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Abstract 1
ACERTOS E PERDAS EM TAREFA VIRTUAL PARA MEMBROS INFERIORES 

ASSOCIADA À ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA EM 
PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON

Flavia Datte Rodrigues1, Joyce Alves de Lima1, Amanda Orasmo Simcsik1, Aldrin Lucas Bethiol1, Rodrigo 
Daminello Raimundo2, Margarete de Jesus Carvalho2, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,3

1Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP; 

2Centro Universitário Saúde ABC. Fundação do ABC – FUABC, Santo André, SP

3Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.

Correspondência para: Flavia Datte Rodrigues - flavia.datte12@gmail.com

Introdução: A utilização de tarefas de realidade virtual que analisam a capacidade perceptual-
motora do participante, associadas à Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 
(ETCC), na avaliação do desempenho motor de indivíduos com Doença de Parkinson (DP), é 
algo recente, e evidências científicas de sua real eficiência precisam ser avaliadas. Objetivo: 
Analisar perdas, acertos e antecipações de movimentos de membros inferiores (MMII) 
durante o jogo MoveHero associado à ETCC em pacientes com DP. Método: Participaram 
deste estudo 14 indivíduos de ambos sexos, em atendimento regular no ambulatório de 
Neurologia da FMABC, classificados nos estádios 1 a 3 da escala de Hoehn & Yahr. Foram 
divididos em 2 grupos com 7 participantes cada, sendo que um recebeu ETCC de forma 
ativa (GA) com intensidade de 2 mA por 20 minutos, e o outro recebeu estimulação Sham 
(GS) - placebo.  Simultaneamente, os participantes, em pé, iniciaram os movimentos de 
membros inferiores durante o jogo MoveHero; que consiste em bolas que caem em 4 colunas 
imaginárias (2 esquerda e 2 direita) na tela do computador, no ritmo de uma música, com 
duração de 4 minutos. Como variáveis dependentes, para o “MoveHero” foram consideradas 
a quantidade de acertos, perdas e antecipações ao alvo. As tentativas de acerto em cada 
posição (Esquerda e Direita) no MoveHero foram divididas por dois (total / 2), sendo assim 
transformadas em dois blocos de tentativas para avaliar se houve melhora das tentativas 
iniciais para as finais da jogada. Foi realizada Análise Múltipla de Variâncias (MANOVA) para 
comparação entre grupos (GA e GS), com medidas repetidas para o fator “Blocos” e “Posição 
da bola” (Direita e Esquerda). Resultados: Os participantes do estudo no GA apresentaram 
idade 63,7±10,2 anos e GS 66,3±10,7 anos, pontuação Mini Exame do Estado Mental GA 
25,3±3,0 e GS 25,7±6,0, Mini Best Test GA 24,7±4,0 e GS 24,0±3,3. Foram encontrados 
efeitos para Grupos nos Acertos [F1, 12= 14,9; p= 0,002, ηp2= 0,56] e efeito marginalmente 
significante para Antecipações [F1, 12= 3,58; p= 0,083, ηp2= 0,23] sem efeitos ou interações 
para Perdas, com relação a Grupos, Blocos ou Posição da bola. Este resultado mostra que 
o GS apresentou um maior número de Acertos (34) do que o GA (13), assim como um maior 
número de Antecipações (GS: 13, GA: 5). Conclusão: O Grupo Sham (estimulação placebo) 
apresentou maior número de acertos e antecipações; evidenciando que ETCC associada ao 
jogo MoveHero não foi efetiva no desempenho motor de MMII dos pacientes com DP.

Palavras-chave: terapia de exposição à realidade virtual, estimulação transcraniana por 
corrente contínua, doença de parkinson, destreza motora.
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Abstract 2
ACURÁCIA E PRECISÃO DE MOVIMENTO DE MEMBROS SUPERIORES DE 

INDIVÍDUOS APÓS AVE
Gabriela Araújo Caldeira¹, Íbis Ariana Peña de Moraes2, Talita Dias da Silva4, Deborah Cristina Gonçalves 
Luiz Fernani4,5, Carlos Bandeira de Mello Monteiro5, Maria Tereza Artero Prado Dantas4 & Marcelo Massa5

1Mestranda em Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo  
(EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

2Doutoranda em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP – São Paulo, Brasil.

3Docente do Programa de Pós- Graduação em Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo, 
Brasil.

4Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) – Presidente Prudente (SP), Brasil.

5Docente de Pós-Graduação no programa de Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

Correspondência para: Gabriela Araújo Caldeira - gabrielaaraujo@usp.br

Introdução: A hemiparesia é um dos principais comprometimentos do Acidente Vascular 
Encefálico (AVE), com a Realidade Virtual apresentando papel importante como método de 
tratamento, e apresentando inovações com protocolos de avaliação. Objetivo: Verificar o tempo 
de reação de movimento dos membros superiores (MMSS) em pacientes com hemiparesia 
após AVE. Método: Estudo transversal (CAAE: 63123116.7.0000.5515), composto por 14 
indivíduos, com média de idade de 60,33±14,5 anos, sendo oito com hemiparesia a esquerda 
e seis à direita. Para avaliação do tempo de reação de movimento foi utilizado o software 
Movehero, o qual apresenta quatro esferas que emergem da parte superior da tela do 
computador e vão em direção a alvos fixos na parte inferior. O protocolo é composto por quatro 
músicas de dois minutos e 30 segundos em que o participante deve interceptar as esferas que 
descem no exato momento que tocarem o alvo. Para análise dos dados foram considerados o 
erro absoluto (EA) relacionado a acurácia e o erro variável (EV) relacionado a precisão, todos 
mensurados em milissegundos (ms). As variáveis dependentes (EA e EV) foram submetidas 
ao teste de ANOVA one-way. Resultados: Não houve diferença significativa na análise do 
EA e do EV entre os MMSS, sendo que no EA, o tempo de reação do movimento do membro 
superior direito foi de 372,31±12,09ms em comparação ao esquerdo 367,54±12,26 ms. E, no 
EV, este tempo foi de 330,68±29,47ms no membro superior direito e de 342,30±13,67ms no 
membro superior esquerdo. Conclusão: Independente do lado acometido pelo AVE, esses 
indivíduos apresentaram desempenhos similares quanto á acurácia e precisão de movimento, 
fato que sugere que mesmo um hemilado sendo visivelmente mais acometido, a extensão dos 
danos pode ser bilateral. Deste modo, a reabilitação de indivíduos após AVE, deve abordar 
atividades com ambos os MMSS, enfatizando a importância de softwares avaliativos, para 
detecção e tratamento dessas alterações de forma precoce.

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, atividade motora, realidade virtual.
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Abstract 3
ACURÁCIA E PRECISÃO EM TAREFA VIRTUAL PARA MEMBROS SUPERIORES 

ASSOCIADA À ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTINUA EM 
PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON

Amanda Orasmo Simcsik1, Aldrin Lucas Bethiol1, Flavia Datte Rodrigues1, Joyce Alves de Lima1,Tânia 
Brusque Crocetta2,3, Rodrigo Daminello Raimundo3, Margarete de Jesus Carvalho3, Talita Dias da Silva4, 
Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,5

1Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP;

2Universidade do Estado de Santa Catarina;

3Centro Universitário Saúde ABC. Santo André, SP, Brasil.

4Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

5Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.

Correspondência para: Amanda Orasmo Simcsik - amanda.simcsik11@gmail.com

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico progressivo. Nos últimos 
anos, métodos de intervenção baseados na realidade virtual foram introduzidos a terapias e 
podem ser associados à Eletroestimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) que 
promove a modulação de atividade cerebral alterando sutilmente a excitabilidade da membrana 
neuronal, e sua aplicação prolongada e contínua pode resultar em modificação plástica e 
modular o sistema dopaminérgico. Objetivo: Analisar a acurácia e precisão nos membros 
superiores (MMSS) em pacientes com DP quando submetidos à tarefa virtual associada 
à ETCC. Método: Participaram do estudo pessoas com DP capazes de manter-se em pé 
sem auxílio. Em uma única sessão, os participantes jogavam o jogo MoveHero utilizando 
os MMSS, associado ao ETCC, podendo ser ativo (GA) ou sham (GS). Como variáveis 
dependentes, para o “MoveHero” foram consideradas as medidas de erro em milissegundos 
(EA) que demonstra a acurácia de movimento; e Variável (EV) que identifica a precisão do 
movimento. As tentativas de acerto em cada posição (Esquerda e Direita) no MoveHero foram 
divididas por dois (total / 2), sendo assim transformadas em dois blocos de tentativas para 
avaliar se houve melhora das tentativas iniciais para as finais da jogada. Foi realizada Análise 
Múltipla de Variâncias (MANOVA) para comparação entre grupos (GA e GS), com medidas 
repetidas para o fator “Blocos” e “Posição da bola” (Direita e Esquerda). Resultados: Foram 
avaliadas 14 pessoas, 7 em cada grupo. Para o EA, houve efeitos significativos para Blocos 
e Grupos, sem interações entre estas variáveis e Posição da bola. Este resultado aponta 
que houve melhora do primeiro para o segundo bloco em ambos os grupos. Além disto, o 
grupo Ativo apresentou menor EA do que o grupo Sham. Com relação ao EV, resultados 
similares ao EA foram encontrados. Houve efeito significativo para Blocos e Grupos. Desta 
forma, ambos grupos diminuiram o EV do primeiro (507,2 ms) para o último bloco (417,1 ms) 
de tentativa, assim como houve menor EV no grupo Ativo em comparação com o grupo Sham. 
Conclusão: Todos os participantes apresentaram melhora do desempenho durante a prática 
na tarefa, porém os participantes que foram submetidos à ETCC ativa apresentaram melhor 
desempenho observado pelo menor valor de erros (absoluto e variável).

Palavras-chave: terapia de exposição à realidade virtual, estimulação transcraniana por 
corrente contínua, doença de parkinson, destreza motora. 
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Abstract 4
ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO MOTOR EM PESSOAS COM PARALISIA 

CEREBRAL POR MEIO DE TAREFA VIRTUAL
Fabiana Paula Almeida Martins1,3, Ednan Souza da Silva1, Marcos Jônatas Fernandes Lima de Melo1, 
Tânia Brusque Crocetta2,3, Talita Dias da Silva4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro5

1Centro Universitário Uninorte, Rio Branco, Brasil; 

2Universidade do Estado de Santa Catarina; 

3Departamento de Escrita Cientifica Faculdade de Medicina do ABC; 

4Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

5Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Correspondência para: Fabiana Paula Almeida Martins fabianapamartins@gmail.com

Introdução: A Realidade Virtual surge como tendência para diversificar os protocolos 
convencionais de reabilitação de indivíduos com Paralisia Cerebral, sendo uma ferramenta 
complementar que agrega um fator lúdico, uma melhor interação e comprometimento do 
indivíduo com a tarefa. Objetivo: Avaliar o Desempenho Motor no Tempo de Reação em 
tarefa virtual de indivíduos com Paralisia Cerebral hemiparéticos espásticos. Método: Foi 
realizado um estudo transversal com 39 indivíduos, sendo estes, 19 com Paralisia Cerebral 
hemiparética espástica e 20 indivíduos com Desenvolvimento Típico, pareados por idade e 
sexo. Ambos foram submetidos a um protocolo de Realidade Virtual de Tempo de Reação 
Simples e Fadiga, seguido por uma tarefa de timing coincidente sem contato físico (toque 
virtual – MoveHero) e em sequência repetiram a tarefa de tempo de Reação Simples e Fadiga. 
Os grupos de Desenvolvimento Típico e de Paralisia Cerebral, alternaram o início da tarefa 
virtual (tempo de reação simples e fadiga), de modo aleatório, iniciando ora com o membro 
dominante ora com o membro não dominante. Resultados: Os resultados evidenciaram uma 
melhora significativa do Tempo de Reação simples e fadiga entre grupos, Paralisia Cerebral e 
desenvolvimento típico, após serem submetidos a uma tarefa virtual sem contato físico com o 
p<0,05 do pré para o pós-teste. Quando os indivíduos iniciaram a tarefa pelo lado dominante 
(não parético) houve uma melhora significativa do Desempenho Motor do lado parético (não 
dominante), observados no Tempo de Reação simples pré-teste p= 0,008 e pós-teste p= 
0,006, fadiga inicial pré-teste p= 0,002 e pós- teste p= 0,004, fadiga final pré-teste p=0,005 e 
pós-teste p= 0,010. Conclusão: Os indivíduos com paralisia cerebral apresentaram melhora 
do desempenho motor evidenciado no tempo de reação simples e fadiga após a prática de 
uma tarefa virtual sem contato físico (toque virtual), além de concluir com os achados que ao 
comparar os grupos de indivíduos no pré e pós-teste, quando a tarefa foi iniciada pelo lado 
dominante (não parético) foi observado uma melhora significativa no tempo de reação do lado 
parético (não dominante).

Palavras-chave: paralisia cerebral, realidade virtual, desempenho motor, tempo de reação.
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Abstract 5
ANÁLISE DA APRENDIZAGEM MOTORA APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

EM UMA TAREFA COMPUTACIONAL DE ZONA DE ALCANCE
Aline Sanchez Ferrari1, Íbis Ariana Peña de Moraes2, Talita Dias da Silva3, Deborah Cristina Gonçalves Luiz 
Fernani4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro5, Maria Tereza Artero Prado Dantas4 & Fernando Henrique 
Magalhães5

1 Mestranda em Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

2 Doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP

3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Medicina da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP – São Paulo, 
Brasil.

4 Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) - Presidente Prudente (SP), Brasil.

5 Docente de Pós Graduação no programa de Ciências da Atividade Física (EACH/USP)

Correspondência para: Aline Sanchez Ferrari - aline-ferrari@live.com

Introdução: O Acidente vascular encefálico (AVE) causa comprometimentos motores e 
sensitivos, que podem desencadear prejuízo no desempenho de tarefas e a aprendizagem 
motora. Objetivo: Analisar a aprendizagem motora de indivíduos pós AVE, por meio de uma 
tarefa computacional com diferentes interfaces. Método: Um ensaio clínico transversal (CAAE: 
63123116.7.0000.5515), com 10 indivíduos (3 do sexo feminino e 7 do masculino) com sequela 
de AVE com média de idade de 48,9±15,16 anos. Foi utilizado o software computacional 
Challange, onde na tela do computador havia 126 bolhas em 3D e o objetivo principal era 
estourar o maior número de bolhas em 10 segundos, criando uma “zona de alcance” de 
movimento. A amostra foi dividida em: Grupo A (GA; n=4) que realizaram a Aquisição e Retenção 
com a interface virtual (Kinect®), e a Transferência com a real (Touch Screen); Grupo B (GB; 
n=6) executou com a interface real (Touch Screen) a Aquisição e Retenção; e com a virtual 
(Kinect®) a Transferência. Os resultados foram analisados pelo software Spss 26.0, com o 
teste MANOVA. Resultados: Na Aquisição houve melhora na quantidade de bolhas atingidas 
da primeira (14,70±3,68 bolhas) pra última tentativa (58,16±4,35 bolhas) em ambas interfaces 
(p<0,001), também houve diferença entre interfaces (Virtual=22,37±4,66; Real=50,50±3,8 
bolhas) (p=0.002). Na Retenção a diferença entre interfaces se manteve presente 
(Virtual=37,37±6,30; Real=59,87±6,30 bolhas) (p=0,006), sem diferença entre blocos da última 
tentativa da Aquisição com a Retenção. Já na Transferência houve redução significativa entre 
blocos apenas no GB (Aquisição=80,75±7,46; Transferência=39,0±11,59 bolhas) (p=0,031), 
no GA não houve diferença significativa (Aquisição=33,0±7,46; Transferência=41,75±11,59 
bolhas). Conclusão: Os indivíduos que realizaram a Aquisição e a Retenção com a interface 
virtual, apresentaram desempenho inferior nestas fases comparado aqueles que executaram 
a interface real, porém, mantiveram o desempenho durante a Transferência. Já os que 
executaram a Aquisição e a Retenção com a interface real, melhoraram o desempenho de 
uma fase para outra, porém pioraram na Transferência (virtual). Portanto, os indivíduos com 
sequela de AVE apresentaram desempenho inferior com o uso da interface virtual (Kinect®), 
fato que pode ser decorrente da exigência do controle e execução do movimento. 

Palavras-chave: acidente vascular encefálico, realidade virtual, atividade motora, interface 
usuário-computador.
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Abstract 6
ANÁLISE DA PERFORMANCE MOTORA EM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL 

POR MEIO DE TAREFA VIRTUAL 
Fabiana Paula Almeida Martins1,2, Kletey Mendes Da Silva2, Sávio Cunha Dos Santos2, Clarissa Cardoso Ribeiro 
Ramos2, Tânia Brusque Crocetta1,3, Talita Dias da Silva4, Thaís Massetti5, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,5.
1Departamento de Escrita Científica – Faculdade de Medicina ABC, Santo André, Brasil.

2Centro Universitário Uninorte, Rio Branco, Brasil.

3Universidade do Estado de Santa Catarina

4Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP;

5Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.

Correspondência para: Fabiana Paula Almeida Martins - fabianapamartins@gmail.com

Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é uma desordem neurológica de caráter não evolutivo, 
que ocasiona distúrbios no desenvolvimento neuromotor da criança. Atualmente as inovações 
tecnológicas como a Realidade Virtual (RV) vem se destacando na reabilitação de indivíduos 
com disfunções motoras, favorecendo à melhora do desempenho motor. Objetivo: Avaliar a 
performance motora de pessoas com PC hemiparético espástico por meio da Tarefa Virtual 
não imersiva, assim como compará-las com os indivíduos com desenvolvimento típico (DT). 
Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 18 indivíduos entre seis e dezenove 
anos de idade, sendo 09 com diagnóstico clínico de PC apresentando comprometimento 
funcional do tipo hemiparético espástico e 09 indivíduos com DT. Submetidos a um protocolo 
de tarefa virtual (MoveHero). O protocolo de ação consistiu em interceptar as esferas que caiam 
na tela do computador em direção a alvos fixos alocados em quatro posições, a interceptação 
era realizada por meio de um toque virtual gerado pelo avatar do participante, por um tempo 
de 10 minutos. Na análise estatística foi considerado medidas de erro constante, variável e 
absoluto. Resultados: Os dados avaliados do desempenho no MoveHero não apresentaram 
significância estatística, devido ao tamanho da amostra (ηp2<0.06). Entretanto foi possível 
observar tendência significante de melhora do desempenho motor da primeira para a segunda 
prática da tarefa em realidade virtual. Conclusão: O estudo evidenciou que ambos os grupos 
melhoraram a performance motora durante a prática do MoveHero, destacando um efeito 
positivo da intervenção de RV em pessoas com PC. 

Palavras-chave: paralisia cerebral, performance motora e realidade virtual.
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Abstract 7
ANÁLISE DE VELOCIDADE E ACURÁCIA DO MOVIMENTO DE CRIANÇAS 

EUTRÓFICAS E COM EXCESSO DE PESO COM SÍNDROME DE DOWN 
Andreza Dias de Almeida1, Camila Aparecida Senna e Silva2, Daniela de Araújo Lima2, Maria Helena 
Santos Tezza2, Maria Tereza Artero Prado Dantas3, Carlos Bandeira Monteiro de Mello4 & Deborah Cristina 
Gonçalves Luiz Fernani3

1 Mestranda em Ciências da Atividade Física (EACH/USP) - São Paulo, Brasil.

2 Graduanda em Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) - Presidente Prudente (SP), Brasil.

3 Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) - Presidente Prudente (SP), Brasil.

