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RESUMO 

 

BANDO, M. O. Análise das funções cognitivas em pessoas com esclerose múltipla em 

atividades virtuais. 2021. 74 p. Dissertação (Mestrado em Ciências). Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão original. 

 

Introdução: a esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica, degenerativa, autoimune e 

inflamatória, sendo frequente a disfunção cognitiva e neuromotora. Considerando as 

dificuldades e limites causados por essa patologia, um estudo baseado na utilização de 

tecnologia assistiva e recursos computacionais se revela promissor. A ideia da pesquisa foi 

analisar o desempenho de pessoas com EM ao realizar uma tarefa virtual, sendo os resultados 

interpretados a partir do referencial teórico da psicologia e neuropsicologia. Objetivo: analisar 

as funções cognitivas em relação ao desempenho motor de pessoas com EM em atividades 

virtuais. Método: estudo quantitativo transversal, realizado na Associação Brasileira de 

Esclerose Múltipla (ABEM), em São Paulo/SP. Participaram 41 indivíduos com diagnóstico de 

Esclerose Múltipla. Os participantes passaram por uma avaliação psicológica, física e visual. 

Após essa etapa, participaram das tarefas virtuais MoveHero e Tempo de Reação, em uma 

tela de computador. A tarefa MoveHero consiste em interceptar bolas que caem 

verticalmente, em áreas específicas. A tarefa Tempo de Reação consiste em reagir diante de 

estímulos visuais. A análise dos dados foi feita por meio do programa SPSS, considerando um 

nível de significância de 5%. Resultado: observou-se uma prevalência de 34,1% de homens e 

65,9% de mulheres; 36,9% estavam trabalhando e 64,1% não estavam trabalhando; e 36,6% 

com presença de fadiga. Foram encontrados os seguintes valores médios: idade de 42,7 

(10,62) anos, tempo de diagnóstico de 10,09 (6,67) anos, tempo de educação de 14,48 (2,64) 

anos e EDSS de 3,09 (2,10). Com relação à avaliação cognitiva, foram observadas alterações 

importantes em todas as funções, variando de 26,8% a 85,4%. Observou-se que 31,7% 

apresentaram um quadro de depressão e 51,2% de ansiedade. Na análise das correlações 

entre os resultados das atividades virtuais, observou-se nível de significância (p<0,05) 

principalmente em: a) características pessoais: idade, escolaridade e situação laboral; b) EDSS: 

em Acertos (p=0,008), Perdas (p=0,001), EA (p=0,016), EV (p=0,033) e TRFi (p=0,028); c) 

depressão: Perdas (p=0,002) e TRS (p=0,001); d) ansiedade: TRS (p=0,015); e) atenção 

alternada: Acertos (p=0,004), Perdas (p=0,002), EV (p=0,032), TRFi (p=0,021); f) atenção 



 

dividida: Acertos (p=0,001), Perdas (p=0,002), EA (p=0,035), EV (0,003), TRFi (p=0,001), TRFf 

(p=0,01); g) atenção concentrada (erro): Acertos (0,001), Perdas (<0,001), TRFi (p<0,001), TRFf 

(p=0,001); h) flexibilidade cognitiva (velocidade): Acertos (p=0,021), Perdas (p=0,011), EV 

(p=0,043), TRFi (p=0,05); i) flexibilidade cognitiva (erro): Acertos (p=0,035), EA (p=0,022), EV 

(p=0,044); j) visuopercepção/construção: TRFi (p=0,004), TRFf (p=0,002); k) planejamento e 

organização: TRFf (p=0,010). Discussão: a prevalência de alterações cognitivas, de depressão 

e ansiedade e os achados da caracterização da amostra estão condizentes com os achados da 

literatura. O mau desempenho nos jogos parece estar coerente com os prejuízos causados 

pelas alterações cognitivas e emocionais. Conclusão: pelos resultados desta pesquisa, sugere-

se que a idade, escolaridade, situação laboral, EDSS, estado emocional e algumas funções 

cognitivas podem afetar o desempenho em atividades virtuais de pessoas com EM. 

 

Palavras-chave: Esclerose múltipla. Psicologia. Cognição. Realidade virtual. 

  



 

ABSTRACT 

 

BANDO, M. O. Analysis of cognitive functions in people with multiple sclerosis in virtual 

activities. 2021. 74 p. Dissertation (Master of Science). School of Arts, Sciences and 

Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Original version. 

 

Introduction: multiple sclerosis (MS) is a neurological, degenerative, autoimmune and 

inflammatory disease with frequent cognitive and neuromotor dysfunction. Considering the 

difficulties and limitations caused by this pathology, a study based on the use of assistive 

technology and computational resources becomes promising. The idea of the research was to 

analyze the performance of people with MS when performing a virtual task, with the results 

being interpreted from the theoretical framework of psychology and neuropsychology. 

Objective: to analyze cognitive functions in relation to the motor performance of people with 

MS in virtual activities. Method: quantitative cross-sectional study carried out at the Brazilian 

Association of Multiple Sclerosis (ABEM), in São Paulo/SP. 41 individuals with a diagnosis of 

Multiple Sclerosis participated. Participants underwent a psychological, physical and visual 

assessment. After this step, they participated in the virtual tasks MoveHero and Reaction Time 

on a computer screen. The MoveHero task consists of intercepting balls that fall vertically in 

specific areas. The Reaction Time task consists of reacting to visual stimuli. Data analysis was 

performed using the SPSS program, considering a significance level of 5%. Results: there was 

a prevalence of 34.1% of men and 65.9% of women; 36.9% were working and 64.1% were not 

working; and 36.6% with fatigue. The following mean values were found: age of 42.7 (10.62) 

years, time since diagnosis of 10.09 (6.67) years, time of education of 14.48 (2.64) years and 

EDSS of 3.09 (2.10). Regarding the cognitive assessment, important changes were observed in 

all functions, ranging from 26.8% to 85.4%. It was observed that 31.7% had depression and 

51.2% anxiety. In the analysis of the correlations between the results of virtual activities, a 

level of significance (p<0.05) was observed, mainly in: a) personal characteristics: age, 

education and employment status; b) EDSS: in correct answers (p=0.008), Losses (p=0.001), 

AE (p=0.016), EV (p=0.033) and TRFi (p=0.028); c) depression: Losses (p=0.002) and TRS 

(p=0.001); d) anxiety: TRS (p=0.015); e) alternating care: Hits (p=0.004), Losses (p=0.002), EV 

(p=0.032), TRFi (p=0.021); f) divided attention: Hits (p=0.001), Losses (p=0.002), AE (p=0.035), 

EV (0.003), TRFi (p=0.001), TRFf (p=0.01); g) focused attention (error): Hits (0.001), Losses 



 

(<0.001), TRFi (p<0.001), TRFf (p=0.001); h) cognitive flexibility (speed): Hits (p=0.021), Losses 

(p=0.011), EV (p=0.043), TRFi (p=0.05); i) cognitive flexibility (error): Hits (p=0.035), AE 

(p=0.022), EV (p=0.044); j) visuperception/construction: TRFi (p=0.004), TRFF (p=0.002); k) 

planning and organization: TRFF (p=0.010). Discussion: The prevalence of cognitive 

alterations, depression and anxiety, the findings of the sample characterization are consistent 

with the findings in the literature. Poor performance in games seems to be consistent with the 

damage caused by cognitive and emotional changes. Conclusion: Based on the results of this 

research, it is suggested that age, education, employment status, EDSS, emotional state and 

some cognitive functions can affect the performance of people with MS in virtual activities. 

 

Keywords: Multiple sclerosis. Psychology. Cognition. Virtual reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença degenerativa, inflamatória, autoimune e 

crônica do sistema nervoso central (SNC). É a causa mais comum de doenças neurológicas em 

adultos jovens, com maior incidência em mulheres (aproximadamente 2:1) e está associada à 

interação entre fatores ambientais ainda não identificados e suscetibilidade genética que 

pode acarretar alterações físicas e cognitivas importantes (COMPSTON; COLES, 2002; TILBERY, 

2011). 

Essa patologia foi identificada por dois médicos europeus, Robert Carswell e Jean 

Cruveilhier, em meados do século XIX. Carswell publicou fascículos em 1837, descrevendo a 

existência de “placas” estranhas na medula espinal, e Cruveilhier postulou suas descobertas 

para a comunidade científica entre 1835 e 1842, ao constatar a existência de “placas marrons” 

no SNC durante suas necrópsias rotineiras. Na América Latina, o primeiro estudo 

neuropatológico dessa doença foi postulado em 1926, a partir dos dados do primeiro registro 

da doença, em 1923, no Brasil (TILBERY, 2011). 

De acordo com a Multiple Sclerosis International Federation (2020), em pesquisa 

realizada em 2013, a prevalência da doença no mundo era de 33 casos para cada 100.000 

habitantes. Essa mesma pesquisa notificou que a prevalência no Brasil era de 15 casos para 

cada 100.000 habitantes. Tal informação confere com os dados do Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla (BRASIL, 2019). 

Os sintomas e limitações físicas são fatores que comprometem a qualidade de vida e a 

saúde mental da pessoa com EM, dentre os quais pode-se encontrar a fadiga, déficits 

cognitivos, perda de equilíbrio, disfunção motora, espasticidade, disfunção urinária, 

depressão, ansiedade, alterações na fala e na deglutição, problemas visuais, dormências, 

entre outros (RUSSO, 2011; TILBERY, 2011). 

Especificamente sobre os déficits cognitivos, em torno de 43 a 65% das pessoas com 

EM são acometidas por esses sintomas, sendo os mais frequentes a alteração da atenção, da 

velocidade de processamento, da memória, da percepção visuoespacial e das funções 

executivas. Normalmente, o nível intelectual e a linguagem se mantêm preservados. As 

alterações cognitivas são heterogêneas e podem se desenvolver em qualquer estágio da 

doença e não estão necessariamente associadas a uma limitação motora ou outro 

comprometimento físico (RUSSO, 2011; TILBERY, 2011; KHAN; AMATYA; GALEA, 2014). 
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Existem quatro formas de evolução clínica da EM: esclerose múltipla remitente 

recorrente (EMRR), progressiva primária (EMPP), secundariamente progressiva (EMSP) e 

progressiva recorrente (EMPR). O tipo EMRR é o mais comum (85% dos casos) e é 

caracterizado por surtos (aumento de sintomas ou sinais por dias ou semanas), seguido do 

desaparecimento total ou parcial dessa alteração. Já o EMPP representa 10% dos casos e é 

identificado pela ausência de surtos e de uma piora progressiva do quadro. O tipo EMSP (5% 

dos casos) é uma evolução do tipo EMRR, ocorrendo em 50% dos casos ao longo do tempo. É 

identificado quando os surtos se tornam menos evidenciados e a doença evolui de forma 

progressiva. O tipo EMPR é raro e corresponde a uma combinação entre as formas remitente 

recorrente e progressiva (RUSSO, 2011; TILBERY, 2011; BRASIL, 2019). Vide Figura 1. 

     

Figura 1 − Tipos da doença 

 
Fonte: crid.fmrp.ups.br. 

 

Para avaliar o nível da incapacidade do paciente, é comumente utilizada a Escala 

Expandida do Estado de Incapacidade, conhecida como EDSS (Expanded Disability Status 

Scale). A avaliação é realizada de acordo com as queixas do paciente e exame neurológico 

realizado por profissional especializado. A escala é dividida em escores de “0 a 10”, sendo que 

o escore “0” indica exame neurológico normal e o “10” significa morte devido à EM, conforme 

Figura 2 (KURTZKE et al., 1983). Essa escala, porém, não identifica adequadamente as 

disfunções mentais e não considera outros sintomas, como a fadiga, por exemplo (TILBERY, 

2011). 

Com relação ao tratamento dessa doença (no momento, ainda incurável), é indicado 

que seja amplo e multidisciplinar, podendo ser classificado em medicamentoso e não 
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medicamentoso. O tratamento medicamentoso é dividido em: a) para o surto 

(glicocorticoides); b) sintomáticos (tratamento da fadiga, espasticidade, depressão, 

incontinência urinária, entre outros); e c) modificadores da doença (imunomoduladores, 

imunossupressores, anticorpos monoclonais, entre outros). Já o tratamento não 

medicamentoso tem o objetivo de melhorar e aliviar os sintomas, bem como retardar a 

evolução da doença, proporcionando uma melhor qualidade de vida à pessoa. Dentre os 

tratamentos não medicamentosos, a neuroreabilitação, cuja equipe é formada por 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, entre outros, é essencial (ALVES 

et al., 2014; RUSSO, 2011; PAROLIN; BECKER, 2019). 

 

Figura 2 − Escala Expandida de Estado de Incapacidade 

 
Fonte: www.reaserchgate.net. 

