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RESUMO 

 

Costa RQM. Avaliação da orientação espacial em um ambiente de realidade virtual em 

pacientes com comprometimento cognitivo leve [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: A orientação espacial é um domínio cognitivo frequentemente acometido na 

Doença de Alzheimer (DA), sendo muitas vezes um dos primeiros sintomas. Estudos em 

pacientes com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) também identificaram a 

desorientação espacial nestes pacientes, em especial naqueles com maior risco de 

progressão para a DA. A falta de um padrão-ouro na avaliação da orientação espacial e a 

necessidade de avaliá-la de forma mais ecológica justificam o desenvolvimento de tarefas 

novas e mais realistas, como nos ambientes de realidade virtual. Objetivos:  1) 

desenvolver o sistema Spatial Orientation in Immersive Virtual Environment Test 

(SOIVET) e adaptar duas tarefas de orientação espacial para um ambiente de realidade 

virtual imersiva; 2) identificar aspectos de tolerabilidade, usabilidade, sensação de 

presença e imersão do sistema proposto; 3) analisar a correlação entre o desempenho nas 

tarefas virtuais e os testes neuropsicológicos tradicionais; 4) comparar o desempenho dos 

grupos controle e CCL nas tarefas virtuais, bem como verificar a acurácia destas para o 

diagnóstico de CCL. Métodos: Trinta e dois adultos participaram da etapa de verificação 

dos aspectos de tolerabilidade, usabilidade e sensação de presença e imersão do sistema 

proposto. Em seguida, 29 idosos cognitivamente saudáveis e 19 idosos com CCL, 

participaram da análise de correlação com testes neuropsicológicos tradicionais, acurácia 

para o diagnóstico de CCL e comparação de desempenho por grupo. As tarefas virtuais 

foram a SOIVET-Maze, desenvolvida com o objetivo de avaliar a transposição de 

informações espaciais alocêntricas para uma perspectiva egocêntrica, através de um 
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caminho a ser percorrido num labirinto sem marcos topográficos e a tarefa SOIVET-

Route, com enfoque na orientação alocêntrica e memória espacial, através da reprodução 

imediata e tardia de uma rota com marcos topográficos bem estabelecidos. Resultados: 

Os aspectos de usabilidade e sensação de presença e imersão se mostraram favoráveis 

para ambas tarefas, com resultados de tolerabilidade da tarefa SOIVET-Route levemente 

superiores aos da SOIVET-Maze. A tarefa SOIVET-Maze apresentou correlação com os 

testes: Torre de Londres, Orientação das Linhas de Benton, Money Road Map Test e com 

as categorias visuoespacial e memória do Exame Cognitivo de Addenbrooke –Versão 

Revisada (ACE-R). Esta tarefa não sofreu influência da idade, escolaridade nem perfil de 

uso de tecnologia dos participantes. A tarefa SOIVET-Route imediata mostrou correlação 

com o Money Road Map Test, com as categorias memória e visuoespacial do ACE-R e 

sofreu influência apenas da escolaridade. Ambas tarefas foram capazes de diferenciar 

significativamente o grupo controle do grupo CCL e apresentaram áreas sob a curva de 

0,725 e 0,701 respectivamente para o diagnóstico de CCL. Conclusão: O sistema 

SOIVET se mostrou viável para aplicação em adultos e idosos e as tarefas SOIVET-Maze 

e SOIVET-Route se correlacionaram com testes tradicionais e foram capazes de 

diferenciar grupos, com acurácia moderada para o diagnóstico de CCL. Esses resultados 

apoiam a inclusão de tarefas ecológicas de orientação espacial na avaliação cognitiva de 

idosos, com destaque para o uso da realidade virtual imersiva. 

 

Descritores: Disfunção Cognitiva, Comprometimento Cognitivo Leve, Orientação 

Espacial, Navegação Espacial, Doença de Alzheimer, Realidade Virtual 
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ABSTRACT 

 

Costa RQM. Spatial orientation assessment in a virtual reality environment in mild 

cognitive impairment patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2019. 

