on postural control. 

Nevertheless, there are few studies of brain and EEG picture that sought to investigate 

this relationship. In this sense, considering the wide use of VR in rehabilitation and the 

limited number of studies investigating the impact of this type of training in the 

Cerebral Cortex, the study questions whether it would be the RV able to improve the 

balance and modify the pattern of cortical activation individuals elderly. Objective: To 

analyze the effects of balance training with RV on balance and cortical activation 

elderly. Methods: This is a case study which involved 03 elderly, who underwent 

balance evaluation using the Short Physical Performance Battery (SPPB), functional 

independence, measured by the Functional Independence Measure (FIM) and cortical 

activation through the Emotiv Epoc®. These were then subjected to 10 balance training 

sessions using RV with Nintendo wii®, which lasted about 50 minutes each, with a 

frequency of twice a week. At the end of the whole intervention, participants were 

reevaluated with the same initial instruments. Results and discussion: 03 elderly 

women with average of 67.33 years, schooling around 9 years and good cognitive status 

in the study. It was found after the intervention improved performance in SPPB, 
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characterizing the performance with moderate to good. With regard to the cortical 

activation, it was found that before the intervention was increased activation of the right 

hemisphere mainly the frontal and temporal areas at frequencies of 22, 10 and 40 Hz. 

After the intervention, in addition to activation of these areas, regions posterior parietal 

started to be more active and those predominantly activated at baseline had a reduction 

of activation. This resulted in a cortical activation restrained and distributed in Cerebral 

Cortex. Conclusion: Balance training with RV positively increased the balance of the 

participating elderly and modified their cortical activation patterns, which seems to have 

induced cortical changes favorable to motor learning, through practice-oriented and 

directed toward specific goals.  

KEYWORDS: Postural balance; EEG; Virtual reality exposure therapy; old man; 

physiotherapy. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 Envelhecimento e sistema nervoso 

A população brasileira observa em seu contexto atual um crescente aumento nos 

índices de envelhecimento. Espera-se que este grupo etário que abrange a proporção 

de pessoas com 60 anos ou mais, que era formado por 20,6 milhões de pessoas em 

2010, venha a ser constituído por 57 milhões em 2040
 
(CAMARANO E KANSO, 

2009). 

Esse aumento na longevidade tem sido atribuído aos avanços na medicina que 

compreendem desde aprimoramentos médicos até as políticas com foco em melhor 

saúde e qualidade de vida (CAMARANO et al., 2013). Por outro lado, a maior 

concentração de idosos imprime um novo perfil social em que comprometimentos 

associados à senilidade são frequentes, tais como: afecções neurológicas, 

cardiovasculares e musculoesqueléticas
 
(BORGET et al., 2002). 

Diante de tal processo, o organismo humano sofre uma série de alterações 

fisiológicas que modificam sua estrutura e função, inclusive no sistema nervoso. 

Apesar do número de neurônios permanecer praticamente estável no córtex cerebral, 

há redução significativa de conexões inter neuronais, conexões estas que são 

específicas por região e que variam nos diferentes tipos de sinapses (TEIXEIRA, 

2008). No  Sistema Nervoso Central (SNC) há comprometimento na habilidade de 

processar sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos, que são responsáveis pela 

manutenção do equilíbrio postural, e diminuição na capacidade de modificar os 

reflexos adaptativos, desfavorecendo o comportamento motor e, assim, a 
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funcionalidade
 
(RUWER et al., 2005). 

1.2 Alterações no controle postural do idoso 

Um dos componentes mais importantes da aptidão funcional e independência do 

idoso é a capacidade de manter o controle postural, já que o mesmo relaciona-se 

diretamente com o risco de quedas. (STEMPLEWSKI et al., 2012).  

No decorrer do processo de envelhecimento, algumas alterações fisiológicas de 

sistemas específicos relacionados ao controle postural provocam alterações no 

controle postural. No sistema visual, que é responsável por oferecer referência externa 

para orientação do corpo e seus segmentos com relação ao espaço, há uma perda no   

campo visual e na sensibilidade do contraste visual causada por alterações na estrutura 

dos músculos oculares e do próprio olho. No sistema vestibular, que é o responsável 

por enviar ao SNC informações sobre a posição e movimento da cabeça em relação à 

gravidade, há diminuição nas aferências neuro sensoriais pelo decréscimo da 

excitabilidade deste sistema. A propriocepção que está relacionada à percepção e 

precisão dos movimentos também diminui, dificultando as respostas necessárias para a 

manutenção da estabilidade postural (ALFIERI et al., 2010).  

Estas modificações que interferem na manutenção do controle postural são 

responsáveis por causar desequilíbrio, sendo a dificuldade de locomoção e as quedas 

consideradas as suas principais consequências já que suas complicações representam a 

principal causa de morte nos maiores de 65 anos abrangendo, além das alterações 

físicas, um componente multifatorial externo que se relaciona a tal risco e que 

compreende, essencialmente, o contexto social, o comportamento e a cognição 

(MACIEL E GUERRA, 2005).  
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1.3 Associação entre o controle postural e ativação cortical do idoso 

O envelhecimento do sistema neuromotor produz uma série de alterações 

estruturais e funcionais que podem culminar em restrições na independência funcional 

da população idosa devido, dentre outros fatores, a dificuldade em manter o controle 

postural e adaptar-se às demandas que lhes são impostas (PAPEGAAIJ et al., 2014).  

No idoso, modificações estruturais e funcionais podem afetar o controle 

postural. As mudanças estruturais no nível cortical referem-se à redução no volume das 

massas branca e cinzenta e à integridade da massa branca em uma ampla gama de áreas 

corticais. Tais modificações causam alterações na função dos nervos e circuitos neurais 

afetados, seja como um resultado direto da alteração estrutural ou como uma 

compensação para essa deterioração. Reforçando a idéia de que há relação entre 

ativação de áreas corticais e o controle postural, alguns estudos tem demonstrado 

inclusive que deficiências em funções executivas tais como atenção, cálculo mental, 

orientação e memória podem interferir no controle postural (JACOBS E HORAK, 

2007). 

Muitas experiências clássicas sugerem que o controle neural da postura em 

mamíferos e primatas esteja predominantemente relacionado a reflexos espinhais 

(SHERRINGTON, 1910), porém estudos recentes têm sugerido que há um importante 

envolvimento de áreas corticais no controle da postura durante a posição ereta (TAUBE 

et al., 2008).  

No intuito de tentar demonstrar a associação entre ativação cortical e controle 

postural, há estudos que defendem a existência de detectores neurais corticais 

especializados em captar as alterações na estabilidade postural, os quais tem sido 

detectados por alterações no EEG.  Além disso, a presença de potenciais corticais 
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relacionados ao movimento antecedendo e acompanhando tarefas posturais suportam a 

ideia de que os ajustes posturais não se devem apenas às respostas musculares às 

perturbações, mas também a movimentos intencionais controlados corticalmente 

(SLOUBOUNOV et al., 2000). 

Apesar da nítida importância dos ajustes posturais antecipatórios e 

compensatórios para a manutenção do equilíbrio postural e de serem estes, fatores 

essenciais para o controle motor e postural, são poucos os estudos de imagem cerebral e 

EEG que mostram o envolvimento de áreas cerebrais no controle postural humano 

(SLOUBOUNOV et al., 2005). 

1.4 Reabilitação e Realidade Virtual 

Uma vez que o envelhecimento imprime prejuízos de caráter proprioceptivo, 

dinâmico, tônico muscular, de controle motor, mobilidade articular, além do próprio 

equilíbrio postural e funcionalidade já mencionados, sua restauração, manutenção ou 

aprimoramento encontra-se associada a inúmeras sessões terapêuticas (SEGURA, 

2005; PATTERSON et al., 2007). 

Sob tal perspectiva, em que várias sessões são requeridas para promover a 

reabilitação, estudos têm sugerido que o propósito da terapia pode ser mais 

rapidamente   alcançado pela execução das tarefas num ambiente de onde, muitas 

vezes, o usuário não deseje sair, ao contrário do que frequentemente acontece na 

prática com séries de movimentos fatigantes e pouco motivadores (VAGHETTI e 

BOTELHO, 2010). Diante disso, tal indivíduo se cansa rápido e tende a não aderir ao 

tratamento, uma vez que não vê propósito na ação que realiza e, menos ainda, um 

resultado muito efetivo, dada a melhora considerada lenta (MERIANS et al., 2002). 

Em paralelo, a ciência evoluiu de modo que tecnologia e saúde têm estreitado 
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relações na busca por novos meios para lidar com as várias ameaças à saúde do 

homem contemporâneo. Neste contexto, a Realidade Virtual (RV) tem ganhado 

destaque na reabilitação e promoção à saúde, sendo este termo aplicado à experiência 

computadorizada que simula um ambiente real, através de uma interface homem-

máquina, em que o seu utilizador poderá participar dentro da cena simulada através da 

interação e da imersão, onde estão envolvidos aspectos sensoriais, cognitivos, 

psicológicos e motores (SCHULTHEIS e RIZZO, 2001; PEÑASCO-MARTÍN et al., 

2010). 

Assim, este novo recurso tem sido apontado como um potencial aliado em 

processos terapêuticos (ALANKUS et al., 2010)
 
uma vez que, simulando elementos da 

vida diária, permite ao paciente um novo contato com o mundo externo, mesmo que de 

forma artificial, dando-lhe uma idéia de proximidade ao que foi perdido e contribuindo 

para o seu envolvimento na terapia e sensação de diminuição da incapacidade durante 

a reabilitação. Este possibilita ainda a realização de atividades que, se executadas 

efetivamente, seriam impraticáveis em suas demandas a um indivíduo em idade 

avançada
 
(DEUTSH et al., 2008). 