 
 

A abrangência de recursos utilizados para a reabilitação de pessoas com EM é enorme, 

mas, considerando o quadro da doença, o avanço da tecnologia e a praticidade interventiva, 

já se observa uma variedade de pesquisas de reabilitação por meio da realidade virtual. 

De acordo com Massetti et al. (2016), programas de intervenção baseados em 

realidade virtual demonstram ser eficazes para a reabilitação motora e cognitiva de pessoas 

com EM. Lozano-Quilis et al. (2014) sugere que, além da eficácia do tratamento, a reabilitação 

virtual tem um carácter motivacional e pode ser uma alternativa à reabilitação motora 

tradicional na EM. Gutiérrez et al. (2013) aponta que o programa de telerreabilitação para 

pessoas com EM por meio de realidade virtual pode ser uma alternativa terapêutica de 

sucesso para o equilíbrio e controle postural em ocasiões em que o tratamento tradicional 

não esteja ao alcance imediato. Maggio et al. (2019), em seu artigo de revisão, observa 

diversas pesquisas de reabilitação por meio de realidade virtual com resultados relevantes em 

diferentes comprometimentos cognitivos e/ou motores em pessoas com EM, ressaltando 
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também o efeito motivacional dessa ferramenta. Existem também inúmeras pesquisas sobre 

a transferência da aprendizagem do ambiente virtual para o real. Moraes et al. (2019) concluiu 

que pessoas com transtorno do espectro autista conseguiram transferir a execução em 

ambiente virtual para o real, sugerindo que a intervenção baseada na realidade virtual pode 

melhorar a aprendizagem motora e cognitiva. Ferrero (2021), em estudo realizado com 

pessoas com EM, concluiu também que houve transferência da prática de um ambiente mais 

virtual (captação de movimentos por câmera) para um mais real (toque em tela). Já Monteiro 

et al. (2011) concluiu que pessoas com deficiências físicas tiveram boa performance em 

atividades transferidas do ambiente real para o virtual, devido ao fato de o jogo de tênis de 

mesa ser mais difícil no ambiente real do que no virtual. Todos os autores ponderam que, 

mesmo sendo uma opção promissora de tratamento, é necessária a realização de mais 

pesquisas sobre o tema. 

Cabe ressaltar que a realidade virtual é um assunto muito abrangente, associado a 

inúmeros tipos de equipamentos. Basicamente, representa uma interface entre o homem e a 

máquina, baseada na tecnologia computacional, que possibilita à pessoa uma movimentação 

e interação em tempo real. Pode ser composta pela união de três itens: a) interação (reação 

conforme a interação da pessoa); b) envolvimento (engajamento da pessoa na atividade); e c) 

imersão (sensação de estar inserida no ambiente virtual). Com relação ao nível da imersão, 

existem três sistemas: a) realidade imersiva: inserção do usuário no ambiente virtual por meio 

de equipamentos como capacetes, luvas, supertelas de vídeo em ambientes do tipo “caverna” 

etc.; b) realidade semi-imersiva: inserção por meio de equipamentos mais simples, como 

óculos polarizados; e c) realidade não imersiva: utilização de equipamentos convencionais, 

como telas de computador (CORRÊA; MONTEIRO; SILVA et al., 2011). 

Em nossa pesquisa, foi utilizada a realidade virtual não imersiva por meio de dois 

instrumentos: os jogos MoveHero e Tempo de Reação (TR). Desenvolvidos pela Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), ambos interagem 

com o usuário pela tela de um computador, sendo que o MoveHero capta os movimentos da 

pessoa por um tipo de câmera e o TR pelo teclado. Resumidamente, o objetivo do MoveHero 

é interceptar bolas em movimento dentro de áreas específicas e do TR é reagir manualmente 

diante de estímulos visuais (CROCETTA et al., 2014; GUARNIERI et al., 2018; MARTINS et al., 

2019). 
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Considerando os déficits cognitivos causados pela doença e a importância da cognição 

para realização de tarefas (sejam virtuais ou não), o objetivo desta pesquisa foi analisar a 

correlação de funções cognitivas com o desempenho motor nesses dois jogos. O termo 

“funções cognitivas” é de fato muito amplo e, portanto, achamos fundamental analisar várias 

capacidades cognitivas de forma distinta, para melhor compreensão de quais funções 

poderiam afetar ou não o desempenho nas atividades virtuais. Ao identificar possíveis 

correlações e levando em consideração o crescimento e a importância da reabilitação 

cognitiva por realidade virtual, este estudo pode sugerir caminhos para a reabilitação de 

funções cognitivas específicas direcionadas a pessoas com EM, e não somente utilizar a 

realidade virtual como diversão, passatempo ou estimulação cognitiva sem foco. Além disso, 

levando em conta as limitações físicas, as dificuldades de deslocamento, a necessidade de 

tratamento frequente e a possibilidade da autoestimulação, o uso e o aprofundamento deste 

moderno recurso se revelam promissores. 

Nossa hipótese foi a de que, quanto maior a alteração cognitiva, maior seria o 

comprometimento no desempenho nas atividades virtuais. Embora existam uma série de 

pesquisas sobre reabilitação cognitiva por meio da realidade virtual, não foram encontradas 

pesquisas idênticas ao presente estudo. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as funções cognitivas em relação ao desempenho motor de pessoas com 

esclerose múltipla (EM) em atividades virtuais. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Analisar a relação entre diversas funções cognitivas (atenção, velocidade de 

processamento, controle inibitório, flexibilidade, planejamento e organização e 

visuopercepção/construção) e o desempenho motor de pacientes com EM em 

atividades virtuais. 

 Analisar a relação entre valor do EDSS (Expanded Disability Status Scale) e o 

desempenho motor de pacientes com EM em atividades virtuais. 

 Analisar a influência da depressão e ansiedade no desempenho em atividades 

virtuais entre pacientes com EM. 

 Verificar a correlação entre características dos pacientes (idade, nível escolar, 

tempo de diagnóstico etc.) e o desempenho motor de pacientes com EM em 

atividades virtuais. 

 

  



21 

3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO E LOCAL 

 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa quantitativa transversal, realizada na 

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), em São Paulo/SP (Anexo 1). 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

A amostra foi composta de 41 pessoas, por conveniência, diagnosticadas com 

esclerose múltipla (EM), de ambos os sexos, com idade entre 23 e 58 anos, com o tipo EMRR 

(esclerose múltipla recorrente remitente), EDSS (Expanded Disability Status Scale) entre 0 e 

6,5. 

 

3.3 ELEGIBILIDADE 

 

Para a realização da pesquisa, foram adotados os critérios de inclusão e exclusão a 

seguir elencados. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Pessoas diagnosticadas com EMRR, de acordo com critérios de McDonald 2010 

(POLMAN et al., 2011), em seguimento clínico na ABEM. 

 Idade entre 21 e 60 anos. 

 EDSS entre 0 e 6,5. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Deformidade, fraqueza muscular ou ataxia em membros superiores que 

impedisse a realização das tarefas. 

 Ausência de capacidade cognitiva para a compreensão da atividade. 

 Alteração visual grave que impedisse a realização das tarefas. 
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 Presença de fadiga física e/ou mental relevante que impedisse a realização das 

tarefas. 

 Ter sofrido surto no último mês. 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 

Com o objetivo de obter dados gerais, psicológicos, físicos e visuais dos participantes 

e correlacionar com as atividades virtuais, foram utilizados os seguintes instrumentos 

aplicados por profissionais especializados: 

 

a) questionário sociodemográfico; 

b) testes psicológicos; 

c) instrumento para avaliação física; 

d) instrumentos para avaliação visual; 

e) softwares MoveHero e Tempo de Reação. 

 

3.4.1 Questionário sociodemográfico 

 

O questionário sociodemográfico, elaborado para este estudo, teve o objetivo de 

caracterizar a amostra com dados de idade, tempo de diagnóstico, tipo da doença, EDSS, 

escolaridade, situação laboral, entre outros. Vide Anexo 2. 

 

3.4.2 Testes psicológicos 

 

 Foram aplicados testes psicológicos emocionais (depressão e ansiedade) e cognitivos 

(atenção, funções executivas e visuopercepção/construção). 

 

 Inventário de Depressão e Ansiedade Beck (BDI/BAI): instrumentos psicológicos 

para avaliação de transtorno depressivo e de ansiedade (CUNHA, 2011). Vide 

Apêndice 1. 

 Teste de Atenção Concentrada d2: instrumento psicológico para avaliação da 

atenção concentrada (BRICKENKAMP, 2000). Vide Apêndice 2. 
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 Teste de Atenção TEADI/TEALTI: instrumentos psicológicos para avaliação de 

atenção dividida e alternada (RUEDA, 2010). Vide Apêndice 3. 

 Teste FDT (Teste dos Cinco Dígitos): instrumento psicológico para avaliação de 

velocidade de processamento, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, além 

outras funções (SEDÓ, PALA, MALLOY-DINIZ, 2015). Vide Apêndice 4. 

 Figuras Complexas de Rey: instrumento psicológico para avaliação de 

visuopercepção/construção, além da capacidade de planejamento e organização 

visual gráfica (OLIVEIRA; RIGONI, 2010). Vide Apêndice 5. 

 

3.4.3 Avaliação física 

 

Para a avaliação física, foi utilizada a Escala Modificada do Impacto da Fadiga (MFIS), 

validada e adaptada ao português por Pavan (2007), com o intuito de avaliar a percepção de 

fadiga dos participantes. Trata-se de um questionário com 21 perguntas, distribuídas em três 

domínios: físico, cognitivo e psicossocial. Cada resposta varia de 0 a 4 pontos, totalizando o 

teste de 0 a 84 pontos, sendo que escores abaixo de 38 indicam ausência de fadiga e de 39 a 

84 indicam presença de fadiga. Acima de 39, quanto maior o escore, maior o grau de fadiga. 

Vide Anexo 3. 

 

3.4.4 Avaliação visual 

 

 Para avaliação visual, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

 Teste de acuidade visual: instrumento realizado com a tabela Snellen (Anexo 4) 

para verificar a qualidade da visão. É determinada pela menor imagem retiniana 

cuja forma pode ser percebida, e é medida pelo menor objeto que pode ser 

claramente visto a certa distância (YAMANE, 1990). 

 Teste de Ishihara (avaliação de percepção de cores): o Teste de Ishihara (Visão 

Cromática – Lâminas Pseudoisocromáticas de Ishihara) utiliza símbolos formados 

por círculos, com dois ou três tons e tamanhos diferentes, sobre um fundo de 

cor e estrutura parecidas (Anexo 5). São 17 lâminas montadas em forma de 

cartilhas, nas quais constam números e labirintos que visam detectar alterações 
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de percepção nas cores verde e vermelho, ou cegueira a cores. Esse exame é 

realizado em ambiente iluminado, evitando-se brilhos e reflexos. Com correção 

(uso de óculos) e com as lâminas a 50cm do paciente, este deve observar o 

número ou o percurso do labirinto (caso seja analfabeto), relatando-os à medida 

que forem identificados (ISHIHARA, 2012). 

 

3.4.5 Softwares para atividades virtuais 

 

 Foram utilizados dois softwares desenvolvidos pela Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo: MoveHero e Tempo de Reação. 

 

a) Software MoveHero 

 

O software MoveHero é um jogo realizado na tela de um computador, onde bolas caem 

em quatro colunas imaginárias, no ritmo de músicas escolhidas pelo pesquisador. A tarefa 

consiste em interceptar as esferas no momento em que elas atingem alvos fixos na margem 

inferior da tela, conforme Figuras 3 e 4. O participante deve então aguardar a queda das bolas 

até que se sobreponham a um dos círculos-alvo, exigindo que o participante tenha uma 

estratégia para interceptá-las de forma adequada. 

 

Figura 3 − Representação do desenho da tarefa MoveHero 

 
Fonte: arquivo próprio dos autores. 

 

O jogo capta os movimentos do participante por meio de uma câmera (Kinect for 

Windows®), não necessitando de contato físico para a realização da tarefa, devendo 

movimentar os braços a uma distância de um metro e meio da tela do computador. 
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Figura 4 − Imagem da tela do MoveHero 

Fonte: arquivo próprio dos autores. 
 

 Esse mesmo jogo já foi utilizado em duas pesquisas recentes. Guarnieri et al. (2018) 

estudou a habilidade de antecipação de movimento em crianças com deficiência intelectual e 

Martins et al. (2019) analisou o desempenho de crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral. 

 

b) Software Tempo de Reação 

 

O software Tempo de Reação (TR), elaborado e validado por Crocetta et al. (2014), é 

composto pelo Teste de Reação Simples (TRS) e Teste de Reação de Fadiga (TRF). O TRS 

consiste no aparecimento de um quadrado amarelo no centro do monitor em intervalos de 

tempo previamente definidos (variando de 1,5 a 6,5ms), sendo que, a esse estímulo, o 

participante deve reagir o mais rapidamente possível, pressionando a barra de espaço do 

teclado do computador. Vide Figura 5. 