 

Background: Spatial orientation is a cognitive domain frequently impaired in 

Alzheimer's disease (AD), and is often one of its earliest symptoms. Studies with Mild 

Cognitive Impairment (MCI) have also identified spatial disorientation in these patients, 

especially in those at higher risk of progression to AD. The lack of a gold standard for the 

assessment of spatial orientation and the need for ecological forms of evaluation justify 

the development of new and more realistic tasks, like the ones using virtual reality 

environments. Objectives: 1) to develop the Spatial Orientation in Immersive Virtual 

Environment Test (SOIVET) system and to adapt two spatial orientation tasks to an 

immersive virtual reality environment; 2) to identify aspects of tolerability, usability, 

sense of presence and immersion of the proposed system; 3) to analyze the correlation 

between the virtual tasks and traditional neuropsychological evaluation; 4) to compare 

the performance of the control and MCI groups in the virtual tasks, and to determine the 

accuracy of the virtual tasks for the diagnosis of MCI. Methods: Thirty-two adults 

participated in the initial phase of the study to investigate tolerability, usability, and sense 

of presence and immersion of the proposed system. Afterward, 29 cognitively healthy 

elderly and 19 MCI participated in this study for correlation analysis with traditional 

neuropsychological tests, accuracy for the MCI diagnosis and group comparison. Virtual 

reality tasks were the SOIVET-Maze, developed to evaluate the transposition of 

allocentric spatial information to an egocentric perspective, using a maze without 

topographical landmarks and the SOIVET-Route, which focused on allocentric 
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orientation and spatial memory, using the immediate and delayed performance of a route 

with well-established topographical landmarks. Results: Usability and sense of presence 

and immersion results indicated favorable aspects for both tasks. Tolerability results were 

slightly higher for SOIVET-Route than SOIVET-Maze. SOIVET-Maze correlated with 

the Tower of London test, the Benton Judgment of Line Orientation test, the Money Road 

Map test, and with visuospatial and memory categories of the Addenbrooke Cognitive 

Examination – Revised (ACE-R). This task was not influenced by age, education or 

technology use profile. The SOIVET-Route immediate task correlated with the Money 

Road Map Test, the ACE-R memory and visuospatial categories, and was influenced only 

by educational level. Both tasks were able to differentiate the control group from the MCI 

group significantly. Areas under the curve of 0.725 and 0.701 were found for SOIVET-

Maze and SOIVET-Route immediate tasks respectively. Conclusion: The SOIVET 

system proved to be applicable to adults and elders, and the SOIVET-Maze and SOIVET-

Route tasks correlated with traditional neuropsychological tests and were able to 

differentiate groups with a moderate accuracy for the MCI diagnosis. These results 

support the inclusion of ecological forms of evaluation of spatial orientation in the 

cognitive assessment of elders. In particular, the use of immersive virtual reality seems 

suitable for this purpose. 

 

Descriptors: Cognitive dysfunction; Mild cognitive impairment; Spatial orientation; 

Spatial navigation; Alzheimer disease; Virtual reality  
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1.0 Introdução 

 

 

1.1 Comprometimento Cognitivo Leve: Definição e prevalência 

 

O comprometimento cognitivo leve (CCL) é uma entidade clínica heterogênea muito 

estudada atualmente com o objetivo de identificar estágios pré-clínicos da Doença de 

Alzheimer (DA) e outras demências (1,2). A identificação de indivíduos em estágios pré-

clínicos permitiria a implementação de pesquisas com foco em intervenções passíveis de 

alterar o curso natural da doença (2). Visando a padronização do conceito de CCL, Ronald 