Submetendo tal indivíduo a um jogo virtual, portanto, o movimento pode ser 

associado a gestos funcionais ou esportivos, induzindo à ação repetidamente, ao passo 

que define um objetivo imediato (ganhar o jogo) e leva o participante a considerá-lo 

um desafio pessoal de superação (RUSSEL e NEWTON, 2008).  

Uma explicação para tais benefícios seria o fato de que em treinamentos com 

RV há uma intensificação na amplitude de canais multissensoriais (visão, audição, 

háptico por exemplo) no tempo e espaço (MONTEIRO, 2011).  Em paralelo, a mesma 

oferece ainda treinamento de redes corticais de tal forma que o processamento permite 
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a melhor utilização das informações que recebe das fases anteriores (BAVELIER et 

al., 2012). Benefícios em aspectos cognitivos (atenção, memoria, concentração, 

planejamento, tomada de decisão e cálculo) também têm sido demonstrados (BASAK 

et al., 2008). 

Nesse sentido, evidências sugerem que a RV teria influência na aprendizagem 

pela ativação de neurônios espelho por meio da observação dos movimentos dos 

avatares na tela, combinando assim características  que podem aumentar o potencial de 

treino induzindo à neuroplasticidade, (SAPOSNIK et al., 2010) e na transferência de 

aprendizagem entre tarefas e ambientes que tem objetivos diferentes por serem 

treinados em ambientes enriquecidos, complexos com uma variedade de objetivos 

(BAVELIER, et al 2012).  

Nesse contexto, um sistema de jogos que tem sido bastante difundido na área da 

medicina de reabilitação é o Nintendo
® 

Wii,  que dotado do acessório Wii Balance 

Board
® 

e acompanhado de outros dispositivos de emissão virtual, vem se destacando 

na prática clínica (ROSS et al., 2010; HYDRIAN e WEYLER, 2008). Apesar disso, 

seu uso requer cuidados específicos, o que faz necessário verificar quais pessoas 

podem interagir, seus riscos, os parâmetros para o sucesso do uso e se o uso desses 

dispositivos é, efetivamente, responsável por tal sucesso, além de conscientizar 

terapeutas e pacientes sobre como e quando aplicar
 
(LEWIS et al., 2011; VAGHETTI 

e BOTELHO, 2010; SAPOSNIK, 2010). 

Apesar dos benefícios que tem sido atribuídos à RV, tal recurso ainda é 

questionável por sua rápida popularização e uso precoce em vários centros de 

reabilitação do mundo, na ausência de fortes comprovações científicas (PEÑASCO-

MARTÍN et al., 2010). Paralelamente, a RV ganha espaço cada vez maior em 
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hospitais e caminha para se consolidar como um recurso de rotina, sendo necessária 

aos profissionais de saúde uma perspectiva que transcenda o brinquedo, o lúdico, e 

seja respaldada por evidências científicas (KESHNER, 2004). 

Sendo assim, diante da necessidade de buscar comprovação dos benefícios 

atribuídos a terapia baseada em RV e considerando que há evidências que suportam o 

envolvimento de áreas corticais no controle postural e o pequeno número de estudos 

que busquem fazer essa associação, esse estudo questiona se a terapia baseada em 

realidade virtual, a partir de um treinamento com Nintendo wii
®
, seria capaz de 

influenciar no equilíbrio postural de idosos, e se o este repercute na ativação cortical 

desses indivíduos.  

1.5 Justificativa 

Diante do crescente envelhecimento populacional e das alterações fisiológicas 

que acompanham tal processo, tais como modificações no sistema neuromotor, 

deterioração progressiva do equilíbrio postural e da funcionalidade, além daquelas 

atribuídas à senilidade, se faz necessário aos profissionais e aos sistemas gestores de 

saúde aprimorar as intervenções terapêuticas para essa população. 

O déficit do controle postural é tido como um dos mais importantes fatores da 

aptidão funcional e independência do idoso, o qual relaciona-se diretamente com a 

dificuldade de locomoção e o risco de quedas, sendo estas consideradas as suas 

principais consequências cujas complicações representam a principal causa de morte 

nos maiores de 65 anos, o que reforça a necessidade de oferecer tratamentos 

comprovadamente eficazes e que garantam a adesão destes indivíduos.  

Nesse sentido, a Realidade Virtual vem ganhando destaque por incrementar a 

terapia, tornando-a mais motivadora e estimulante para esta população. Apesar disso, 
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tal recurso ainda é questionável por sua rápida popularização e uso precoce em vários 

centros de reabilitação do mundo na ausência de fortes comprovações científicas, ao 

mesmo tempo em que caminha para se consolidar como um recurso de rotina, sendo 

necessária aos profissionais de saúde uma perspectiva que transcenda o lúdico e seja 

respaldada por evidências científicas.  

Diante disso, investigar essa ferramenta poderia fornecer evidência adicional 

demonstrando além de seus efeitos em si para a população idosa, as repercussões que a 

mesma produziria sobre certos desfechos clínicos. Essa investigação se faz necessária 

já que estudos têm sugerido que estratégias de reabilitação utilizando a terapia baseada 

em RV produziriam maiores efeitos na neuroplasticidade e transferência de 

aprendizagem, além de influenciar na ativação cortical, o que poderia repercutir 

positivamente sobre o controle postural. 

Em paralelo, seria possível ainda apontar evidências quanto à utilização de dois 

novos recursos: o Nintendo Wii
®
,  sendo utilizado para fins terapêuticos, e o Emotiv 

EPOC
®
 para avaliação eletroencefalográfica, proporcionando aos pacientes e 

fisioterapeutas maior conhecimento acerca de novas técnicas de avaliação e estímulo à 

plasticidade neural e reaprendizagem motora, técnicas estas cujos efeitos sejam 

cientificamente respaldados e estimulem o desenvolvimento de novas pesquisas, bem 

como a adesão de mais pessoas ao tratamento. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo geral 

Analisar os efeitos de um treinamento de equilíbrio com realidade virtual sobre o 

equilíbrio postural e a ativação cortical de idosos.  
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1.6.2 Objetivos específicos 

  Avaliar os efeitos da intervenção sobre o equilíbrio, velocidade da marcha e 

força de membros inferiores dos participantes estudados;  

  Analisar a ativação cortical dos partiicpantes antes e após a intervenção 

proposta, considerando qual hemisfério cerebral, áreas corticais e quais frequências 

foram mais ativadas; 

  Analisar o desempenho nos jogos a partir das pontuações obtidas. 

1.7 Hipótese 

O treinamento de equilíbrio com RV melhora o equilíbrio postural e promove 

mudanças no padrão de ativação cortical de idosos.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo de caso que investigou os efeitos de um treinamento de 

equilíbrio com RV
 
sobre a ativação cortical e equilíbrio postural de idosos. 

2.2 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e foi 

aprovado sob o parecer 42950014.7.0000.5537. Todos os participantes foram 

esclarecidos no que se refere ao objetivo, procedimentos, benefícios e riscos da 

pesquisa e, aqueles que concordaram em participar da mesma, foram instruídos a 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), de 

acordo com o que é recomendado pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

2.3 Local de realização do estudo 

O estudo foi realizado no Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde 

(LAIS) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), o qual  localiza-se na cidade 

de Natal/RN.  

2.4 População e amostra 

A amostra foi constituída por três participantes, do sexo feminino, recrutadas por 

conveniência de forma não probabilística e que atenderam aos seguintes critérios de 

inclusão: ter idade a partir de 60 anos e inferior a 81; não apresentar vestibulopatias, 

problemas neurológicos e/ou ortopédicos que limitem a terapia; apresentar bom estado 

cognitivo com base no MEEM (a partir de 24 pontos para alfabetizados e 19 para 
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analfabetos); não possuir histórico de epilepsia fótica; não possuir comprometimentos 

que afetem a acuidade visual que não estejam corrigidos. 

Aqueles participantes que fizessem uso de drogas psicotrópicas durante o período 

de intervenção; realizassem quaisquer outros tipos de tratamentos fisioterapêuticos 

simultâneos; apresentassem descompensações recorrentes na pressão arterial ou 

frequência cardíaca; ultrapassassem o limite de faltas estimado em 20% e os que não 

se adaptassem à intervenção proposta seriam excluídos do estudo.  

2.5 Instrumentos de medida para critérios de elegibilidade 

2.5.1 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

       É um instrumento validado na literatura (BRUCKI et al., 2003), que contêm 

questões agrupadas em sete categorias, cada uma delas planejada com o objetivo de 

avaliar alguma função cognitiva específica como a orientação temporal (5 pontos), 

orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 

pontos), recordação das três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 

(zero) pontos, o qual indica o maior grau de comprometimento cognitivo dos 

indivíduos, até um total máximo de 30 pontos, que por sua vez, corresponde a melhor 

capacidade cognitiva (anexo A).  

2.6 Instrumentos de medida para avaliação 

2.6.1 Ficha de Avaliação individual 

Foi utilizada uma ficha de avaliação padrão (anexo B) para registrar dados 

sociodemográficos e clínicos obtidos na avaliação inicial e na reavaliação de cada 

participante. Nesta, constavam ainda questões referentes as impressões de cada 
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participante sobre os jogos aos quais foram submetidos durante o período de 

intervenção. 

2.6.2 Análise eletroencefalográfica (Emotiv EPOC
®
) 

A fim de se avaliar a ativação cortical foi utilizado o Emotiv EPOC
® 

(Figura 1), 

dispositivo de eletroencefalograma sem fio que consiste em 14 sensores posicionados na 

cabeça do usuário de acordo com a disposição internacional de análise 

eletroencefalográfica em sistema 10-20 de posicionamento: Antero-frontal (AF3, AF4, 

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

temporal (T7, T8) e como eletrodos de referência utilizou-se M1 e M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustração representativa da disposição dos eletrodos no Emotiv EPOC, de acordo com o 

padrão 10-20 de posicionamento.  