 

Figura 5 − Teste de Tempo de Reação Simples (TRS) 

 
Fonte: arquivo próprio dos autores. 
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Esse software também avalia Tempo de Reação de Fadiga (TRF). A fadiga mental será 

avaliada por meio do TRF, que consiste em registrar o tempo em que o participante responde 

pressionando a tecla de espaço no teclado, quando vê a barra amarela surgir e expandir da 

esquerda para a direita. Conforme a Figura 6, a barra amarela representa o estímulo do 

software e a preta indica a reação da pessoa, tanto no início, como no final do estímulo. O TRF 

inicial (TRFi) é o tempo que o sujeito demorou para reagir quando a faixa amarela apareceu e 

o TRF final (TRFf) representa o tempo que demorou para reagir quando a faixa amarela parou. 

 

Figura 6 − Tarefa de Tempo de Reação de Fadiga (TRF) 

 
Fonte: arquivo próprio dos autores. 
 

3.5 PROCEDIMENTOS 

 

Foi recrutada uma população de 100 pacientes atendidos pela ABEM, sendo que 80 

tiveram interesse em participar. Considerando os critérios de inclusão e exclusão, desistências 

e dificuldade para concluir os testes e as atividades virtuais, obtiveram-se dados de 41 

pacientes para a pesquisa. O delineamento do estudo é mostrado na Figura 7.  

Cada participante recebeu orientação sobre o projeto e assinou do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Anexo 6, antes do início das atividades. 

Após a assinatura e preenchimento do questionário sociodemográfico, os participantes 

passaram por duas fases distintas: 

 

 Avalição psicológica, física e de visão. 
 Participação das atividades virtuais (MoveHero e Tempo de Reação). 

 

As avaliações psicológicas, físicas e visuais, realizadas individualmente, em sala 

privativa e silenciosa, por profissionais de cada área, seguiram as instruções definidas para 

cada instrumento. 
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As tarefas virtuais, MoveHero e Tempo de Reação, foram realizadas individualmente 

em uma sala equipada com computador, mesa e cadeira, na presença do avaliador 

responsável por fornecer as instruções e registrar os resultados (Figura 8). A cadeira e o apoio 

para os pés foram ajustados de acordo com a altura e as necessidades da pessoa, para que 

estivesse posicionada corretamente durante a realização da tarefa. Os participantes foram 

orientados a se posicionarem sentados da maneira que julgaram mais confortável para 

manipular o teclado do computador, sendo permitido apoio de antebraço e/ou punho na 

cadeira ou computador para minimizar o impacto de possíveis compensações de tronco. 

Alguns permaneceram sentados em suas próprias cadeiras de rodas. 

 

Figura 7 − Delineamento da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutamento de pacientes 
frequentadores da ABEM 

(n = 100) 

Elegibilidade − critério de exclusão e 
inclusão 
(n = 80) 

Assinatura do consentimento (TCLE) 
e preenchimento do questionário 

sociodemográfico 
(n = 60) 

Avaliação psicológica (depressão, 
ansiedade e cognição), física e visual 

(n = 60) 

Participantes finais da pesquisa 
(n = 41) 

Não aceitaram/não responderam 
(n = 20) 

Amostras perdidas (não conclusão 
dos testes e/ou desistências) 

(n = 9) 

Não elegidos 
(n = 20) 

Atividade virtual  
(MoveHero e Tempo de Reação) 

(n = 51) 
Amostras perdidas (não conclusão 

das atividades virtuais e/ou 
desistências) 

(n = 10) 
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Após a acomodação e instruções gerais, foi apresentada a primeira atividade, o 

MoveHero, explicando e demonstrando o funcionamento do jogo e suas interfaces (Kinect for 

Windows®). A tarefa foi realizada da seguinte forma: 

 

 Treino rápido do jogo. 

 2 partidas de 2 minutos, com intervalo entre as duas de aproximadamente 30 

segundos. 

 

Em seguida, foi apresentada e explicada a tarefa Tempo de Reação, utilizando a tecla 

de espaço do teclado. A atividade teve a seguinte sequência, sendo a primeira o TRS e depois 

o TRF: 

 

 TRS (1 demonstração, 4 treinos e 14 aplicações efetivas). 

 TRF (1 demonstração, 2 treinos e 10 aplicações efetivas). 

 

A avaliação psicológica, física e visual, a aplicação das atividades virtuais e a análise 

estatística dos dados foram realizadas por pesquisadores diferentes. 

 

 Figura 8 – Disposição da sala 

 
Fonte: foto obtida durante a pesquisa. 
 

3.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foi considerado erro amostral de 0,5%, nível de confiança de 90% e, para verificação 

da validade interna, 0,25 (d de Cohen), utilizando para o cálculo o software GPower 3.1.9.4. 
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Os resultados dos testes e escalas foram obtidos por meio de tabelas padronizadas 

para a população brasileira ou artigos científicos específicos. As variáveis foram baseadas nos 

dados disponibilizados por cada instrumento. 

Na tarefa MoveHero, os resultados foram obtidos por meio de cinco variáveis: Acertos, 

Perdas, Antecipações, Erro Absoluto (EA) e Erro Variável (EA). Os três primeiros foram 

registrados em quantidade e os erros em milisegundos (ms). Acertos consistem na quantidade 

média de elementos captados dentro da área indicada (alvo). Perdas representam a 

quantidade média de elementos não captados após terem passado pela área indicada (alvo). 

Antecipações significam a quantidade média de elementos interceptados antes de chegar na 

área indicada (alvo). EA é o tempo médio entre todas as tentativas em relação ao alvo e 

identifica a acurácia do movimento. O EV é o tempo médio das diferenças entre todas as 

tentativas, que identifica a precisão do movimento. A explicação do EA e EV foi baseada em 

Monteiro et al. (2017). 

Na tarefa Tempo de Reação, foram selecionados os dados de Tempo de Reação 

Simples (TRS), Tempo de Reação de Fadiga Inicial (TRFi) e Final (TRFf). O TRS é o tempo para 

responder a um estímulo simples, o TRFi é o tempo para responder a um estímulo inicial e 

TRFf é o tempo para responder à finalização de um estímulo (CROCETTA et al., 2014). 

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (Pearson correlation) para avaliar 

o grau de associação entre as variáveis. Foi definido um nível de significância de 0,05 (5%) e 

todos os intervalos construídos ao longo do trabalho tiveram 95% de confiança estatística. O 

programa estatístico utilizado foi o SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 26.0. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa, identificada com o número CAAE: 12013119.1.0000.5390, foi aprovada pelo 

Comitê de Ética da Universidade de São Paulo, sob o parecer de número 3.390.376, datado de 

13.06.2019 (Anexo 7), e registrado no REBEC (Registro Brasileiro de Ensaio Clínicos) com o 

número identificador RBR-9xzsyx. 
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4 RESULTADOS 

 

 Os resultados foram obtidos por meio dos instrumentos utilizados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E ACHADOS INICIAIS 

 

Foram avaliadas 41 pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla (EM) do tipo 

recorrente remitente, sendo 14 homens e 27 mulheres, com EDSS (Expanded Disability Status 

Scale) entre 0 e 6,5 e tempo de diagnóstico médio de 10,09 anos. A maioria dos participantes 

tinha dominância manual do lado direito (82,3%). Com relação à situação laboral, 15 (36,9%) 

estavam atuando e 26 (63,1%) não estavam atuando (afastados, aposentados ou 

desempregados). Quanto à escolaridade, 27 (65,9%) tinham nível superior. A maior parte dos 

sujeitos (70,7%) não utilizava apoio para andar e, na escala MFIS (Escala Modificada do 

Impacto da Fadiga), 26 (63,4%) apresentaram ausência da fadiga. A grande maioria (90,2%) 

relatou ter alguma experiência com computadores, sendo que 27 (65,9%) utilizavam o 

computador diariamente. Uma parcela dos participantes (61,0%), porém, não costumava 

entreter-se com jogos eletrônicos. De forma geral, poucas pessoas tiveram alteração de 

acuidade visual e percepção de cores. Segue abaixo a caracterização da amostra: 

 
Tabela 1 − Caracterização da amostra 

Descrição (n=41)  n (%)  n (%) 

Gênero Masculino 14 (34,1) Feminino 27 (65,9) 
Nível escolar Superior 27 (65,9) Não superior 14 (34,1) 
Dominância manual Destro 34 (82,9) Canhoto 07 (17,1) 
Situação laboral Trabalha 15 (36,9) Desempregado 08 (19,5) 
 Afastado 10 (24,4) Aposentado 08 (19,5) 
Uso de apoio Sim 12 (29,3) Não 29 (70,7) 
Fadiga − Escala MFIS Ausente 26 (63,4) Presente 15 (36,6) 
Experiência c/ computador Sim 37 (90,2) Não 04 (09,8) 
Uso diário do computador Não diário 14 (34,1) Diário 27 (65,9) 
Jogos eletrônicos Joga 16 (39,0) Não joga 25 (61,0) 
Acuidade visual Normal 36 (87,8) Alterada 05 (12,5) 
Percepção de cores Normal 35 (85,4) Alterada 06 (14,6) 

 Média D. Padrão Mediana Mín. e Máx. 

Idade (anos) 42,70 10,62 41,0 23 a 58 
Tempo de diagnóstico (anos) 10,09 6,67 9,0 01 a 26 
Tempo de educação (anos) 14,48 2,64 16,0 07 a 20 
EDSS 3,09 2,10 2,5 0 a 6,5 

MFIS: Escala Modificada do Impacto da Fadiga; EDSS: Escala Expandida do Estado de Incapacidade. 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES E DAS ATIVIDADES VIRTUAIS 

 

As funções cognitivas foram avaliadas por meio de testes psicológicos aplicados antes 

da participação nas atividades virtuais. Na tabela abaixo, os resultados dos testes foram 

divididos em três níveis: preservado (médio, médio superior e superior), alteração leve (médio 

inferior, dificuldade leve) e alteração moderada/grave (inferior, déficit significativo). 

 
Tabela 2 − Resultado da avaliação cognitiva 

Descrição 
(n=41) 

Abrev. 
 

Teste 
Preservado 

n (%) 

Alteração 
leve 
n (%) 

Alteração 
mod./grave 

n (%) 
Atenção concent. (rastreio/veloc.) AC-r D2 21 (51,2) 05 (12,2) 15 (36,6) 
Atenção concentrada (erro) AC-e D2 30 (73,2) 05 (12,2) 06 (14,6) 
Atenção alternada AA TEALT 11 (26,8) 14 (34,1) 16 (39,0) 
Atenção dividida AD TEADI 12 (29,3) 15 (36,6) 14 (34,1) 
Visuopercepção/construção VPC FREY 24 (58,5) 05 (12,2) 12 (29,3) 
Planejamento/organização P&O FREY 21 (51,2) 07 (17,1) 13 (31,7) 
Velocidade de processamento VP FDT 10 (24,4) 09 (22,0) 22 (53,7) 
Controle inibitório (tempo/veloc.) CI-t FDT 11 (26,8) 12 (29,3) 18 (43,9) 
Controle inibitório (erro) CI-e FDT 22 (53,7) 08 (19,5) 11 (26,8) 
Flexibil. cognitiva (tempo/veloc.) FC-t FDT 06 (14,6) 19 (46,3) 16 (39,0) 
Flexibilidade cognitiva (erro) FC-e FDT 14 (34,1) 11 (26,8) 16 (39,0) 

D2: Teste d2 de Atenção Concentrada; TEALT: Teste de Atenção Alternada; TEADI: Teste de Atenção Dividida; 
FREY: Teste Figuras Complexas de Rey; FDT: Teste dos Cinco Dígitos. 
 
 

A avaliação da atenção concentrada, de acordo com a característica do Teste d2, foi 

dividida em rastreio (quantidade de itens selecionados por um tempo determinado) e em 

percentual de erros. Com relação ao rastreio, 20 (48,8%) apresentaram alteração e, quanto 

ao percentual de erros, apenas 11 (26,8%) apresentaram alteração. Ou seja, uma parte 

considerável dos pacientes realizou a atividade de forma mais lenta que o normal, no entanto, 

a maioria manteve-se preservada em termos de percentual de erros. 

Com relação à atenção alternada, atenção dividida, visuopercepção/construção, 

planejamento/organização e velocidade de processamento, 30 (73,2%), 29 (70,7%), 17 

(41,5%), 20 (48,8%) e 31 (75,6%) apresentaram alteração, respectivamente. 