Petersen estabeleceu em 2004 os critérios para este diagnóstico, amplamente utilizados 

desde então. Segundo estes critérios, o diagnóstico de CCL requer 1) a presença de uma 

queixa cognitiva, seja própria ou trazida por familiares, associada à 2) evidência objetiva 

de comprometimento cognitivo em relação à idade e escolaridade em testagem 

neuropsicológica, porém 3) sem o comprometimento do funcionamento na vida diária (e 

portanto, sem critério para diagnóstico de demência) (1,3). Para uma maior caracterização 

do tipo de declínio cognitivo observado, o diagnóstico de CCL pode ainda ser subdividido 

em CCL amnéstico (CCLa) quando há o comprometimento objetivo da memória ou em 

CCL não amnéstico (CCLna), quando o comprometimento cognitivo envolve outras áreas 

que não a memória (como linguagem ou funções executivas) (3). Além da classificação 

em CCLa e CCLna, é possível também especificar se há comprometimento em apenas 

um domínio cognitivo ou em múltiplos domínios cognitivos. Esta estratificação tem como 

objetivo a predição etiológica do possível processo degenerativo em andamento, de forma 

que o diagnóstico de CCLa teria maior relação com a patologia da DA, enquanto o CCLna 
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teria maior relação com a Demência Fronto-temporal ou com a Demência com corpos de 

Lewy, por exemplo (1).  

De acordo com uma revisão realizada em 2013, a prevalência de CCL no Brasil variou 

entre 3 e 42% nas amostras estudadas, sendo os valores mais altos encontrados em estudos 

com população acima de 70 anos (4). No Brasil, há poucos estudos de prevalência e 

incidência de CCL na população. Godinho et al. encontraram uma prevalência de 6,1% 

na cidade de Porto Alegre (5). No estudo de Chaves et al. também realizado em Porto 

Alegre, foi encontrada uma incidência de CCL de 13,2% a cada 1000 habitantes por ano 

(6). Outros estudos encontraram uma incidência de 1,5%, considerando-se o 

comprometimento cognitivo sem demência numa amostra de 1.563 idosos selecionados 

randomicamente na comunidade (7) e uma prevalência de 19,5% de comprometimento 

cognitivo sem demência na cidade de Tremembé em São Paulo (8). Já um estudo que 

considerou o comprometimento cognitivo e funcional sem a exclusão de demência 

encontrou uma prevalência de 18,9% na cidade de Ribeirão Preto (9). Estes estudos, 

entretanto, concentraram-se na região sul e sudeste do país e a real prevalência e 

incidência de CCL no Brasil ainda é desconhecida. 

A identificação de CCL na população se mostra relevante pelo risco aumentado que 

estes indivíduos apresentam de evoluir para a DA e para outras demências, em 

comparação com a população idosa em geral (10). Um estudo comparativo das taxas de 

progressão de CCL para demência entre indivíduos provenientes de ambientes clínico e 

hospitalar e provenientes da comunidade, encontrou taxas de progressão de CCL para DA 

entre 10 a 15% ao ano no ambiente clínico e taxas de progressão menores, entre 3,8 até 

6,3% ao ano na comunidade (11). Uma recente metanálise dos diversos estudos que 

investigaram taxas de progressão de CCL para DA, reportaram uma taxa ajustada de 
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progressão de 13% em amostras provenientes da comunidade e de 31% de amostras 

provenientes de ambiente clínico-hospitalar. Por outro lado, este mesmo estudo reportou 

uma taxa ajustada de reversão de CCL para normalidade cognitiva de até 26% entre 

indivíduos provenientes da comunidade (12). 

As variações nas taxas de progressão encontradas e a significativa parcela de reversão 

para o estado de normalidade demonstram a diversidade de condições clínicas e 

possivelmente de processos patológicos subjacentes ao diagnóstico clínico de CCL (13). 

A percepção de que nem todos os indivíduos CCL de fato evoluem para DA ou outras 

demências colocou em foco a discrepância entre a identificação do diagnóstico clínico e 

o processo patológico de base. Por esse motivo, diversos estudos ao redor do mundo têm 

concentrado esforços para determinar quais fatores estariam então relacionados à maior 

taxa de progressão para DA ou outras demências e, dessa forma, quais os grupos de maior 

risco dentre aqueles que receberam o abrangente diagnóstico de CCL (10,11,14,15). 