 

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

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

cerebrais) independentes principais: Delta δ (0.5-3.5Hz), indicando sonolência, 
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relaxamento ou excitação, caso ondas delta sejam suprimidas; Teta θ (4-7.5Hz), 

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

alerta relaxado, descanso e meditação ou processo de aprendizagem motora, quando 

reduzida ou suprimida; Beta β (13-30Hz), indicando estado de alerta, engajamento e 

processo consciente de informação e atenção e Gama γ (acima de 30Hz) indicando 

planejamento e programação motora. 

 

Figura 2. Headset do dispositivo de eletroencefalografia Emotiv EPOC. 

 

2.6.3 Short Physical Performance Battery (SPPB)  

É composto por três testes que avaliam, respectivamente, o equilíbrio estático em 

pé, a velocidade da marcha em passo habitual, medida em dois tempos em 

determinado percurso de ida e volta e, indiretamente, a força muscular dos MMII por 

meio do movimento de levantar-se da cadeira e sentar-se nela cinco vezes 

consecutivas e sem o auxílio dos MMSS. O teste foi validado para a população 

brasileira por Nakano (2007). A pontuação para cada teste varia numa escala de zero 

(pior desempenho) a quatro pontos (melhor desempenho). O escore total da SPPB é 

obtido pela soma das pontuações de cada teste, variando de zero (pior desempenho) a 

12 pontos (melhor desempenho). O resultado pode receber a seguinte graduação: 

- 0 a 3 pontos: Incapacidade ou desempenho muito ruim; 
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- 4 a 6 pontos: Baixo desempenho; 

- 7 a 9 pontos: Moderado desempenho; 

- 10 a 12 pontos: Bom desempenho. 

2.6.4  Medida de Independência Funcional (MIF) 

        A MIF (anexo C) avalia de forma quantitativa a demanda de cuidados que uma 

pessoa necessita para realizar suas atividades através de uma série de tarefas motoras e 

cognitivas, caracterizando assim a sua independência funcional. Entre as atividades 

avaliadas estão: autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, 

comunicação e cognição social. É constituída por 18 itens e cada um recebe uma 

pontuação que pode variar de 1 a 7 pontos, em que 1 indica dependência total e 7 

indica independência completa, tendo como pontuação total a variação de 18 a 126. A 

MIF motora (utilizada nessa pesquisa) abrange apenas os quatro primeiros itens 

citados, assim seu escore total varia de 13 a 91 (RIBERTO et al., 2004). 

2.7 Instrumentos utilizados na intervenção 

Para o protocolo de intervenção foi utilizado um projetor multimídia da marca 

Epson
®
 e o videogame Nintendo wii

®
 com os jogos do pacote Wii Fit Plus. Além 

desses, foi utilizada a WBB. Esses materiais estão ilustrados na figura 3. 
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Figura 3. Instrumentos utilizados para a intervenção com RV. 

2.8 Procedimentos  

2.8.1 Procedimentos de avaliação 

Após a seleção dos participantes a partir dos critérios de inclusão, estes foram 

esclarecidos quanto à pesquisa e foram orientados a ler e assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida foi feita uma avaliação geral 

para obtenção de dados tais como identificação e exame físico, além de outras 

informações complementares que foram registradas em uma ficha de avaliação padrão 

(Apêndice B). Posteriormente, foi realizada a aplicação do Short Physical Performance 

Battery (SPPB) e a Medida da Independência Funcional (MIF).  

Na sequência, foi feita a avaliação da ativação cortical com o Emotiv EPOC
®
. Os 

participantes foram orientados quanto aos testes que realizariam e em seguida o headset 

do Emotiv EPOC foi posicionado em seus escalpos para que estes o utilizassem 

simultaneamente à execução dos testes. Esta avaliação foi realizada em cinco condições 

que fazem  parte do  CTSIB e desafiam o equilíbrio postural dos participantes. Estas 

estão descritas a seguir:  
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1. Superfície estável com os olhos abertos: o participante foi instruído a 

permanecer em bipedestação em superfície estável durante sessenta 

segundos. 

2. Superfície estável com os olhos fechados: o participante permaneceu em 

bipedestação com os olhos fechados, em superfície estável, durante sessenta 

segundos; 

3. Superfície instável com os olhos abertos: o participante foi posicionado 

sobre uma espuma (densidade 33; marca Airex®; dimensões – 50x50x8)  na 

qual permaneceu por sessenta segundos, com os olhos abertos; 

4. Superfície instável com os olhos fechados: o participante foi posicionado 

sobre uma espuma (densidade 33; marca Airex®; dimensões – 50x50x8)  na 

qual permaneceu por sessenta segundos, com os olhos fechados; 

5. Timed up and Go Test: o participante foi orientado a sentar-se em uma 

cadeira e, ao comando verbal do pesquisador responsável, deveria levantar-

se e percorrer 3 metros em velocidade habitual, ultrapassar a marcação do 

final do percurso, e retornar para a cadeira em que estava anteriormente. 

Ao término de toda a intervenção, todas as avaliações citadas acima foram 

aplicadas novamente, caracterizando assim a reavaliação. 

A avaliação da ativação cortical (EPOC
®

), do equilíbrio (SPPB), da 

independência funcional (MIF) e a reavaliação foram realizadas pelo pesquisador 

responsável. A avaliação destes itens foi realizada dois dias antes do início da 

intervenção e a reavaliação no dia seguinte ao término dessa. A criação do avatar 

(personagem que representa o participante no videogame) e familiarização ao 

equipamento foi feita no primeiro dia de intervenção. 
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2.8.2 Procedimentos de intervenção 

Após a avaliação inicial dos participantes, eles foram submetidos a um treino de 

equilíbrio postural com Nintendo Wii
®
. O protocolo de intervenção foi aplicado pelo 

colaborador 01, que foi previamente treinado, sob supervisão do pesquisador 

responsável. 

O protocolo de intervenção consistiu em 10 sessões de treinamento com Nintendo 

Wii
®
, as quais tiveram duração de aproximadamente 50 minutos cada, com frequência 

de duas vezes por semana, totalizando 05 semanas de terapia. Os 50 minutos de 

intervenção foram distribuídos da seguinte forma: inicialmente foi realizado o 

acolhimento do paciente e aferição e registro de sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca e respiratória), que foram reavaliados ao final da sessão. O 

treinamento com RV teve duração de aproximadamente 40 minutos. Após cada jogo, o 

participante foi questionado sobre como estava se sentindo e se gostaria de realizar 

uma pausa para descansar naquele momento. Antes de cada jogo executado na sessão, 

os participantes foram esclarecidos quanto à sua execução, durante a sessão, foram 

dados comandos verbais sobre a execução mais adequada e correções dos movimentos 

durante a atividade. 

Em cada sessão foram treinados cinco jogos, que foram selecionados de acordo 

com exigências motoras relacionadas ao equilíbrio postural e foram distribuídos em 

sessões ímpares e pares. No primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono dias de 

intervenção foram executados os jogos correspondentes às sessões ímpares; já no 

segundo, quarto, sexto, oitavo e décimo dia de intervenção foram executados os jogos 

destinados às sessões pares de intervenção. Segue abaixo a descrição das exigências 

motoras dos jogos de cada sessão. 
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Tabela 1. Descrição da demanda motora dos jogos utilizados nas sessões ímpares 

(Adaptado de MENDES et al., 2012).  

SESSÕES ÍMPARES 

Jogo Demanda motora 

Heading soccer 

 

 

 

 

Deslocamentos do centro de massa no 

sentido látero-lateral, onde o melhor 

desempenho ocorre em relação a um 

menor tempo de reação. 

 

 

Torso twist 

 

 

 

 

 

Controle estacionário do centro de 

massa enquanto realiza rotações de 

tronco movendo os membros superiores, 

mantendo os pés imóveis. 

 

 

 

 

 

 

Table tilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslocamento multidirecional e 

controlado do centro de massa, 

mantendo os pés imóveis. 

 

 

 

Ski slalom 

 

 

 

 

 

Habilidade de deslocar o centro de 

massa no sentido látero-lateral e 

exigência de controlar a velocidade do 

avatar a partir de transferências de peso 

ântero- posteriores, enquanto desvia de 

obstáculos ao longo do percurso. 
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Basic step 

 

 

 

 

 

Habilidade de subir e descer degraus 

rapidamente seguindo o ritmo do jogo, o 

que indiretamente exige o controle do 

equilíbrio em posição de apoio 

unipodálica. 

 

 

Tabela 2. Descrição da demanda motora dos jogos utilizados nas sessões pares 

(Adaptado de MENDES et al., 2012).  

SESSÕES PARES 

Jogo Demanda motora 

Tilt city 

 

 

 

 

Deslocamento látero-lateral do centro de 

massa, dissociando os movimentos de 

inclinação do corpo na Wii Balance 

Board, com os membros superiores 

 

 

 

 

 

 

Basic run 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade de executar marcha 

estacionária em velocidade maior quea 

habitual e interrompê-la quando 

necessário. 

 

 

Obstacle course 

 

 

 

 

Exige controle da aceleração da marcha 

estacionária ou de sua interrupção 

quando necessário. 
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Penguin slide 

 

 

 

 

 

Deslocamentos látero-laterais rápidos do 

centro de massa, com os pés imóveis. 