O controle inibitório e flexibilidade cognitiva do teste FDT foram divididos em tempo 

(para nomear uma quantidade de elementos pré-determinada) e quantidade de erros. Com 

relação ao controle inibitório, 30 (73,2%) participantes apresentaram alteração de tempo e 19 

(46,3%) alteração de quantidade de erros. Com relação à flexibilidade cognitiva, 35 (85,4%) 

participantes apresentaram alteração de tempo e 27 (65,9%) alteração de quantidade de 
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erros. Notou-se que a maioria teve mais dificuldade no tempo de execução da tarefa do que 

na precisão das respostas. Os Gráficos 1 e 2 ilustram os resultados das funções cognitivas. 

 

Gráfico 1 – Funções cognitivas 

 

Gráfico 2 − Funções cognitivas 

 

AC-r/e: Atenção concentrada – rastreio/erro; AA: Atenção alternada; AD: Atenção dividida; VPC: 
Visuopercepção/construção; P&O: Planejamento e Organização; VP: Velocidade de processamento; CI-t/e: 
Controle inibitório – tempo/erro; FC-t/e: Flexibilidade cognitiva – tempo/erro. 

 

A avaliação da depressão e ansiedade foi realizada por meio dos testes psicológicos 

BDI e BAI, sendo que 13 (31,7%) apresentaram um quadro depressivo e 21 (51,2%) 

apresentaram um quadro de ansiedade. Dentre os que tiveram alteração, a maior parte 

apresentou um transtorno leve. Vide Tabela 3. 

 

Tabela 3 − Resultado das avaliações de depressão e ansiedade 
Descrição 

(n=41) 
Preservado 

Alteração 
Leve 

Alteração 
Moderada 

Alteração 
Grave 

Depressão (BDI) – n (%) 28 (68,3) 07 (17,1) 05 (12,2) 01 (2,4) 
Ansiedade (BAI) – n (%)  20 (48,8) 15 (36,6) 04 (9,8) 02 (4,9) 

BDI: Inventário de Depressão Beck; BAI: Inventário de Ansiedade Beck. 

 

No MoveHero, foram selecionados os dados de Acertos, Perdas, Antecipações, Erro 

Absoluto (EA) e Erro Variável (EV). No Tempo de Reação, foram selecionados os dados de 

Tempo de Reação Simples (TRS), Tempo de Reação de Fadiga Inicial (TRFi) e Final (TRFf). Vide 

Tabela 4. 

Nota-se que os pacientes tiveram, em média, mais acertos do que perdas e 

antecipações, sendo que perderam mais do que anteciparam. Não houve diferenças 

consideráveis entre os EA e EV, e nem entre TRFi e TRFf. O tempo do TRS foi um pouco menor 
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em relação ao TRF. Foram identificados alguns resultados discrepantes (outliers) na parte 

superior do gráfico em EA, EV e TR. Vide Gráficos 3, 4 e 5. 

 

Tabela 4 − Resultado das atividades virtuais MoveHero e Tempo de Reação 
Descrição Média D. Padrão Mediana Mínimo Máximo 

MOVEHERO      
Acertos 17,2 6,1 17,9 5,5 27,5 
Perdas 7,7 4,88 6,5 0,6 20,25 
Antecipações 3,2 3,0 2,9 0,0 12,0 
Erro Absoluto (EA) − ms 356,8 118,8 338,6 186,8 835,3 
Erro Variável (EV) − ms 341,7 106,2 330,6 145,2 685,6 
      
TEMPO DE REAÇÃO      
TRS (ms) 443,1 150,2 405,8 285,2 1124,2 
TRFi (ms) 557,1 187,1 512,4 350,2 1100,5 
TRFf (ms) 520,8 159,3 461,1 356,7 1096,1 

TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi: Tempo de Reação de Fadiga Inicial; TRFf: Tempo de Reação de Fadiga Final. 

 

Gráfico 3 − Performance no MoveHero 

 

Gráfico 4 − Performance no MoveHero 

 

 

Gráfico 5 − Resultado do Tempo de Reação 
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4.3 ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES 

 

 Foi realizada a análise das correlações entre as atividades virtuais e as características 

dos pacientes, o EDSS, as funções atencionais, o controle inibitório/flexibilidade cognitiva e as 

demais funções cognitivas. Para o estudo foi utilizado o índice de correlação Pearson (Pearson 

correlation − PC), com valor significativo (p). 

 

4.3.1 Atividades virtuais e características dos participantes 

 

Ao realizar o estudo estatístico entre os resultados das atividades virtuais e as 

características dos pacientes, observou-se que não houve correlação significativa em relação 

ao gênero, com exceção de diferenças marginais associadas ao EV e TRFi, sugerindo que o 

sexo masculino teve EV e TRFi menor em relação ao sexo feminino. Com relação à idade, 

notou-se que, quanto mais velha era a pessoa, menor foi o desempenho em Acertos, EA, EV e 

TRF. 

Com relação à escolaridade, quanto maior o nível, melhor foi o desempenho em 

Perdas, EA, TRFi e TRFf. Não houve correlação significativa entre o tempo de diagnóstico e o 

resultado das tarefas virtuais. Notou-se correlação significativa entre situação laboral e 

Acertos, Perdas, EA, EV, TRFi e TRFf, ou seja, quem estava trabalhando teve desempenho 

melhor em relação a quem não estava trabalhando (vide Gráficos 6 e 7). 

 
Tabela 5 − Correlação entre as atividades virtuais e características dos participantes 

Descrição Gênero Idade Escolaridade Tempo diagn. Sit. laboral 

 PC p PC p PC p PC p PC p 

M.HERO           
Acertos -0,147 0,360 -.345* 0,027 0,285+ 0,071 -0,181 0,257 .489** 0,001 
Perdas 0,155 0,333 0,301+ 0,056 -.319* 0,042 0,179 0,262 -.47** 0,002 
Antecip. 0,067 0,677 0,201 0,207 -0,072 0,656 0,057 0,724 -0,233 0,143 
EA 0,139 0,386 .340* 0,029 -.316* 0,044 0,273 0,084 .479** 0,002 
EV 0,304+ 0,053 .436** 0,004 -0,259 0,102 0,207 0,195 -.390* 0,012 
           
T. R.           
TRS -0,144 0,370 0,074 0,647 -0,181 0,257 -0,273 0,084 -0,027 0,869 
TRFi 0,29+ 0,066 .348* 0,026 -.40** 0,009 0,255 0,107 -.42** 0,007 
TRFf 0,199 0,217 .324* 0,041 -.41** 0,009 0,206 0,203 -.380* 0,015 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01, (+) Diferença marginal sendo 
0,05<p<0,08; EA: Erro Absoluto; EV: Erro Variável; TR: Tempo de Reação; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: 
Tempo de Reação de Fadiga Inicial/Final. 
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Gráfico 6 − MoveHero x situação laboral 

(*) Correlação significativa 

 

Gráfico 7 − MoveHero/TR x situação laboral 
(*) Correlação significativa 

 

 

4.3.2 Atividades virtuais e EDSS 

 

 Houve correlação significativa na maioria dos resultados das atividades virtuais em 

relação ao valor do EDSS. Quanto maior o EDSS, pior a performance em Acertos, Perdas, EA, 

EV e TRFi. Não houve correlação significativa nos resultados das Antecipações, no TRS e TRFi. 

Veja na Tabela 6 a média e o desvio padrão de cada tarefa, com o EDSS dividido em 4 grupos. 

 

Tabela 6 − Correlação entre MoveHero/T. Reação e EDSS 
Descrição EDSS − média (d. padrão) Correlação 

 0 ⱶ 2 2 ⱶ 4 4 ⱶ 6 ≥ 6 p 

MOVEHERO          
Acertos 19,2 (5,8) 18,3 (5,6) 14,5 (2,8) 13,0 (6,5) 0,008** 
Perdas 5,6 (4,2) 6,8 (4,2) 8,0 (3,7) 12,0 (4,7) 0,001** 
Antecip. 3,2 (2,3) 3,0 (2,9) 5,7 (2,1) 2,9 (4,2) 0,945 
EA − ms 319,3 (91,9) 338,3 (102,0) 399,3 (80,0) 434,0 (163,4) 0,016* 
EV − ms 303,5 (94,8) 342,4 (106,8) 412,6 (18,9) 381,0 (125,2) 0,033* 
          
T. REAÇÃO          
TRS (ms) 442,6 (222,1) 446,6 (93,4) 396,7 (25,9) 454,3 (105,3) 0,558 
TRFi (ms) 487,0 (117,9) 567,9 (225,9) 538,6 (111,4) 663,5 (205,6) 0,028* 
TRFf (ms) 483,3 (121,3) 531,6 (186,2) 435,5 (23,3) 604,0 (182,2) 0,201 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01; EA: Erro Absoluto; EV: Erro 
Variável; ms: milisegundos; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: Tempo de Reação de Fadiga Inicial/Final. 
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Gráfico 8 − MoveHero x EDSS 
(Significativo em Acertos e Perdas) 

 

Gráfico 9 − MoveHero x EDSS 
(Significativo em EA e EV) 

 

4.3.3 Atividades virtuais e depressão/ansiedade 

 

 Para a realização da análise correlacional entre os fatores emocionais e as tarefas 

virtuais, os resultados das escalas de depressão e ansiedade foram agrupados em quatro 

níveis: preservado (mínimo), alteração leve, alteração moderada e alteração grave. Com 

relação à depressão, foram observadas correlações significativas em Perdas e no TRS, e 

diferença marginal em Acertos. Quanto à ansiedade, notou-se correlação significativa no TRS. 

Quanto maior foi o escore de depressão e ansiedade, mais os pacientes apresentaram 

lentidão no tempo de reação simples. Quanto mais depressivos, menos acertaram e mais 

perderam. Vide Tabela 7.   

 

Tabela 7 − Correlação entre Movehero/T. Reação e depressão e ansiedade 
Descrição Depressão (BDI) Ansiedade (BAI) 

 Pearson correl. p Pearson correl. p 

MOVEHERO     
Acertos -0,307+ 0,051 -0,168 0,293 
Perdas .474** 0,002 0,187 0,243 
Antecipações -0,135 0,399 0,057 0,722 
Erro Absoluto (EA) − ms 0,007 0,965 0,187 0,241 
Erro Variável (EV) − ms -0,008 0,960 0,224 0,159 
     
TEMPO DE REAÇÃO     
TRS (ms) .512** 0,001 .378* 0,015 
TRFi (ms) 0,24 0,131 0,179 0,262 
TRFf (ms) 0,271 0,09 0,125 0,440 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01; (+) Diferença marginal sendo 
0,05<p<0,08; EA: Erro Absoluto; EV: Erro Variável; ms: milisegundos; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: 
Tempo de Reação de Fadiga Inicial/Final. 
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Optou-se também por analisar as correlações considerando a divisão dos resultados 

das escalas de depressão e ansiedade em dois grupos, “preservado/alteração leve” e 

“alteração moderada/grave”, pois foi observada pouca diferença no desempenho dos jogos 

entre os níveis “preservado” e “alteração leve”. 

 Dessa forma, observou-se dados mais significativos. Analisando os Gráficos 10 e 11, 

notou-se que pacientes com transtorno depressivo “moderado/grave” acertaram menos, 

perderam e foram mais lentos no TRS e TRFi. Não houve correlação significativa entre os 

resultados das Antecipações, EA, EV, TRFi e TRFf. 

 

     Gráfico 10 − MoveHero x depressão             Gráfico 11 − MoveHero/TR x depressão 
(*) Correlação significativa                                                                 (*) Correlação significativa 

 
Grupo A: Preservado/leve; Grupo B: Moderado/grave 

 

Com relação ao transtorno de ansiedade, pacientes com níveis moderado/grave 

acertaram menos, perderam mais, foram mais lentos no TRS e no TRFf (diferença marginal). 

Não houve correlação significativa entre os resultados das Antecipações, EA, EV, TRFf. Vide 

Gráficos 12 e 13. 

 

   Gráfico 12 − MoveHero x ansiedade             Gráfico 13 − MoveHero/TR x ansiedade 
                      (*) Correlação significativa                                                          (*) Correlação significativa, (**) Correlação marginal 

 
Grupo A: Preservado/leve; Grupo B: Moderado/Grave 
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4.3.4 Atividades virtuais e atenção 

 

 As atividades virtuais foram correlacionadas com os três tipos de funções atencionais: 

alternada, dividida e concentrada. Vide Tabela 8. 