Entre os fatores de risco até então identificados encontram-se os marcadores de 

patologia compatível com a DA, como o aumento de tau total (t-tau) e tau 

hiperfosforilada (p-tau) no líquor, indicadores da presença de emaranhados 

neurofibrilares no tecido cerebral; a redução do peptídeo beta amiloide (Aβ) no líquor, 

indicador indireto da presença das placas amiloides no cérebro e a identificação do alelo 

APOE ε4 no sangue, relacionado ao maior risco de desenvolvimento da DA (16–18).  A 

avaliação da perfusão, metabolismo ou estrutura cerebrais reduzidas em áreas críticas 

para o desenvolvimento da DA, mensurado através de exames de imagem, também foram 

replicadas em diversos estudos: a hipoperfusão ou o hipometabolismo das estruturas 

temporo-parietais, precuneus e cíngulo posterior se mostraram de grande importância 

para a avaliação de risco no CCL, uma vez que as modificações anatomopatológicas 
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relacionadas à DA podem se iniciar anos antes dos sintomas clínicos se manifestarem 

(10,19–21). A relação da atrofia hipocampal e o maior risco de progressão para DA é um 

achado consistente na literatura (14,22,23). Estudos longitudinais, por sua vez, 

confirmaram que a atrofia do hipocampo constitui forte preditor de conversão de CCL 

para DA (24). 

Achados como estes levaram duas entidades americanas que norteiam as pesquisas 

nessa área, o National Institute on Aging e a Alzheimer’s Association, a estabelecerem em 

2011 novos critérios para o uso de biomarcadores periféricos e de imagem em CCL. Estas 

entidades convocaram um grupo de trabalho internacional para revisar as evidências 

científicas até o momento e desenvolver recomendações para o uso de biomarcadores no 

entendimento do CCL e da DA. Os critérios recomendados visaram a padronização do 

uso em pesquisa dos biomarcadores como indicadores prognósticos, como determinantes 

da probabilidade da patologia da DA e para o estadiamento da DA pré-clínica e da 

progressão para a DA. Entre os biomarcadores incluídos nos critérios estão o Aβ, a t-tau 

e a p-tau liquóricos, o hipometabolismo ou a hipoperfusão temporoparietal ou do 

precuneus e a atrofia temporal mesial (regiões hipocampais) (25). Outros biomarcadores, 

entretanto, foram descritos desde então e vêm sendo estudados, o que mostra o amplo 

campo de pesquisa de CCL e da sua relação com a DA. 

Ao final do ano de 2017 foram rediscutidos vários aspectos da DA e uma nova 

estrutura de categorização da doença foi sugerida. Esta nova categorização baseou-se na 

presença de biomarcadores e levou em consideração a existência de um continuum entre 

estes em algumas pessoas (26,27). Estes critérios tem como objetivo definir e estagiar a 

doença em todo o seu espectro e de servir como um guia para pesquisas e não como 
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critério diagnóstico ou diretriz de tratamento. Seu uso é indicado especialmente para 

estudos de coorte observacional e para ensaios clínicos de intervenção. 

 Anteriormente, apenas o diagnóstico clínico era utilizado para inclusão de pacientes 

em ensaios clínicos, mas com o advento do exame de tomografia computadorizada por 

emissão de pósitrons (PET) com marcador de proteína amiloide observou-se que 20 a 

30% dos pacientes com diagnóstico clínico não apresentavam marcação amiloide 

cerebral. Esses achados colocaram em evidência a forma de recrutamento de pacientes 

para ensaios clínicos de medicamentos dirigidos especificamente para a fisiopatologia da 

DA. Pacientes que não apresentassem exame PET amiloide positivo dificilmente se 

beneficiariam de tratamentos voltados para essa proteína (28). 