 

Snowboard slalom 

 

 

 

 

 

Habilidade de deslocar o centro de 

massa no sentido ântero-posterior e 

exigência de controlar a velocidade do 

avatar a partir de transferências de peso 

latero-laterais, enquanto desvia de 

obstáculos ao longo do percurso. 
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2.8.3 Desenho do estudo 

Segue abaixo o fluxograma que esquematiza as etapas do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática das etapas do estudo. 

 

2.9 Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva. Para os instrumentos MIF 

e SPPB foram comparados os valores da avaliação com aqueles obtidos na reavaliação. 

O mesmo também foi feito para as pontuações obtidas nos jogos, sendo comparados os 

valores da primeira com a última sessão, das sessões ímpares e pares. 

Os dados obtidos pelo Emotiv EPOC
®
 foram capturados por meio do software 

componente do SDK (Software Developer Kit) fornecido pela Emotiv, provedora do 

equipamento Emotiv EPOC Reasearch Edition Windows V.2.0.0.20. O EEG foi 

analisado descritivamente a partir da identificação das áreas corticais, lobos cerebrais e 

canais mais ativados no mapeamento da ativação cortical, obtido por meio dos 

softwares EEGLAB
®
 e MATLAB

®
.  

 

Participantes (n=3) 

Avaliação inicial (SPPB, MIF e EEG) 

Intervenção com RV - 10 sessões (5 

sessões pares e 5 sessões ímpares) de 50 

minutos; 2 vezes/semana (cinco semanas) 

Reavaliação (SPPB, MIF e EEG) 
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O processamento dos dados do EEG bruto foi realizado por meio do software 

EEGLAB
®
, versão 7.1.3.13 compilada. Foi realizada a análise dos 14 canais disponíveis 

no headset do EPOC, os quais são representativos das áreas de interesse para análise da 

habilidade motora, sendo eles: AF3, AF4, F3, F4, F7, F8, FC5, FC6, T7, T8, P7, P8, O1 

e O2 e como eletrodos de referência utilizou-se M1 e M2. 

Cada um dos EEG gravados nas seis condições de teste (superfície estável com 

os olhos abertos; superfície estável com os olhos fechados; superfície instável com os 

olhos abertos; superfície instável com os olhos fechados; Timed Up and Go Test) teve 

duração de aproximadamente 60 segundos, exceto o Timed Up and Go Test que durou 

entre 4 e 6 segundos e variou entre as participantes. Inicialmente, os arquivos foram 

importados para o software no formato European Data Format (EDF) e foram aplicados 

os filtros Remove Baselines, Run ICA e Basic Filter, a fim de obter um melhor sinal, 

sem a interferência de ruídos externos que comprometeriam a sua qualidade, tais como 

aqueles provenientes da ação da musculatura da face ou de outros equipamentos 

elétricos presentes no ambiente. Depois de filtrados os EEGs foram novamente 

analisados, visualmente, e aqueles artefatos que persistiram foram removidos 

manualmente, restando aproximadamente 35 segundos de cada um. 

Em seguida foram selecionados os primeiros 20 segundos desses EEGs a partir 

dos quais foram gerados mapas cerebrais dos sinais processados e esses arquivos foram 

salvos em formato JPEG. Os EEGs referentes ao TUGT foram analisados em sua 

totalidade, pois seu tamanho de gravação reduzido impossibilitou a remoção de todos os 

artefatos.  Após a obtenção dessas imagens, a análise da ativação cortical de cada 

participante foi realizada por meio da observação dos mapas e seus respectivos gráficos, 
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nos quais se buscou identificar as áreas com maior ativação e suas frequências 

correspondentes, e quais canais foram mais ativados. 

Para a plotagem dos mapas foram escolhidas quatro frequências: Teta, analisada 

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

22Hz e Gama, representada por 40Hz. Para analisar a intensidade em cada frequência, 

utilizou-se como referência a escala graduada de cores que acompanha os mapas em que 

a cor vermelha e suas variações representam uma maior ativação, e a cor azul e suas 

variações uma menor ativação (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de mapa da ativação cortical com os canais ativos e sua respectiva escala 

graduada de cores obtido a partir do EEGLAB
®
. 

 

Para a análise espectral da ativação cortical, utilizou-se como referência a tabela 

3 que contempla informações referentes as áreas e funções correspondentes a cada 

eletrodo do Emotiv EPOC
®
 (SILVEIRA, 2013; PASSOS, 2014). 
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Quadro 1. Discriminação das áreas cerebrais, eletrodos e funções 

correspondentes.  

Região Eletrodo Área específica Funções prioritárias diante 

de um ato motor 

Pré-frontal AF3 Pré-Frontal E Atenção; Planejamento; 

Memória de Trabalho; 

gerenciamento dos recursos 

cognitivos/emocionais diante 

de uma dada tarefa. 

AF4 Pré-Frontal D 

Frontal F7 Córtex Pré-Motor e 

Área Motora 

Suplementar E 

Seleção dos padrões e das 

estratégias motoras; 

organização da sequência 

motora. 

F3 

F4 Córtex Pré-Motor e 

Área Motora 

Suplementar D 
F8 

Central FC5 Córtex Motor 

Primário E 

Execução dos movimentos. 

FC6 Córtex Motor 

Primário D 

Temporal T7 Córtex Temporal E Córtex auditivo primário; 

aprendizagem e memória; 

processamento espacial; 

integração auditivo-tátil e 

áudio-visual. 

T8 Córtex Temporal D 

Parietal P7 Córtex 

Somatossensorial e 

Associação E 

Córtex somatossensorial: 

Recepção somatossensorial; 

Córtex de associação: 

Análise e interpretação das 

sensações, processamento 

visuo-espacial; integração 

multissensorial. 

P8 Córtex 

Somatossensorial e 

Associação D 

Occiptal O1 Córtex Visual 

Primário e 

Associação E 

Córtex visual primário: 

Recepção dos estímulos 

visuais; Córtex de 

associação: Processamento 

de estímulos visuais. 
O2 Córtex Visual 

Primário e 

Associação D 

 

Além dessa avaliação, foi realizada a análise dos canais no domínio da 

frequência por meio do MATLAB
®
. Essa análise gera a partir de cada arquivo EDF 

(gravação de EEG de cada uma das condições analisadas na avaliação e reavaliação) 

catorze gráficos referentes a cada um dos canais do Emotiv Epoc
®
. Para esse estudo, 
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buscou-se identificar em cada uma das situações testadas, antes e após a intervenção, 

em quais desses canais concentraram-se as maiores ativações, considerando-se os picos 

de maior amplitude de cada um deles (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Exemplo de um dos gráficos obtidos na análise dos canais no domínio da frequência realizada 

no MATLAB
®
. Para cada participante, em cada uma das condições testadas antes e após a intervenção, 

foram gerados 14 gráficos como este, sendo que cada um corresponde a um canal específico do Emotiv 

Epoc
®
.  
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3. RESULTADOS  

Participaram do estudo três voluntárias, idosas, saudáveis, com média de idade 

de 67,33 anos e escolaridade em torno de 9 anos. Todas apresentaram um bom estado 

cognitivo de acordo com seus resultados no MEEM. 

3.1 Desempenho nos jogos do Nintendo Wii
® 

O desempenho nos jogos foi analisado a partir das pontuações obtidas em cada 

um deles, sendo comparados os escores da primeira com a última sessão ímpar, e da 

primeira com a última sessão par. Os jogos Ski Slalom e Snowboard Slalom não 

possuem seu escore final em pontos acumulados e sim, em tempo de execução do jogo, 

de forma que um tempo menor indica um desempenho mais rápido no jogo. Os 

resultados estão apresentados nos gráficos a seguir.  

 

Figura 7. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 01 na primeira e última 

sessão de cada jogo. 
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Figura 8. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 02 na primeira e última 

sessão de cada jogo. 

 

Figura 9. Comparação entre as pontuações obtidas pela participante 03 na primeira e última 

sessão de cada jogo. 
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3.2 Análise da MIF e SPPB 

As participantes 01 e 02 obtiveram 06 e 05 pontos na avaliação por meio do 

SPPB, respectivamente, o que caracteriza seus desempenhos como sendo baixos. Após 

a intervenção proposta, o escore da participante 01 modificou-se para 11 pontos, e seu 

desempenho passou a caracterizar-se como sendo bom, enquanto que a participante 02 

alcançou 07 pontos e seu desempenho passou a ser classificado como moderado. 

 Durante a avaliação, as duas pacientes supracitadas apresentaram dificuldade 

em especial na posição em pé com um pé à frente, na qual não conseguiram manter-se 

sem ajuda. Na reavaliação ambas conseguiram executar a tarefa no tempo previsto. 

A participante 03 obteve o melhor desempenho na avaliação dentre as três 

participantes. Sua pontuação foi de 10 pontos, o que caracterizou seu desempenho 

como sendo bom e, na reavaliação, a mesma atingiu o escore de 12 pontos, sendo este 

considerado como bom. 

Na MIF todas as participantes atingiram a pontuação de 91 pontos na avaliação 

e reavaliação, o que demonstra que nenhuma delas teria comprometimento em sua 

independência funcional. 

3.3 Análise da ativação cortical  

A análise da ativação cortical durante os testes de avaliação do equilíbrio 

postural foi realizada a partir do mapeamento da ativação cortical de cada participante 

nas diferentes situações testadas (superfície estável com os olhos abertos; superfície 

estável com os olhos fechados; superfície instável com os olhos abertos; superfície 
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instável com os olhos fechados; TUGT) e foi realizada na avaliação e reavaliação. 