4 Docente de Pós-Graduação no Programa de Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) - São Paulo, Brasil.

Correspondência para: Andreza Dias de Almeida - andrezadfisio@hotmail.com

Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética conhecida como trissomia do 
cromossomo 21, caracterizada por alterações físicas, cognitivas, atrasos no desenvolvimento 
motor e frequente excesso de peso, que associado ao sedentarismo trazem prejuízos ainda 
maiores nas habilidades motoras. Objetivo: Analisar a velocidade e a acurácia do movimento 
de crianças com SD eutróficas e com excesso de peso. Método: Estudo transversal (CAAE: 
99767318.4.0000.5515), no qual foram avaliadas 9 crianças com média de idade 12,43±3,84 
anos (5 meninas e 4 meninos) com diagnóstico de SD. Os indivíduos foram divididos em dois 
grupos de acordo com a classificação do IMC/idade pelo Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, sendo estes: Grupo Excesso de peso (GEP) (n=6; IMC/Idade=25,21±5,88 Kg/m²) 
composto por indivíduos com sobrepeso e obesidade, e Grupo Normopeso (GNP) (n=3; IMC/
Idade=17,06±4,11 Kg/m²) formado por crianças eutróficas. Para avaliação do controle motor 
foi utilizado o software Fitts Reciprocal Aiming Task v.1.0 (Horizontal), no qual o indivíduo 
deveria clicar com o mouse alternadamente e o mais rápido possível em duas barras paralelas, 
que se modificavam de acordo com o índice de dificuldade (ID), durante o período de 10 
segundos em 3 tentativas. Foram aplicados os índices de dificuldade: ID2 com barras largas 
e próximas; ID4a com barras afastadas e medianas; ID4b com barras finas e próximas; ID6 
com barras finas e afastadas, sendo registrado o tempo/total de toques em cada tentativa. A 
análise dos dados foi apresentada de forma descritiva com valores de média e desvio padrão. 
Resultados: O GEP apresentou média de tempo maior que o GNP em todos os índices 
de dificuldade (GEP: ID2=4,51±0,28 segundos, ID4a=4,81±0,52 segundos, ID4b=5,12±0,52 
segundos e ID6= 4,73± 1,17 segundos; GNP: ID2=2,48±0,22 segundos, ID4a=3,40±0,53 
segundos, ID4b=3,18±0,40 segundos e ID6= 3,79±0,09 segundos). Conclusão: O grupo com 
excesso de peso apresentou desempenho inferior na execução da tarefa, comparado aos 
normopesos, fato que demonstra a tendência de comprometimento do controle motor com 
foco na acurácia do movimento. Portanto, conclui-se que crianças com SD e excesso de 
peso podem apresentar prejuízos no controle motor, o que dificulta e aumenta o tempo na 
realização de habilidades motoras. No entanto, estudos com amostras maiores devem ser 
realizados para que medidas de intervenção e prevenção a esta população sejam adotadas. 

Palavras-chave:  Síndrome de down, destreza motora, aprendizagem.
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Abstract 8
ANÁLISE DO CONTROLE MOTOR DO MEMBRO SUPERIOR DOMINANTE APÓS 

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

Aline Sanchez Ferrari1, Gabriela Araujo Caldeira1, Nataly Rossini3, Talita Dias da Silva2, 
Deborah Cristina Gonçalves Luiz Fernani3, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1 e Maria 
Tereza Artero Prado Dantas3

1 Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - EACH/USP 

2 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

3 Curso de Fisioterapia - Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

Correspondência para: Aline Sanchez Ferrari - aline-ferrari@live.com

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) tende a ocasionar a hemiparesia, a qual 
desencadeia outros acometimentos, dentre estes pode-se citar o déficit do controle motor do 
membro superior, mesmo no membro dominante com possível diminuição da velocidade e 
acurácia do movimento, impactando nas atividades de vida diárias. Objetivo: Analisar a relação 
entre a velocidade e acurácia de movimento de membro superior dominante em indivíduos 
com sequela de AVE. Método: Trata-se de um ensaio clínico observacional e transversal 
(CAAE: 63123116.7.0000.5515), cuja a amostra foi composta por nove indivíduos (três do 
sexo feminino e seis do masculino) com média de idade de 59±13,34 anos com sequela de 
AVE isquêmico. Para caracterização da função sensório-motora foi utilizado a Escala de Fulg-
Meyer. Já o controle motor para estabelecer a relação entre a velocidade e acurácia utilizou-
se o software "Fitts Reciprocal Aiming Task v.2.0 (Horizontal)", por meio de uma tarefa na qual 
o indivíduo com o mouse tocava em duas barras paralelas o máximo de vezes, em um período 
de tempo, o qual era capatado em milissegundos (ms), com quatro índices de dificuldades (ID2, 
ID4a, ID4b e ID6), sendo realizado três tentativas em cada índice. Os dados apresentam-se 
descritivos em média e desvio padrão. Resultados: Na análise sensório-motora os indivíduos 
tiveram uma média de 68,08±21,32 pontos, o que caracteriza o comprometimento moderado 
da amostra. Já no desempenho na execução da tarefa, em média os indivíduos apresentaram: 
ID2=2,72±2,30ms, ID4a=3,43±3,39ms, ID4b=2,65±2,62ms, ID6=3,61±3,65ms, demonstrando 
que não houve controle adequado do movimento, pois conforme aumentou a dificuldade, 
houve uma tendência de aumento do tempo, exceto no ID4b, no qual houve diminuição 
deste.  Conclusão: De acordo com a lei de Fitts, a relação entre a acurácia e a velocidade 
de movimento deveria apresentar-se inversamente proporcional, ou seja, conforme aumenta 
o índice de dificuldade da tarefa, deveria aumentar o tempo de movimento. Sendo assim, 
nos indivíduos após AVE, deve-se valorizar a intervenção do membro dominante, mesmo 
este sendo visivelmente menos acometido, pois a extensão dos danos pode ser bilateral, 
e a utilização de instrumentos com diversos tipos de tecnologia, tendem a colaborar para 
detecção precoce destes prejuízos, e desta forma impactar na reabilitação desta população.

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, paresia, destreza motora, atividade motora.
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Abstract 9
ANÁLISE DO CONTROLE MOTOR MANUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS EM ABRIGO
Mirieli Oliveira Guedes1, André Wesley de Araujo2, Rafaela Villa Almeida2, Tânia Brusque Crocetta3, 
Deborah Cristina Gonçalves Luiz Fernani3,4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro5 & Maria Tereza Artero 
Prado Dantas3,4

1Mestranda em Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP) - São Paulo, Brasil. 

2Graduado (a) em Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) - Presidente Prudente (SP), Brasil.

3Doutora pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) - Santo André (SP), Brasil.

4Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) - Presidente Prudente (SP), Brasil.

5 Docente de Pós-Graduação no Programa Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) - São Paulo, Brasil.

Correspondência para: Mirieli Oliveira Guedes - mirieli.guedes.02@hotmail.com

Introdução: Inserção na sociedade, núcleo familiar, relações com o ambiente, hábitos e 
condições de vida, refletem no desenvolvimento e na aprendizagem até a vida adulta. Indivíduos 
institucionalizados em abrigo, podem apresentar déficit na aprendizagem e controle motor, 
decorrente da falta de alguns estímulos necessários. Objetivo: Analisar o controle motor 
manual de crianças institucionalizados em abrigo por uma tarefa em computador. Método: 
Estudo transversal (CAAE: 63119716.5.0000.55), participaram 10 indivíduos institucionalizados 
em dois abrigos de Presidente Prudente/SP, sendo 5 do sexo masculino e 5 do feminino, com 
média de idade de 11,5±4,3 anos. Para avaliação do controle motor manual foram utilizadas 
tarefas do software Atividade Controle Motor, os indivíduos deveriam seguir três linhas em 
diferentes orientações: Tarefa 1 (T1) representada pela linha diagonal, com distância real 
(DR) de 930,053 pixels; Tarefa 2 (T2) linha horizontal (DR de 750 pixels); Tarefa 3 (T3) linha 
vertical, com DR de 550 pixels. O indivíduo utilizava uma caneta que interagia com uma mesa 
digitalizadora, para executar os traçados que eram apresentados na tela do computador. Os 
dados registrados foram a média de distância percorrida (MDP), média de tempo (MT) e o 
número de acertos (NA). Resultados: Os participantes apresentaram MDP (T1=997,08±45,89 
pixels, T2=764,23±69,39 pixels e T3=630,53±73,69 pixels) superior à distância real. Com maior 
MT na execução da linha em diagonal (T1=14,79±7,93 segundos, T2=11,58±5,81 segundos 
e T3=9,78±3,52 segundos). Já foi encontrado o maior NA na T2 (NA: T1=5,10±1,79 acertos, 
T2=5,70±2,06 acertos e T3=4,90±2,51 acertos). Conclusão: Os achados demonstram que 
os participantes executaram as tarefas com distância percorrida maior que a real, o que 
demonstra a provável dificuldade ao controlar e manusear a caneta para executar as tarefas, 
o que sugere o acometimento do controle motor. Além disso, os participantes precisaram de 
mais tempo para executar a linha em diagonal (T1), este fato pode ser decorrente a esta tarefa 
apresentar maior distância, além de exigir maior habilidade por ser uma linha mais complexa 
que as outras. Achado que também pode elucidar os indivíduos apresentarem maior número de 
acertos na linha horizontal (T2), pois exige menor complexidade no controle muscular durante 
a execução. Portanto, pode-se concluir que crianças e adolescentes institucionalizados em 
abrigo apresentam tendência ao déficit do controle motor.

Palavras-chave: aprendizagem, institucionalização, habilidade motora.
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Abstract 10
ANÁLISE DO DESEMPENHO MOTOR DE CRIANÇAS COM DIFERENTES PERFIS 

ANTROPOMÉTRICOS POR MEIO DE UMA TAREFA VIRTUAL 
Thainá Aparecida Amaral Magosso1, Maria Helena Santos Tezza, Talita da Silva Dias3, Carlos Bandeira de 
Mello Monteiro4, Deborah Cristina Gonçalves Luiz Fernani5& Alessandro Hervaldo Nicolai Ré4

1 Mestranda em Ciências da Atividade Física (EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

2 Graduando em Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – Presidente Prudente (SP), Brasil.

3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Medicina (Cardiologia), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São 
Paulo, Brasil.

4 Docente de Pós-Graduação no programa de Ciências da Atividade Física (EACH/USP)

5 Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

Correspondência para: Thainá Aparecida Amaral Magosso - thainamagosso@gmail.com

Introdução: O excesso de peso é considerado um problema de saúde pública sendo provocado 
por múltiplos fatores. A obesidade acarreta diversas complicações como, limitações nas 
atividades de vida diária e dificuldade nas habilidades motoras. Deste modo, o desenvolvimento 
motor de crianças com excesso de peso pode se apresentar comprometido, influenciando 
na aprendizagem motora. Objetivo: Verificar a aprendizagem motora de crianças com 
diferentes composições corporais, em uma tarefa de interceptação do movimento. Método: 
Estudo do tipo transversal (CAAE: 58664116.0.0000.55151), no qual foram avaliadas 16 
crianças de ambos os sexos (oito meninas e oito meninos), com média de idade de 9,12±0,90 
anos. Para caracterização da amostra utilizou-se a classificação do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN) a partir do Índice de Massa Corporal pela idade (IMC/
idade), sendo que 8 indivíduos foram classificados em eutrofia (16,16±0,93 Kg/m2) e 8 em 
obesidade (25,64±4,15 Kg/m2). Para avaliação da tarefa de interceptação do movimento 
utilizou-se um software denominado MoveHero, o qual apresenta esferas que surgem na 
tela superior do computador e deslocam-se para a margem inferior da tela, em direção a 
quatro colunas imaginárias duas a esquerda (A e B) e duas a direita (C e D), com interação 
musical (música 1 e 2= bloco 1; música 3 e 4= bloco 2), caracterizado como realidade virtual 
não imersiva. Os dados apresentam-se em média e desvio padrão, sendo analisados pelo 
teste t-pareado. Resultados: Os valores encontrados do tempo de reação entre as posições 
esquerda dos eutróficos (236,68±0,05ms) e obesos (195,23±29,01ms) e direita dos eutróficos 
(981,14±84,61ms) e obesos (899,12±54,66ms), com relação ao bloco 1 dos eutróficos 
(150,90±30,51ms) e obesos (176,86±25,64ms) e bloco 2 eutróficos (211,11±106,90ms) e 
obesos (248,25±106,88,20ms), não foi encontrado diferença significativa entre os grupos. 
Conclusão: Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, no entanto 
estes apresentaram uma melhor pontuação no bloco 2, nas posições C e D, fato que pode 
indicar que eles apresentaram uma tendência na melhora do desempenho motor no final da 
tarefa, sem influência na aprendizagem motora. Deste modo, fazem-se necessários novos 
estudos que incluam a realidade virtual não imersiva nesta população e com maior número de 
participantes, a fim de investigar o comportamento da aprendizagem motora em crianças com 
diferentes perfis antropométricos.

Palavras-chave: terapia de exposição à realidade virtual, obesidade infantil, jogos de vídeo.
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Abstract 11
ANÁLISE DO TEMPO DE EXECUÇÃO EM ATIVIDADE DE MEMBROS SUPERIORES 

POR MEIO DO JOGO AGAR EM PESSOAS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
Francisca Antônia Almeida de Carvalho Guerreiro1, Talita Dias da Silva2, Amanda M. M. Funabashi3, Renan 
V. Aranha5, Willian S. Silva1, Fernando Henrique Magalhães1.
1 Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP; 

2 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

3 Laboratório de Aplicações Informáticas em Saúde (LApIS) – EACH/USP;

4 Pós-graduação em engenharia elétrica - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Correspondência para: Francisca Antônia Almeida de Carvalho Guerreiro- francisca.si.guerreiro@gmail.com

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado uma perda súbita da função 
neurológica. Cerca de 85% das pessoas que sofreram este tipo de lesão, têm disfunção no 
braço de dominância que irá influenciar na sua capacidade de viver de forma independente. 
A realidade virtual (RV) pode representar um valioso meio de treinamento para reaprender 
ou retomar as funções motoras prejudicadas após a lesão. Objetivo: Avaliar o tempo na 
execução de atividades de membros superiores em pacientes com acidente vascular cerebral 
por meio do jogo AgaR (Association Game of Rehabititation) e comparar com indivíduos sem 
comprometimento motor. Método: Foram avaliados 30 sujeitos com AVC isquêmico crônico 
(GE), e 30 pessoas sem comprometimento motor (GC) de 33 a 74 anos, de ambos os sexos, 
em atendimento no serviço de fisioterapia da Santa Casa de Diadema. Foi utilizado um jogo 
para reabilitação que consiste em executar a tarefa de associar imagens com significados 
complementares. O cenário principal, é composto por uma imagem central como uma 
meta e quatro imagens selecionáveis, três são erradas e uma é correta, e fica posicionada 
aleatoriamente entre as quatro posições. As variáveis dependentes utilizadas foram: Tempo 
de reação, tempo de movimento e tempo de alcance do alvo, estas foram divididas em quatro 
blocos de médias de 11 tentativas em cada, sendo B1, B2, B3 e B4. Resultados: Foram 
encontrados efeitos significativos para o tempo de reação para Blocos [(p= 0,007) B1 = 3,121 
ms para B3 = 2,359 ms; p< 0,001; e para B4 = 2,503 ms; p= 0,019) e Grupos (p= 0,022). GE 
apresentou maior tempo de reação (M= 3,040 ms) quando comparado ao GC (M= 2,333 ms). 
Houveram efeitos significativos no tempo de movimento para Blocos [(p= 0,005) B1 = 7,632 
ms para B2 = 6,513 ms; p= 0,016; para B3 = 5,876 ms; p< 0,001; e B4 = 6,209 ms; p= 0,017] 
e Grupos (p= 0,044). O GE apresentou maior tempo de movimento (M= 7,332 ms) do que o 
GC (M= 5,783 ms). Em relação ao alvo para Blocos [(p= 0,001) B1 = 10,575 ms com todos os 
outros blocos B2 = 9,090 ms, p= 0,003; B3 = 8,233 ms, p< 0,001; B4 = 8,595 ms; p= 0,043), 
Grupos (p= 0,074). O GE apresentou tempo de movimento maior (M= 10,069 ms) do que o 
GC (M= 8,178 ms). Conclusão: Concluímos que houve melhora significativa no desempenho 
dos pacientes com AVC e pessoas sem comprometimento motor em relação ao tempo e que 
o jogo AGaR é uma ferramenta de reabilitação que pode contribuir de forma considerável para 
a recuperação de MMSS. 

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, terapia de exposição à realidade virtual, 
reabilitação.
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Abstract 12
APP GAMEVR: APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE 

GAMETERAPIA
Adriano Rapussi1, Felipe Monteiro da Costa1, Natália Regina Kintschner2, Silvana Maria Blascovi-Assis3, 
Ana Grasielle Dionísio Corrêa4

1Graduando em Ciência da Computação, Universidade Presbiteriana Mackenzie

2Mestranda em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo (SP), Brasil.

3Docente do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo (SP), Brasil. 

4Docente da Faculdade de Computação e Informática e do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Correspondência para: Adriano Rapussi - ana.correa@mackenzie.br

Introdução: Gameterapia é uma modalidade de terapia que utiliza videogames e realidade 
virtual para desenvolver habilidades físicas e cognitivas. Práticas de gameterapia têm sido 
cada vez mais comuns em centros de reabilitação, uma vez que permite inserir o paciente em 
programas regulares de treinamento, alongamento, mobilização, equilíbrio e fortalecimento 
da musculatura que são muito importantes para ajudar a manter e/ou recuperar o controle 
motor e diminuir deformidades. Geralmente, o paciente recebe um plano de reabilitação 
domiciliar visando uma possível diminuição no tempo de recuperação e melhoria na qualidade 
de vida. Logo, é preciso criar estratégias para que o terapeuta possa monitorar o desempenho 
desses pacientes em programas regulares de reabilitação domiciliar visando evitar o fracasso 
ou falha terapêutica e o possível aparecimento de complicações funcionais no paciente.  
Objetivo: Construir e testar um aplicativo para gerenciamento e monitoramento de pacientes 
em tratamento de reabilitação motora de membros superiores com uso de jogos sérios de 
realidade virtual. Método: Uma equipe de game designers desenvolveu um conjunto de jogos 
sérios de realidade virtual controlado pelo dispositivo Leap Motion. Os jogos foram integrados 
no aplicativo “App GameVR” para viabilizar o gerenciamento das sessões de gameterapia e 
monitoramento do desempenho dos pacientes. O aplicativo permite cadastro de terapeuta e 
paciente; configuração do plano de gameterapia; e visualização de relatórios de desempenho 
do paciente. O App GameVR foi construído para uso em qualquer plataforma e pode ser 
acessado gratuitamente a partir de um navegador Web. Resultados: O App GameVR vem 
sendo usado por um fisioterapeuta em sessões regulares de reabilitação motora de membros 
superiores com pessoas com Paralisia Cerebral da Associação Nosso Sonho de Habilitação 
e Reabilitação. Dados como acertos e erros em cada etapa de jogo (mão dominante e não 
dominante), estão sendo coletados pelo App GameVR e têm permitido ao fisioterapeuta 
acompanhar a evolução de cada paciente. Conclusão: O App GameVR se mostra uma 
ferramenta inovadora e de importante estratégia para apoiar programas de reabilitação motora 
domiciliar. Além disso, o App GameVR, bem como os jogos sérios integrados a ele, estão 
disponíveis para uso gratuito pelos pacientes e profissionais de saúde, favorecendo assim, 
para a redução dos custos do tratamento nos centros de reabilitação e desenvolvimento de 
ações que permitam evitar impactos negativos, como a falta de recursos para continuidade 
do tratamento em domicílio.

Palavras-chave:  jogos de vídeo, realidade virtual, aplicativos móveis, reabilitação.  
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Abstract 13
AVALIAÇÃO DA CORRENTE INTERFERENCIAL NO CONTROLE DA DOR NA 

DISMENORREIA PRIMÁRIA
Barbara Valente de Oliveira1, Sebastiana da Costa Figueiredo, Alexandre Sabbag da Silva & Gisela Rosa 
Franco Salerno  
1Universidade Presbiteriana Mackenzie

Correspondência para: Barbara Valente de Oliveira - barbara.fxf@outlook.com

Introdução: A dismenorreia é um distúrbio ginecológico conhecido popularmente como 
“cólica menstrual”. Caracterizado por dor na região inferior do abdome, pode estar associada 
com dor lombar, náuseas e vômitos sendo a queixa ginecológica mais comum em mulheres 
jovens. A eletroterapia é uma alternativa para analgesia, agindo por meio das comportas de 
dor. Objetivo: Avaliar os efeitos da eletroestimulação de média frequência como forma de 
tratamento na dismenorreia primária. Método: Foi realizado um estudo longitudinal prospectivo 
com 20 estudantes do sexo feminino, na faixa etária dos 18 aos 26 anos e com dor igual ou 
acima de 5 na Escala Visual Analógica (EVA). Elas foram divididas em dois grupos, o Grupo 
tratamento que recebeu a Corrente Interferencial e Grupo Placebo. A dor foi avaliada antes, 
pós imediato, 2h 6h e 24h depois do tratamento. Também foram avaliados a presença de 
sintomas associados, influência da dor nas atividades diárias e a qualidade do sono (Escalas 
Visuais Análogas do Sono). Resultados: Comparando antes e após o tratamento, pôde-se 
notar uma melhora significativa do quadro álgico das participantes do estudo, com um p=0,024 
no grupo placebo e p<0,001 no grupo Interferencial, sendo que a média da dor medida pela 
EVA no Grupo Interferencial reduziu de 6,1 no pré tratamento para 0,8 e 0,7 no pós imediato 
e 2hrs após, respectivamente. Ao verificar a influência da dor nas AVD’S ambos os grupos 
também apresentaram diferença estatística significativa, sendo p=0,027 no grupo placebo (na 
segunda noite) e na segunda e terceira noite do grupo Interferencial com o p=0,029 e p=0,051, 
o que não ocorreu com a qualidade de sono. Conclusão: Ambos os grupos apresentaram 
influência nas variáveis dor e dor nas atividades diárias. O efeito placebo na dismenorreia 
provavelmente está associado com a crença positiva e desejo de melhorar que implicam em 
uma redução significativa da dor durante um curto período. A qualidade de sono, no entanto, 
foi uma variável sem implicações significativas após o tratamento, sendo necessários mais 
estudos acerca dessa variável. 