 

Tabela 8 − Correlação entre MoveHero/T. Reação x atenção 

Descrição 
Atenção 

alternada 
Atenção 
dividida 

A. concentrada 
(velocidade) 

A. concentrada 
(erro) 

 PC p PC p PC p PC p 

MOVEHERO         
Acertos -.437** 0,004 -.508** 0,001 0,249 0,117 .493** 0,001 
Perdas .463** 0,002 .476** 0,002 -0,229 0,150 -.594** <0,001 
Antecipações 0,129 0,421 0,254 0,110 -0,119 0,458 -0,05 0,758 
EA 0,252 0,112 .331* 0,035 -0,241 0,129 -0,276 0,081 
EV .336* 0,032 .446** 0,003 -0,23 0,147 -0,25 0,115 
         
T. REAÇÃO         
TRS 0,112 0,485 0,111 0,489 -0,095 0,555 -0,194 0,224 
TRFi .360* 0,021 .519** 0,001 -0,248 0,118 -.541** <0,001 
TRFf 0,228 0,157 .404** 0,01 -.380* 0,016 -.488** 0,001 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01; EA: Erro Absoluto; EV: Erro 
Variável; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: Tempo de Reação de Fadiga Inicial/Final. 

 
Observou-se que houve correlação significativa entre os resultados das atividades 

virtuais e a atenção alternada (Gráficos 14 e 15) e dividida (Gráficos 16 e 17) em praticamente 

todas as tarefas. Quanto mais prejudicado foi o desempenho de atenção alternada, pior foi a 

performance em Acertos, Perdas, EV e TRFi. Não houve correlação significativa em 

antecipação, EA e TRS. Com relação à atenção dividida, quanto mais prejudicado foi o 

desempenho, pior foi a performance em Acertos, Perdas, EV, EV, TRFi e TRFf. Não houve 

correlação significativa em antecipação e TRS. 

 

Gráfico 14 − MoveHero x A. alternada 
(Significativo em Acertos e Perdas) 

 

Gráfico 15 − MoveHero/TR x A. alternada 
(Significativo em EV e TRFi) 
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Gráfico 16 − MoveHero x A. dividida 
(Significativo em Acertos e Perdas) 

Gráfico 17 − MoveHero/TR x A. dividida 
(Significativo em EA, EV, TRFi e TRFf) 

 A atenção concentrada foi dividida em dois índices: velocidade (quantidade de 

elementos rastreados por um determinado tempo) e percentual de erros. No quesito 

velocidade, houve correlação significativa somente com TRFf. Quanto ao índice de percentual 

de erros, houve correlação em Acertos, Perdas, TRFi e TRFf (Gráficos 18 e 19). Quanto pior o 

desempenho de atenção concentrada em termos de velocidade, maior o tempo no TRFf. 

Quanto pior o desempenho de atenção concentrada em termos de percentual de erros, 

menos acertos e mais perdas e maior lentidão no Tempo de Reação. 

 

Gráfico 18 − MoveHero x A. concentr. (erro) 
            (significativo em Acertos e Perdas) 

Gráfico 19 − M.Hero/TR x A. concentr. (erro) 
(significativo em TRFi e TRFf) 

 

4.3.5 Atividades virtuais e controle inibitório/flexibilidade cognitiva 

 

As funções controle inibitório e flexibilidade cognitiva foram divididas em dois índices: 

velocidade para rastrear os estímulos e quantidade de erros (Tabela 9). 
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Tabela 9 − Correlação entre MoveHero/T. Reação x funções cognitivas 

Descrição 
Controle inibitório 

(velocidade) 
Controle inibitório 

(erro) 
Flexibilidade cogn. 

(velocidade) 
Flexibilidade cogn. 

(erro) 

 PC p PC p PC p PC p 

MOVEHERO         
Acertos -0,262 0,099 -0,274 0,083 -.360* 0,021 -.330* 0,035 
Perdas 0,25 0,114 .326* 0,037 .391* 0,011 0,233 0,142 
Antecipações 0,151 0,347 0,046 0,777 0,105 0,515 0,278+ 0,078 
EA 0,2 0,209 0,053 0,741 0,252 0,112 .357* 0,022 
EV 0,298+ 0,059 0,064 0,691 .318* 0,043 .316* 0,044 
         
T. REAÇÃO         
TRS 0,139 0,385 0,206 0,196 0,069 0,666 0,036 0,825 
TRFi 0,264 0,095 0,299+ 0,058 .308* 0,050 0,26 0,101 
TRFf 0,257 0,109 0,231 0,151 0,24 0,136 0,286+ 0,074 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01; (+) Diferença marginal sendo 
0,05<p<0,08; EA: Erro Absoluto; EV: Erro Variável; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: Tempo de Reação de 
Fadiga Inicial/Final. 

 

Com relação ao controle inibitório, em termos de velocidade, não houve correlação 

significativa, com exceção de uma diferença marginal em EV. Quanto ao índice de percentual 

de erros, houve correlação em Perdas e uma diferença marginal em TRFi. Quanto pior o 

desempenho de controle inibitório em termos de velocidade, pior o desempenho de EV. 

Quanto pior o desempenho em termos de quantidade de erros, mais perdas os pacientes 

tiveram e foram mais lentos em TRFi. 

Com relação à flexibilidade cognitiva, em termos de velocidade (Gráficos 20 e 21), 

houve correlação significativa em Acertos, Perdas, EV e TRFi. Quanto ao índice de percentual 

de erros, houve correlação em Acertos, EA e EV, e diferença marginal em Antecipações e TRFf 

(Gráficos 22 e 23). 

 

Gráfico 20 − M.Hero x Flexib. cogn. (veloc.) 
     (significativo em Acertos e Perdas) 

 

Gráfico 21 − M.Hero/TR x Flexib. cogn. (veloc.) 
(significativo em EV e TRFi) 
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À medida que piora o desempenho de flexibilidade cognitiva em termos de velocidade, 

há mais prejuízo em Acertos, Perdas, EV e TRFi. À medida que o desempenho de flexibilidade 

cognitiva em termos de quantidade de erros se torna menor, o desempenho em Acertos, 

Antecipações, EA e EV, TRFf se torna pior. 

 

Gráfico 22 − M.Hero x Flexib. cogn. (erro) 
(significativo em Acertos) 

 

Gráfico 23 − M.Hero/TR x Flexib. cogn. (erro) 
(significativo em EA e EV) 

 

4.3.6 Atividades virtuais e demais funções cognitivas 

 

 Foi realizada análise das correlações entre o MoveHero/Tempo de Reação e as demais 

funções cognitivas: velocidade de processamento (VP), visuopercepção/construção (VPC), 

planejamento e organização (P&O). Vide Tabela 10. 

 

Tabela 10 − Correlação entre MoveHero/T. Reação e funções cognitivas 

Descrição 
Velocidade de 

processamento 
Visuopercepção/ 

construção 
Planejamento e 

organização 

 PC p PC p PC p 

MOVEHERO       
Acertos -0,179 0,262 -0,194 0,224 -0,306+ 0,052 
Perdas 0,247 0,119 0,29+ 0,066 0,287+ 0,069 
Antecipações -0,012 0,939 -0,09 0,574 0,172 0,282 
EA 0,163 0,310 0,262 0,098 0,254 0,109 
EV 0,292+ 0,064 0,173 0,280 0,163 0,309 
       
T. REAÇÃO       
TRS 0,131 0,413 0,068 0,673 -0,1 0,535 
TRFi 0,306+ 0,052 .444** 0,004 0,274 0,083 
TRFf 0,175 0,280 .478** 0,002 .403** 0,010 

(*) Correlação significativa com p<0,05; (**) Correlação significativa com p<0,01; (+) Diferença marginal sendo 
0,05<p<0,08; EA: Erro absoluto; EV: Erro variável; TRS: Tempo de Reação Simples; TRFi/f: Tempo de Reação de 
Fadiga Inicial/Final. 
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Não foram observadas correlações entre VP e os resultados dos jogos, com exceção de 

diferenças marginais em EV e TRFi. Quanto mais lento o processamento, pior foi o 

desempenho em EV e TRFi. 

Com relação à VPC, houve correlação significativa em TRFi e TRFf e diferença marginal 

em Perdas. Quanto pior foi o desempenho em VPC, mais perdas os pacientes tiveram e foram 

mais lentos no TRF.  

Houve correlação significava entre P&O e TRFf, e diferença marginal em Acertos e 

Perdas. Quanto pior a performance em P&O, menos acertos os participantes tiveram, mais 

perdas e foram mais lentos no TRFf.  

 Vide Gráficos 24 e 25, com os dados mais relevantes em VPC e P&O. 

 

Gráfico 24 − T. Reação x VPC 
(significativo em TRFi e TRFf) 

 

Gráfico 25 − T. Reação x P&O 
(significativo em TRFf) 

 

 

  

0

200

400

600

800

TRS TRFi TRFf

Te
m

po
 (m

s)

Preserv M.Inferior Inferior

0

200

400

600

800

TRS TRFi TRFf

Te
m

po
 (m

s)

Preserv M.Inferior Inferior



43 

5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo de nosso estudo foi analisar as funções cognitivas em relação ao 

desempenho motor de pessoas com esclerose múltipla (EM) em atividades virtuais.  

 

5.1 ACHADOS INICIAIS 

 

Primeiramente, queremos ressaltar que os resultados das avaliações cognitivas 

(Tabela 2) indicaram estar coerentes com os da literatura, os quais sugerem que 

aproximadamente 40 a 65% das pessoas com esclerose múltipla (EM) podem ser acometidos 

de algum tipo de alteração cognitiva. Essa faixa de prevalência apresenta-se de forma ampla, 

pois os resultados podem variar de acordo com as funções cognitivas mensuradas, tipos de 

testes neuropsicológicos, tipos da doença, tempo de diagnóstico, grau de comprometimento 

da doença, número de sujeitos, entre outros (LAROCCA; KALB, 2006; NEGREIROS, 2011; 

TRENOVA, 2016; TILBERY, 2011; EUPHROSYNI, 2019). 

Vale ressaltar que função executiva se refere a uma capacidade necessária para a 

realização de objetivos, que engloba o controle dos pensamentos e emoções. É composta por 

um conjunto de funções, tais como categorização, planejamento, organização, memória 

operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, resoluções de problemas, velocidade 

de processamento, entre outros. Embora essa função seja muito ampla, alguns itens são 

comumente afetados em razão da doença (SANTOS et al., 2015, TILBERY, 2011). 

Especificamente sobre alteração de velocidade de processamento, Lamargue-Hamel 

(2015) observou um comprometimento em 75% dos pacientes, aproximando-se bastante do 

nosso achado de 75,6%. 

No que concerne aos resultados da avaliação de depressão e ansiedade, é importante 

levar em consideração que, em virtude de um conjunto de fatores, tais como alterações no 

sistema nervoso central, efeitos colaterais de medicações e o impacto psicossocial, há uma 

prevalência significativa de transtornos mentais, com destaque para a depressão e a 

ansiedade (RUSSO, 2011; TILBERY, 2011). Para Young-Bood et al. (2016), o sofrimento é 

demonstrado claramente no discurso fenomenológico do paciente, independentemente do 

gênero e da faixa etária, e o tratamento psicológico pode ser importante para dirimir o 

sofrimento e promover bem-estar emocional. 
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O estudo de Mendes et al. (2003) descreve que a depressão esteve presente em 17,9% 

dos pacientes com esclerose múltipla recorrente remitente (EMRR). Em revisão sistemática 

de Marrie et al. (2015), foi observada uma variação de 4,98% a 58,9% de prevalência, com 

valor médio estimado de 23,7% e intervalo de segurança de 17,4% a 30% (95%). Esses dados 

parecem estar condizentes com o valor obtido em nossa pesquisa, qual seja, de 31,7% de 

pessoas com o transtorno. Vale ressaltar que a prevalência desse transtorno na população 

adulta normal, segundo a APA (2014), é de apenas 7%. 

 Com relação à ansiedade, a prevalência observada de 51,2% pareceu estar um pouco 

acima do demonstrado na literatura. A revisão sistemática de Marrie et al. (2015) notou uma 

variação de 1,2% a 44,6% de prevalência, com valor médio calculado de 21,9% e intervalo de 

segurança de 8,76% a 35% (95%). O estudo brasileiro de Mendes (2003) identifica uma 

prevalência de 34,5% de pacientes com ansiedade. Tendo em vista a pequena amostra de 

sujeitos, a heterogeneidade das pesquisas e a compatibilidade de alguns sintomas da 

ansiedade com os da EM (formigamento, falta equilíbrio, tremor), pode ter havido uma 

influência no resultado (TILBERY, 2011; CUNHA, 2011). Para efeito de comparação, a 

prevalência do transtorno de ansiedade generalizada na população adulta normal, de acordo 

com a APA (2014), é de somente 2,9%. 

 Os resultados da atividade virtual MoveHero demonstraram que o número de Perdas 

médias foi 2,4 vezes maior do que o número de Antecipações. Essa diferença pode ser 

explicada por alguns sintomas comuns da doença (fadiga, fraqueza muscular e alteração na 

velocidade de processamento das informações), que podem ter provocado lentidão nas 

respostas dos participantes (TILBERY, 2011; LAROCCA; KALB, 2006). 