Segue abaixo a descrição da ativação cortical de cada uma das participantes:  

1) Participante 01  

a. Avaliação 

Pela análise da participante 01, notou-se que na condição superfície estável com 

os olhos abertos (Figura 9A) houve uma maior ativação do hemisfério cerebral direito 

em todas as frequências, em especial na região frontal, sendo mais intensa nas 

frequências de 22 (beta) e 10 (alfa) Hz. Na frequência de 40 Hz (gama) identificou-se 

pequenas áreas com ativação intensa nas regiões frontal e occipital do hemisfério 

direito. Por meio da análise de cada canal identificou-se que os canais FC5 e AF4 que 

correspondem ao córtex motor primário esquerdo e a região pré-frontal direita, 

respectivamente, foram os que apresentaram maior ativação.  

Ainda em superfície estável, ao se retirar a aferência visual solicitando que a 

participante mantivesse seus olhos fechados (Figura 9B), percebeu-se que, diferente da 

situação anterior, nesta condição também existiam áreas com maior ativação no 

hemisfério esquerdo, em especial na região temporal. Já no hemisfério direito, a área 

frontal foi a mais ativada. No que se refere às frequências, beta e gama foram as que 

apresentaram maior ativação. 

Nessa última situação (superfície estável com os olhos fechados), os canais FC5 

e AF4 também foram os mais ativos, entretanto, outros canais também apresentaram 

picos, O1 e P7, que correspondem às áreas occipital e parietal do hemisfério esquerdo.  

Na condição superfície instável de olhos abertos (Figura 9C) identificou-se que 

as maiores ativações se concentraram nas regiões frontal do hemisfério direito e 
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temporal do hemisfério esquerdo em todas as frequências, abrangendo uma maior área 

na frequência de 22 Hz (beta). Na análise por canais, os mais ativados também foram 

FC5 e AF4. 

Com os olhos fechados em superfície instável (Figura 9D), a ativação cortical 

seguiu um padrão semelhante em todas as frequências, em que se notou maior ativação 

em região frontal do hemisfério direito em todas elas, sendo que na frequência de 40 

Hz também notou-se uma área de maior ativação na região temporal esquerda.  Os 

canais que apresentaram maior ativação foram os mesmos das situações anteriores 

(FC5 e AF4). 

Durante a execução do TUGT (Figura 9E), as áreas corticais mais ativadas 

foram as frontais no hemisfério direito e temporais no hemisfério esquerdo, em todas 

as frequências. Os canais com maior ativação foram F7 (frontal E), FC5 (última 

porção do lobo frontal E) e AF4 (pré-frontal D). 
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A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 10. Mapa da ativação cortical da participante 01 durante a avaliação. Cada figura mostra 

o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida durante a avaliação. A) 

Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

b. Reavaliação 

Na reavaliação notou-se que em superfície estável de olhos abertos (Figura 10A) 

a ativação mais intensa concentrou-se na frequência de 22 Hz, predominantemente em 

hemisfério direito. Nas frequências de 6 e 40 Hz também foi possível identificar uma 

maior ativação entre as regiões frontal e temporal direitas.  

Com os olhos fechados também em superfície estável (Figura 10B), a maior 

ativação continuou em hemisfério direito, porém menos intensa e mais distribuída do 

que na situação anterior. Nessa condição, a maior ativação localizou-se nas frequências 

de 6 e 10 Hz, predominantemente em hemisfério direito. Em ambas as situações o canal 

mais ativado na reavaliação foi o AF4 que corresponde à região pré-frontal direita. 

Em superfície instável com os olhos abertos (Figura 10C) percebeu-se uma 

pequena região frontal direita com ativação mais intensa em todas as frequências, 

enquanto as demais regiões apresentaram uma ativação menos intensa, porém 

distribuída por todo o córtex.  

Com os olhos fechados nesse mesmo tipo de superfície (Figura 10D), a ativação 

permaneceu distribuída, porém em algumas regiões de ambos os hemisférios foi 

possível identificar regiões com maior ativação em todas as frequências. Na avaliação 

por canais identificou-se que em superfície estável com os olhos abertos os canais F4 e 
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AF4 foram os que apresentaram maior ativação. Com os olhos fechados nesse mesmo 

tipo de superfície, o canal AF4 foi o mais ativo.  

No TUGT (Figura 10E) a maior ativação localizou-se na frequência de 40 Hz no 

hemisfério esquerdo. Nas demais frequências também foram identificadas outras regiões 

_frontal direita e temporal esquerda_ com maior ativação em todas as frequências. A 

análise por canais mostrou o AF4 com maior ativação.  

                                                                      

 

 

A) B) 
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Figura 11. Mapa da ativação cortical da participante 01 durante a reavaliação. Cada figura 

mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida na revaliação. A) 

Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

Participante 02  

a. Avaliação 

Em superfície estável com os olhos abertos (Figura 11A), a participante 02 

apresentou maior ativação cortical na frequência de 10 Hz, distribuída nos hemisférios 

direito e esquerdo, estando em maior intensidade em região temporal esquerda. Nas 

frequências de 22 e 40 Hz também apresentou ativação em maior intensidade nesta 

C) D) 

E) 
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mesma área e em 6Hz apresentou maior ativação em região frontal esquerda. Na 

análise por canais, os que apresentaram maior ativação foram FC5 (última porção do 

lobo frontal esquerdo) e AF4 (pré-frontal direito). Além destes, o canal O2 (occiptal 

direito) também apresentou maior ativação que os demais. 

Com os olhos fechados (Figura 11B) nesse mesmo tipo de superfície, as áreas 

mais ativadas foram as temporal e parietal esquerdas, abrangendo uma maior área na 

frequência de 10 Hz. O canal FC5 (última porção do lobo frontal esquerdo) foi o mais 

ativado. 

Com a alteração para superfície instável com os olhos abertos (Figura 11C), a 

maior ativação concentrou-se na área temporal esquerda, compreendendo uma maior 

área na frequência de 40 Hz. Sem a aferência visual também em superfície instável 

(Figura 11D), notou-se uma maior ativação na frequência de 10 Hz, que se concentrou 

na região occiptal do hemisfério direito. Nas demais frequências foram identificadas 

algumas áreas com maior ativação distribuídas no hemisfério direito. Em superfície 

instável com os olhos abertos o canal AF4 (pré-frontal D) apresentou a maior ativação, 

enquanto que com os olhos fechados o FC5 (última porção do lobo frontal E) foi o 

mais ativado. 

No TUGT (Figura 11E), ativação cortical se deu de forma semelhante em todas 

as frequências, tendo como áreas mais ativadas a frontal direita e temporal esquerda, e 

os canais mais ativados foram o AF4 (pré-frontal direito), FC5 (última porção do lobo 

frontal esquerdo) e F7 (frontal esquerdo). 
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Figura 12. Mapa da ativação cortical da participante 02 durante a avaliação. Cada figura mostra 

o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida durante a avaliação. A) 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

b. Reavaliação 

Em superfície estável com os olhos abertos (Figura 12A), a participante 

02 apresentou áreas com ativação mais intensa na frequência de 40 Hz, estando 

estas concentradas na região temporal, bilateral, e frontal direita. Na frequência 

de 10 Hz também é possível identificar que na região occiptal, bilateralmente, a 

ativação cortical foi maior. Os canais mais ativos foram o F7 (frontal esquerdo) 

e o AF4 (pré-frontal direito). 

Com os olhos fechados (Figura 12B), notou-se que em todas as 

frequências existem regiões com maior ativação, em especial nas regiões frontal 

direita e esquerda. Nessa situação, os canais O1 e O2 que correspondem às 

regiões occiptais esquerda e direita, respectivamente, foram os mais ativos. 

Em superfície instável com os olhos abertos (Figura 12C) identificou-se 

algumas pequenas regiões com maior ativação nas frequências de 22, 40 e 10 

Hz, localizadas principalmente em regiões temporo-parietais em hemisfério 

direito. O canal com maior ativação foi o FC5 (última porção do lobo frontal 

esquerdo).  

Com os olhos fechados nesta mesma condição (superfície instável - 

Figura 12D), as regiões com maior ativação também se concentraram no 

hemisfério direito, principalmente nas frequências de 22 e 6 Hz. Na frequência 

de 10 Hz a área occiptal foi a mais ativada bilateralmente. Os canais mais ativos 

foram o FC5 (última porção do lobo frontal esquerdo) e os canais O1(occiptal 

esquerdo) e O2 (occiptal direito). 
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No TUGT (Figura 12 E) a área frontal direita foi a que apresentou 

ativação mais intensa, em todas as frequências e os canais com maior ativação 

foram o AF4 (pré-frontal direito), T8 (temporal direito), P7 (parietal esquerdo) e 

O2 (occiptal direito). 

 

 

 

                                                         

A) B) 

C) D) 
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Figura 13. Mapa da ativação cortical da participante 02 durante a revaliação. Cada figura mostra 

o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida na reavaliação. A) 

Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

 

Participante 3 

a. Avaliação 

Em superfície estável de olhos abertos (Figura 13A) a participante 03 

apresentou maior ativação cortical nas áreas frontal direita e temporal esquerda em 

todas as frequências. Com os olhos fechados nesse tipo de superfície (Figura 13B) 

notou-se maior ativação nas frequências de 10 e 22 Hz em todo o hemisfério 

direito. Na análise de cada canal, identificou-se que em superfície estável com os 

olhos abertos os canais FC5 (última porção do lobo frontal E) e AF4 (pré-frontal D) 

foram os que apresentaram maior ativação e com os olhos fechados, o canal AF4 

(pré-frontal D) foi o mais ativo. 

E) 



53 

 

Em superfície instável com os olhos abertos (Figura 13C), a maior 

ativação apresentou-se na frequência de 6 Hz e concentrou-se no hemisfério direito. 

Em 6 Hz também identificou-se uma maior ativação em hemisfério direito. O canal 

AF4 (pré-frontal D) apresentou a maior ativação.  