Palavras-chave: dismenorreia, analgesia, terapia por estimulação elétrica. 
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AVALIAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA NO 
CONTROLE DA DOR NA DISMENORREIA PRIMÁRIA

Barbara Valente de Oliveira1, Sebastiana da Costa Figueiredo, Gisela Rosa Franco Salerno & Alexandre 
Sabbag da Silva

1Universidade Presbiteriana Mackenzie

Correspondência para: Barbara Valente de Oliveira - barbara.fxf@outlook.com

Introdução: A dismenorreia é caracterizada por uma dor pélvica ou abdominal inferior 
durante o período menstrual, sendo observada em adolescentes e mulheres jovens, com 
uma prevalência que varia entre 60 e 93%, interferindo diretamente na vida social e produtiva 
da mulher, a ponto de causar um grande índice de absenteísmo no trabalho e na escola. 
Objetivo: Avaliar os efeitos da eletroestimulação de baixa frequência como forma terapêutica 
no tratamento da dismenorreia primária. Método: Foi realizado um estudo prospectivo 
longitudinal com 20 estudantes do sexo feminino com dismenorreia primária, idade entre 18 
e 26 anos apresentando nível de dor igual ou superior a 5 na Escala Visual Analógica (EVA). 
Elas foram divididas em 2 grupos, sendo Grupo tratamento utilizando Corrente TENS e Grupo 
placebo. A dor foi avaliada antes, pós imediato, 2h, 6h e 24h após o tratamento. Resultados: 
Comparando a avaliação pré e pós tratamento proposto houve redução estatisticamente 
significativa do quadro álgico das participantes do estudo. A média da dor do Grupo TENS 
reduziu de EVA 6,1 no pré tratamento para 0,3 no pós imediato e para 1,4 e 1,2 (2hrs e 6hrs) 
pós tratamento e 1,6 no pós tardio (24hrs) com o p <0,001. E no Grupo Placebo a média da EVA 
também reduziu de 5,3 no pré para 2,4 e 3,8 (2hrs e 6hrs) pós tratamento e 2,5 no pós tardio 
(24h) com o p=0,024.  Conclusão: Após a análise foi possível observar que ambos os grupos 
apresentaram influência sobre a dor, sendo que o Grupo que recebeu o tratamento (TENS) 
apresentou resultados melhores. O efeito placebo na dismenorreia parece estar relacionado 
com a liberação de endorfinas, além disso, a fisioterapia e a psicologia andam lado a lado e 
as técnicas passivas ou ativas utilizadas em pacientes com dores possui grande relevância. 
Entretanto, pesquisar melhoras desse tipo de dor aguda traz resultados promissores, já que 
frequentemente para a redução desse sintoma, a utilização indiscriminada de medicamentos 
analgésicos passa a ser utilizada. 

Palavras-chave: dismenorreia, analgesia, estimulação elétrica nervosa transcutânea.
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AVALIAÇÃO DE 3 DIFERENTES CORRENTES DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 
NEUROMUSCULAR NA FORÇA MUSCULAR EM MULHERES

Roberta de Souza Rebequi1, Laís Galvão Lemos Santana1, Igor Gomes de Souza², Amanda Veronica de 
Souza³, Carlos Alberto dos Santos4, Angélica Castilho Alonso5, Alexandre Sabbag da Silva6

1Graduada em Fisioterapia, Universidade Guarulhos (UNG) – Guarulhos (SP), Brasil.

2Graduando em Fisioterapia, Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo - Brasil.

3Especialista em Gerontologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) – São Paulo (SP), Brasil.

4Mestre em Reabilitação, Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM) – São Paulo 
(SP), Brasil.

5Doutora em Ciências da Saúde, Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo, Brasil. 

6Mestre em Reabilitação, Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP – EPM) – São Paulo 
(SP), Brasil.

Correspondência para: Igor Gomes de Souza - igorgs.ft@gmail.com

Introdução: A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) é a aplicação de corrente elétrica 
para provocar contração muscular em pessoas saudáveis ou debilitadas. Objetivo: Avaliar 
se há diferença no ganho de força muscular dos extensores do cotovelo em mulheres após a 
utilização da EENM de baixa e média frequência. Método: Foram selecionadas 24 mulheres, 
com índice de Massa Corpórea (IMC) normal, previamente saudáveis, não praticantes de 
atividade física, com idade de 18 a 27 anos que foram divididas de maneira randomizada 
em três grupos com 8 para o grupo corrente russa, 9 para o grupo de corrente Aussie e 7 
para o grupo de baixa frequência (FES). A pesquisa foi realizada na Clínica de Fisioterapia 
da Universidade Guarulhos por um período de 5 semanas. Foi utilizado a FES com os 
parâmetros de frequência de 50Hz, duração de pulso 200 microssegundos, para a Aussie, 
corrente portadora de 1000 Hz, frequência modulada de 50 Hz, burst de 2 milissegundos para 
a corrente russa, corrente portadora de 2500 Hz, frequência modulada de 50 Hz, fase (ciclo) 
de 50%, ambas com parâmetros de subida e descida 2 segundos, tempo ON e OFF de 20 
segundos, por um tempo total de 20 minutos no ventre muscular do tríceps braquial, durante 
5 semanas, com uma intensidade suficiente para proporcionar contração muscular visível e 
tolerável. A mensuração de força foi feita por meio de um Dinamômetro portátil anteriormente 
ao início do protocolo de EENM e ao final para avaliar possíveis ganhos de força. Resultados: 
Para análise estatística dos resultados foi utilizado o teste t pareado e T Student e considerado 
o nível de significância de p=0,05. Os resultados demonstraram que houve aumento da força 
muscular em ambos os braços, sendo a média de ganho nos extensores do cotovelo estimulado 
do grupo FES de 7,2 libras, no grupo Aussie de 10,5 libras e no grupo corrente russa de 
14,5 libras, sendo estes, estatisticamente significante. Conclusão: As correntes de média 
e baixa frequência foram eficientes no ganho de força do tríceps braquial das voluntárias da 
pesquisa. O grupo Corrente Russa apresentou ganhos significativos em relação ao FES, nas 
demais comparações não houve diferenças estatisticamente significantes. Tal diferença deve 
ser considerada com cautela, pois os grupos não eram homogêneos quanto à força muscular 
do tríceps braquial pré-estimulação.

Palavras-chave:  terapia por estimulação elétrica, força muscular, modalidades de fisioterapia

Abstract 15
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Abstract 16
AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON 

SUBMETIDOS À UM PROTOCOLO DE REALIDADE VIRTUAL - PILOTO
Julia Thais de Souza Galvão1, Camila Miliani Capelini2, Íbis Ariana Peña de Moraes2, Murillo Vinicius 
Brandão da Costa3, Luciano Vieira de Araújo3, Talita Dias da Silva4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro2

1 Graduação em Fisioterapia Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva;

2 Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP; 

3 Departamento de Sistema de Informação, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP;

4 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

Correspondência para: Julia Thais de Souza Galvão - juh97souza@outlook.com

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa com distúrbios 
funcionais do controle motor com a tríade sintomática típica sendo rigidez muscular, tremor e 
bradicinesia; acompanhada ainda de alterações dos reflexos posturais, marcha, instabilidade 
e distúrbios de equilíbrio, entre outros sintomas. Com a crescente acessibilidade a tecnologias 
e a rápida evolução tecnológica, surge a possibilidade de utilizar a Realidade Virtual (RV) como 
forma de tratamento para melhora desses déficits. Objetivo: Avaliar o equilíbrio de pessoas 
com DP antes e depois de um protocolo com realidade virtual. Método: A amostra consistiu 
em 10 participantes com diagnóstico de DP. Esses foram primeiramente submetidos a uma 
pré-avaliação com o BESTest. Estes participantes foram submetidos a um protocolo de 5 dias 
de intervenção (numa frequência de 2 vezes por semana) com o uso do software Movehero 
– jogo que promove a experiência em RV ao apresentar o movimento de caída de bolas, no 
ritmo da música escolhida pelo pesquisador, em quatro colunas imaginárias no monitor de um 
computador. Ao final de cada coluna imaginária há alvos circulares para os quais as bolas se 
direcionam e a tarefa consiste em pegá-las, utilizando o movimento dos membros inferiores 
(MI), no exato momento em que alcançam o círculo. Foram praticadas 4 músicas, totalizando 
trinta minutos, por dia de intervenção. Após o término das cinco sessões, em outro dia, os 
participantes foram novamente submetidos a avaliação pelo BESTest. Resultados: Foram 
avaliados 10 participantes, 7 homens e 3 mulheres, com idade 64,2± 12,92 anos e todos 
destros. Entre avaliação inicial (AV1) e final (AV2) foram encontradas diferenças significativas 
nos seguintes domínios do BESTest: Seção II – Limites de estabilidade/verticalidade (AV1: 83 
± 15; AV2: 85 ± 13; p = 0,035); Seção III – Ajustes posturais antecipatórios (AV1: 73 ± 11; AV2: 
81 ± 17; p = 0,032); Timed Get Up and Go (AV1: 13 ± 5,4 seg; AV2: 10 ± 4,4 seg; p = 0,001); 
Alcance Funcional para Frente (AV1: 30 ± 4,7; AV2: 33 ± 5,6; p = 0,005); Alcance Funcional 
Lateral Direito (AV1: 22 ± 8; AV2: 29 ± 13; p = 0,016); Alcance Funcional Lateral Esquerdo 
(AV1: 23 ± 10; AV2: 28 ± 10; p = 0,025) e Tempo de Marcha (AV1: 9,4 ± 2,7 seg; AV2: 7,5 ± 2,1 
seg; p = 0,026). Estes resultados mostram que os participantes melhoraram a estabilidade e 
diminuíram o tempo para execução de um percurso pré-determinado de marcha. Conclusão:  
O protocolo piloto de intervenção com realidade virtual promoveu melhora do equilíbrio das 
pessoas com DP avaliadas.

Palavras-chave: doença de Parkinson, equilíbrio postural, terapia de exposição à realidade 
virtual. 
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CAPACIDADE ANTECIPATÓRIA DE PESSOAS COM ATAXIA CEREBELAR DURANTE 
TAREFA VIRTUAL

Camila Aparecida de Oliveira Alberissi1,2, Tainara Roque Bernardo1, Laís Antunes1, Aline Nóbrega Costa1, 
Tânia Brusque Crocetta3, Carlos Bandeira de Mello Monteiro2,4, Zodja Graciani1,4

1Graduação em Fisioterapia Centro Universitário São Camilo.

2Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 

3Universidade do Estado de Santa Catarina.

4Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Correspondência para: Camila Aparecida de Oliveira Alberissi - alberissi.camila@gmail.com

Introdução: As Ataxias Cerebelares (ACs) são desordens de origem genética ou adquirida 
que se manifestam motoramente gerando prejuízo funcional. A busca por intervenções para 
controle dos sintomas e aprimoramento de habilidades motoras são fundamentais no processo 
de reabilitação. Dentre as práticas utilizadas, destacam-se os ambientes de realidade virtual 
devido aos componentes de interação, feedback e motivação. Objetivo: Avaliar capacidade 
antecipatória de pessoas com ataxia cerebelar na fase de aquisição da tarefa virtual. Método: 
Trata-se de um ensaio clínico transversal realizado durante a tarefa de Timing Coincidente. O 
protocolo contemplou coleta de informações do perfil sociodemográfico, caracterização clínica 
e funcional e a pratica de uma tarefa de timing coincidente em computador. A tarefa consiste 
em esferas que acendem em movimento descendente e o objetivo da tarefa é coincidir o 
tempo que o indivíduo aperta a barra de espaço do notebook com a chegada da esfera no 
alvo. Foram realizadas 30 tentativas durante a fase de aquisição divididas em 6 blocos de A1 
a A6 com velocidade de 500 ms. Resultados: Participaram do estudo 20 voluntários.  Destes, 
10 apresentavam manifestações de ataxia cerebelar (GE) com idade entre 21 e 64 anos, e 10 
com desempenho típico (GC) que foram pareados com o GE em sexo e idade. A  ANOVA foi 
utilizada para avaliar as variáveis de aquisição e relevou efeitos significativos para Grupos [F1, 
18 = 9.38, p = 0.007, ŋp2 = 0.34], entretanto não houve efeitos significantes ao comparar os 
blocos A1 para A6. Este resultado aponta que o GE apresentou maior erro absoluto (m=352.5) 
em comparação ao GC (m=220.5) [dm(ic)=131,3(41.4, 222.4)]. Conclusão: Indivíduos 
com ataxia cerebelar apresentam pior acurácia e menor capacidade antecipatória quando 
comparados com indivíduos saudáveis.

Palavras-chave: Ataxia Cerebelar, destreza motora, realidade virtual.
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Abstract 18
COMPARAÇÃO DA APRENDIZAGEM MOTORA DE ACORDO COM O HEMILADO 

COMPROMETIDO EM INDIVÍDUOS APÓS AVE
Gabriela Araújo Caldeira¹, Maria Tereza Artero Prado Dantas2, Geiéli Paixão de Andrade3, Tatiane Paula 
Félix da Silva3, Deborah Cristina Gonçalves Luiz Fernani2, Talita Dias da Silva3 & Carlos Bandeira de Mello 
Monteiro4

1Mestranda em Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

2Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) – Presidente Prudente (SP), Brasil.

3Graduada em Fisioterapia, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) – Presidente Prudente (SP), Brasil.

4Docente de Pós-Graduação no programa de Ciências da Atividade Física, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) – São Paulo, Brasil.

Correspondência para: Gabriela Araújo Caldeira - gabrielaaraujo@usp.br 

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é caracterizado por uma lesão no encéfalo, 
causada pela interrupção ou extravasamento do fluxo sanguíneo. Dentre as sequelas 
consequentes da lesão, a hemiparesia é a mais prevalente e pode prejudicar o desempenho 
de habilidades motoras. Objetivo: Comparar a aprendizagem motora (AM) de indivíduos com 
hemiparesia à direita ou esquerda pós AVE, por meio de uma tarefa de computador. Método: 
Trata-se de um estudo transversal (CAAE: 63123116.7.0000.5515), no qual a amostra foi 
composta por 16 indivíduos divididos em dois grupos: hemiparesia à direita (GHD) (n=8), 
pareados por sexo e idade com o grupo hemiparesia a esquerda (GHE) (n=8). A amostra foi 
avaliada por uma tarefa de Timing Coincident (TC) que verifica a AM de membros superiores 
(MMSS), por meio de uma atividade de interceptação de movimento. Os indivíduos realizaram 
20 tentativas da tarefa na fase de Aquisição, 5 na Retenção e 5 na Transferência, porém esta 
última houve aumento de velocidade na tarefa. Para análise dos dados foi considerado o erro 
absoluto (EA) (analisa a precisão do movimento) em milissegundos (ms), com a aplicação 
do teste MANOVA.  Resultados: Não foi encontrada diferença entre grupos na Aquisição, 
no entanto apenas o GHD melhorou significativamente do A1 (1018,30±204,57 ms) para o 
A4 (512,17± 271,605 ms) (p=0,05). Na Retenção não houve diferença para blocos ou para 
grupos, contudo na Transferência foi encontrada diferença significativa entre blocos em ambos 
os grupos (p=0,03) com melhora no tempo de movimento do A4 (698,88±192,05 ms) para 
a Transferência (363,88±57,17 ms). Conclusão: O GHD demonstrou melhor desempenho 
durante a prática da tarefa (Aquisição), ambos grupos mantiveram na Retenção e melhoram 
na Transferência. Deste modo, os participantes (GHE e GHD) foram capazes de aprender a 
tarefa de forma semelhante, fato que demonstra que independente do hemisfério acometido 
e do lado afetado pela sequela após AVE, a aprendizagem motora foi efetiva na população 
avaliada. Portanto, indivíduos com sequela de AVE, apresentam plenas condições de melhorar 
o desempenho motor em tarefas que exigem tempo de reação e interceptação de movimento.

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, atividade motora, realidade virtual.
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COMPARAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA DURANTE REALIDADE 
VIRTUAL EM ATLETAS E NÃO ATLETAS COM LESÃO MEDULAR

Eduardo Dati Dias1,2, Lilian Del Ciello de Menezes1,3, José Ricardo Auricchio1, Talita Dias da Silva1,3, Lucas 
André Borato1, Sileno da Silva Santos4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1, Viviani Barnabé2.
1 Grupo de Pesquisa e Aplicações Tecnológicas em Reabilitação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo – PATER EACH/USP; 

2 Faculdade de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo UNICID; 

3 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

4 Associação Desportiva para Deficientes ADD.

Correspondência para: Eduardo Dati Dias - edudati@gmail.com

Introdução: A Lesão Medular Espinal (LME) é uma condição incapacitante e irreversível que 
gera alterações biopsicossociais ao indivíduo, tendo como a principal causa de morbidade 
e mortalidade, as doenças cardiovasculares. Disfunções autonômicas são consequências 
comuns e graves nessa população. Após a lesão medular, os indivíduos apresentam déficits no 
controle motor gerando diminuição na capacidade de execução de tarefas diárias e no nível de 
atividade física. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é uma ferramenta promissora e 
confiável para avaliar a modulação autonômica. Objetivo: Comparar os índices lineares entre 
atletas e não-atletas com LME durante atividade virtual, assim como comparar ao de pessoas 
sem LME. Método: Foram incluídos 80 voluntários (24 mulheres e 56 homens), sendo 56 
com diagnóstico de lesão medular incompleta (17 atletas e 39 não atletas) e 24 sem LME. 
Os sujeitos apresentavam média e Desvio padrão de idade sem diferenças entre grupos que 
variou entre 19 e 74 anos. Os voluntários realizaram a análise de VFC durante 10 minutos em 
repouso e atividade de membros superiores em realidade virtual durante 8 minutos. A atividade 
realizada foi o Software MoveHero que, em uma tela de computador, apresenta bolas que 
caem em quatro colunas pré-determinadas pelo avaliador. As bolas eram tocadas, por meio 
de movimento na frente de uma webcam, pelo voluntário a medida que elas atingissem um dos 
4 alvos posicionados. Para análise dos dados foi realizado o Linear Mixed Model para análise 
entre os momentos repouso versus atividade e entre grupos (Atletas, não atletas e controle) 
com pós teste de DMS. Resultados: Como variáveis dependentes foram considerados os 
índices RMSSD, pNN50, HFms2 e SD1. Nos índices pNN50 houve diferença entre atletas 
e não atletas com LME (8,2 e 3,8 %, p=0,050; e diferença marginalmente significante no 
índice HF ms2= 436.1 e 293,7, p=0,080 ms, assim como houve diferença entre não atletas 
e controles sem LME no índice pNN50= 3,8 e 11,0 %, p=0,001, sem diferenças entre atletas 
e controles. Também houve redução significativa do pNN50 nos momentos repouso vs RV 
nos grupos de LME (atletas: 13,3 vs 3,3, p=0,001; não atletas: 5,8 vs 1,9, p=0,020 e no grupo 
controle essa redução não foi significativa (13,2 vs 8,9, p=0,115). Conclusão: A prática de 
esportes adaptados promove melhora na modulação autonômica cardíaca de pessoas com 
LME, sem diferenças significativas quando comparados a um grupo controle sem LME.