 Como não houve grupo controle, não foi possível comparar o desempenho do 

MoveHero entre pessoas com e sem EM. Além disso, por existir diferenças em protocolos no 

jogo MoveHero, ficaria impreciso fazer comparações ou correlações baseadas em outras 

pesquisas. No entanto, para se ter uma noção, a pesquisa de Martins et al. (2019), realizada 

com dois grupos (1 − com desenvolvimento típico; e 2 − com paralisia cerebral hemiparética), 

observou que o segundo grupo teve pior resultado em EA e EV, ou seja, em média respondeu 

de forma mais lenta no jogo MoveHero. 

 No que concerne à atividade virtual Tempo de Reação, observou-se que os 

participantes reagiram de forma mais lenta no TRF em relação ao TRS. Essa diferença pode ser 

compreendida pelo sintoma da fadiga (física e mental), o qual pode ter afetado o resultado 
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do TRF, já que avalia justamente a reação diante da fadiga do sujeito (LAROCCA; KALB, 2006; 

TILBERY, 2011). 

 Em estudo de validação do jogo TR, Crocetta et al. (2014) obteve os seguintes 

resultados em milisegundos (tempo médio e desvio padrão) para uma população de adultos 

jovens: TRS=286,5 (30,0); TRFi=367,5 (34,8); e TRFf-385,5 (38,6). Os pacientes da pesquisa 

tiveram um desempenho muito pior, demonstrando o comprometimento causado pela 

doença na realização da tarefa: TRS=443,1 (150,2); TRFi=557,1 (187,1); e TRFf-520,8 (159,3). 

Nota-se que o desvio padrão muito superior em relação à população normal pode indicar que 

há, nesta última, uma heterogeneidade dessa habilidade. 

Com relação ao gênero, observou-se uma população formada por mais mulheres do 

que homens, numa proporção aproximada de 2:1, condizente com estudos epidemiológicos 

da doença (TILBERY, 2011; RUSSO, 2011). 

A fadiga, de acordo com Pavan et al. (2007), está presente em 67,4% das pessoas com 

EM, contudo, em nossa pesquisa, foi observada a presença de fadiga em apenas 36,6% dos 

participantes, provavelmente porque foram excluídas pessoas com nível de fadiga relevante 

que impedisse a realização das tarefas (critério de exclusão). 

Com relação à situação laboral, foi observado que 36,6% dos participantes estavam 

trabalhando. Esse resultado parece estar coerente com o estudo de prevalência de Kalb 

(2012), o qual observou uma prevalência de 40 a 45%. O autor destaca que aproximadamente 

2/3 das pessoas estavam trabalhando quando receberam o diagnóstico, porém, com a 

progressão da doença, muitos deixavam o seu posto de trabalho. Ainda pontua que 80% dos 

pacientes desempregados decidiram voluntariamente deixar o seu trabalho. 

 

5.2 CORRELAÇÕES 

 

 A discussão das correlações com as atividades virtuais foi separada em tópicos: 

características dos participantes, EDSS, depressão e ansiedade e cada função cognitiva. 

 

5.2.1 Atividades virtuais e características dos participantes 

 

 Nessa análise de correlação entre atividades virtuais e gênero, idade, escolaridade, 

tempo de diagnóstico e situação laboral, houve resultados significativos.  
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 Gênero: apesar de dois resultados marginais, não foram observadas correlações 

significativas. Embora pesquisas indiquem maior incidência da doença no sexo 

feminino e progressão mais rápida dos sintomas no sexo masculino (no tipo EMRR), 

não existem diferenças relevantes na evolução da doença (GOLDEN; VOSKUHL, 

2017; TILBERY, 2011). Talvez o pequeno número de participantes e o tipo de tarefa 

podem ter influenciado de alguma forma no resultado. Magyari (2016), em estudo 

baseado em gravidez, estilo de vida e doenças autoimunes, não observa diferenças 

importantes baseadas em gênero, além da proteção causada pela gestação 

feminina e a maior incidência de comorbidades de doenças autoimunes em 

homens com EM. 

 Idade: notaram-se várias correlações significativas, sugerindo que quanto maior a 

idade, pior o desempenho em Acertos, Perdas, precisão e acurácia, e mais lentos 

no Tempo de Reação de Fadiga. Esse resultado é coerente com pesquisas que 

indicam a progressão de déficits motores e cognitivos ao longo do tempo. Além 

disso, é importante considerar a existência das perdas cognitivas e motoras 

naturais causadas pelo envelhecimento (CAMPANHOLO; CALLEGARO; ADDA, 2017; 

TILBERY, 2011; MORILLO; BRUCKI; NITRINI, 2017). 

 Escolaridade: observou-se melhor desempenho em pessoas com maior nível de 

escolaridade, ou seja, elas tiveram mais acertos, menos perdas, tiveram maior 

acurácia e foram mais rápidas no Tempo de Reação de Fadiga. O conceito de 

Reserva Cognitiva parece explicar esse resultado, o qual entende que, quanto 

melhor o nível de apreensão intelectual, melhor a capacidade para lidar com os 

efeitos causados pelo envelhecimento ou por doenças neurodegenerativas (DIAS, 

2010; SOBRAL; PAÚL, 2015). 

 Tempo de diagnóstico: apesar de não ter sido observada nenhuma correlação 

significativa, pode-se considerar um resultado relevante, pois sugere que o tempo 

de diagnóstico pode não ser preditor de mau desempenho em atividades virtuais. 

É importante considerar que os participantes são diagnosticados com o tipo EMRR 

e possuem tempo de diagnóstico médio de 10,09 (6,67) anos. De acordo com 

Tilbery (2011), o tipo EMRR não evolui tão rápido como a EMPP. Tem um tempo 

de progressão mais variável (dependendo da frequência de surtos), enquanto o 

tipo EMPP pode atingir o EDSS 6 em aproximadamente 6 anos. O autor ressalta 
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também que a progressão da doença não é linear, tendo um avanço mais rápido 

nos primeiros anos (EDSS 1 a 5) e mais lento entre os escores 5 e 7, podendo, dessa 

forma, ter afetado essa correlação. 

 Situação laboral: o resultado foi bem relevante, com correlações significativas, na 

maior parte com p<0,01. Observou-se que os participantes que trabalhavam 

tiveram mais acertos, menos perdas, mais precisão e acurácia, e foram mais 

rápidos no Tempo de Reação de Fadiga. Em revisão realizada por Fischer et al. 

(2017), pontuou-se que o trabalho está associado a uma preservação das funções 

cognitivas e, caso haja a decisão de se aposentar, que se mantenha ativo 

socialmente, fisicamente e cognitivamente, evitando sempre o estresse. Já 

Morrow (2010) sugere que as perdas cognitivas são preditores para o prejuízo da 

carreira profissional. Em pesquisa longitudinal, observou-se um declínio maior nas 

pessoas que ficaram desempregadas ou tiveram uma deterioração no status 

profissional. Embora as duas pesquisas tenham conclusões diferentes, de qualquer 

maneira, é possível inferir que há uma relação entre situação laboral e capacidades 

cognitivas e, consequentemente, entre atividades que requerem essas funções. 

 

5.2.2 Atividades virtuais e EDSS 

 

 Foram observadas várias correlações significativas, indicando que quanto maior o EDSS 

(Expanded Disability Status Scale), menos os pacientes acertaram, mais perderam, tiveram 

menos precisão e menos acurácia, e foram mais lentos no Tempo de Reação de Fadiga (inicial). 

Esse resultado parece estar condizente com o escore do EDSS, que avalia justamente o grau 

de incapacidade funcional do paciente (vide Tabela 6 e Gráficos 8 e 9). Embora haja críticas 

por essa escala focar nas alterações motoras (principalmente de membros inferiores), não 

haver clareza nas alterações sensitivas, ter algumas variáveis subjetivas, não focar em 

questões mentais e em alguns sintomas como fadiga, é o instrumento ainda mais utilizado 

(TILBERY, 2011).  

 Tanto o MoveHero como o TRS/TRF são atividades que exigem um mínimo de atenção, 

rapidez mental e estratégia para obter boa pontuação e melhorar ao longo da partida. Estudos 

que correlacionam o EDSS com funções cognitivas indicam que, quanto maior o escore do 

EDSS, maior é o comprometimento cognitivo da pessoa, como o realizado por Caneda e Vecino 
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(2016), com resultados significativos aplicando o BICAMS (Brief International Cognitive 

Assessment), com p<0,01 no SDMT (Symbol Digit Modalities Test); p<0,01 no BVMT (Brief 

Visuospacial Memory Test); e p<0,05 no CVLT (California Verbal Learning Test). Euphrosyni et 

al. (2019), em pesquisa semelhante, relacionou o EDSS com o declínio cognitivo, obtendo 

p=0,006 no SDMT; p=0,02 no CVLT; e p=0,044 no PASSAT (Brief Visuospacial Memory Test and 

Paced Auditory Serial Addition). 

 

5.2.3 Atividades virtuais e depressão/ansiedade 

 

 Analisando os resultados das pontuações de depressão e ansiedade dos participantes 

nas atividades virtuais, foram observadas algumas correlações relevantes na depressão e na 

ansiedade. Vide Tabela 7. 

 Com relação à depressão, houve correlações significativas nas Perdas (p=0,002) e no 

TRS (p=0,001) e uma diferença marginal em Acertos (p=0,051). Esses resultados mostram que, 

quanto maior era o grau depressivo (leve, moderado e grave), mais os participantes perderam, 

menos acertaram e foram mais lentos no tempo de reação. Esses resultados são 

compreensíveis com o quadro depressivo caracterizado por vários sintomas, tais como 

desânimo, desmotivação, cansaço, tristeza, anedonia e, principalmente, retardo psicomotor 

(APA, 2014; CHENIAUX, 2012; CUNHA, 2011; TENG et al., 2009). 

 Teng et al. (2009) descreve algumas alterações cognitivas causadas pela depressão: 

lentidão nas respostas aos estímulos, redução da flexibilidade cognitiva, memória e 

capacidade atencional diminuídas, dificuldade de raciocínio lógico e prejuízo nas soluções de 

problemas. Essas alterações são coerentes com os resultados, tendo em vista que tanto o 

MoveHero como o TRS exigem algumas dessas funções cognitivas para um bom desempenho. 

 No caso da ansiedade, houve correlação significativa (p=0,015) apenas com o TRS, 

significando que, quanto mais ansioso era o participante, mais lenta foi sua reação no jogo. 

Foram encontradas fortes relações da ansiedade com depressão, fadiga, dificuldades 

cognitivas e histórico psiquiátrico, que, de alguma forma, podem comprometer a performance 

na tarefa, sobretudo a fadiga, se pensarmos na lentidão. Além disso, alguns sintomas de 

ansiedade, tais como formigamento e tremor nas mãos, dificuldade para relaxar e nervosismo, 

podem explicar o mau desempenho no TRS (WALLIS et al., 2020; APA, 2014; CUNHA, 2011). 
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 Considerando que os sintomas são mais amenos na classificação leve em relação à 

moderada e grave, resolvemos fazer uma análise de correlação dividindo em dois grupos: 

preservado/leve e moderado/grave. Essa comparação foi interessante, pois, dessa forma, 

foram observadas correlações significativas na depressão e adicionais na ansiedade (vide 

Gráficos 10, 11, 12 e 13). De acordo com a APA (2014), o critério para definição do grau da 

depressão/ansiedade (leve/moderado/grave) é baseado no grau de incapacitação funcional 

(quantidade de sintomas, intensidade do sofrimento e prejuízo social/profissional). Assim, 

pode-se sugerir que o desempenho em atividades virtuais sofra mais prejuízo nos níveis 

moderados e graves da doença. 

 Em suma, o quadro depressivo e ansioso, ao afetar as habilidades motoras e cognitivas, 

parece comprometer a performance da pessoa com EM em atividades virtuais. 

 

5.2.4 Atividades virtuais e atenção 

 

A atenção, de acordo com Russo (2011), é uma das principais queixas cognitivas das 

pessoas com EM. A função atencional, de acordo com Cheniaux (2012), é o processo no qual 

a consciência é focada para um determinado estímulo, seja interno ou externo. A atenção 

interfere na sensopercepção e é de extrema importância para a aquisição e evocação da 

memória. Para Santos et al. (2015), atenção refere-se a um conjunto de processos que 

possibilitam o controle da atividade nervosa associada a situações externas e/ou internas. 

Parece envolver mecanismos de controle diferentes, tanto que são postuladas diversas formas 

de atenção: sustentada/concentrada, dividida, seletiva, alternada, entre outras. 