Com os olhos fechados também em superfície instável (Figura 13D) a 

maior ativação ocorreu na frequência de 10 Hz e concentrou-se no hemisfério 

direito, principalmente nas regiões temporal, parietal e occiptal. Também 

identificou-se ativação intensa na frequência de 6 Hz, na região fronto-temporal 

direita. No que se refere aos canais, os que apresentaram ativação mais intensa 

foram o AF4 (pré-frontal D) e F7 (frontal E). 

No TUGT (Figura 13E) notaram-se pequenas áreas, difusas em ambos 

os hemisférios, com regiões de ativação mais intensa em todas as frequências. 

Foram percebidas na análise dos canais, picos de ativação mais intensa em F7 

(frontal E), FC5 (última porção do lobo frontal E), P7 (parietal E), O2 (occiptal D) 

e F4 (frontal D) e AF3 (pré-frontal esquerda). 

                                                                  

A) B) 
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Figura 14. Mapa da ativação cortical da participante 03 durante a avaliação. Cada figura mostra 

o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida durante a avaliação. A) 

Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

b. Reavaliação 

Em superfície estável com os olhos abertos (Figura 14A) a participante 03 

apresentou poucas áreas com ativação intensa em todas as frequências. Em 40 Hz 

notou-se maior ativação nas regiões frontal e temporal, bilaterais. Com os olhos 

C) D) 

E) 
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fechados (Figura 14B) esse comportamento de ativação menos intensa se manteve. 

Foram identificadas pequenas regiões com maior ativação em todas as frequências. 

Nessas duas situações o canal FC5 foi o que apresentou maior ativação. 

Em superfície instável com os olhos abertos (Figura 14C), o hemisfério direito 

foi o que apresentou áreas com ativação mais intensa, principalmente na frequência de 

40 e 10 Hz. Em 6 Hz é possível identificar ativação mais intensa na região frontal 

direita. Com os olhos fechados (Figura 14D) a maior ativação foi identificada na 

frequência de 22 Hz, na região frontal, bilateralmente. Nas duas condições (superfície 

instável com os olhos abertos e com os olhos fechados) os canais F4 e FC5 foram os 

que apresentaram maior ativação. 

No TUGT (Figura 14E) a ativação foi menos intensa em todas as frequências. 

Apenas na frequência de 22 Hz foi identificada uma ativação mais intensa na região 

frontal, bilateralmente. Nessa condição, os canais F4, F7, F8, FC5, AF4, T8 e O2 

apresentaram maior ativação. 

                                                                          

A) B) 
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Figura 15. Mapa da ativação cortical da participante 03 durante a reavaliação. Cada figura 

mostra o mapeamento referente a cada condição à qual a participante foi submetida na reavaliação. A) 

Superfície estável de olhos abertos; B) Superfície estável com os olhos fechados; C) Superfície instável 

com os olhos abertos; D) Superfície instável com os olhos fechados; E) Timed Up and Go Test. 

As tabelas a seguir mostram os canais que apresentaram picos de ativação com 

maior amplitude nas diferentes condições às quais cada participante foi submetida 

durante a avaliação e reavaliação. 

C) D) 

E) 
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Tabela 4. Comparação entre os canais com maior ativação em cada uma das condições 

de teste na avaliação e reavaliação.  

SUPERFÍCIE ESTÁVEL COM OS OLHOS ABERTOS 

AVALIAÇÃO 

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

1               

2               

3               

REAVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

SUPERFÍCIE ESTÁVEL COM OS OLHOS FECHADOS 

AVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

 REAVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

SUPERFÍCIE INSTÁVEL COM OS OLHOS ABERTOS 

AVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

REAVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

SUPERFÍCIE INSTÁVEL COM OS OLHOS FECHADOS 

AVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

REAVALIAÇÃO 

1               

2               

3               

TIMED UP AND GO TEST 

AVALIAÇÃO 

1               

2               

3               
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REAVALIAÇÃO 

1               

2               

3               
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4. DISCUSSÃO 

Esse estudo se propôs a investigar os efeitos de um treinamento de equilíbrio 

com Realidade Virtual sobre o equilíbrio postural e a ativação cortical de idosos. A 

partir dos dados obtidos constatou-se que as participantes se beneficiaram com a 

intervenção proposta, já que todas elas apresentaram incrementos positivos aos seus 

resultados nos testes de desempenho físico realizados na reavaliação, se comparados 

com aqueles da avaliação.  

É notório que a RV tem demonstrado ser um recurso capaz de melhorar o 

desequilíbrio postural, aumentar a confiança e reduzir a dependência de idosos. Em um 

ensaio clínico, randomizado, SINGH e colaboradores (2012) apontaram que a 

participação em um programa de exercícios de equilíbrio postural com RV reduziu o 

risco e o medo de quedas de mulheres pós-menopausa, após uma intervenção de seis 

semanas.  

Ensaios clínicos recentes (PARK e Yim, 2016; RENDON et al., 2012; FU et al., 

2015) demonstraram melhoras significativas na redução do risco de quedas, cognição, 

força muscular e equilíbrio postural de idosos residentes na comunidade após a 

realização de treinamentos com realidade virtual. Intervenções terapêuticas que 

busquem melhorar o equilíbrio postural de idosos são, portanto, importantes para que 

estes possam ter um melhor desempenho físico nas atividades de seu dia a dia.  

Estudos tem mostrado que há uma correlação bem estabelecida entre a 

incidência de quedas em idosos e a gravidade do declínio cognitivo que apresentam. 

Além disso, doenças neurológicas como o Acidente Vascular Cerebral, Doença de 

Parkinson e outras que ocorrem tipicamente em idosos, também repercutem no controle 
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postural causando déficits de equilíbrio (AMBROSE, et al., 2013; HERMAN, et al., 

2010 e MUIR et al ., 2012 ). 

Nessa perspectiva, considerar o exercício físico para essa população é 

imprescindível, em especial abordagens que trabalhem além dos componentes 

musculoesqueléticos, aspectos pertinentes ao Sistema Nervoso Central e suas 

adaptações. Em indivíduos adultos e de idade avançada a plasticidade cerebral, que é 

um termo que engloba os diferentes mecanismos de adaptação funcional do Sistema 

Nervoso Central, capazes de minimizar alterações fisiológicas ou patológicas, é menor 

do que em crianças, porém são modificações que podem apresentar-se em qualquer 

idade (BAYON e MARTÍNEZ, 2008). 

A Realidade Virtual induz a integração multissensorial e potencializa a função 

cerebral por se tratar de um ambiente enriquecido com diferentes estímulos sensoriais. 

Isso decorre do fato de dois ou mais estímulos sensoriais coincidentes quanto ao tempo 

e espaço serem detectados mais rapidamente do que um estímulo isolado, pois são 

acoplados em uma única percepção (WRIGHT, 2014). 

Em contrapartida, a RV ainda carece de estudos com uma melhor metodologia 

que busquem comprovar sua eficácia, e apresenta algumas limitações. Apesar de tentar 

simular o ambiente real, a RV não é capaz de reproduzi-lo fielmente e a maioria dos 

dispositivos apresenta certo ―delay‖, que seria o atraso entre as ações do paciente imerso 

com os dispositivos de entrada e a ação do ambiente virtual, interferindo nos estímulos 

que serão apresentados ao paciente. (MOREL, et al 2015)  

Uma revisão sistemática e metanálise publicada em 2014 (BOOTH et al., 2014) 

que buscou investigar a efetividade das intervenções com realidade virtual para 

melhorar o equilíbrio postural em adultos, quando comparadas ao tratamento padrão ou 
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ausência de tratamento, apontou inconsistência notável entre as medidas de desfecho 

utilizadas nos 251 estudos que analisou. Além disso, os autores ressaltaram que os 

resultados dos estudos combinados também não demonstraram diferenças significativas 

entre a utilização da realidade virtual quando comparada a fisioterapia realizada 

tradicionalmente. Dessa forma, eles não recomendam nem refutam o uso da RV no 

lugar da fisioterapia convencional para melhorar o equilíbrio. 

Em nosso estudo, o treinamento de equilíbrio com jogos virtuais demonstrou-se 

eficaz em melhorar o equilíbrio estático, a velocidade da marcha em velocidade habitual 

e a força de membros inferiores, variáveis contempladas pelo SPPB para essas três 

participantes. Vale salientar que apenas uma das três participantes tinha um bom 

desempenho nesses quesitos antes da intervenção e, ao final desta, todas elas 

conseguiram melhorar seu desempenho físico nos testes.  

Essa melhora, porém, não foi acompanhada necessariamente por um melhor 

desempenho, no que se refere às pontuações, nos jogos propostos. Identificou-se que em 

alguns jogos as mesmas conseguiram aumentar suas pontuações e em outros isso não 

ocorreu. Foi possível perceber ainda que ao longo das sessões essas pontuações 

oscilaram e pareceram ser influenciadas pela disposição física e estado emocional das 

participantes no dia da intervenção. 

A análise espectral da ativação cortical das participantes apresentou alguns 

padrões que se repetiram ao comparar os resultados da avaliação com os da reavaliação, 

porém também foi possível identificar algumas variações. Esse achado vem ao encontro 

da nossa hipótese que considerou existir uma modificação no padrão de ativação 

cortical de idosos após serem submetidos a um treinamento de equilíbrio postural com 

RV.  
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Poldrack (2000) refere que o aumento da ativação cortical reflete o recrutamento 

de substratos corticais adicionais para a prática de uma tarefa, enquanto que a 

diminuição da ativação indica que a tarefa pode ser realizada usando poucos recursos 

neuronais. Doyon e Benali (2005) corroboram e acrescentam que, dependendo do tempo 

que a habilidade leva para ser aprendida (rápida – modificações que ocorrem ao longo 

de uma sessão de treinamento única; ou lenta – ganhos desenvolvidos ao longo de 

várias sessões de prática), áreas específicas serão mais ativadas em detrimento de outras 

que terão uma menor ativação. 