Palavras-chave: lesões da medula espinhal, realidade virtual.
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Abstract 20
COMPARAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA POR MEIO DE ANÁLISE 

DEPURADA DE TENDÊNCIA DURANTE TAREFA DE REALIDADE VIRTUAL EM 
ATLETAS E NÃO ATLETAS COM LESÃO MEDULAR

Lucas André Borato1, Eduardo Dati Dias2,3, Lilian Del Ciello de Menezes4, José Ricardo Auricchio1, Talita 
Dias da Silva4, Viviani Barnabé3, Marcelo Massa1.
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de São Paulo – PATER EACH/USP;

2Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE); 

3Universidade Cidade de São Paulo (UNICID); 

4Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Correspondência para: Lucas André Borato -  lucas.borato@usp.br

Introdução: A Lesão Medular Espinal (LME) é uma condição incapacitante e irreversível que 
gera alterações biopsicossociais ao indivíduo, tendo como a principal causa de morbidade e 
mortalidade, nos indivíduos portadores, as doenças cardiovasculares. Disfunções autonômicas 
são consequências comuns e graves nessa população. Após a lesão medular, os indivíduos 
apresentam déficits no controle motor gerando diminuição na capacidade de execução de 
tarefas diárias e no nível de atividade física. A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é 
uma ferramenta usada para avaliar a modulação autonômica em atletas e não-atletas, além 
de ser promissora na avaliação de função autonômica em pacientes com LME. Objetivo: 
Comparar os índices não lineares (análise depurada de tendências - DFA) entre atletas e 
não-atletas com LME em repouso e durante atividade virtual. Método: Foram incluídos 26 
voluntários com diagnóstico de lesão medular incompleta (15 atletas e 11 não-atletas). Os 
sujeitos apresentavam média e desvio padrão de idade sem diferenças entre grupos que 
variou entre 36 e 54 anos. Os voluntários realizaram a análise de VFC durante 10 minutos 
em repouso e atividade de membros superiores em realidade virtual durante 8 minutos. A 
atividade realizada foi o Software MoveHero que, em uma tela de computador, apresenta 
bolas que caem em quatro colunas no ritmo de uma música pré-determinada pelo avaliador. 
As bolas eram tocadas, por meio de movimento na frente de uma webcam, pelo voluntário 
a medida que elas atingissem um dos 4 alvos posicionados em paralelo em dois níveis 
de altura a direita e a esquerda do mesmo. Para análise dos dados foi realizada ANOVA 
com medidas repetidas, com pós teste de DMS. Resultados: Como variáveis dependentes 
foram considerados os índices alfa 1, alfa 2 e DFA total. Os resultados apontaram diferenças 
marginalmente significativas entre atletas e não atletas apenas no índice alfa 1 (atletas: 
0,9; não atletas: 1,3; p=0,060), durante a atividade em realidade Virtual, sem diferenças em 
repouso. Também não foi encontrada diferença significativa entre repouso e atividade em RV. 
Conclusão: O grupo com LME que não era atleta apresentou tendência de pior variabilidade 
quando expostos a atividade motora por meio de RV, apontado pelo índice alfa 1. 

Palavras-chave: traumatismos da medula espinal, sistema nervoso autônomo, realidade 
virtual, exercício.
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Introdução: O excesso de peso segundo a Organização Mundial da Saúde tem como 
principais fatores o consumo de alimentos não saudáveis e o sedentarismo. Este excesso 
de peso pode acarretar complicações na vida adulta, como o surgimento de doenças 
metabólicas e cardiovasculares, dentre elas a hipertensão arterial, sendo um preditor de 
doenças cardiovasculares na fase adulta. Objetivo: Verificar o comportamento da pressão 
arterial em crianças com excesso de peso após intervenção com exergames. Método: Trata-
se de um estudo observacional longitudinal (CAAE: 94506318.1.0000.5390), com a amostra 
composta por 20 crianças, com média de idade de 9,62±0,91 anos, de ambos os sexos. 
Para caracterização da amostra foram coletados dados antropométricos, como peso, altura e 
circunferência abdominal (CA). A classificação do estado nutricional foi realizada de acordo com 
o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) a partir do Índice de massa Corporal 
pela idade (IMC/idade). A pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foi coletada após 
cinco minutos de repouso, durante e após repouso de em todas as sessões. A intervenção foi 
executada com uso de jogos do pacote KinectAdventures® (corredeiras, salão de ricochetes 
e cume dos reflexos) do aparelho XBOX 360®, em 10 sessões, com duração de 60 minutos, 
duas vezes na semana, seguidos de reavaliação com os mesmos parâmetros da avaliação. 
Os achados apresentam-se em média e desvio padrão, sendo utilizado o teste t pareado 
entre os momentos de avaliação e reavaliação. Resultados: Na avaliação os participantes 
apresentaram média do IMC/idade de 26,61±4,07 Kg/m2, CA de 89,38±10,11 cm, PAS de 
117,30±10,83 mmHg e a PAD de 75,36±11,12 mmHg. Na reavaliação, todas as variáveis 
apresentaram diminuição nas médias (IMC/idade 25,15±3,40 Kg/m2, CA 84,95±10,52 cm, 
PAS 107,49±9,54 mmHg e PAD 73,74±8,16 mmHg, sendo que para esta última variável 
o p≤0,05). Conclusão: Deste modo, a intervenção realizada com exergames provocou 
adaptações autonômicas e hemodinâmicas que influenciaram o sistema cardiovascular, pela 
diminuição significativa da PAD. E, acredita-se que com a continuidade desta intervenção 
associada a adoção de hábitos alimentares adequados, possa-se influir positivamente em 
outros parâmetros.

Palavras-chave: obesidade pediátrica, exercício, metabolismo, jogos de vídeo.
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Introdução: Crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento em abrigos 
estão muitas vezes expostos a rejeição, falta de oportunidades, de estímulos externos 
e até de afeto dos familiares. Este fato pode influenciar no desempenho, controle e na 
aprendizagem de habilidades motoras, ocasionando déficits no desenvolvimento motor do 
indíviduo. Objetivo: Analisar o controle motor de individuos que residem em abrigo por meio 
de uma tarefa de realidade virtual não imersiva. Método: Estudo do tipo transversal (CAAE: 
63119716.5.0000.551), no qual participaram 10 crianças e adolescentes que vivem em 
situação de acolhimento em abrigos, sendo 5 meninas e 5 meninos com média de idade de 
13±3,17 anos. Para avaliação do controle motor utilizou-se o software Fitts Reciprocal Aiming 
Task v.1.0 (Horizontal), que avalia a relação entre velocidade e acurácia do movimento. Neste 
software o indíviduo deveria clicar alternadamente e o mais rápido possível, em duas barras 
verticais paralelas localizadas na tela do computador, que se alteram de acordo com o índice de 
dificuldade (ID), sendo registrado a relação entre tempo/toque. Os indivíduos realizaram três 
tentativas para cada ID, que eram modificados em relação a largura das barras e a distância 
entre estas, sendo: ID2 barras próximas e largas, ID4a barras afastadas e medianas, ID4b 
barras finas e próximas, ID6 barras finas e afastadas. Para análise dos dados foi utilizado o 
test-t pareado. Resultados: Houve diferença significativa apenas do ID2 (1,54±0,74 segundos) 
para o ID4a (2,58±1,64 segundos) (p=0,013), sem diferenças entre ID4a e ID4b (2,47±1,92 
segundos), e ID4b e ID6 (2,88±1,95 segundos). Conclusão: Os indíviduos apresentaram 
dificuldade ao realizar o ID4a comparado ao ID2, já que o ID4a exigia maior acurácia devido a 
espessura das barras. No entanto, os indivíduos mantiveram o desempenho nos ID4b e ID6, 
fato que pode ter ocorrido devido a uma adaptação e aprendizado da tarefa. Portanto, pode-se 
concluir que os indivíduos apresentaram maior dificuldade quando a tarefa foi modificada para 
uma tarefa que exigia maior acurácia, porém, houve uma adaptação a esta exigência. Sendo 
importante utilizar tarefas que exigem acurácia e velocidade do movimento no cotidiano de 
indíviduos institucionalizados em abrigo, para que estes desenvolvam melhor aprendizado.

 

Palavras-chave: institucionalização, destreza motora, desenvolvimento infantil.
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DESEMPENHO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM UMA TAREFA DE TEMPO 
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Introdução: A deficiência visual (DV) pode ser considerada uma limitação completa ou parcial 
da capacidade de enxergar. A pessoa com DV, tendo anuladas as possibilidades de controle 
visual, necessita da sincronização dos movimentos com objetos externos em suas atividades 
de vida diária, essa capacidade perceptual-motora é denominada "Timing Coincidente" (TC). 
Objetivo: Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi investigar o desempenho de TC 
através de uma tarefa de realidade virtual (RV), durante as fases de aquisição, retenção e 
transferência de aprendizagem em indivíduos com DV. Método: Participaram desse estudo 
12 pessoas com DV, sendo nove homens e três mulheres, com idade média de 52 anos, 
tempo médio de perda de visão de 24 anos. Dos 12 participantes, 80% são totalmente cegos e 
20% apresentam baixa visão. O estudo foi realizado em uma instituição para cegos localizada 
em uma cidade do interior de São Paulo. Os materiais utilizados foram um notebook e um 
Software de imagens em 3D de tarefa de TC. A variável dependente utilizada foi o erro de 
tempo absoluto. Resultados: Segundo dados do erro absoluto os participantes melhoraram 
o desempenho durante a fase de aquisição e mantiveram o desempenho durante a fase de 
retenção, tanto a curto prazo (após 5 minutos) quanto a longo prazo (após 24 horas). Além 
disso, pode-se observar que foram capazes de realizar a transferência com maior velocidade 
a curto e longo prazo melhorando sua performance. Conclusão: Portanto, pessoas com DV 
são capazes de aprender movimentos através de tarefas em RV, as quais se mostram um 
recurso com grande potencial educacional que auxilia o desenvolvimento de programas para 
o reabilitação das pessoas com DV, utilizando avanços tecnológicos que promovem melhoras 
funcionais nas tarefas do dia a dia.  

Palavras-chave:  realidade virtual, deficiência visual, reabilitação, aprendizagem motora.
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Introdução: A função manual representa atividades comuns executadas pelas pessoas, 
pois envolve manipular objetos do cotidiano como pegar, soltar, arrastar, girar, entre outras 
habilidades. Pessoas com deficiência nos membros superiores frequentemente possuem a 
função manual comprometida, impactando na rápida execução das tarefas de vida diária. 
Logo, é importante que elas se envolvam com terapias repetitivas para recuperar e/ou manter 
a destreza manual, visando obter maior autonomia e independência. Nos últimos anos, a 
indústria de jogos forneceu alguns dispositivos de baixo custo, como o Leap Motion, para 
rastrear movimentos das mãos e dedos com precisão, ampliando as práticas de reabilitação. 
A tendência é que esta tecnologia esteja disponível em clínicas e hospitais, bem como na 
casa das pessoas. Objetivo: Desenvolver jogos sérios em Realidade Virtual (RV), controlados 
pelo Leap Motion, para apoiar a reabilitação da função manual e testá-los com pessoas com 
Paralisia Cerebral. Método: Estudos de trabalhos da literatura e reuniões com fisioterapeutas 
permitiram levantar requisitos para desenvolvimento dos jogos. As tarefas dos usuários nos 
jogos consistem em atividades de pegar e soltar objetos para estimular os movimentos abrir 
e fechar as mãos; e controlar uma bolinha em um tabuleiro para estimular movimentos de 
flexão, pronação e supinação da mão. Resultados: Quatro jogos foram desenvolvidos nas 
duas versões: não-imersiva, com uso do Leap Motion conectado no computador com monitor 
vídeo (versão desktop); e imersiva, com uso do Leap Motion acoplado no Gear VR (versão 
headset). Os jogos possuem níveis de dificuldade que variam de acordo com a ordem de 
estimulação das mãos (mão dominante ou não-dominante). Os níveis de dificuldade dos jogos 
podem ser personalizados pelo terapeuta a partir de um aplicativo chamado App GameVR. 
Informações sobre o desempenho dos jogadores são coletados e armazenados em uma base 
de dados e podem ser acessados pelo App GameVR. Conclusão: Testes de usabilidade 
realizados com Pessoas com Paralisia Cerebral na Associação Nosso Sonho de Habilitação 
e Reabilitação permitiram melhorar a experiência dos participantes no jogo, principalmente 
com relação ao tamanho e cores dos objetos manipuláveis; feedback visual e sonoro que 
melhoram o entendimento da tarefa e questões ergonômicas e de segurança com uso dos 
óculos de RV quando usados no modo imersivo.

 

Palavras-chave: jogos de vídeo, realidade virtual, aplicativos móveis, reabilitação. 
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Introdução: O excesso de peso infantil é considerado atualmente um dos maiores problemas de 
saúde pública no mundo e podem causar impactos negativos ao desenvolvimento psicomotor, 
sendo que o uso de exergames pode oferecer um ambiente atrativo para intervenção nesta 
população. Objetivo: Verificar o desenvolvimento psicomotor de crianças com excesso de 
peso após intervenção com exergames. Método: Trata-se de um estudo longitudinal (CAAE: 
94506318.1.0000.5390) composto por 10 crianças com média de idade de 9,62±0,91 anos, 
sendo 4 meninos e 6 meninas. A amostra foi caracterizada pela mensuração do peso corporal 
(PC, média=58,94±13,93 Kg), altura (AL, média=1,48±0,09 m), circunferência abdominal (CA, 
média=89,38±10,11cm) e calculado o Índice de Massa Corporal de acordo com a classificação 
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), cuja média foi de 26,61±4,07 kg/m2. 
Já o desenvolvimento psicomotor foi avaliado por meio da Escala de Desenvolvimento Motor 
(EDM) na qual avalia seis áreas do desenvolvimento. Na intervenção, as crianças executavam 
atividades vinculadas a jogos do pacote KinectAdventures (XBOX 360 one) ®, por 60 minutos, 
duas vezes na semana, totalizando 20 sessões, com posterior reavaliação. Os dados foram 
apresentados de forma descritiva em média e desvio padrão. Resultados: De acordo com 
os parâmetros antropométricos após intervenção, foi encontrado uma diminuição na média 
nas variáveis de peso 55,31±10,0 Kg e CA 87,6±7,22 cm. Em relação aos achados da EDM, 
todas as áreas psicomotoras evoluíram, sendo que a área que apresentava maior déficit era 
esquema corporal (de 79,04±20,08 para 86,96±17,25 pontos), porém, destaca-se a evolução 
na motricidade fina (de 93,96±12,51 para 101,01±7,35 pontos). Além disso, houve melhora na 
média do quociente motor geral da avaliação de 89,86±10,90 pontos para 96,41±6,37, sendo 
que a classificação do perfil psicomotor de “normal baixo” com risco leve evoluiu para “normal 
médio” sem risco. Conclusão: Observa-se que o uso de exergames influenciou positivamente 
em parâmetros antropométricos e psicomotores. Deste modo, o uso deste tipo de intervenção 
é uma estratégia a ser considerada para incentivar comportamentos mais ativos e saudáveis 
em crianças com excesso de peso, sendo necessário estudos que confirmem esta influência 
nestes parâmetros analisados, e em outros, com o objetivo de discutir a real influência dos 
exergames na saúde nesta população e seu impacto momentâneo e no futuro. 

Palavras-chave:  obesidade pediátrica, terapia de exposição a realidade virtual, 
desenvolvimento psicomotor
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Introdução: A fibromialgia é uma síndrome reumatológica que consiste em dores difusas no 
sistema musculoesquelético associadas a presença de sintomas como a fadiga, distúrbios do 
sono e desordens nos processamentos e regulação das emoções, que refletem no aumento da 
percepção da dor. Dessa forma, estudos têm levantado hipóteses de que a catastrofização na 
interpretação da dor pode promover uma sensação exagerada de dor e de angústia, não só da 
própria percepção, mas também da percepção do outro, devido a semelhança nas circuitarias 
neurais. Porém, poucos são os estudos que abordam essa relação em indivíduos com dor 
crônica, como a fibromialgia. Objetivo: Este estudo tem como objetivo verificar a percepção 
da empatia a dor física em mulheres com fibromialgia e os efeitos de neuromodulação, por 
meio da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC). Método: Participaram 
deste estudo 24 mulheres com idade entre 18 e 60 anos (M= 42.8), alocadas em dois grupos: 
grupo 1- 12 mulheres com diagnóstico prévio de fibromialgia e grupo 2 - 12 mulheres sem dor 
crônica. As participantes realizaram a tarefa de visualização de imagens de dor física no qual 
julgaram a valência emocional de cada imagem (compaixão, dor, nojo) associada a ETCC 
no córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) e o córtex motor primário (M1). Para avaliação 
do limiar de percepção e desconforto, foi utilizado o estimulador elétrico periférico (TENS – 
Diapulsi® 990 Quark). Resultados: Mulheres com fibromialgia ao visualizarem imagens de 
dor física, apresentam aumento da valência de sentimentos como compaixão (p< 0.05), dor 
(p< 0.01) e nojo (p< 0.05), quando comparada a mulheres sem fibromialgia. Além disso, as 
participantes aumentaram o limiar de percepção (p< 0.01) e desconforto (p< 0.05) sensorial 
cutâneo após a visualização de imagens relacionadas a dor física cutâneo. Nenhum dos 
grupos, apresentaram efeito de modulação cortical com ETCC. Conclusão: Os resultados 
mostraram que a visualização de imagens de dor física promoveu modulação no sentimento 
de compaixão, nojo e dor em mulheres com fibromialgia, e demonstrou que visualizar imagens 
de dor física no outro aumenta o limiar de percepção sensorial no próprio corpo, diminuindo 
assim a sensação de desconforto cutâneo.

Palavras-chave:  empatia, ETCC, fibromialgia, dor.
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença degenerativa, auto-imune, inflamatória 
e crônica do sistema nervoso central, com a evolução da doença, as pessoas tornam-se cada 
vez mais dependentes para as atividades de vida diária. E tarefas em ambiente virtual é uma 
opção para aumentar a funcionalidade deles. Objetivo: Analisar o efeito da prática de uma 
tarefa de Timing Coincidente em ambiente virtual em pessoas com Esclerose Múltipla através 
de diferentes dispositivos de interação. Método: Foi utilizado um programa de computador, com 
a tarefa de timing coincidente, na qual os participantes jogavam por meio de duas interfaces 
virtuais: Touchscreen ou Kinect for Windows. Foi considerada a fase de aquisição da tarefa, 
dividida em 4 blocos de 5 tentativas cada (A1, A2, A3 e A4). Foram avaliados o primeiro e o 
quarto bloco. Resultados: Participaram 56 pessoas, sendo 28 EM Remitente Recorrente, 
e as outras 28 pessoas sem a patologia para o grupo controle, pareado por sexo e idade, 
que foram subdividos em grupo Touchscreen ou Kinect. Dessa forma, foram encontrados 
efeitos significativos para os blocos. Todos os participantes obtiveram melhora com a prática, 
diminuindo o Erro Absoluto de 642 ms (A1) para 490 ms (A4), mas esta melhora ocorreu 
no grupo que realizou a prática na interface Kinect, tanto grupo experimental quanto grupo 
controle. Sem melhora significativa na interface Touchscreen. Conclusão: Ocorreu melhora 
do desempenho com a redução do erro absoluto nos grupos que utilizaram como dispositivo 
de interação para prática o Kinect. 

Palavras-chave: Esclerose Múltipla, destreza motora, terapia de exposição à realidade virtual. 
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EFEITO DA TERAPIA COMBINADA DE REALIDADE VIRTUAL E ESTIMULAÇÃO 
TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA 
CARDÍACA EM REPOUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA 

CEREBRAL 
Anne Michelli Gomes Gonçalves Fontes1, Talita Dias da Silva1,2, Barbara Soares de Oliveira Furlan1, Camila 
Aparecida de Oliveira Alberissi1, Ana Clara Silveira1, Íbis Ariana Peña de Moraes1, Marina Junqueira 
Airoldi1, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1
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Introdução: O uso de terapias combinadas como intervenção em pessoas com Paralisia 
Cerebral (PC) é uma possibilidade crescente ao comparar com intervenções tradicionais por 
potencializar os efeitos clínicos e possibilitar resultados mais efetivos e duradouros. Atualmente 
têm-se adotado o uso combinado de estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) 
e realidade virtual (RV) para melhoras fisiológicas em diferentes condições neurológicas. 
Objetivo: Verificar o efeito da ETCC associada ao treino de RV sobre a variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Método: Trata-
se de ensaio clínico, longitudinal, randomizado e duplo cego, composto por 16 crianças e 
adolescentes entre 4 e 14 anos de ambos os sexos, com diagnóstico de PC, recrutadas nas 
clínicas de reabilitação Intensiva e Therapies em São Paulo, alocados em dois grupos. O G1 
recebeu a ETCC ativa + RV (n=8) e o G2 recebeu a estimulação com ETCC sham (placebo) + 
RV (n=8) em um protocolo de 5 sessões. Para o protocolo experimental, foi realizado o registro 
da VFC por 10 minutos em repouso sentado. Nas intervenções foi realizada a aplicação da 
ETCC (1mA no grupo ativo) por 20 minutos (rampa de 20 segundos de subida e descida, com 
aplicação em M1 do lado dominante) e simultaneamente o treinamento com realidade virtual. 
A VFC foi avaliada antes da primeira e após a quinta sessão (estudo aprovado pelo comitê 
de ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo sob 
CAAE 99577318.0.0000.5390). Resultados: pelo tamanho da amostra, a análise inferencial 
não apontou poder de teste, entretanto houve tendência de aumento (que caracteriza melhor 
VFC) dos índices parassimpáticos entre pré e pós cinco sessões no grupo 1, enquanto no 
grupo 2 houve redução destes índices: rMSSD: G1= 47,6 e 56,9 ms; G2= 37,9 e 31,2 ms 
/ pNN50: G1= 27,8 e 33,3 %; G2= 20,4 e 14,3 %. Conclusão: As crianças e adolescentes 
com PC apresentam baixa VFC com predomínio de sistema nervoso parassimpático, com 
tendência de melhora após cinco sessões de ETCC ativa associada a RV, e piora com ETCC 
placebo associada a RV. 