 Antes de discutir sobre as correlações, é importante enfatizar que a prevalência das 

alterações atencionais nesta pesquisa ficou na faixa de 48,8% a 73,2% (vide Gráficos 1 e 2). 

Não foram encontrados estudos de prevalência somente de comprometimento atencional na 

população normal, contudo, para se ter uma noção, segundo a APA (2014), a prevalência do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade em adultos é de apenas 2,5%. 

 

 Atenção alternada e dividida: de uma forma geral, os resultados foram parecidos 

para esses dois tipos de atenção, com valores bastante significativos, sendo a 

maioria com p<001 (vide Tabela 8). Atenção alternada é a habilidade de alternar o 

foco de forma sucessiva e atenção dividida é a habilidade de focar em dois ou mais 
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estímulos de forma simultânea (MALLOY-DINIZ et al., 2010). No jogo MoveHero 

(figura. 5), essas duas funções são claramente exigidas, pois a pessoa precisa 

alternar o foco (direita e esquerda) e, principalmente, quando há o aumento de 

bolas, é realmente necessário ter uma capacidade para lidar com estímulos 

simultâneos. Em atividade semelhante (não virtual), na qual era solicitado 

selecionar estímulos alternados entre número e letras, pacientes com EM foram 

em média 1,5 vezes mais lentos que o grupo controle, com correlação significativa 

com p=0,001 (BALSIMELLI et al., 2007). Para se ter uma ideia, em pesquisa realizada 

por Guarnieri et al. (2018) com o jogo MoveHero, foi observado que pacientes com 

deficiência intelectual pegavam mais bolas centrais do que as periféricas, 

sugerindo ter dificuldade de lidar com os quatros estímulos simultâneos. Embora 

não tenha sido feita a análise das posições em que houve mais acertos, erros e 

antecipações, é possível inferir que os participantes acabaram escolhendo algumas 

posições em detrimento de outras por causa dessa disfunção cognitiva. 

 Atenção concentrada: o Teste d2 divide os resultados em quantidade de itens 

rastreados dentro de um determinado tempo (velocidade) e percentual de erros. 

É um teste relativamente longo justamente para avaliar a capacidade de sustentar 

o foco dentro de um período, mantendo a qualidade das respostas (BRICKENKAMP, 

2000; MALLOY-DINIZ et al., 2010). Houve pouca correlação significativa no fator 

velocidade, mas várias correlações no fator erro, indicando que, quanto maior a 

ineficiência em executar a tarefa atencional, menos os pacientes acertaram, mais 

erraram e foram mais lentos no TRFi e TRFf, sendo todos com p=000,1 ou p<0,001 

(vide Tabela 8). Esse resultado parece coerente, uma vez que o MoveHero requer 

foco concentrado, pois cada partida durava cerca de dois minutos de forma intensa 

e, além disso, exigia uma eficiência nos acertos. O TRFf exigiu muita concentração 

e rapidez na resposta. Em atividade semelhante (não virtual), na qual era solicitado 

selecionar estímulos específicos (figuras) sob pressão do tempo, pacientes com EM 

rastrearam em média 30% a menos que o grupo controle, com correlação 

significativa com p<0,001 (BALSIMELLI et al., 2007). É importante enfatizar que 

uma possível fadiga mental pode ter influenciado, pois, embora não seja tão 

estudada, também está presente em vários pacientes. Apesar de não haver muitas 

pesquisas específicas sobre fadiga mental, alguns estudos sugerem que existe uma 
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queda de desempenho durante a aplicação de testes neuropsicológicos atribuída 

a esse tipo de fadiga (TILBERY, 2011).  

 

5.2.5 Atividades virtuais e controle inibitório/flexibilidade cognitiva 

 

Essas duas funções ficaram em evidência pela prevalência de 46,3% a 85,4% de pessoas 

com algum tipo de comprometimento (vide Gráficos 1 e 2). De acordo com LaRocca e Kalb 

(2006), as funções executivas, das quais o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva fazem 

parte, são normalmente bastante afetadas pela EM. 

 

 Controle inibitório: não houve correlações relevantes (vide Tabela 9). Essa função 

está relacionada com a capacidade de controlar a impulsividade em determinadas 

ações, que talvez não tenham sido muito requeridas no MoveHero e no Tempo de 

Reação (MALLOY-DINIZ et al., 2010). Por outro lado, o alto nível de prejuízo dessa 

função na maioria dos participantes, bem como a quantidade pequena de sujeitos, 

podem ter influenciado nesses resultados. Lamargue-Hamel et al. (2015) obteve 

resultado semelhante correlacionando capacidades cognitivas e jogos virtuais, não 

encontrando associações significativas. Ressalta-se que esse autor detectou uma 

prevalência semelhante com 70,3% de sujeitos com comprometimento em funções 

executivas.  

 Flexibilidade cognitiva: diferentemente da anterior, houve correlações relevantes 

para essa função (vide Tabela 9 e Gráficos 20, 21, 22 e 23). De acordo com Malloy-

Diniz et al. (2010), essa função corresponde à habilidade de mudar ou se adaptar 

às ações ou pensamentos conforme as necessidades ambientais, que parecem ter 

relação com as habilidades exigidas pelo MoveHero e TR. Ambos alternavam as 

quantidades, sequências e tempo, principalmente o MoveHero, que também 

intercalava entre direita e esquerda. De forma geral, quanto menos flexibilidade 

cognitiva, menos os pacientes acertaram, mais erraram, tiveram menos precisão e 

acurácia e foram mais lentos no TRF (vide Tabela 9). De acordo com LaRocca e Kalb 

(2006), a flexibilidade cognitiva é uma capacidade normalmente afetada pela EM, 

e pode gerar dificuldades para a resolução de problemas complexos. Apesar desse 

resultado ser observado em atividades virtuais, a alteração dessa função pode ser 
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um preditor de dificuldades na vida real. Mesmo não sendo encontradas pesquisas 

dessa natureza para pessoas com EM, alguns estudos realizaram a comparação 

entre aprendizagem virtual e real, como o de Moraes et al. (2019), que aponta a 

transferência de aprendizagem em ambiente virtual para o real em pessoas com 

autismo. Já Lamargue-Hamel et al. (2015) sugere que avaliações realizadas em 

realidade virtual podem ser uma promessa para reconhecer problemas cognitivos 

em pessoas com EM. 

 

5.2.6 Atividades virtuais e outras funções cognitivas 

 

Foram realizadas correlações com mais três funções cognitivas importantes e bastante 

afetadas pela EM: velocidade de processamento, visuopercepção/construção e 

planejamento/organização (CAMPANHOLO; CALLEGARO; ADDA, 2017; TILBERY, 2011; 

LAROCCA; KALB, 2006). Apesar da alta prevalência de alterações (41,5% a 75,6%), houve mais 

diferenças marginais do que correlações significativas (vide Gráficos 1 e 2, e Tabela 10). 

 

 Velocidade de processamento (VP): é uma das funções cognitivas mais 

comprometidas, pois depende da qualidade das conexões que interligam regiões 

encefálicas mais profundas (normalmente lesionadas) a regiões corticais 

(CAMPANHOLO; CALLEGARO; ADDA, 2017). Essa é uma função altamente exigida, 

principalmente no MoveHero, pois é necessária muita rapidez motora e de 

pensamento após alguns minutos do jogo, com o aumento da quantidade de bolas 

em ambos os lados. No entanto, não houve correlação significativa, talvez pelo fato 

de a maioria (75,6%) ter justamente essa função comprometida. Além disso, é 

importante ressaltar que a avaliação da VP não está restrita somente ao teste de 

Leitura do FDT, considerado mais simples (SEDÓ, PALA, MALLOY-DINIZ, 2015). 

Outros testes neuropsicológicos que envolveram velocidade também podem ser 

considerados como parâmetro da medida de VP, tais como: atenção (alternada, 

dividida e concentrada), controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Eles podem ser 

considerados mais complexos, pois combinam outras funções. Em suma, notou-se 

que não houve correlação significativa entre as tarefas virtuais e a VP (em tarefas 

simples), no entanto houve várias correlações quando comparada com a VP 
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associada a outras funções (atenção, flexibilidade). Vide Tabelas 8 e 9. Vale 

salientar que Lamargue-Hamel et al. (2015) obteve resultado semelhante 

correlacionando VP e jogos virtuais, não encontrando associações significativas. 

 Visuopercepção/construção (VPC): é uma das capacidades reconhecidamente 

comprometidas na EM, e está relacionada com a percepção da informação visual, 

de como ela é apreendida, processada e reproduzida (MIOTTO, 2017; 

CAMPANHOLO; CALLEGARO; ADDA, 2017; KALB, 2012; FREITAS; AGUIAR, 2012). 

Para a mensuração dessa capacidade, foi aplicado o teste Figuras de Rey, no qual 

o participante tinha que observar e desenhar uma figura geométrica complexa, 

sendo que 41,5% tiveram uma pontuação abaixo da média (OLIVEIRA; RIGONI, 

2010). Houve correlação significativa no TRF, indicando que quanto mais 

comprometida a capacidade de VPC, mais lentos foram para reagir aos estímulos 

iniciais e finais (vide Tabela 10). Tendo em vista que os estímulos eram 

essencialmente visuais, esse resultado parece ter sentido. Ocorreu também uma 

diferença marginal em Perdas no MoveHero, sugerindo que o déficit de VPC pode 

afetar a prontidão para capturar as bolas dentro do local devido. 

 Planejamento e organização (P&O): essa habilidade faz parte das funções 

executivas e, segundo Malloy-Diniz et al. (2010), constitui a capacidade de 

estabelecer uma estratégia para alcançar/realizar um objetivo de forma organizada 

e bem pensada. Houve uma correlação significativa no TRFf, indicando que, quanto 

melhor o desempenho de P&O, mais ágeis foram TRFf. Pode-se pensar que essa 

habilidade ajudou os participantes a se preparar melhor a partir da experiência 

inicial do TRFi, ou seja, ao passar pelo primeiro estágio (TRFi), organizavam-se para 

o segundo estágio (TRFf). Houve também duas diferenças marginas em Acertos e 

Perdas no MoveHero, indicando que essa função ajudou a acertar mais e perder 

menos. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora tenham sido realizadas análises de forma separada, é importante pontuar que, 

dada a complexidade do ser humano, funções cognitivas, emoções, habilidades motoras, 
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capacidades físicas e visuais, aprendizados anteriores, comorbidades, entre outros, interagem 

de maneira combinada e não podem ser desconsideradas. 

A pesquisa gerou muitos dados e, consequentemente, muitas perguntas, que poderão 

inspirar estudos futuros: 

 

 Essas duas tarefas virtuais poderão ser utilizadas para reabilitar cognitivamente 

pessoas com EM? 

 Essas tarefas irão reabilitar justamente as funções cognitivas exigidas para sua 

execução (observadas nesta pesquisa)? Esses estímulos seriam capazes de produzir 

aquisição, retenção e transferência? 

 O mau desempenho nos jogos pode ser um preditor de um comprometimento 

cognitivo? 

 O mau desempenho nos jogos pode ser um preditor de um mau desempenho em 

tarefas na vida real? 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Pelos resultados desta pesquisa, sugere-se que idade, escolaridade, nível do 

estado de incapacidade (EDSS), situação laboral, estado emocional (ansiedade e 

depressão) e funções cognitivas (principalmente atenção, flexibilidade cognitiva 

e visuopercepção/construção e planejamento/organização) podem afetar o 

desempenho em atividades virtuais de pessoas com EM, parecendo 

comprometer a agilidade, estratégias, acurácia e precisão das respostas 

cognitivas e motoras. 

 Sugere-se que a depressão pode influenciar também na performance das 

respostas cognitivas e motoras. 

 Sugere-se que a ansiedade, nos níveis moderado e grave, pode influenciar na 

performance das respostas cognitivas e motoras. 

 Observou-se que alterações da velocidade de processamento em tarefas mais 

complexas podem estar associadas a um pior desempenho nos jogos em termos 

de eficácia (acertos e perdas), acurácia, precisão e tempo de reação. 

 Novos estudos devem ser realizados com uma amostra maior, utilizando talvez 

desenhos longitudinais, interventivos, com grupo controle etc. 
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APÊNDICE 1 – ESCALAS DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE BECK 
  

O Inventário de Depressão Beck (BDI) é um instrumento psicológico para avaliação de 

transtorno depressivo. Esse inventário é composto de 21 itens estruturados associados a 

sintomas depressivos, formado por quatro afirmações descritivas crescentes do sintoma, com 

pontuação 0, 1, 2 e 3 (vide figura abaixo). A classificação dos resultados é dividida em 

“mínimo” (normal/preservado), “leve”, “moderado” e “grave”. Recomenda-se a utilização 

desse inventário em pacientes com idade a partir de 17 anos (CUNHA, 2011). 