Após a intervenção proposta nesse estudo foi possível perceber algumas 

modificações nos padrões apresentados na avaliação inicial. Inicialmente, todas as 

participantes apresentaram um padrão de ativação cortical mais focal e aparentemente 

mais intenso. Na análise do mapeamento da ativação cortical, o hemisfério cerebral 

direito e as áreas frontal e temporal foram as mais ativas, em especial nas frequências de 

beta, alfa e gama.  

Na avaliação por canais, constatou-se que o AF4 e o FC5 foram os que 

apresentaram maior ativação nas diferentes situações às quais os participantes foram 

expostos. Esses canais se relacionam, respectivamente, com as áreas pré-frontal direita, 

responsável por funções executivas como atenção, planejamento, memória de trabalho e 

gerenciamento dos recursos cognitivos/emocionais diante de uma dada tarefa, e com o 

córtex motor primário esquerdo, responsável pela execução dos movimentos. 

Por meio dos dados da reavaliação, constatou-se que o hemisfério cerebral 

direito permaneceu sendo o mais ativo, porém essa ativação passou a ser mais 

distribuída pelas diferentes áreas do córtex, abrangendo inclusive o hemisfério 

esquerdo, e em diferentes bandas de frequência. 
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Uma possível explicação para essa predominância de ativação do hemisfério 

direito estaria no que postula a Teoria de Goldberg (SCHAEFER et al., 2012) que 

afirma que o hemisfério cerebral direito é o responsável pelo processamento de novos 

estímulos, sendo mais ativo no início da aquisição de uma nova habilidade. Isso se 

aplica a esse estudo considerando que os testes aos quais as participantes foram 

submetidas configuram-se como atividades novas, às quais não tinham sido submetidas 

previamente. Com a prática, esse padrão modificou-se e a ativação cortical tornou-se 

mais distribuída, havendo ativação de áreas também no hemisfério esquerdo. 

Corroborando com o presente estudo, outros autores também apontaram um 

papel importante das regiões corticais fronto-centrais durante tarefas que promovem 

instabilidade postural (HULSDUNKER et al., 2015). Estes autores ressaltaram que 

nessas tarefas o Córtex Cingulado Anterior estaria envolvido no monitoramento das 

ações e detecção de sinais relacionado ao erro,  aos quais associaram um maior poder 

espectral de teta, que aumentava consideravelmente quando as tarefas se tornavam mais 

desafiadoras.  

O aumento de Teta no EEG em condições não previstas reflete o aumento do 

esforço para recrutar recursos cerebrais adicionais para cumprir as exigências das 

tarefas posturais (SLOBOUNOV et al., 2014). Semelhante aos achados do nosso estudo, 

Hulsdunker e colaboradores (2015) também  identificaram ativação do Córtex Parietal 

Posterior ao investigar a atividade cortical de Teta durante diferentes variações em 

tarefas de equilíbrio. Essa região desempenha um papel importante no processamento da 

informação sensorial e transformação dos processos sensório-motores. 

As frequências de onda Beta que foram uma das mais ativas nesse estudo estão 

comumente associadas a atividades motoras. Esse ritmo sugere atenção e atividade 
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mental e parece estar relacionado ao movimento, precisamente nas áreas frontais e 

centrais do córtex que estão relacionadas com o planejamento e a execução de 

movimentos voluntários, podendo ser influenciada por exercício (MACHADO et al., 

2014).  

Já as ondas Gama apresentam relações restritas com funções executivas como 

atenção, memória e planejamento motor. O aumento de ondas Gama em um indivíduo o 

torna mais atento, pois durante a programação motora ocorre um aumento significativo 

na atividade de 40 Hz sobre o hemisfério contralateral (SLOUBONOV et al., 2000). 

Segundo Varghese e colaboradores (2015), na posição de pé com os olhos 

abertos há uma maior ativação no Córtex Visual Direito que se localiza no Lobo 

Occiptal, e ao fechá-los uma maior ativação do Córtex Pré-frontal. Em nosso estudo 

isso não foi identificado. Entretanto, notou-se que ao permanecer em bipedestação em 

superfície estável com os olhos abertos a área frontal foi a mais ativada e, ao fechá-los, 

outras áreas também passaram a ser ativadas, em especial as áreas temporal e parietal no 

hemisfério esquerdo. Além disso, os autores referem que nessa posição ocorre um 

amento no ritmo e poder de Beta e Gama nas áreas centro-parietais, fato este que pôde 

ser observado em algumas situações dos nossos achados. 

O autor acrescenta que há envolvimento cortical no controle do equilíbrio 

postural mesmo em posturas tranquilas, sem perturbações e que a atividade cortical 

aumenta em amplitude quando o desafio postural aumenta. Nesse estudo, pode-se notar 

que ao se retirar a aferência visual, independentemente do tipo de superfície utilizada, a 

ativação cortical tornava-se mais distribuída envolvendo mais áreas do córtex cerebral. 

Essa parece ser uma possível justificativa para esse aumento de áreas ativadas já que 
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permanecer imóvel com os olhos fechados é uma tarefa mais desafiadora do que 

permanecer em bipedestação com os olhos abertos. 

Ao executar o Timed Up and Go Test, condição que exigia que a participante 

levantasse de uma cadeira, percorresse um percurso de três metros e retornasse a 

posição inicial, notamos uma ativação mais difusa, envolvendo diferentes áreas do 

córtex, sendo que o Córtex Motor Primário, regiões temporais e parietais foram as mais 

ativas.  

Em consonância com o nosso achado, Drew e Marigold (2015) citam que o 

Córtex Parietal Posterior e o Córtex Motor possuem importantes contribuições durante a 

locomoção. O Córtex Parietal Posterior contribui para o planejamento da locomoção por 

fornecer uma estimativa da posição do indivíduo em relação aos obstáculos em seu 

caminho, enquanto que o Córtex Motor contribui, principalmente,  para a execução de 

alterações da marcha através da modulação da atividade de grupos musculares 

sinergistas diferentes vezes durante o ciclo da marcha. 

Na análise de canais da reavaliação, houve uma modificação na amplitude da 

ativação em que se observou uma diminuição em áreas que tiveram maior ativação 

durante a avaliação, e um aumento de amplitude em outras áreas pouco ativas 

anteriormente à intervenção. 

Ao se estabelecer essa comparação notou-se que após a intervenção áreas 

parietais bilaterais passaram a estar mais ativas do que na avaliação. Além disso, por 

meio da análise dos canais verificou-se que canais como o F3, F7, F4, F8, FC5 e FC6, 

P7 e P8 que não foram muito ativados durante a avaliação, passaram a ter maior 

ativação na reavaliação. 
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Esses achados são importantes e vão ao encontro da literatura (DAYAN e 

COHEN, 2011) que afirma que com a aprendizagem lenta de habilidades motoras 

(aquela que ocorre com a prática de várias sessões da tarefa) há um aumento na ativação 

da área motora suplementar, que no Emotiv Epoc
®
 corresponde aos canais F3 e F7 

(hemisfério esquerdo) e F4 e F8 (hemisfério D); do córtex motor primário, que 

corresponde aos canais FC5 (hemisfério esquerdo) e FC6 (hemisfério direito); e do 

córtex somatossensorial primário, referente aos canais P7 (hemisfério esquerdo) e P8 

(hemisfério direito).  

Diante disso, é possível sugerir que as participantes aprenderam a executar os 

testes da avaliação após terem sido treinadas, o que repercutiu em um melhor resultado 

no desempenho destes e, consequentemente, maior escore no SPPB, teste que avaliou o 

equilíbrio. Isso pode ter decorrido do fato de os jogos escolhidos terem sido 

selecionados considerando suas demandas motoras, que foram específicas para o 

treinamento de equilíbrio das participantes, sendo estes consoantes com as situações nas 

quais elas foram avaliadas. 

O aprendizado que emerge como resultado do treinamento muitas vezes é 

bastante específico para os estímulos, contexto e tarefa treinados. Nesse sentido, o 

videogame aumenta a capacidade de extrair padrões ou regularidades no ambiente; 

desenvolve a capacidade de explorar informações relevantes para a tarefa de forma mais 

eficiente enquanto suprime informações irrelevantes (BAVELIER, 2012).  

No que concerne à aprendizagem decorrente do treinamento com RV, esta 

também pode ser guiada pela ativação de neurônios espelho e pela prática 

observacional, concomitantemente, por ativar estruturas importantes e correspondentes 

ao movimento executado como o Córtex Pré-Motor, Área Motora Suplementar, Lobo 
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Parietal Inferior, Giro Cingulado e Cerebelo (WULF et al. 2009), aumentando 

significativamente a plasticidade. 

Argumenta-se ainda que ao utilizar o feedback visual da RV a estrutura do 

cérebro possa ser melhorada por aumentar a interconexão de áreas distribuídas, 

proporcionando assim um sinal potente para a reorganização dos circuitos sensório-

motores. (MAO et al., 2014). 

Há evidências, portanto, de que os processos corticais também influenciam 

aspectos da reabilitação musculoesquelética. No entanto, a abordagem atual que 

fisioterapeutas usam rotineiramente para prescrição de exercício é influenciada 

principalmente por protocolos de exercícios investigados em ensaios clínicos com 

pouco foco em processos centrais do cérebro associados com a neuroplasticidade. 

(MACEDO et al., 2009; BYSTROM et al., 2013). 