Palavras-chave:  Paralisia Cerebral, estimulação transcraniana por corrente contínua, 
realidade virtual, sistema nervoso autônomo.
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ESTUDO DA CONECTIVIDADE CEREBRAL FUNCIONAL PÓS USO DO SISTEMA 
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Introdução: O sistema NeuroR (Neurology Rehabilitation), foi concebido como recurso 
suplementar para a reabilitação motora de ombro de pacientes que sofreram Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Neste sistema, o paciente tem o feedback em tempo real (tela de projeção) 
a partir da visualização de um braço virtual que substitui o seu braço parético e permite a 
execução (via teclado ou por eletromiografia) dos movimentos de flexão/extensão e abdução/
adução máxima da articulação do ombro. Assim, com esta simulação (imaginação motora) 
são ativadas redes neurais inerentes à real execução do movimento proposto. Objetivo: 
Descrever variações na conectividade cerebral associadas ao uso do sistema computacional 
NeuroR em  reabilitação motora de indivíduos pós-AVC . Método: Trata-se de um estudo 
de caso, com um paciente pós-AVC de 47 anos, que realizou sessões de cinesioterapia 
(durante 2 semanas, 2 vezes por semana, totalizando 4 sessões) acrescidas do uso do 
sistema NeuroR, no Centro de Reabilitação da cidade de Sousas-SP. Em cada sessão, o 
voluntário executou 10 repetições de abdução/adução de ombro e 10 repetições de flexão/
extensão do ombro sem auxílio do terapeuta, que apenas orientava verbalmente quanto ao 
movimento a ser realizado. Nessas sessões, as animações do braço virtual (NeuroR) foram 
disparadas pelo teclado pela pesquisadora que desempenhava o papel de observadora. Para 
a cinesioterapia foram adotados exercícios de elevação de ombro sem auxílio, mobilização 
e abdução/adução, mobilização e flexão/extensão, rotação externa e interna do ombro com 
auxílio do terapeuta, e descarga de peso do próprio membro acometido (braço parético). 
Resultados: Foram calculados os valores de correlação positiva (tpos) e negativa (tneg) com 
a área motora saudável utilizando o teste t de Student: tpos = 1.0753 e tneg = 43.0916. O valor 
crítico pela tabela t de distribuição de Student com confiabilidade bicaudal de 95% é 1.960. 
Com o tpos < 1.960, não é possível rejeitar a hipótese nula e com a correlação negativa tneg 
> 1.960 as médias apresentam 95% de confiabilidade.  Foram observados valores maiores 
(quando comparado o pós-teste e o pré-teste) de conectividade funcional entre o córtex motor, 
pré-motor e suplementar. Esses resultados sugerem que as regiões próximas à área lesada 
e a região motora contralateral aumentaram seu sincronismo com a área motora saudável. 
Conclusão: O sistema NeuroR pode ser integrado a um programa de reabilitação motora 
convencional com poucas adaptações funcionais. 

Palavras-chave:  conectividade funcional, realidade aumentada, reabilitação motora, acidente 
vascular cerebral.
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ESTUDO DE USABILIDADE DE JOGOS SÉRIOS EM REALIDADE VIRTUAL 
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Introdução: A realidade virtual (RV) vem se popularizando em ambientes clínicos e 
domiciliares, pois tem potencial de engajar e motivar o paciente no tratamento de reabilitação. 
Com a popularização das interfaces gestuais de interação, como o sensor Leap Motion 
Controller (LMC), o interesse por aplicações de RV não imersivas, baseadas em monitor de 
vídeo (desktop) tem aumentado consideravelmente, principalmente na área da saúde, onde 
vem sendo utilizado como um recurso para apoiar a reabilitação de membros superiores. 
As exibições de RV em desktop têm a vantagem da visualização e interação colaborativas 
e pode ser uma opção mais confortável para pacientes, nas situações em que a presença 
do terapeuta torna-se indispensável para ajuda-los com o treino no ambiente virtual. Por 
outro lado, sistemas baseados em desktop possuem baixa capacidade de prover imersão no 
ambiente de RV. A imersão pode ser maior quando o usuário usa tecnologias mais complexas 
como óculos de RV que ajudam o paciente a manter o foco e a atenção na tarefa, além 
de relatos de que ajudam a aumentar a motivação e o engajamento na terapia. Objetivo: 
Comparar a usabilidade de duas diferentes condições de interação - versão desktop (não 
imersivo), com uso do LMC e monitor vídeo; e versão headset (imersivo), com uso do LMC 
acoplado no óculos Gear VR - de um jogo sério em RV projetado para treino de destreza 
manual. Método: 28 participantes típicos foram divididos aleatoriamente em dois grupos G1 
e G2. O G1 iniciou o experimento com a versão desktop passando depois para a versão 
headset. Enquanto que o G2 iniciou o experimento na versão headset passando depois para 
a versão desktop. Este protocolo teve como objetivo avaliar se a satisfação do usuário está 
genuinamente relacionada a categorias de interação e não pelo aprendizado de uso do jogo. 
Após cada intervenção foi aplicado o questionário System Usability Scale (SUS). As análises 
foram realizadas utilizando o teste T pareado (T), considerando um nível de significância de 
95%. Resultados: No G1 não foi observado uma diferença estatisticamente significativa (p = 
0,51) em relação versão desktop e headset. Já o G2 que iniciou a atividade na versão headset 
e depois passou para a versão desktop apresentou uma diferença estatisticamente significativa 
(p = 0,034).  Conclusão: Esses dados apontam uma tendência de que quando o grupo é 
apresentado para VR em sua versão headset descreve maior jogabilidade em comparação 
com a versão desktop. Além disso, as pessoas avaliadas nesse estudo descreveram maior 
cansaço físico na versão desktop em comparação com a versão headset, podendo ser este 
um aspecto a ser considerado para não observação de diferença estatisticamente significativa 
em relação a jogabilidade do G1.

Palavras-chave: jogos de vídeo, realidade virtual, reabilitação, destreza motora.
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MAPEAMENTO EMOCIONAL E PERCEPÇÃO DA DOR NA FIBROMIALGIA
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Lira1 & Paulo Sérgio Boggio1
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Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome de dor crônica, na qual o indivíduo sofre uma 
amplificação da sensação dolorosa por meio de alteração no mecanismo de neurotransmissores 
excitatórios e inibitórios promovendo alteração na percepção da dor e na sensibilização central 
da dor, associado a distúrbios psicológicos como depressão, catastrofismo, disfunção do sono. 
Essas alterações em conjunto resultam em dor corporal percebida, e modificação da valência 
emocional. Entretanto, ainda não se sabe se, a dor corporal na FM tem relação com as emoções 
experimentadas. Os mapas corporais podem demonstrar diferentes estados emocionais 
associados a sensações corporais, como mostrados por pesquisas recentes. Objetivo: 
Dessa forma, este estudo teve como objetivo investigar a topografia das sensações corporais 
desencadeadas pelas emoções de indivíduos com FM. Método: Participaram do estudo, 50 
mulheres (25 com diagnóstico prévio de fibromialgia – grupo experimental - e 25 sem dor 
crônica – grupo controle), idades de 18 a 45 anos. As participantes preencheram questionários: 
ficha cadastral, Inventario de Empatia, Escala de Regulação Emocional, Questionário de 
Qualidade de Vida (SF-36), Impacto da fibromialgia (FIQ), Índice da Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI), e por fim, realizaram a tarefa de Mapeamento Emocional Corporal (MECs), 
versão computadorizada da ferramenta EMBODY. Resultados: Os resultados revelaram que 
mulheres com fibromialgia apresentaram diminuição da qualidade do sono e da qualidade de 
vida quando compara ao grupo controles, além de apresentarem diminuição na reavaliação 
cognitiva e diminuição da capacidade de empatia.  Quanto aos mapas corporais, mulheres 
com fibromialgia revelaram ativações mais acentuadas tanto nas hiperativações quanto nas 
hipoativações das emoções, principalmente na raiva, tristeza, nojo, orgulho, inveja, vergonha 
e medo, quando comparadas as mulheres do grupo controle. Conclusão:  Diante dos achados 
encontrados, pode-se sugerir que mulheres com dor crônica, fibromialgia, demonstram 
intensamente as suas emoções no corpo. Além disso, mulheres com fibromialgia apresentam 
uma menor empatia, uma menor capacidade de regular as emoções, uma menor qualidade 
de vida em diversos domínios, além de distúrbios do sono como demonstrados neste estudo.

Palavras-chave: Fibromialgia, dor crônica, mapas emocionais, Embody.
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MICRODIGO: FERRAMENTA DE ENSINO LÚDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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Introdução: Devido às dificuldades funcionais existentes em pessoas com deficiência 
intelectual são desenvolvidas diferentes pesquisa para propiciar a inclusão dessas pessoas 
em ambiente educacional. Considerando crianças de 3-10 anos de idade com capacidades 
normais e pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual que frequentam sala de aula 
inclusiva é importante o desenvolvimento de dispositivos interativos para ensino prático sobre 
computação e tecnologia por meio de metodologia ativa. Para tanto, desenvolveu-se uma placa 
eletrônica com conectores magnéticos inteligentes baseado no já existente e muito utilizado 
Microduino, contudo, inserindo os aspectos visuais e procedimentos de inteligência artificial 
para rastreamento de ações. O grande diferencial desta pesquisa foi a inserção de sinalizadores 
por cor como, por exemplo, a inclusão de sinalizadores luminosos para auxiliar na conexão 
dos dispositivos durante uma montagem de circuito eletrônico. Objetivo: Desenvolvimento 
e utilização prática de “placa de prototipação rápida” com software programável por meio 
de funções simplificadas e visuais pré-definidas para auxiliar no ensino de computação 
para crianças normais e pessoas com deficiência intelectual. Método: O método foi dividido 
em 3 fases: Fase 1- Considerando que o ensino da computação necessita de vivência e 
conhecimento de hardware e software com características abstratas e, desta forma, dificuldade 
de entendimento para pessoas com deficiência intelectual. Desenvolveu-se na fase 1 um 
protótipo de hardware com dispositivos de interação com facilitadores pedagógicos tais como, 
por exemplo, orientação por cores, assimilação geométrica, gamificação e utilização de 
linguagem verbal e não verbal que são técnicas amplamente utilizadas por psicopedagogos 
que trabalham com crianças com deficiência intelectual. Fase 2- aplicou-se este protótipo 
com 64 crianças normais para identificar viabilidade. Fase 3- correção dos erros existentes 
e futuras propostas. Resultados: Na fase 1 e 2 foram confeccionadas 15 modelos de 
placas que foram testadas em 20 crianças com resultados positivos em escala de satisfação 
qualitativa informada pelo professor responsável. Conclusão: Apesar do número pequeno 
de participantes no teste experimental, verificou-se viabilidade do produto, sendo que após 
a identificação das dificuldades iniciou-se a fase 3 que foi constituída pela identificação dos 
erros e necessidade de adequação do produto.

Palavras-chave: materiais de ensino, brinquedo educacional, educação de pessoa com 
deficiência intelectual, sistemas de computação.
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MUSICOTERAPIA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O IDOSO 
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Introdução: O crescente número de idosos vem trazendo preocupação para as políticas 
públicas da Saúde brasileira. Será que para oferecer novas abordagens a Tecnologia da 
Informação (TI) vem de encontro ao enfrentamento deste desafio? Objetivo:  O estudo 
investigou o software de Realidade Aumentada musical, o GenVirtual (GV) se poderia contribuir 
com a terapia cognitiva musical do idoso. O GV foi concebido para estimulação motora e 
cognitiva apoiando sessões de musicoterapia e onde se realiza atividades de apreciação, 
criação e reprodução sonora e musical. Método: 12 participantes cadastrados no ambulatório 
de Neurocomportamento do Hospital São Paulo, com mais de 65 anos, convidados a 
participar de uma sessão de experimentação do GV durante a intervenção musicoterapia 
de 50 mins. Um protocolo foi desenvolvido e aplicado para os participantes. Consistiu em: a) 
esclarecer e assinar o termo de consentimento de pesquisa; b) através de entrevista pessoal, 
obter os dados do sujeito; c) apresentação do GV e as possibilidades em relacionar sons e 
cores d) experimentação: execução de tarefas através  das cores e/ou letras do alfabeto, 
tocar na sequência apresentada; e) tocar uma frase musical pré-determinada no roteiro e 
copiar a frase colorindo a partitura na sequencia melódica; f) composição livre elaborada ; 
ouvir o resultado sonoro da composição livre e colher as impressões da experiência musical 
realizada ; g) aplicar  o questionário de avaliação e satisfação e os relatos   da vivência com 
o GV. Resultados: Os dados coletados da apontaram que oito participantes nunca utilizaram 
tecnologias anteriormente e um deles é analfabeto. Para o idoso que apresentou resposta 
abaixo do esperado, foi necessário maior tempo para a apresentação do GV. Conclusão: 
Apesar do pequeno número de participantes todos apresentaram repostas positivas ao 
desafio, inclusive o participante analfabeto. Para a estimulação cognitiva musical, se deve 
observar sempre a motivação e o engajamento do participante ao tratamento e, que neste 
caso, foi positivo. O resultado desta pesquisa desmistifica que o idoso possa ser refratário 
às ferramentas da TI e que aceitaram com facilidade a resolução das tarefas do protocolo 
e com aderência às propostas. Observou-se que foi possível inseri-los na intervenção de 
musicoterapia com uso de TI. A partir dos resultados, podemos sugerir que as possibilidades 
terapêuticas, para a promoção de novos aprendizados por meio da TI, permitem estimular a 
cognição, a integração social e, melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Palavras-chave: Neurocomportamento, tecnologia da informação, musicoterapia.
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NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA:  UMA REVISÃO 
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Introdução: Nos últimos anos, empresas investem em tecnologias que proporcionem 
acompanhamento da saúde de seus consumidores por meio de dados biométricos. Dentre elas 
podemos citar monitorização da PA sistêmica, frequência cardíaca, atividade física habitual 
e sono. Em função da disponibilidade e acessibilidade à estas tecnologias, seu potencial 
como ferramenta de monitoramento tem sido cada vez mais utilizado. Objetivo: Verificar 
produções científicas que apresentem uso de tecnologias capazes de permitir monitoramento 
e acompanhamento respiratório. Método: Foram feitas buscas nas bases PubMed e Cochrane 
com os descritores: Breath Technology Evaluation, Respiration Technology Evaluation, Breath 
Phone Evaluation, Respiration Phone Evaluation. Incluiu-se publicações no idioma inglês, 
espanhol e português, disponíveis em “texto completo” que envolviam alguma problematização 
na avaliação de pacientes na área da pneumologia por meio de dispositivos e tecnologias. 
Excluiu-se artigos de revisão de literatura, livros, monografias e dissertações. Resultados: 
A busca inicial resultou em 309 publicações. Após leitura e aplicação dos critérios de 
elegibilidade foram incluídos 14 artigos, porém apenas 8 deles atendiam plenamente aos 
critérios de inclusão, sendo estes utilizados para análise crítica de conteúdo. Três artigos 
descreviam vestimentas inteligentes para avalição respiratória, 3 tratavam de sensores 
(de ouvido, infravermelho e Kinect), 1 a respeito de alternativas para melhorar a robustez 
de resultados obtidos por meio de oxímetro de pulso e 1 acerca de análise de dados em 
smartphone por meio de questionário. Conclusão: As produções científicas que tratam do 
uso de tecnologia para avaliação respiratória ainda são escassas e concentram-se no uso de 
vestimentas, sensores, aprimoramento de tecnologia já existente e uso de smartphone como 
coadjuvante. Tais resultados apontam para a necessidade de busca por novas formas de 
avaliação respiratória, o que demanda uma abordagem multidisciplinar.

Palavras-chave: monitorização fisiológica, transtornos respiratórios, tecnologia, testes de 
função respiratória.
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RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO INTELECTUAL E PRECISÃO MOTORA EM TAREFA 
COMPUTACIONAL EM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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1Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP; 
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Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) compreende um grupo de condições 
do neurodesenvolvimento que compartilham comprometimento da função social e da 
comunicação, assim como a presença de padrões repetitivos de comportamento e interesses 
restritos, apresentando padrões heterogêneos quanto à função intelectual, com Quociente 
de Inteligência (QI) associado a uma limitação significativa nas habilidades adaptativas. 
Objetivo: Avaliar a relação entre a função intelectual e a precisão motora em uma tarefa de 
timing coincidente realizada por meio do uso de um computador em pessoas com transtorno 
do espectro autista. Método: Foram incluidas pessoas com diagnóstico de TEA previamente 
confirmado por médico neurologista infantil, do sexo masculino, com grau leve à moderado 
de TEA avaliado por meio da escala Childhood Autism Rating Scale (CARS), que cursavam 
entre a 1ª e a 5ª série do ensino especial fundamental. O QI foi avaliado por meio da versão 
abreviada da Escala de Inteligência de Wechsler (WISCIII). Após as avaliações iniciais 
o participante foi avaliado na tarefa de timing coincidente - que se refere à capacidade de 
realizar um movimento, no qual sua chegada à um alvo coincide com o tempo de chegada de 
um objeto que também está em movimento. As variáveis dependentes consideradas foram 
os valores de QI e a média dos valores de 20 repetições da tarefa, por meio do erro absoluto 
(acurácia), constante (tendência direcional) e variável (precisão) em milissegundos (ms). 
Para verificar a existência de correlação, foi utilizado o coeficiente de Pearson, que aponta 
o grau de associação entre dois fatores (QI e Erros – constante, absoluto, variável), sendo 
considerados os seguintes valores: Correlação fraca <0,35; Moderada 0,36 à 0,67; Forte 
> 0,68.  Resultado: 22 participantes foram incluídos, do sexo masculino, idade 14,0 ± 1,8 
anos, pontuação CARS 34,0 ± 1,5. Não foram encontradas correlações entre o QI e os erros 
constante (r = -0,086; p = 0,703) e absoluto (r = -0,134; p = 0,554). Porém foi encontrada uma 
correlação negativa moderada entre o QI e os valores de erro variável (r = -0,456; p = 0,033). 
Conclusão: Quanto maior foi o QI do participante da pesquisa, menor foi erro variável, que 
indica boa precisão motora durante a tarefa, representado por uma menor variabilidade de 
erro durante as tentativas do teste. 

Palavras-chave: transtorno do espectro autista, terapia de exposição à realidade virtual, 
destreza motora; quociente de inteligência.
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RELAÇÃO ENTRE COMPROMETIMENTO PELA DOENÇA DE PARKINSON E O 
DESEMPENHO EM TAREFA DE TEMPO DE REAÇÃO SIMPLES E APÓS ESTÍMULO DE 

FADIGA – PILOTO
Julia Thais de Souza Galvão1, Camila Miliani Capelini2, Íbis Ariana Peña de Moraes2, Tânia Brusque 
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada por ser degenerativa e lentamente 
progressiva, afetando 1 a cada 1.000 habitantes, com predominância no sexo masculino (2/3) 
e com início entre 50 e 65 anos. Marcada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos 
da substância negra, manifesta-se por distúrbios funcionais do controle motor como tremor, 
rigidez, lentidão dos movimentos (bradicinesia), dificuldade para iniciar movimentos (acinesia), 
alterações posturais, marcha, equilíbrio, entre outros sinais.  Assim como déficits de controle 
e do desempenho motor, que são achados que podem ajudar o fisioterapeuta a entender, 
desenvolver e testar estratégias de intervenção com maior base científica. Objetivo: Verificar 
a relação entre o comprometimento pela DP e desempenho em tarefa de tempo de reação 
simples e após estímulo de fadiga. Método: A amostra consistiu em dez participantes com 
diagnóstico de DP, submetidos à avaliação pela Escala Unificada de Avaliação Para Doença 
de Parkinson (UPDRS) que avalia os sinais, sintomas e determinadas atividades dos pacientes 
por meio do auto relato e da observação clínica. É composta por 42 itens, divididos em quatro 
partes: atividade mental, comportamento e humor; atividades de vida diária (AVD’s); exploração 
motora e complicações da terapia medicamentosa. A pontuação em cada item varia de 0 a 4, 
sendo que o valor máximo indica maior comprometimento pela doença e o valor mínimo indica 
tendência à normalidade. Os participantes realizaram a tarefa de Tempo de Reação Simples 
– TRS no computador, sendo que esta propõe ao participante inicialmente pressionar a barra 
de espaço do teclado, o mais rapidamente possível assim que o estímulo (um quadrado 
amarelo) aparecer no centro do monitor. Posteriormente, realizaram a tarefa de Tempo de 
Reação de Fadiga – TRF (que consiste em pressionar a barra de espaço de forma contínua 
no momento que o estímulo aparece (barra amarela) –  TRF inicial; e deixar de pressioná-la 
quando este estímulo cessar – TRF final. Para verificar a existência de correlação, foi utilizado 
o coeficiente de Pearson, que aponta o grau de associação entre dois fatores (Pontuação da 
UPDRS e Pontuação das tarefas de TRS e TRF), sendo considerados os seguintes valores: 
Correlação fraca <0,35; Moderada 0,36 à 0,67; Forte > 0,68. Resultados: Foram avaliados 10 
participantes, 7 homens e 3 mulheres, com idade 64,2± 12,92 anos e todos destros. Não foram 
encontradas correlações entre as Pontuações da UPDRS e da tarefa de TRS, porém foram 
encontradas diferenças marginais com as pontuação da tarefa TRF inicial com as seguintes 
variáveis da UPDRS: Subtotal II referente à atividades de vida diária (r = 0,562; p = 0,091), 
Total (r = 0,617; p = 0,057); e com a pontuação do TRF final com as seguintes variáveis da 
UPDRS: Subtotal III referente à exploração motora  (r = 0,617; p = 0,057), Total (r = 0,574; p 
= 0,083); AVD (r = 0,604; p = 0,064). Esses dados demonstram que os participantes com pior 
pontuação na UPDRS, ou seja, maior comprometimento pela DP apresentam também pior 
desempenho na tarefa de TRF. Conclusão: Embora não tenha ocorrido correlação entre as 
variáveis analisadas, existe uma tendência à correlação que poderá ser melhor evidenciada 
com o aumento do número de participantes na pesquisa.