 

 
Algumas perguntas do BDI 

 

O Inventário de Ansiedade Beck (BAI) é um instrumento psicológico para avaliação de 

transtorno de ansiedade. Esse inventário é composto de 21 itens estruturados relacionados a 

sintomas de ansiedade (vide figura abaixo), numa escala crescente de quatro itens: 

“absolutamente não”; “levemente”; “não me incomodou muito”; “moderadamente: foi muito 

desagradável, mas pude suportar”; “gravemente: dificilmente pude suportar”. A classificação 

dos resultados é dividida em “mínimo” (normal/preservado), “leve”, “moderado” e “grave”. 

Recomenda-se a utilização deste inventário em pacientes com idade a partir de 17 anos 

(CUNHA, 2011). 

 

 
Algumas perguntas do BAI 
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APÊNDICE 2 – TESTE DE ATENÇÃO CONCENTRADA D2 
 

É um teste que avalia a atenção concentrada, o qual possibilita avaliar separadamente a 

rapidez, a exatidão, a qualidade da atenção e a flutuação no desempenho. A aplicação é feita por um 

instrutor que, com um cronômetro, controla o tempo de execução da atividade, em cada linha do 

exercício, na folha de resposta. O teste avalia o número de elementos rastreados brutos (RB), líquido 

(RL), percentual de erros e amplitude de oscilação. O resultado é classificado em “inferior”, “médio 

inferior”, “média”, “médio superior” e “superior”. Para a obtenção dos resultados, são utilizadas 

tabelas padronizadas e validadas para a população brasileira contidas no teste (BRICKENKAMP, 2000). 

 

 
Folha inicial do protocolo do Teste d2 

 

 
Exemplo do teste aplicado  

Protocolo Teste d2 
folha inicial 

Protocolo Teste d2 
folha de aplicação 

 

Selecionar 
essas três 

figuras o mais 
rápido possível. 
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APÊNDICE 3 – TESTES DE ATENÇÃO TEADI / TEALT 

 

O Teste de Atenção Dividida (TEADI) tem como objetivo fornecer uma medida referente à 

capacidade da pessoa para dividir a atenção, ou seja, a capacidade da pessoa em procurar mais de dois 

estímulos simultaneamente. O Teste de Atenção Alternada (TEALT) objetiva avaliar a capacidade que 

o sujeito tem para focar a atenção ora em um estímulo, ora em outro, de forma a alternar sua atenção. 

Esses testes são adequados para adultos de 18 a 72 anos de idade. Ambos têm o resultado classificado 

em “inferior”, “médio inferior”, “média”, “médio superior” e “superior”. Para a obtenção dos 

resultados, são utilizadas tabelas padronizadas e validadas para a população brasileira contidas no 

teste (RUEDA, 2010). 

 
Parte do protocolo do teste TEADI 

 

 
Parte do protocolo do teste TEALT 

Atenção Dividida 

Atenção Alternada 

Selecionar simultaneamente 
figuras idênticas a essas o mais 

rápido possível. 

Selecionar figuras idênticas à primeira de 
cada linha o mais rápido possível da dir. p/ 

esq. Os estímulos mudam a cada linha. 
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APÊNDICE 4 – TESTE DOS CINCO DÍGITOS FDT 

 

O teste FDT tem como objetivo avaliar a velocidade de processamento, a atenção e os 

subcomponentes das funções executivas (controle inibitório e flexibilidade cognitiva), 

independentemente da língua da pessoa. É um instrumento composto de quatro tarefas de rápida 

execução: “leitura”, “contagem”, “escolha” e “alternância”. Por meio de cálculo dos resultados, é 

possível obter dois índices complementares: “inibição” e “flexibilidade”. O resultado desse teste é 

classificado em “normal” (preservado), “dificuldade leve” e “déficit significativo”. Para a obtenção dos 

resultados, são utilizadas tabelas padronizadas e validadas para a população brasileira contidas no 

teste (SEDÓ, PALA, MALLOY-DINIZ, 2015). 

 

Fase 1 − Leitura 
(dizer o número o mais 

rápido possível) 
 

Velocidade de 
processamento 

 
Fase 2 – Contagem 

(dizer a quantidade o 
mais rápido possível) 

 
Fase 3 – Escolha 

(dizer a quantidade e 
não o número o mais 

rápido possível) 
 

Controle inibitório 

 
Fase 4 − Alternância 

(dizer a quantidade no 
quadro normal e os 

números destacados em 
negrito o mais rápido 

possível) 
 

Flexibilidade cognitiva  
 

1) O protocolo completo é composto de cinquenta figuras para cada fase. 
2) Para todas as fases é cronometrado o tempo e contados os erros. 
3) Essas figuras foram obtidas de parte dos protocolos de aplicação. 
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APÊNDICE 5 – TESTE FIGURAS COMPLEXAS DE REY 

 

Figuras Complexas de Rey é um instrumento de avaliação da percepção visual e a memória 

visual imediata, além da capacidade de planejamento e organização visual gráfica. A tarefa é realizada 

em duas etapas: cópia de uma figura geométrica complexa e sua evocação imediata. O resultado pode 

ser classificado em “inferior à média”, “médio inferior”, “média”, “médio superior” e “superior”. Para 

a obtenção dos resultados, são utilizadas tabelas padronizadas e validadas para a população brasileira 

contidas no teste (OLIVEIRA; RIGONI, 2010). 

 

 

 

 

Figura complexa usada como 

referência para a cópia 

 

(retirada do protocolo do teste) 

 

 

 

Cópia realizada por um dos 

participantes 

 

Analisadas: 

a) qualidade da cópia 

(avaliação da capacidade de 

visuopercepção-construção); 

 

b) processo de organização 

(avaliação da capacidade de 

planejamento e organização). 

 

 

 

 

  

Figura 
Complexa 

Cópia da 
Figura 
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO 2 − QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Nome: _____________________________________________________________ 
 

2. Data de nascimento: ________________                    Idade: ___________________ 
 

3. Grau de instrução: ___________________________________________________ 
 

4. Estado civil: (  ) solteiro(a)   (  ) casado(a)   (  ) divorciado(a)/separado(a)   (  ) viúvo(a) 
(  ) outros 

 
5. Natural de:  __________________________  Residente em: __________________ 

 
Há quanto tempo? ______________________ 

 
6. Tem filhos?   (  ) sim      (  ) não         Sexo/idade: ____________________________ 

 
7. Profissão: __________________________________________________________ 

 
Atualmente: (  ) trabalhando       cargo atual: ______________________________ 

(  ) aposentado(a)   (  ) afastado(a)   (  ) desempregado(a) 
 

8. Tipo de EM: __________________          Tempo de diagnóstico:_______________ 
 

9. EDSS: ______________________           Último Surto: _______________________ 
 

10. Uso de apoio para marcha: (  ) sim       (  ) não       Qual?______________________ 
 

11. Lado dominante em MMSS: (  ) direito        (  ) esquerdo 
 

12. Experiência com computador: (  ) sim  (  ) não 
 

- Há quanto tempo faz uso do computador? ______________________________ 

- Nível de experiência com computador: (  ) bom   (  ) médio   (  ) ruim   (  ) nenhum 

- Faz uso diário? (  ) sim      (  ) não     Quantas horas? _______________________ 

- Faz uso por lazer (  )     Faz uso por trabalho (  )  

- Usa os seguintes recursos: (  ) Word    (  ) Excel    (  ) PowerPoint    (  ) programação (  ) internet 

(  ) Facebook     (  ) jogos    (  ) YouTube 

 
13. Tem algum problema visual? (  ) sim    (  ) não 

 
Qual? ____________________________________________________________ 

 
- Usa óculos? (  ) sim     (  ) não 

 
14. Tem algum problema cognitivo? (  ) sim    (  ) não 
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- Qual? (  ) atenção   (  ) concentração   (  ) memória   (  ) função executiva 
 

15. Tem algum problema motor? (  ) sim    (  ) não      Qual? _____________________ 
 

16. Tem emergência urinária? (  ) sim     (  ) não 
 

17. Tem fadiga? (  ) sim     (  ) não 

Assinale o tipo: (  ) física (  ) mental (  ) visual 
 

18. Qual a qualidade do sono? (  ) boa   (  ) regular   (  ) ruim 

- Tem insônia? (  ) sim   (  ) não 

- Como dormiu a noite que antecedeu à avaliação de hoje? 

(  ) bem   (  ) regular   (  ) mal 

 
19. Tem histórico de EM na família? (  ) sim     (  ) não                  

- Grau de parentesco: ________________________________________________ 
 

20. Escreva todos os medicamentos utilizados: 

  __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
São Paulo, ___ de _____________ de ______. 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
                              Paciente                      Carimbo e Assinatura 

                  Profissional Responsável 
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ANEXO 3 – ESCALA MODIFICADA DO IMPACTO DA FADIGA (MFIS) 
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ANEXO 4 − TESTE DE SNELEN 
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ANEXO 5 – TESTE ISHIHARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: uma das figuras do Ishihara Test (ISHIHARA, 2012). 
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ANEXO 6 − TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, Mauricio Ossamu Bando, realizo uma pesquisa intitulada Análise das funções cognitivas 

em pessoas com esclerose múltipla em atividades virtuais.  

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as funções cognitivas em relação ao desempenho 

motor de pessoas com esclerose múltipla, em atividades virtuais. 

Caso aceite participar, será submetido(a) a uma entrevista para coleta de dados 

sociodemográficos e a avaliações físicas, cognitivas e de neurovisão por profissionais de cada área, 

fisioterapeutas, psicólogos e optometristas, respectivamente, além de participar de atividades (jogos) 

virtuais. O tempo total poderá variar entre 2 a 3 horas, dependendo de cada participante.  

A coleta dos dados ocorrerá em duas fases. Na primeira, será realizada a entrevista e as 

avaliações. Na segunda, que ocorrerá em outro dia, a pessoa participará das atividades (jogos) virtuais, 

individualmente, em uma sala equipada com computador, mesa e cadeira, na presença do avaliador 

responsável por fornecer as instruções e registrar os resultados. A cadeira e o apoio para os pés serão 

ajustados de acordo com a altura e necessidades da pessoa, para que estejam posicionados 

corretamente durante a realização da tarefa.  

Para tanto, gostaria que você participasse dessa pesquisa, na qual me comprometo a seguir a 

Resolução CNS 466/12, relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando os seus direitos, a 

seguir descritos: 

 

1. Participar ou deixar de participar do estudo, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou risco. 

2. Manter o seu nome em sigilo absoluto, sendo que o que disser não resultará em qualquer 

dano à sua integridade. 

3. Interromper a participação na pesquisa caso se sinta incomodado(a). 

4. Responder às questões levantadas pelo pesquisador(a), caso seja solicitado(a) para uma 

entrevista. Nesse caso, serão marcados um local na instituição, horário e data em que possa 

se sentir mais confortável. 

5. Garantia de recebimento de uma resposta a alguma dúvida durante ou após a participação na 

pesquisa. 

6. Os riscos desses procedimentos são mínimos, pois envolvem medições não invasivas e terapias 

seguras, mas podem acarretar leves desconfortos relatados em alguns estudos. O participante 

poderá: se sentir constrangido(a), ficar cansado(a), ficar enjoado(a), sentir dor, não conseguir 
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executar o movimento necessário para que o jogo seja realizado. Porém, se sentir qualquer 

tipo de desconforto, poderá avisar ao pesquisador e parar imediatamente o protocolo, sem 

qualquer prejuízo. 

7. Não há despesas pessoais para o participante, em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

8. Não há benefícios diretos, porém os benefícios indiretos do estudo envolvem a aquisição de 

mais conhecimento sobre a doença e sobre a utilização de tarefas virtuais. 

9. Serão utilizados dados de prontuários institucionais para a aquisição de dados secundários. 

 

Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder 

do pesquisador e a outra em poder do participante. 

 

Deixo telefone para contato: (11) 99795-4267 – Mauricio Ossamu Bando. E o endereço do CEP-

EACH-USP no rodapé deste impresso, para que possa obter mais esclarecimentos ou informações 

sobre o estudo e sua participação. 

 
Grato pela atenção. 

 
 

      _________________________                                          
             Assinatura do pesquisador                            
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 
São Paulo, ____/_____ /_____. 

 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

(ou do responsável legal) 
 
 
 
 

Identificação do CEP-EACH-USP − Av. Arlindo Béttio, 1.000 – Ermelino Matarazzo – CEP: 03828-000 
– São Paulo/SP − Telefone: (11) 3091-1046 − E-mail: cep-each@.usp.br 
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ANEXO 7 – PARECER DA PLATAFORMA BRASIL 
 

  

 

 

 
 
 
 