É importante destacar que o conhecimento de como terapias físicas utilizadas em 

reabilitação pode influenciar o Sistema Nervoso Central é escasso, porém de 

fundamental importância para guiar intervenções terapêuticas, em especial de idosos 

que passam  por alterações fisiológicas típicas desse sistema, além daqueles que sofrem 

de patologias neurológicas especificas. 

4.1 Limitações e perspectivas futuras 

Esse estudo possui limitações por dispor de um número reduzido de 

participantes, a presença de artefatos em algumas situações da análise da ativação 

cortical e a necessidade de aprimoramento dessa análise por meio de softwares 

específicos para esse fim. 
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Sugerimos a realização de novos estudos que busquem investigar o 

comportamento da ativação cortical de idosos saudáveis em outros tipos de situações e 

durante e/ou após diferentes intervenções terapêuticas, inclusive daqueles que possuem 

patologias neurológicas específicas, a fim de averiguar as diferenças entre estes e 

indivíduos saudáveis. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante das discussões acerca dos resultados, considerando o objetivo do estudo 

que foi analisar os efeitos de um treinamento de equilíbrio com Realidade Virtual 

sobre o equilíbrio postural e a ativação cortical de idosos, conclui-se que a RV foi 

capaz de fornecer incrementos positivos ao equilíbrio postural das idosas participantes 

e induziu  modificações corticais favoráveis à aprendizagem  motora, mediante a 

prática orientada e direcionada a objetivos específicos. 

Tais achados referem-se às mudanças observadas após a intervenção realizada. 

Antes da intervenção, verificou-se uma maior ativação do hemisfério direito, 

principalmente das áreas frontal e temporal, nas frequências de 22 e 40 Hz. Após a 

intervenção, além da ativação dessas áreas, regiões parietais posteriores passaram a  

estar mais ativas e aquelas predominantemente ativadas na avaliação inicial (lobos 

frontal e temporal) tiveram uma redução de sua ativação. Isso implicou em uma 

ativação cortical menos intensa e mais distribuída no córtex cerebral. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Efeitos de um treinamento 

de equilíbrio com Realidade Virtual sobre o equilíbrio e ativação cortical de 

idosos” que tem como pesquisador responsável Monalise Dantas Soares. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.   

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos da utilização do videogame Nintendo
®

 

Wii Fit Plus, como recurso de tratamento no equilíbrio de idosos, considerando que é 

comum que estes indivíduos apresentem alterações no equilíbrio a medida em que 

envelhecem, o que pode trazer dificuldades para andar e realizar atividades do dia a dia. 

Sendo assim, é importante que se busque o desenvolvimento de novas formas de 

tratamento que trabalhem o aspecto físico associado à sua motivação ao realizar o 

tratamento.  

Decidimos fazer esse estudo pois o envelhecimento populacional é crescente e, 

junto com ele, é comum observarmos alterações no equilíbrio que prejudicam a 

realização de atividades no dia a dia e geram riscos de quedas, sendo necessária então a 

realização de tratamento fisioterapêutico a fim de melhorar essas características. Diante 

disso, existem diversos tipos de tratamento, dentre esses a terapia baseada em RV, a 

qual necessita de mais estudos que objetivem comprovar sua eficácia.  

Caso você decida participar, você será submetido (a) aos seguintes 

procedimentos: inicialmente será feita uma avaliação onde você será questionado sobre 

dados pessoais (nome, data de nascimento, telefone, sexo), dados sócio demográficos 

(estado civil, escolaridade e profissão), antecedentes patológicos (doenças que já 

possua); medição de sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória) e 

avaliação física realizada pelo fisioterapeuta. 
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Em seguida será feita a aplicação de três testes, em que o primeiro irá avaliar 

algumas funções como a atenção, raciocínio e memória; o segundo será para investigar 

como está o seu equilíbrio, a velocidade da marcha e a força de suas pernas e o terceiro 

irá avaliar como está o seu desempenho em funções que você realiza em seu dia a dia.  

Além destes, você será avaliado através de uma plataforma que irá medir como 

está o seu equilíbrio e irá utilizar um dispositivo em sua cabeça que irá mostrar como se 

comporta a atividade elétrica do seu cérebro durante o teste. 

Feita esta avaliação você será submetido a um treinamento com o videogame 

Nintendo
®
 Wii Fit Plus, a partir de jogos que trabalham o equilíbrio, no qual você será 

posicionado em pé sobre uma plataforma em frente a uma TV onde serão transmitidos 

os jogos.  

Durante a realização dos procedimentos citados acima a previsão de riscos é 

mínima, porém, apesar de não serem frequentes, existe a possibilidade de desequilíbrio, 

cansaço e alteração de sinais vitais durante a intervenção, sendo estes minimizados pelo 

acompanhamento individual por um dos pesquisadores, pausas entre os exercícios para 

descanso e questionamentos diretos a você sobre seu estado. Você terá os seguintes 

benefícios ao participar da pesquisa: oportunidade de conhecer e participar de 

tratamentos fisioterapêuticos de uma forma mais atrativa, possibilitando benefícios 

quanto ao equilíbrio e consequentemente, melhora na realização das atividades do seu 

dia a dia.   

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo serviço de Fisioterapia do 

Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Monalise Dantas Soares, cujo número de telefone é (84) 9610-0395. 

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. 
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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 Monalise Dantas Soares. 

 

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 Efeitos de um programa de treinamento baseado em 

realidade virtual sobre o equilíbrio e ativação cortical de idosos, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal ______/______/______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo ―Efeitos de um treinamento de 

equilíbrio com Realidade Virtual sobre o equilíbrio e ativação cortical de idosos” 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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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 ______/______/______. 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

APÊNDICE B – Ficha de avaliação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________________  

Data de nascimento:_________________                               Sexo: (  ) F (  )M    

Data de avaliação___________________  Telefone:____________________     

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Escolaridade:___________________________________________________  

Estado Civil: (  ) solteiro  (  ) casado  (  ) divorciado  (  ) viúvo    
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Profissão:______________________________________________________    

Antecedentes Patológicos:__________________________________________   

Medicação em uso:________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Sinais vitais:  Pressão Arterial_______________________________________ 

  Frequência Cardíaca___________________________________ 

                       Frequência Respiratória_________________________________ 

EXAME FÍSICO _________________________________________________-

_______________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (BRUCKI, et. al. 2003)   

Nome: ______________________________________Data: ____/_____/____  

Examinador: _________________________________ 

 

Funções cognitivas Pontos Escores 

Orientação temporal     1. Qual é o(a)        Dia? 

                                                                      Mês? 

                                                                      Ano? 

                                                                      Dia da semana? 

                                                                      Hora? 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Orientação espacial       2. Onde estamos   Local (cômodo)?  

                                                                        Local (prédio)? 

                                                                        Bairro ou rua próxima? 

                                                                        Cidade? 

                                                                        Estado?                                                                         

1 

1 

1 

1 

1 

 

Memória imediata      

3. Eu vou dizer 3 palavras (carro, vaso e tijolo) e você irá repeti-las a 

seguir. Dê um ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1ª vez, 

embora possa repeti-las até 3 vezes para aprendizado, se houver erros. Use 

palavras não relacionadas. 

 

3 

 

Cálculo      

4. Subtração de setes seriadamente. Considere um ponto para cada 

resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se 

o examinado espontaneamente se auto-corrigir. 

 

5 

 

Evocação das palavras 5. Pergunte quais as palavras que o sujeito acabara 

de repetir. 1 ponto para cada.  

 

3 

 

Linguagem        
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6. Aponte para um lápis e um relógio. Nomeie os objetos mostrados. 

7. Faça o paciente repetir ―Nem aqui, nem ali, nem lá‖. 

8. Faça o paciente seguir um comando de três estágios: ―Pegue este papel 

com a mão direita. Dobre-o ao meio. Coloque-o papel no chão‖. 

9. Mostre a frase - FECHE OS OLHOS – e faça ele obedecer o comando. 

10. Faça o paciente escrever uma frase de sua própria autoria (Deve se 

compreender o significado. Ignore erros de ortografia ao marcar o ponto). 

2 

1 

3 

1 

1 

Capacidade construtiva visual   

11. Faça o paciente copiar o desenho o melhor possível. Estabeleça um 

ponto se houver 2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando 

uma figura de quatro lados ou com dois ângulos. 

 

 

1 

 

Total 30  
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ANEXO B – Short Physical Performance Battery (SPPB) (NAKANO, 2007) 
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ANEXO C – Medida de Independência Funcional (MIF motora) (RIBERTO, et al., 2004) 

    

Nome: _________________________________     Data da Avaliação:__/__/__  

 

Medida de Independência Funcional – MIF 

 

  

   

    N 

     Í 

    V 

    E 

    I 

    S 

 

7 – Independência completa (com segurança, em tempo 

normal) 

6 – Independência modificada (ajuda técnica) 

 

Sem 

Ajuda 

Dependência modificada 

5 – Supervisão 

4 – Ajuda mínima (indivíduo ≥ 75%) 

3 – Ajuda (indivíduo ≥ 50%) 

2 – Ajuda máxima (indivíduo ≥ 25%) 

1 – Ajuda total (indivíduo = 0%) 

 

 

 

Ajuda 

Itens 

Autocuidados  

A- Alimentação  

B- Higiene pessoal  

C- Banho (banhar o corpo)  

D- Vestir metade superior  

E- Vestir metade inferior  

F- Utilização do vaso sanitário  

Controle de esfíncteres  

G- Controle da diurese  

H- Controle da defecação  

Mobilidade  

Transferências  

I- Leito, cadeira, cadeira de rodas  
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J- Vaso sanitário  

K- Banheira, chuveiro  

Locomoção  

L- Marcha / Cadeira de rodas  

M- Escadas  

Total  

Nota: Não deixe nenhum item em branco; se não for possível de ser testado, marque 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