Palavras-chave: doença de Parkinson, tempo de reação, índice de gravidade de doença. 
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USABILIDADE DE EXERGAME COM USO DE REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA EM 
IDOSAS: UM ESTUDO PILOTO 

Marcos Vinícius Butti da Silva1, Gabriela Lúcia Ferreira da Silva2, Deisiane de Souza Alves3, Zodja 
Graciani4, Susi Mary de Souza Fernandes5
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Introdução: O envelhecimento populacional é um dos temas de relevância da última década. 
O declínio da capacidade funcional e as comorbidades acarretam em dificuldades no 
desempenho das atividades de vida diária e comprometem o envelhecimento ativo. Embora 
os exercícios terapêuticos convencionais utilizados para o treinamento sejam variados e 
simulem atividades de vida diária, muitos idosos sentem- se apáticos com a monotonia e 
com falta de percepção da terapêutica. Nesse cenário, a Realidade Virtual surge como um 
aparato complementar às práticas convencionais, estimulando aptidões motoras e cognitivas. 
Objetivo: Avaliar a usabilidade de um jogo de realidade virtual imersiva em idosos ativos. 
Método: Estudo piloto, com seis idosas, entre 60 a 80 anos utilizando um jogo comercial 
em ambiente imersivo, designado Beat Saber, no console Sony PlayStation 4. O jogo é uma 
ação de timing coincidente cuja movimentação dos membros superiores é captada pela 
PlayStation Camera e por dois controles com o objetivo de cortar blocos, em movimento, que 
se aproximam do usuário seguindo um ritmo musical pré-estabelecido. O protocolo foi dividido 
em três etapas: 1º caracterização da amostra - rastreio sócio demográfico e de condições de 
saúde; Escala Optométrica de Snellen; Inventário de Preferência Lateral Global; Dinamometria 
e Medida de Independência Funcional; 2º prática da tarefa - foram realizadas três tentativas e, 
antes e depois de cada uma delas, foram coletados os sinais vitais (FC e PA) e os dados de 
desempenho foram registrados; 3º usabilidade - questionário System Usability Scale (SUS). 
Resultados: Referem-se às 06 idosas, idade média de 67,17 (+/- 6,40), escore médio de 
acertos entre as tentativas de 140,17 (+/-3,53). Além disso, não apresentaram alterações 
estatisticamente significantes das variáveis fisiológicas com valores médios de FC 89,17 (+/-
18,13) e PAS 149,25 (+/-10,96). Quanto aos resultados do SUS, observou-se um alto índice 
de usabilidade, com escore médio de 88,75 (+/-2,68) e sem a presença de cybersickness 
(Simulator Sickness Questionnaire - SSQ). Conclusão: Embora as médias de escores obtidas 
com o protocolo de intervenção não apresentarem diferenças estatisticamente significativas, 
os valores absolutos alcançados e os resultados de usabilidade sugerem que o uso do Beat 
Saber é seguro e promissor, apresentando-se como mais uma ferramenta terapêutica em 
realidade virtual para a população geriátrica. 

Palavras-chave:  realidade virtual, saúde do idoso, modalidades de fisioterapia, jogos de 
video
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Introdução: O crescente avanço da tecnologia abrange diversas áreas do conhecimento e, no 
tocante à saúde, viabiliza a efetividade na prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 
de pessoas com deficiência física gerada por condições neurológicas. Neste contexto, a 
realidade virtual (RV) apresenta-se como um importante recurso complementar à terapêutica 
neurofuncional por incrementar condutas por meio da imersão num ambiente multidimensional 
e multissensorial, que pode garantir a interação entre o indivíduo e um dispositivo eletrônico 
e facilitar os processos de aprendizagem motora. Objetivo: Avaliar a usabilidade de um jogo 
comercial de realidade virtual imersiva para a incorporação ao tratamento fisioterapêutico. 
Método: Trata-se de estudo transversal com 11 adultos entre 21 a 55 anos, 07 homens e 04 
mulheres, com sequelas motoras decorrentes de condição neurológica. O protocolo consistiu 
na prática de um jogo de ritmo em realidade virtual conhecido como Beat Saber, na plataforma 
PlayStation 4. Para caracterização da amostra, aplicou-se o questionário sociodemográfico, 
dinamometria, acuidade visual pelo teste de Snellen e Teste de Dominância (IPLAG). Após 
o preenchimento do Questionário de Desconforto Prévio à Realidade Virtual (SSQ), os 
participantes foram posicionados sentados em uma cadeira fixa e depois das explicações e 
recomendações acerca do jogo, iniciaram a prática. A tarefa consistiu em uma ação de timing 
coincidente, cuja movimentação dos membros superiores, captada por dois controles e pela 
PlayStation Camera, tem o objetivo de cortar blocos em movimento que se aproximam do 
usuário seguindo um ritmo musical pré-estabelecido. Após as três tentativas do jogo, o SSQ 
foi reaplicado juntamente ao questionário System Usability Scale (SUS), a fim de verificar o 
nível de usabilidade. Os dados coletados foram analisados de modo descritivo e apresentados 
em valores percentuais, de média e desvio padrão. Resultados: Em relação à usabilidade, 
10 sujeitos (90,90%) afirmaram, após a prática, usabilidade muito boa ao jogo. Quanto aos 
sinais de desconforto após a prática, 07 participantes (63,63%) apresentaram sintomas 
como dificuldade em manter o foco (42,85%) e a visão embaçada (42,85%). Conclusão: O 
exergame Beat Saber se apresenta como uma ferramenta alternativa à prática clínica, com 
usabilidade superior a 90 pontos, podendo permitir o aprimoramento de habilidades motoras 
e sensoriais após o desenvolvimento de novos estudos. 

Palavras-chave: pessoas com deficiência, realidade virtual, modalidades de fisioterapia, 
terapia por exercício.
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Introdução: Com a chegada dos computadores e dos aplicativos (conhecidos como apps), 
o mundo foi se tornando cada vez mais dinâmico e tem sofrido mudanças importantes, 
principalmente nos aspectos tecnológicos e sociais. No ramo da saúde, a tecnologia é utilizada 
tanto para diagnósticos quanto para tratamentos de doenças. A fibromialgia é uma das doenças 
reumatológicas mais frequentes, cuja característica principal é a dor músculo esquelética 
difusa e crônica. Em um estudo realizado em 2015 no Brasil, a fibromialgia foi a segunda 
doença reumatológica mais frequente, após a osteoartrite. Os portadores da fibromialgia 
utilizam diversas terapias analgésicas além de procurar os serviços médicos e de diagnóstico 
com maior frequência que a população normal. Neste contexto pode-se incorporar a realidade 
virtual (RV), que é uma simulação digital de ambientes e objetos realísticos, para incentivar 
e tratar os portadores da fibromialgia. Objetivo: O objetivo desse trabalho é desenvolver um 
aplicativo que por meio da RV auxilie o diagnóstico e tratamento de portadores da fibromialgia. 
Método: Atualmente o celular é um elemento quase que indispensável, pensando nisso 
consideramos o desenvolvimento de um aplicativo com qual o paciente verifique e marque 
consultas como outros já disponíveis, mas com o diferencial de incorporar elementos da 
RV a exercícios de alongamentos e hidroginástica. O usuário poderá realizar as atividades 
fisioterapêuticas no conforto de casa, além de possibilitar o acompanhamento médico à 
distância, no qual o especialista instrui nos tipos de exercícios realizados, durante sua execução 
e recebe o feedback dos pacientes após realizarem os mesmos. Resultados: Os pacientes 
que utilizaram nosso aplicativo apresentaram uma melhora em seu quadro, pois, ficaram mais 
saudáveis e apresentaram um nível menor de stress e ansiedade. Conclusão: Embora a 
prática desses exercícios seja recomendada por especialistas, ainda existe falta de incentivo 
para sua prática, tais são tratados em muitos casos unicamente como tarefas monótonas e 
desgastantes.  A utilização da tecnologia pode criar estímulos e boas experiências a partir 
de modelos dinâmicos, funcionando como incentivo para o paciente, na sua melhora, com 
respaldo do auxílio médico, de fácil e prático acesso. O aplicativo em si intera todos esses 
elementos, encorajando um modelo de vida mais saudável, em âmbito físico e psicológico.

Palavras-chave: Fibromialgia, realidade virtual, fisioterapia.
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Introdução: Métodos de treinamento esfincteriano precoce são amplamente utilizados para 
auxiliar crianças a adquirir essa independência. O treinamento esfincteriano precoce é possível 
com o apoio de técnicas comportamentais que podem ser desenvolvidas para treinar crianças 
pequenas. Paralelamente, existem soluções comerciais para apoiar o treinamento esfincteriano 
voltadas para o público infantil. Apesar da evidente aplicabilidade, esses aplicativos não foram 
utilizados de forma a produzir evidências científicas que possam maximizar a adesão aos 
programas a que se destinam. No Brasil, ainda não existem soluções voltadas para o público 
infantil, em especial para crianças que apresentam atraso no desenvolvimento. O interesse em 
pesquisar tais recursos faz parte de um projeto mais amplo, que visa disponibilizar um aplicativo 
para familiares e crianças com necessidades peculiares para treinamento esfincteriano. 
Objetivo: Apresentar alguns aplicativos existentes no mercado cujo foco é auxiliar na aquisição 
do controle esfincteriano na infância. Método: Foram pesquisados aplicativos existentes no 
mercado para treinamento esfincteriano em população infantil e sua forma de acesso na web. 
Resultados: Foram encontrados os aplicativos “Baby Toilet Training” e o “Potty Potty Training” 
que são destinados ao público infantil, porém os mesmos estão disponibilizados somente na 
língua inglesa e são pagos. O aplicativo “Usando o Banheiro” apresenta de forma lúdica, e 
em português, o passo a passo para a criança usar o banheiro, no entanto, existem diversos 
problemas de usabilidade que impactam negativamente na experiência do usuário. Para o 
público adulto, o “Pelvic Floor First”, “IPelvis” e o “Continence App” disponibilizam informações 
textuais com imagens e vídeos para auxiliar no treinamento da musculatura do assoalho 
pélvico. Conclusão: Apesar da evidente aplicabilidade, esses aplicativos não foram utilizados 
de forma a produzir evidências científicas que possam maximizar a adesão aos programas a 
que se destinam. Logo, a literatura sobre o uso de tecnologias no treinamento esfincteriano 
precoce ainda é escassa, sendo necessários estudos com o objetivo de verificar a eficácia 
destes aplicativos para auxiliar na aquisição do controle esfincteriano, tanto em crianças sem 
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, quanto nas que apresentam alterações, 
como as crianças com síndrome de Down e com Transtorno do Espectro do Autismo. 

Palavras-chave:  treinamento no uso de toaletes, aplicativos móveis, criança pré-escolar, 
tecnologia       
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 USO DE APP PARA CONTAGEM DE PASSOS NO MONITORAMENTO DA ADESÃO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE NO TRABALHO
Marcos Vinícius Butti da Silva1, Mariana Jorqueira Gliorsi2, Leonardo de Medeiros Sacchi Scavone3, 
Letícia Elou Ng4, Étria Rodrigues5, Érico Chagas Caperuto6 & Susi Mary de Souza Fernandes7.
1,2,3,4Graduando em Fisioterapia, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo (SP), Brasil.

5Mestre em Ciências Morfológicas, Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) – São Paulo (SP), Brasil.

6Doutor em Biologia Celular e Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) – São Paulo (SP), 
Brasil.

7Doutora em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo (SP), Brasil.

Correspondência para: Marcos Vinícius Butti da Silva - marcosbs28@gmail.com

Introdução: A promoção à saúde no trabalho consiste em ações interdisciplinares voltadas 
à melhora da organização e do ambiente de trabalho; estímulo à participação em atividades 
saudáveis e incentivo ao desenvolvimento pessoal. Atualmente, a prática regular de atividade 
física é divulgada como método preventivo para doenças relacionadas ao estilo de vida, porém 
os efeitos exigem um envolvimento sistemático e regular ao longo do tempo. A utilização 
de tecnologia por meio de Apps para monitorar, promover cuidados e maior adesão aos 
tratamentos de saúde facilitam a integração entre a equipe profissional e o usuário. Objetivo: 
Reforçar orientações para adoção de hábitos saudáveis por meio de Apps. Método: Estudo 
transversal com 11 funcionárias de setor administrativo de uma instituição de ensino da 
cidade de São Paulo submetidas à intervenção fisioterapêutica durante 9 semanas, 1 vez 
por semana. Inicialmente foi realizada a avaliação ergonômica no trabalho, antes e após 
a intervenção – Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos (QNSO) e Rapid 
Entire Body Assesment (REBA). A intervenção consistiu em ajustes ergonômicos, orientações 
posturais, adoção de pausa ativa e incentivo de hábitos saudáveis.  Para aumentar a adesão e 
a frequência de atividade física foi utilizado o App Pedômetro – Contador de Passos (Android) 
e App Saúde  (iOs) e o App WhatsApp para orientações motivacionais. Durante 07 semanas 
foram submetidas a desafios progressivos: foram incentivadas a caminhar 2km, 5km, 7km e 
10km e subir 02 andares de escada até alcançar 07 andares na última semana. Resultados: 
As participantes apresentaram média de idade de 38 anos (+/-11,7), IMC médio 29,38(+/-
4,84) – sobrepeso e sedentárias. Com predomínio de postura sentada para realização da 
tarefa. Os resultados iniciais do QNSO apontaram sintomas em região lombar, ombros e 
pescoço. O nível de risco do REBA indicou que a maioria, 70% apresentou risco médio para 
o desenvolvimento de lesões associados a inatividade. Ao final, somente 07 participantes 
conseguiram concluir o programa proposto. Dessas 100% alcançaram 10 km e 07 andares 
diários aderindo à proposta terapêutica melhorando a inatividade e reduzindo as queixas do 
QNSO. Conclusão: O reforço das orientações por meio de aplicativos permitiu o envolvimento 
sistemático e regular entre profissionais e usuários. Foi capaz de aumentar a adesão às 
orientações produzindo mudança de hábito. 

Palavras-chave: aplicativos móveis, promoção da saúde, saúde do trabalhador, fisioterapia.
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VALIDAÇÃO DO SOFTWARE ELITE HRV COMO FERRAMENTA DE EXPORTAÇÃO DE 
INTERVALOS RR GRAVADOS PELA CINTA POLAR H7

Bruno Renan Brondane1, Eduardo Dati Dias2, Victor Luis Fornel³, Viviani Barnabé3, Carlos 
Bandeira de Mello Monteiro1, Luiz Carlos Marques Vanderlei4, Talita Dias da Silva5,6. 
1 Grupo de Pesquisa e Aplicações Tecnológicas em Reabilitação da Universidade de São Paulo - PATER/USP;

2 Grupo de Pesquisa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual-IAMSPE;

3 Faculdade de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID;

4 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP Presidente Prudente.

5 Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil;

6 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

Correspondência para: Bruno Renan Brondane - professorbrondane@outlook.com

Introdução: A Variabilidade da Frequência Cardíaca é um importante método de avaliação do 
sistema nervoso autônomo. Aplicativos de celular facilitaram essa avaliação pela praticidade 
e custo, entretanto, muitos deles, como o aplicativo Elite HRV não possui validação científica, 
quando comparado ao cardiofrequencímetro Polar. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi 
validar o Elite HRV como ferramenta de exportação de intervalos. Método: 14 voluntários 
saudáveis de 18 a 35 anos participaram do teste que consistiu em manter-se durante 50 
minutos em decúbito dorsal, respirando normalmente, com uma cinta Polar H7 conectada no 
tórax. Durante 25 minutos a cinta foi sincronizada com um cardiofrequencímetro, o Polar V800, 
já validado cientificamente, e durante 25 minutos com o Elite HRV. A ordem dos dispositivos foi 
randomizada. Os dados exportados foram filtrados e os índices foram gerados pelo software 
Kubios HRV. A análise da VFC foi realizada por meio de métodos lineares, analisados nos 
domínios do tempo e da frequência. Todos os índices foram submetidos a análise intergrupos 
(Elite HRV e Relógio Polar V800) por meio do teste Kruskal-Wallis e intragrupos por meio 
do teste de Friedman (início no Elite HRV e início no Polar V800).  Resultados: Não houve 
diferenças significativas em nenhum dos índices de VFC, quais sejam: Média dos Intervalos 
RR, SDNN, rMSSD, pNN50, LF(ms2), LF (u.n), HF(ms2), HF (u.n), LF/HF, SD1, SD2 e SD1/
SD2. Conclusão: O Elite HRV pode ser utilizado com segurança pois apresenta dados 
semelhantes ao Cardiofrequencímetro validado Polar V800.

Palavras-chave: frequência cardíaca, sistema nervoso autônomo, estudos de validação, 
aplicativos móveis.
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ACURÁCIA MOTORA EM TAREFAS VIRTUAIS E REAIS EM PESSOAS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Íbis Ariana Peña de Moraes1, Camila Aparecida de Oliveira Alberissi2,3, Lilian Del Ciello 
de Menezes4, Talita Dias da Silva4,5, Susi Mary de Souza Fernandes6, Murillo Vinicius 
Brandão da Costa7, Luciano Vieira de Araújo7, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,2

1Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 

2Pós-graduação em Ciencias da Atividade Física, Escola de Artes, Ciência e Humanidade- Universidade de São Paulo;

3Graduação em Fisioterapia, Centro Universitário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil; 

4Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo;  

5Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil; 

6Graduação em Fisioterapia, Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

7Departamento de Sistema de Informação, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP

Correspondência para: Lilian Del Ciello de Menezes -  liliandelciello@hotmail.com

Introdução: Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta déficits na comunicação 
e interação social. A realidade virtual vem oferecendo vantagens no tratamento desses 
indivíduos. Objetivo: Avaliar a acurácia de pessoas com TEA por meio de tarefas reais e 
virtuais. Método: Estudo do tipo cross-over randomizado controlado. Planejamos estimar a 
acurácia em uma tarefa utilizando o Software MoveHero. Foram divididos em dois grupos: G1 
Aquisição webcam, Retenção webcam, Transferência touch screen após 5 dias; G2 Aquisição 
touch screen, Retenção touch screen, Transferência webcam. Resultado: 22 participantes 
foram incluídos em grupos homogêneos quanto à idade, peso, altura, IMC, QI e CARS. ANOVA 
indicou que a fase de aquisição ocorreram efeitos principais para interface, esse resultado 
indica que o grupo aquisição na webcam (G1) apresentou pior acurácia em comparação ao 
G2 no touch screen, o efeito para interface se manteve na fase de Retenção e Transferência, 
além de apresentarem interações entre músicas e interfaces, o post-hoc mostrou que os 
participantes aquisição na webcam (G1) melhoraram a acurácia quando comparado à fase 
de Transferência. Conclusão: Indivíduos que fizeram a prática na interface webcam (virtual) 
melhoraram a acurácia quando comparados à pratica na interface touchscreen na fase de 
transferência, o mesmo não ocorreu no grupo que realizou a tarefa na ordem oposta. 

Palavras-chave: transtorno do espectro autista, terapia de exposição à realidade virtual, 
destreza motora.
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DESTREZA MOTORA EM TAREFA VIRTUAL PARA MEMBROS INFERIORES 
ASSOCIADA À ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTINUA EM 

PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON
Aldrin Lucas Bethiol1, Amanda Orasmo Simcsik1, Joyce Alves de Lima1, Flavia Datte Rodrigues1, Íbis 
Ariana Peña de Moraes2, Margarete de Jesus Carvalho3, Talita Dias da Silva4,5.
1 Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP.

2 Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.

3 Fundação do ABC – FUABC. 

4 Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil.

5 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Correspondência para: Aldrin Lucas Bethiol - aldrin_bethiol@hotmail.com

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade do sistema nervoso central. 
Visto a necessidade de terapias alternativas, a Realidade Virtual (RV) estimula a participação 
em experiência interativa, e a mesma associada à Estimulação Transcraniana por Corrente 
Contínua (ETCC), um tratamento de neuromodulação aplicado para modificar a excitabilidade 
cerebral de forma segura e não invasiva. Objetivo: Avaliar destreza motora de membros 
inferiores (MMII) durante o jogo MoveHero associado à ETCC em pacientes com DP. Método: 
Pacientes com DP do ambulatório da FMABC, foram divididos em Grupo Ativo (GA) com 
ETCC na intensidade de 2 mA por 20 min, e Grupo Sham (GS) com estimulação placebo. Os 
participantes em pé iniciaram os movimentos de MMII durante o jogo que consiste em bolas 
que caem em 4 colunas (2 esquerda e 2 direita), no ritmo de uma música por 4 min. Como 
variáveis consideramos as medidas de erro em ms [Erro Absoluto (EA); e Variável (EV)]. As 
tentativas em cada posição (Esquerda e Direita) foram divididas por dois, para avaliar melhora 
das tentativas iniciais para as finais. Foi realizada Análise Múltipla de Variâncias (MANOVA) 
para comparação entre GA e GS, com medidas repetidas para o fator “Blocos” e “Posição 
da bola” (Direita e Esquerda). Resultados: Das 14 pessoas avaliadas, 7 em cada grupo, 
sendo GA 63,7±10,2 anos, e GS 66,3±10,7 anos, Mini Mental GA 25,3±3,0 e GS 25,7±6,0, 
Mini Best Test GA 24,7±4,0 e GS 24,0±3,3. Resultados apontam que o GS apresentou EA e 
EV maior (548 ms e 585 ms, respectivamente) e o GA (338 ms e 339 ms, respectivamente). 
Foi identificado efeito para Grupos no EA (p= 0,002) e efeito marginalmente significante no 
EV (p= 0,083). Conclusão: Os participantes que fizeram ETCC ativa apresentaram melhor 
desempenho motor.

Palavras-chave: terapia de exposição à realidade virtual, estimulação transcraniana por 
corrente contínua, doença de parkinson, destreza motora.
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 RELAÇÃO ENTRE O ESTADO DE INCAPACIDADE E O DESEMPENHO EM 
ATIVIDADES VIRTUAIS DE PESSOAS COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

Mauricio Ossamu Bando1,2, Íbis Ariana Peña de Moraes3, Roger Pereira Silva1,2, Ana Maria Canzonieri1,2, 
Talita Dias da Silva4,5, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,3, Marcelo Massa1.
1 Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP.

2 Associação Brasileira de Esclerose Múltipla – ABEM.

3 Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.

4 Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil.

5 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Correspondência para: Mauricio Ossamu Bando - mobando@uol.com.br

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica e degenerativa do sistema 
nervoso central. Para medição do grau da evolução da doença, é comumente utilizada a 
Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS), que é pontuada entre 0 a 10, sendo 
que quanto mais alto o valor, maior será a incapacidade funcional da pessoa. Considerando as 
limitações impostas pela doença, a utilização da Realidade Virtual (RV) se torna promissora. 
Objetivo: Analisar, em pessoas com EM, a influência do valor do EDSS em atividades virtuais. 
Método: Pesquisa quantitativa transversal realizada com pessoas diagnosticadas com EM 
tipo recorrente remitente, de ambos os sexos. Foram excluídos pacientes com alterações 
visuais, com déficit motor que impediu a realização do jogo, com presença de fadiga, com 
deformidade ou fraqueza muscular em membros superiores e que não conseguiram entender 
a tarefa verbalmente ou por demonstração. Inicialmente foi aplicado um questionário clínico e 
sócio-demográfico e em seguida cada pessoa participou em uma atividade com o jogo virtual 
MoveHero, que tem como objetivo não deixar as bolas caírem, devendo ser tocadas dentro 
de áreas específicas. O movimento é captado por meio de um sensor de movimento (Kinect), 
não necessitando de contato físico para realização da tarefa. Resultados: Foram avaliadas 
41 pessoas com idade entre 23 e 58 anos (42,70±10,62 anos), sendo 14 homens (34,1%) e 
27 mulheres (65,9%), com EDSS entre 0 a 6,5 (3,1±2,1) e tempo de diagnóstico entre 1 a 26 
anos (10,09±6,67 anos). Notou-se que a média de perdas foram 2,36 vezes maior em relação 
à média de antecipações. As médias dos erros absolutos (EA) e erros variáveis (EV) foram 
semelhantes. Houve associação positiva entre o EDSS e a média de Perdas (p = 0,001), e a 
média de EA (p = 0,014) e a média de EV (p = 0,038); e associação negativa entre o EDSS e a 
média de Acertos (p = 0,011). Não houve associação entre o EDSS e o número de Antecipação. 
Em suma, observou-se que, quanto maior o valor do estado de incapacidade (EDSS), maior 
a média de Perdas e de Erros, e menor a média de Acertos. Conclusão: Sugere-se, pelos 
resultados deste estudo, que o nível do estado de incapacidade pode afetar o desempenho 
em atividades virtuais de pessoas com EM, parecendo comprometer a velocidade, acurácia e 
precisão das respostas cognitivas e motoras.

Palavras-chave: esclerose múltipla, doenças do sistema nervoso, desempenho psicomotor, 
terapia de exposição à realidade virtual.
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NEUROMODULAÇÃO DA EMPATIA A DOR SOCIAL EM MULHERES COM 
FIBROMIALGIA 

Catherine Faria Passos Tomé1, Raíssa Torres de Menezes1, Rosimeire Carvalhães dos Santos1, Marília 
Lira1 & Paulo Sérgio Boggio1

1Universidade Presbiteriana Mackenzie

Correspondência para: Marília Lira - marilia.coelho@mackenzie.br

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome reumática idiopática caracterizada pela presença 
de dor crônica difusa. De acordo com teorias de sobreposição de dor, ameaças às relações 
sociais podem ativar as mesmas áreas cerebrais que processam ameaças físicas reais ou 
potenciais. Sendo assim, a compreensão das áreas cerebrais compartilhadas pela dor física 
e social é um tema de grande relevância para a psicologia e neurociência, e alguns estudos 
utilizando técnicas de neuromodulação tem ajudado a elucidar isso. Objetivo: Este estudo tem 
como objetivo verificar os efeitos de neuromodulação, por meio da estimulação transcraniana 
por corrente contínua (ETCC), na percepção da dor periférica e na empatia a dor social em 
mulheres com fibromialgia. Método: Trata-se de um estudo randomizado, experimental e 
cego. Participaram deste estudo 26 mulheres com idade entre 25 e 60 anos, alocadas em dois 
grupos: 13 mulheres com fibromialgia e 13 mulheres com desenvolvimento típico. A tarefa 
consistia na visualização de imagens de dor social no qual julgaram a valência emocional 
de cada imagem (compaixão, dor, nojo). Durante a tarefa foi usada a ETCC (35cm2, 2mA) 
no córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) e o córtex motor primário (M1). Antes e depois 
da tarefa, foi avaliado o limiar de percepção e de desconforto, com o estimulador elétrico 
periférico (TENS), aplicado no dorso da mão direita da participante. Resultados: Ambos 
os grupos apresentaram diferenças não significativas nos julgamentos de compaixão, dor e 
nojo ao visualizarem imagens de dor social. Entretanto, após a visualização das imagens, as 
participantes aumentaram o limiar de percepção sensorial cutânea (p= 0.01), mas não do limiar 
de desconforto cutâneo, independentemente do grupo. Nenhum dos grupos, apresentaram 
efeito da ETCC na modulação da percepção cutânea e da empatia a dor. Conclusão: Os 
resultados mostraram que visualizar imagens de dor social no outro aumentou o limiar de 
percepção sensorial no próprio corpo, mas sem alteração na sensação de desconforto 
cutâneo. Esses resultados sugerem que a empatia a dor social modula a percepção sensorial 
cutânea do próprio corpo.

Palavras-chave:  empatia a dor, tDCS, fibromialgia, dor.
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EFEITOS IMEDIATOS DA TENS, CORRENTE INTERFERENCIAL E CORRENTE AUSSIE 
NA DOR, MOBILIDADE, FUNÇÃO E FORÇA MUSCULAR EM PACIENTES COM 

OSTEOARTRITE DE JOELHO: PROTOCOLO DE UM ENSAIO CLÍNICO ALEATORIZADO
Kauê Comette1, Renata Moreira1, Richard Eloin Liebano2, Letícia Aquino1 e Francine Gondo1

1Curso de Fisioterapia - Centro Universitário São Camilo

2Curso de Fisioterapia - Universidade Federal de São Carlos

Correspondência para: Kauê Comette kauecomette@gmail.com

Introdução: A osteoartrite de joelho (OA) é caracterizada por degradação da matriz extracelular 
geradas por micro e macrolesões que ativam respostas de reparo mal adaptativas. O 
tratamento não farmacológico é baseado em técnicas de fisioterapia, auto manejo e agentes 
eletrofísicos tendo como objetivo alívio dos sinais e sintomas. As recomendações de agentes 
eletrofísicos em guidelines de OA de joelho são incertas, devido à escassez de estudos com 
qualidade metodológica atestada. Objetivo: Verificar os efeitos imediatos de uma única 
sessão de TENS, Corrente Interferencial e Corrente Aussie para melhora da dor, mobilidade, 
função e força muscular em pacientes com osteoartrite de joelho. Método: Trata-se de um 
ensaio clínico aleatorizado de característica transversal duplo-cego aprovado pelo Comitê de 
Ética do Centro Universitário São Camilo com um total de 90 participantes entre 40 e 80 anos 
que possuam diagnóstico de OA confirmado previamente pela avaliação médica, sintomática 
há pelo menos 6 meses, com dor entre 3 e 8 pontos na Numerical Rating Scale, questionário 
algofuncional de Lequesne variando de 5 a 15 pontos, que apresentem ortostatismo e marcha 
com independência, mesmo com uso de órteses. Os indivíduos serão aleatoriamente alocados 
em 3 grupos: TENS; Corrente Interferencial e Corrente Aussie. Os avaliadores serão cegos 
para a alocação do grupo. O desfecho primário será dor medida pela NRS e limiar de dor 
por pressão e os desfechos secundários serão funcionalidade e força muscular avaliados 
por: TUG Test; Teste de caminhada de 40 metros; Teste de Subir e Descer escada; Teste de 
Sentar e Levantar e dinamometria de flexores e extensores de joelho. Resultados: Estudo 
de revisão sistemática comparando seis tipos de correntes elétricas demonstram que a 
Corrente Interferencial e TENS de alta frequência mostraram maiores benefícios no desfecho 
intensidade da dor, respectivamente, 88% e 74% em relação aos demais tratamentos para OA 
de joelho. Em contrapartida, a corrente aussie apresentou maior benefício em relação à dor 
e menor desconforto durante a aplicação em relação à corrente interferencial em indivíduos 
saudáveis. Conclusão: Com base nos estudos verificados na literatura, a hipótese deste 
estudo é que a corrente aussie demonstre maiores benefícios em relação aos desfechos 
apresentados, o que viabilizaria a realização de exercícios aeróbicos de baixa intensidade, 
assim como de resistência muscular, em virtude da situação analgésica obtida. 

Palavras-chave: osteoartrite, TENS, corrente de média frequência, bursts.

Abstract 47



Proceedings abstracts 3th SIMPTEC J. Hum Growth Dev. 2019

49Anais - III Simpósio Internacional de Tecnologia e Recuperação Funcional - SIMPTEC

TEMPO DE ERRO AO ALVO EM DISPOSITIVOS DE INTERAÇÃO REAL E VIRTUAL 
NO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO EM PESSOAS PÓS-ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL
Deise Mara Mota Silva1, Talita Dias da Silva2,3, Íbis Ariana Peña de Moraes4, Tânia Brusque Crocetta5,6, 
Carlos Bandeira de Mello Monteiro1,4.
1 Pós-graduação em Ciências da Atividade Física da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
– EACH/USP; 

2 Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil;

3 Pós-graduação em Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP; 

4 Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP; 

5 Universidade do Estado de Santa Catarina;

6 Centro Universitário de Saúde ABC.

Correspondência para: Deise Mara Mota Silva - deisemota@usp.br

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser definido como um evento 
caracterizado por um súbito comprometimento cerebral e classificados na forma de sua 
apresentação como hemorrágico e isquêmico. Dentre as manifestações clínicas, podemos 
citar os prejuízos das funções sensitivas, motoras, de equilíbrio e de marcha. Várias opções 
de tratamento estão disponíveis para pacientes após o AVC, dentre as possibilidades de 
tratamento, a realidade virtual (RV) é uma opção emergente. Portanto, a implementação de 
ambientes virtuais para reabilitação motora em indivíduos pós-AVC pode ser considerada 
como uma proposta interessante no programa terapêutico, mas os benefícios considerando a 
melhora de desempenho em ambiente virtual e a transferência para ambientes reais devem 
ser investigados. Objetivo: Avaliar o tempo de erro ao alvo em pessoas pós-AVC utilizando 
o membro superior parético com dispositivos de interação mais virtuais (sem toque físico) e 
mais reais (com toque físico). Método: Para responder ao objetivo principal, utilizamos uma 
tarefa de timing coincidente, que é uma tarefa de interceptação que envolve sincronia entre 
movimentos de olhos e mão. A tarefa de timing coincidente foi realizada por meio do dispositivo 
sem contato físico / Virtual – Kinect (Grupo 1) e do dispositivo com contato físico / Real, na 
tela do computador – Touch Screen (Grupo 2). Todos os participantes realizaram a tarefa 
com o hemicorpo parético, 20 tentativas com o membro superior parético em velocidade de 
500ms para a fase de Aquisição (divididas em 4 blocos de 5 tentativas; A1 até A4), após essa 
fase os participantes permaneceram em repouso durante 5 minutos, em seguida realizaram 
5 tentativas na fase de Retenção (R). Resultados: Para a fase de Aquisição foi encontrada 
diferença significativa para Blocos de A1 para A3 (851±38,8ms para 778±38,1ms; p=0,014), 
que se tornou marginal de A1 para A4 (p=0,092; A4: 796±37,9ms) em ambos os grupos. Além 
disso, na interface Real os participantes foram mais acurados do que na interface Virtual (Real: 
662±48,7ms; Virtual: 967±51,8ms; p<0,001). Na fase de retenção foi encontrada diferença 
significativa entre interfaces (Virtual 965±54,6ms; Real 633±51,3ms; p<0,001). Conclusão: 
Concluímos que em ambos os dispositivos de interação ocorreu melhora do desempenho. 
Além disso os participantes que realizaram a tarefa no dispositivo real tiveram menor erro ao 
alvo do que o grupo que praticou no dispositivo virtual.

Palavras-chave: acidente vascular cerebral, terapia de exposição à realidade virtual, 
reabilitação, interface usuário-computador.
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EFEITO DA TERAPIA COMBINADA DE REALIDADE VIRTUAL E ESTIMULAÇÃO 
TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA 

CARDÍACA EM ATIVIDADE MOTORA DE MEMBROS SUPERIORES DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL

Talita Dias da Silva1,2, Anne Michelli Gomes Gonçalves Fontes1, Barbara Soares de Oliveira Furlan1, Camila 
Aparecida de Oliveira Alberissi1, Ana Clara Silveira1, Íbis Ariana Peña de Moraes1, Marina Junqueira 
Airoldi1, Carlos Bandeira de Mello Monteiro1

1Grupo de Pesquisa e Aplicações Tecnológicas em Reabilitação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
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2Pós-graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil.
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Introdução: Na Paralisia Cerebral (PC) os profissionais de saúde buscam o uso de tecnologias 
e a combinação entre elas para potencializar os efeitos clínicos e possibilitar resultados 
mais efetivos e duradouros. Recentemente, tanto a estimulação transcraniana por corrente 
contínua (ETCC) quanto a realidade virtual (RV) emergiram como ferramentas terapêuticas 
efetivas, e sua combinação pode trazer diversos benefícios. Objetivo: Verificar o efeito da 
ETCC associada ao treino de RV sobre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) durante 
atividade motora de membros superiores em crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 
Método: Trata-se de ensaio clínico, longitudinal, randomizado e duplo cego, composto por 
16 crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos de ambos os sexos, com diagnóstico de PC, 
recrutadas nas clínicas de reabilitação Intensiva e Therapies em São Paulo, alocados em 
dois grupos. G1: ETCC ativa + RV (n=8), G2: ETCC sham (placebo) + RV (n=8) em um 
protocolo de 5 sessões. Foi realizado o registro da VFC por 10 minutos durante atividade 
em RV. A atividade realizada foi o Software MoveHero que, em uma tela de computador, 
apresenta bolas que caem em quatro colunas no ritmo de uma música pré-determinada pelo 
avaliador. As bolas eram tocadas, por meio de movimento de membros superiores na frente 
de uma webcam pelo voluntário à medida que elas atingissem um dos 4 alvos posicionados 
em paralelo a direita e a esquerda do mesmo. Simultaneamente ao treino em RV foi realizada 
a aplicação da ETCC (1mA no grupo ativo) por 20 minutos (rampa de 20 segundos de subida 
e descida, com aplicação em M1 do lado dominante). A VFC foi avaliada durante a primeira e 
quinta sessões (comitê de ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo sob CAAE 99577318.0.0000.5390). Resultados: Pelo tamanho da amostra, a 
análise inferencial não apontou poder de teste, entretanto houve tendência de aumento (que 
caracteriza melhor VFC) dos índices parassimpáticos entre pré e pós cinco sessões no grupo 
1, enquanto no grupo 2 houve redução destes índices: rMSSD: G1= 24,6 e 34,8 ms; G2= 33,4 
e 16,7 ms / pNN50: G1= 4,7 e 14,5 %; G2= 14,9 e 6,10 % / HF u.n. G1= 29,7 e 31,0; G2= 45,3 
e 24,1 / SD1: G1= 17,4 e 24,7; 23,7 e 18,2. Conclusão: As crianças e adolescentes com PC 
apresentam baixa VFC com predomínio de sistema nervoso parassimpático, com tendência 
de melhora após cinco sessões de ETCC ativa associada a RV, e piora com ETCC placebo 
associada a RV. 

Palavras-chave:  paralisia cerebral, estimulação transcraniana por corrente contínua, 
realidade virtual, sistema nervoso autônomo.
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DIFERENTES DISPOSITIVOS DE INTERAÇÃO EM JOGO VIRTUAL PARA PESSOAS 
COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante autoimune que 
acomete o sistema nervoso central. Devido ao aumento da utilização da Realidade Virtual 
(RV) para melhora da função motora, pesquisas que comparem a melhora de desempenho 
em ambientes virtuais e reais podem auxiliar na organização de programas terapêuticos para 
pessoas com EM. Objetivo: Verificar se dispositivo de interação sem toque físico (virtual) 
permite melhora de desempenho em uma tarefa de alcance, quando comparados com 
dispositivo com toque físico (concreto) em pessoas com esclerose múltipla. Método: O estudo 
foi um ensaio clínico randomizado. Este estudo foi desenvolvido na Associação Brasileira de 
Esclerose Múltipla. Foi utilizado o jogo de computador Reaching bubbles (desenvolvido pelo 
grupo de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP). 
Neste jogo, as pessoas devem acertar um número de bolhas (alvos - apresentados em fileiras 
e colunas na tela do computador) no menor tempo possível. Foram utilizados dois diferentes 
dispositivos de interação: Kinect® (K) e Touchscreen (T), de acordo com o grupo de alocação 
dos participantes (K ou T). Os participantes realizaram a tarefa por quantas tentativas foram 
necessárias até atingirem a quantidade de 300 bolhas. As variáveis dependentes foram os 
grupos (EM, GC), interfaces (K, T) e tentativas, para as quais comparações separadas foram 
feitas para primeira tentativa (PT) versus última tentativa (UT). Resultados: Participaram do 
estudo 56 voluntários com esclerose múltipla (EM) entre 20 e 60 anos e 41 sem a patologia, 
pareados por idade e sexo, que compuseram o grupo controle (GC). Efeitos significativos 
foram encontrados para Tentativas (F1, 89 = 85,3, p < 0,001, ŋp2 = 0,49), e Grupos (F1, 89 = 5,2, 
p = 0,026, ŋp2 = 0,06). Esses resultados sugerem que os participantes aumentaram o número 
de bolhas estouradas da Primeira Tentativa (PT) (M = 72 ± 3) pra Última Tentativa (UT) (M = 
100 ±3) e o grupo EM teve a pior performance (M = 82 ±3) quando comparada ao GC (M = 90 
±2). Foi encontrada interação para tentativa por interface (F1, 89 = 14,7, p < 0,001, ŋp2 = 0,14). 
O teste post-hoc mostrou que os indivíduos foram melhores no Touchscreen (M= 109 ±3) que 
no Kinect (M= 91±3) mas apenas na UT. Conclusão: Concluiu-se que pessoas com esclerose 
múltipla melhoram o desempenho motor em tarefa de realidade virtual tanto com dispositivos 
de interação mais abstratos quanto com concretos. 

Palavras-chave: esclerose múltipla, terapia de exposição à realidade virtual, aprendizagem, 
atividade motora. 
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AQUISIÇÃO MOTORA EM TAREFA COMPUTACIONAL NAS PESSOAS COM DIABETES 
MELLITUS TIPO II 

Marcelo Basqueira1,2, Paula Lumy da Silva², Cesar Alberto Fantinato Filho², Carlos Eduardo Paturi², 
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Introdução: A diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2) é considerada uma epidemia e corresponde 
por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes. Sua característica é a diminuição 
da secreção de insulina pelo pâncreas ou uma redução da sensibilidade de seus receptores, 
acarretando no aumento das taxas de açúcares no sangue e consequentemente em complicações 
crônicas. Essas complicações, como insuficiência renal, amputação de membros inferiores, 
cegueira, doença cardiovascular, neuropatias periféricas, entre outras, podem levar a prejuízos 
na capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida dos indivíduos. Como estratégias 
de avaliação e tratamento, atualmente a tecnologia vem ganhando espaço na reabilitação e 
o uso da realidade virtual, que de acordo com a literatura, é uma interface avançada entre 
homem e máquina, possibilita ao usuário a movimentação e interação em tempo real através 
de um ambiente tridimensional. Além disso, ambientes de RV podem apresentar diferentes 
graus de dificuldade, propiciando exercícios de forma consistente e previsível, mantendo a 
atenção e o engajamento durante a atividade. O ambiente simulado permite o aprendizado 
de habilidades importantes em um ambiente seguro e aumenta a probabilidade de que essas 
habilidades sejam transferidas para suas vidas cotidianas. Objetivo: Analisar o desempenho 
motor na fase de aquisição da aprendizagem motora através de tarefa computacional em 
pessoas com diabetes tipo II. Método: Foram incluídos 30 participantes, 9 do sexo feminino, 
21 do sexo masculino, idade 63,83 ± 9,97 anos, tempo de diagnóstico de Diabetes 19,43 
± 10,90. Para avaliação, na Clínica Escola de Fisioterapia da FHO, foi utilizada uma tarefa 
computacional de timing coincidente, que é caracterizada por uma tarefa de interceptação 
que envolve sincronia entre movimentos de olhos e mão. A execussão da tarefa foi realizada 
por meio da barra de espaço do computador. Foram realizadas 30 tentativas, divididas em 
3 blocos de 10 tentativas; A1 até A3. As variáveis dependentes foram os valores de erro 
em milissegundos. Para análise estatistica foi realizado o Teste T pareado, e considerada 
significância estatística quando p ≤ 0,05. Resultados: Foram feitas as análises por blocos, 
da fase de aquisição, onde as diferenças em milissegundos representaram uma diferença 
significativa entre os Blocos A1 para o A3 (356,92 ±163,13ms para 283,81±111,27ms; p = 
0,024). Conclusão: Após a análise dos resultados, pudemos observar que apesar do tempo 
de diabetes tipo II e as possíveis complicações da patologia, todos demonstraram capacidade 
de melhorar o desempenho motor em tarefa de timing coincidente realizada no ambiente 
virtual, podendo ser uma sugestão como avaliação e/ou reabilitação nessa população.

Palavras-chave: diabetes Mellitus, reabilitação, interface usuário-computador.
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ACURÁCIA E PRECISÃO DE PESSOAS COM ATAXIA CEREBELAR DURANTE PRÁTICA 
DE JOGO VIRTUAL NÃO IMERSIVO 
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Introdução: As ataxias cerebelares (ACs) são condições de saúde que acometem o cerebelo 
e geram alterações no tônus, na coordenação e aprendizagem motora. A perda funcional 
ocorre principalmente pela falta de precisão dos movimentos necessários para execução 
das atividades cotidianas. A reabilitação desses indivíduos é fundamental já que auxilia o 
processo de adaptação funcional que pode ser otimizada com os avanços tecnológicos. Neste 
cenário, a Realidade Virtual (RV) pode contribuir com tarefas sensório-motoras interativas, 
em ambientes controlados em níveis variados de complexidade associados ao componente 
motivacional para a prática regular de exercícios terapêuticos. Objetivo: Verificar acurácia e 
precisão de pessoas com ataxia durante a prática de jogo de realidade virtual não imersivo. 
Método: Neste ensaio clínico quase experimental, transversal, participaram 20 adultos, com 
idade entre 21 e 64 anos. Destes, 10 compunham o grupo experimental (GE) e apresentavam 
diagnóstico clínico confirmado para formas exclusivas e puras de ataxia cerebelar e, 10 
adultos voluntários sem condição de saúde de base compunham o grupo controle (GC). Após 
caracterização da amostra, os participantes iniciavam a prática de um jogo de realidade virtual 
não imersivo em computador chamado MoveHero. A primeira etapa do protocolo contemplou 
a caracterização da amostra, por meio de questionários sociodemográfico e condições gerais 
de saúde. A segunda etapa contemplou aplicação de um jogo de realidade virtual, por meio do 
software Movehero.  Os movimentos dos membros superiores dos participantes foram captados 
por sensores da webcam. O objetivo do jogo era fazer com que o participante identificasse o 
momento exato que esferas em movimentos descendentes encaixavam exatamente dentro 
de 4 círculos distribuídos na área inferior da tela. Igualmente, a velocidade da queda das 
esferas era determinada pelo ritmo de 2 músicas escolhidas pelo pesquisador. Utilizou-se 
para análise, o erro absoluto (medido pela distância de desvio ao acertar o alvo – acurácia) e 
o erro variável (precisão) por meio do teste ANOVA. Resultados: Participaram 12 adultos do 
sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idade média de 42,2 ± 12,8. Para as variáveis do 
Software MoveHero verificou-se que o grupo experimental em todas as etapas apresentaram 
mais erros absolutos e variáveis com diferença significativa para Música (F1, 18 = 6,59, p = 0,019; 
ŋp2 = 0,26) e Grupos (F1, 18 = 9,47, p = 0,006; ŋp2 = 0,34). Houve diminuição do erro absoluto 
(EA; acurácia) com a prática em ambos os grupos (Música 1= 419ms; Música 2 = 373ms).  
Conclusão: Conclui-se que pessoas com ataxia cerebelar apresentam desempenho inferior 
quando comparados com grupo controle, porém a tarefa em realidade virtual pode influenciar 
o treinamento da acurácia e precisão do movimento em pessoas com Ataxia Cerebelar.

 

Palavras-chave: ataxia cerebelar, terapia de exposição à realidade virtual, destreza motora.
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ACERTOS E PERDAS EM TAREFA VIRTUAL PARA MEMBROS SUPERIORES 
ASSOCIADA À ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTINUA EM 

PESSOAS COM DOENÇA DE PARKINSON
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Introdução: Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica e degenerativa do sistema 
nervoso central, pela morte de neurônios motores da substância negra, diminuindo a 
dopamina. Os distúrbios motores mais encontrados são bradicinesia, hipocinesia, acinesia, 
tremor, rigidez , alterações de equilíbrio e marcha. Com a variedade de disfunções motoras, 
tornaram-se necessárias alternativas que possibilitem a estimulação de membros superiores 
(MMSS) de forma funcional, prazerosa, segura e capazes de oferecer dados de desempenho 
das pessoas com DP. Objetivo: Avaliar o desempenho motor de MMSS em tarefas virtuais 
por meio da quantidade de perdas e acertos ao alvo em pessoas com DP associado ao uso de 
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC). Método: Os participantes foram 
avaliados pelo software MoveHero, um jogo com bolas que caem em quatro colunas imaginárias 
na tela, no ritmo de uma música escolhida pelo pesquisador. As bolas devem ser tocadas 
quando alcançarem quatro círculos colocados de forma paralela, em dois níveis de altura, a 
uma distância de um metro e meio da tela, juntamente com a ETCC, ferramenta não-invasiva, 
indolor, que através de corrente elétrica é capaz de modular o sistema dopaminérgico e a 
excitabilidade cortical, utilizando-se de dois eletrodos, aumentando (anódica) ou diminuindo-a 
(catódica). Como variáveis dependentes do MoveHero foram consideradas a quantidade de 
acertos, perdas e antecipações ao alvo. As tentativas de acerto em cada posição (Esquerda 
e Direita) no MoveHero foram divididas por dois, e assim transformadas em dois blocos de 
tentativas para avaliar a melhora das tentativas iniciais para as finais da jogada. Foi realizada 
Análise Múltipla de Variâncias (MANOVA) para comparação entre grupos Sham (GS) e Ativo 
(GA), com medidas repetidas para o fator Blocos e Posição da bola (Direita e Esquerda). 
Resultados: Foram avaliadas 14 pessoas, 7 em cada grupo, sendo GA 63,7±10,2 anos, e GS 
66,3±10,7 anos, pontuação Mini Exame do Estado Mental: GA 25,3±3,0 e GS 25,7±6,0. Foram 
encontrados efeitos para Grupos apenas nas Perdas [F1, 12= 12,9; p= 0,004, ŋp2= 0,52], sem 
efeitos ou interações para Acertos e Antecipações, com relação a Grupos, Blocos ou Posição 
da bola. Este resultado mostra que o grupo Sham apresentou uma quantidade muito maior de 
bolas perdidas no jogo (40) do que o grupo Ativo (14). Conclusão: As pessoas que fizeram 
ETCC ativa apresentaram melhor desempenho observado pelo menor número de perdas de 
bolas ao alvo.

Palavras-chave: terapia de exposição à realidade virtual, estimulação transcraniana por 
corrente contínua, doença de Parkinson, destreza motora. 
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Introdução: Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma deficiência neurológica com déficit 
qualitativo de comunicação e interação social e de uma série de comportamentos restritos, 
estereotipados e repetitivos. Com a variabilidade cognitiva e motora desta população, torna-se 
necessário a caracterização do desempenho funcional e do nível de fadiga mental em tarefa 
computacional de modo a viabilizar prognósticos, metas e condutas. Objetivo: Estabelecer um 
perfil funcional através da caracterização das habilidades funcionais e assistência do cuidador 
correlacionando com o grau de fadiga mental de crianças e adolescentes com TEA. Método: 
Participaram do estudo pessoas com TEA e idade entre 7 e 16 anos. A classificação funcional 
e o grau de dependência do cuidador, foram avaliados através do Inventário de Avaliação 
Pediátrica de Incapacidade (Pediatric Evaluation of Disability Inventory – PEDI) através de 
entrevista com cuidador. Para avaliar a fadiga mental foi utilizado o Teste de Reação de Fadiga 
(TRF), que monitora o tempo em que o sujeito responde pressionando a tecla de espaço no 
teclado, quando a barra amarela se desloca da esquerda para a direita (gerando uma outra 
barra de cor preta) - TRF inicial - e a mantém pressionada assistindo o deslocamento da 
barra amarela até que a mesma desapareça e ele solte o botão - TRF final. Resultados: Para 
verificar a existência ou não de correlação, foi utilizado o coeficiente de Pearson, que aponta 
o grau de associação entre os domínios do PEDI e das variáveis independentes coletadas 
como o desempenho no TRF.Os valores de TRF a inicial não demonstraram correlação com 
nenhum dos domínios do PEDI. Por sua vez para o TRF final foi observada correlação negativa 
com todas as áreas de ambos os domínios, sendo moderada na área Mobilidade para ambos 
os domínios (Habilidades Funcionais: r =-0,493; p< 0,001; Assistência do Cuidador: r = -0,385; 
p = 0,004), e na área Auto cuidado da assistência do cuidador (r = -0,443; p = 0,001), e 
fraca na área Função social para ambos os domínios (Habilidades Funcionais: r = -0,303; p 
= 0,028; Assistência do Cuidador: r = -0,332; p = 0,015), e na área Auto cuidado do domínio 
Habilidades funcionais (r = -0,292; p = 0,034). Conclusão: Os resultados obtidos demonstram 
que participantes com TEA que possuiam menores habilidades funcionais e maior assistência 
do cuidador obtiveram maior pontuação na tarefa proposta, ou seja pior desempenho no TRF, 
demonstrando pior controle motor. 

Palavras-chave: transtorno do espectro autista, terapia de exposição à realidade virtual, 
habilidades motoras, cuidadores, fisioterapia, fadiga mental.
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Introdução: A síndrome de Down (SD) é uma condição genética, caracterizada pela trissomia 
do cromossomo 21 e pode apresentar distúrbios que interferem nas aquisições motoras, 
funcionalidade e independência. O desenvolvimento destas pessoas pode estar relacionado 
aos estímulos oferecidos, tendo como possibilidade a intervenção baseada no conhecimento 
de aprendizagem, sendo assim uma das ferramentas que podem ser úteis no suporte para 
reabilitação é a realidade virtual (RV). Objetivo: Analisar o processo de aprendizagem motora 
em pessoas com SD mediante ao desempenho na execução em tarefas de RV.  Método: 
Foi utilizado o jogo Check Limits, o Timing Coincidente Virtual que oferece uma tarefa de 
coincidência e para análise do tempo de reação foi utilizado o Software TRT_S. No primeiro jogo 
o Check Limits, cada indivíduo realizou 5 tentativas para alcançar um conjunto de 96 bolhas 
em 3D. No segundo jogo, Timing coincidente, fizeram 20 tentativas na aquisição, 5 tentativas 
na retenção (após 5 minutos sem contato com a tarefa), 5 tentativas na transferência (realizada 
em tarefa com aumento de velocidade do jogo), totalizando 30 repetições. No terceiro jogo, 
TRT, cada indivíduo realizou 14 tentativas (divididas em 2 blocos de 7 tentativas) da tarefa. 
Resultados: Foram avaliadas 120 pessoas, divididas em dois grupos, sendo 60 do grupo 
com desenvolvimento típico (DT) e 60 com SD. Os resultados apontaram que os indivíduos 
com SD melhoraram o desempenho em tarefa virtual, isso foi evidenciado no software Check 
Limits, com aumento da quantidade das bolhas alcançadas no decorrer do jogo e no Timing 
Coincidente com menor erros de temporização com a prática, sendo capazes de manter o 
desempenho no período de retenção e  transferir  para a uma tarefa com velocidade aumenta, 
logo, a MANOVA revelou efeito significativo para grupo [Wilks lambda = 0.641, F (3, 117) = 
21,9, p <0.001, ŋp2 = 0.36] e Blocos [Wilks 'lambda = 0.590, F (3, 117) = 27.1, p <0.001, ŋp2 
= 0.41]. Na mensuração do Tempo de Reação Total (TRT) houve diferença significativa entre 
Blocos para ambos os grupos (bloco 1: 2333±1267ms; bloco 2: 1741±1279ms; p <0.001), 
demonstrando maior capacidade para reagir a um estímulo em menor tempo. Conclusão: 
Indivíduos com Síndrome de Down melhoraram seu desempenho durante a prática em tarefas 
virtuais, assim, estes jogos podem contribuir para aprendizagem motora destes indivíduos. 
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virtual.
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença degenerativa, auto-imune, inflamatória 
e crônica do sistema nervoso central, apesar da EM afetar qualquer parte do SNC, muitas 
pessoas apresentam como primeiro sinal o comprometimento ocular. Devido as diversas 
limitações que decorrem da doença, a utilização do ambiente virtual pode ser uma alternativa 
de intervenção. Objetivo: Avaliar o desempenho motor por meio de tarefas virtuais em pessoas 
com esclerose múltipla com e sem estereopsia. Método: Foi utilizado o Teste de Estereopsia 
(Titmus) que por meio de lentes polarizadas são vistos estereoscopicamente uma mosca 
do lado direito, e um grupo de animais e círculos do lado esquerdo. Permitindo quantificar a 
estereopsia de 3.000s a 40s de arco. Além disso os participantes foram avaliados por meio de 
softwares de realidade virtual, sendo eles o Movehero (jogo que apresenta bolas que caem, 
em quatro colunas imaginárias na tela do computador, no ritmo de uma música escolhida 
pelo pesquisador. As bolas devem ser tocadas quando as mesmas alcançarem quatro 
círculos colocados de forma paralela), o Teste de Tempo de Reação Simples (que consiste 
do aparecimento de um quadrado amarelo no centro do monitor em intervalos de tempo 
previamente definidos, variando de 1,5 a 6,5 ms, quando do estímulo, o participante deve reagir 
o mais rapidamente possível, pressionando a barra de espaço do teclado do computador), e o 
Teste de Fadiga (que consiste em monitorar o tempo em que o sujeito responde pressionando 
a tecla de espaço no teclado, quando a barra amarela se desloca da esquerda para a direita, 
TRF inicial, e a mantém pressionada assistindo o deslocamento da barra amarela até que a 
mesma desapareça e ele solte o botão, TRF final). Resultados: Foram avaliados 41 pessoas 
com EM, sendo 16 com estereopsia normal (GN) e 25 estereopsia alterada (GA). Para a tarefa 
MoveHero foram encontradas diferenças para o número de Acertos (GN 20 ± 3,4; GA 15 ± 
6,5; p = 0,004), Perdas (GN 5 ± 3,6; GA 9 ± 4,9; p = 0,007), Erro Absoluto (GN 302 ± 51 ms; 
GA 391 ± 136 ms; p = 0,017), Erro Variável (GN 297 ± 67 ms; GA 370 ± 117 ms; p = 0,031). E 
no teste de fadiga, para o TRF inicial (GN 478 ± 164 ms; GA 607 ± 186 ms; p = 0,029) e TRF 
final (GN 433 ± 69 ms; GA 578 ± 176 ms; p = 0,003). Não foram encontradas diferenças entre 
os grupos no teste de tempo de reação simples. Conclusão: Concluimos que a alteração de 
estereopsia afetou o desempenho das pessoas com EM nas tarefas virtuais.
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória, autoimune, desmielinizante 
e degenerativa que acomete o sistema nervoso central. É uma das principais causas de 
incapacidade física em adultos jovens no Brasil. Dentre os sintomas neurológicos decorrentes 
da EM podemos destacar os distúrbios sensoriais, principalmente no que se referem à 
visão, ocorrendo alterações no sentido cromático, sendo assim hipotetizamos que esta pode 
interferir no desempenho em atividade de realidade virtual. Objetivo: Avaliar a influência da 
alteração no sentido cromático sobre o desempenho motor em tarefas virtuais em pessoas com 
esclerose múltipla. Método: Foi utilizado o Teste Ishihara, “gold standard” para identificação 
das deficiências para visão de cores. O teste utiliza símbolos, com dois ou três tons e tamanhos 
diferentes, sobre um fundo de cor e estrutura parecidas. São 17 lâminas montadas em formas 
de cartilha, na qual são utilizados números e labirintos em que se observa se há alterações 
nas cores verde e vermelho, ou cegueira a cores. Os participantes foram também avaliados 
no software Movehero (que apresenta bolas que caem, em quatro colunas imaginárias na 
tela do computador, no ritmo de uma música escolhida pelo pesquisador. As bolas devem ser 
tocadas quando as mesmas alcançarem os círculos. O Teste de Tempo de Reação Simples 
(que consiste do aparecimento de um quadrado amarelo no centro do monitor em intervalos 
de tempo previamente definidos, variando de 1,5 a 6,5 ms, quando do estímulo, o participante 
deve reagir o mais rapidamente possível, pressionando a barra de espaço do teclado do 
computador), e o Teste de Fadiga (que consiste em monitorar o tempo em que o sujeito 
responde pressionando a tecla de espaço no teclado, quando a barra amarela se desloca 
da esquerda para a direita, TRF inicial, e a mantém pressionada assistindo o deslocamento 
da barra amarela até que a mesma desapareça e ele solte o botão, TRF final). Resultados: 
Foram avaliados 41 pessoas com EM, 35 do grupo com sentido cromático normal (GN) e 06 
sentido cromático alterado (GA). Para a tarefa MoveHero foram encontradas diferenças para 
o número de Acertos (GN 18,1 ± 5,8; GA 11,6 ± 4,8; p = 0,015) e Perdas (GN 6,6 ± 4,2; GA 
13,4 ± 4,6; p = 0,001). Não foram encontradas diferenças entre os grupos na demais variáveis 
e tarefas. Conclusão: Concluimos que a alteração no sentido cromático afetou a quantidade 
de acertos e perdas de bolas no alvo no software MoveHero em pessoas com EM.
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