Atualmente, os estudos com biomarcadores, em especial aqueles com PET amiloide 

trouxeram uma mudança no entendimento das alterações neuropatológicas que definem 

a DA. A possibilidade da identificação precoce de marcadores relacionados à 

fisiopatologia da DA colocou em evidencia as divergências entre o diagnóstico clínico e 

o diagnóstico fisiopatológico englobados pela mesma terminologia. Portanto, a definição 

da doença passou a abranger os biomarcadores indicativos da alteração neuropatológica 

da DA, independentemente da existência de sintomas clínicos (28). Para este fim, o 

National Institute on Aging e a Alzheimer’s Association propuseram o sistema ATN, 

onde: “A” refere-se à presença de marcador Aβ medido pelo PET com ligante para 

amiloide ou mensurado no líquor; “T” refere-se  ao marcador da patologia tau medida 

pela p-tau no líquor ou pelo PET com ligante para novelos neurofibrilares 

parenquimatosos e “N” refere-se à neurodegeneração ou injúria/disfunção neuronal  

mensurada pela alteração de volume hipocampal, volume cortical ou espessura cortical. 

Neste sistema proposto, “A” e “T” são considerados específicos para o diagnóstico de 
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DA, ao contrário de “N” que é inespecífico, uma vez que injúria cerebral com alteração 

volumétrica pode ocorrer em outras patologias além da DA. Com a incorporação dos 

biomarcadores e dos estudos longitudinais de indivíduos com vários níveis de 

comprometimento cognitivo, foi possível abranger a DA desde a sua fase pré-clínica até 

a fase avançada (26,27).  

1.2 Avaliação cognitiva na identificação de risco em CCL 

 

Apesar do crescente interesse na identificação de biomarcadores para a identificação 

da patologia da DA e para a estratificação de subgrupos de CCL de maior risco de 

progressão para DA ou outras demências, muitos estudos se concentraram na 

identificação de aspectos clínicos para esse objetivo, como a avaliação cognitiva (29–31). 

A avaliação cognitiva é utilizada para examinar os desfechos cognitivos de lesões 

cerebrais, doenças cerebrais e doenças mentais graves. Existem várias utilidades e usos 

específicos deste tipo de avaliação, como a coleta de informações para o diagnóstico e 

para diagnósticos diferenciais, a avaliação da resposta ao tratamento e a previsão do 

potencial funcional e prognóstico do indivíduo. A avaliação cognitiva se mostra menos 

custosa e é não-invasiva, o que aumenta sua aplicabilidade na prática clínica (32). 

Em especial no que se refere ao estudo do CCL, a avaliação cognitiva se mostra 

essencial para o estabelecimento do próprio diagnóstico desta entidade clínica. 

Lembrando-se que o diagnóstico provém da evidência do declínio de uma ou mais 

funções cognitivas, com relativa preservação da funcionalidade (33). O declínio cognitivo 

é identificado através da avaliação objetiva de funções como memória, funções 

executivas, linguagem, atenção, velocidade de processamento, capacidade 

visuoconstrutiva, orientação espacial, entre outras. Embora o comprometimento da 
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memória seja o mais comum entre os pacientes com CCL e tenha sido consistentemente 

associado a um maior risco de progressão para DA (3,34), diferentes estudos têm 

demonstrado que os pacientes CCL, mesmo do tipo amnéstico, muitas vezes apresentam 

comprometimento de outras funções cognitivas, antes do declínio da memória aparecer 

(35,36). Estudos demonstraram que as funções executivas, habilidades visuoconstrutivas 

e a orientação espacial, por exemplo, podem se manifestar antes do comprometimento da 

memória. Estes domínios têm sido estudados na identificação daqueles subgrupos de CCL 

com maior risco de progressão (10,36,37).  

A avaliação de idosos com suspeita de CCL inclui tanto a avaliação cognitiva inicial 

quanto o acompanhamento das funções cognitivas e funcionamento da vida diária, de 

modo a detectar um possível declínio ao longo do tempo (38). Entretanto, uma metanálise 

realizada na América do Norte sobre avaliação cognitiva de rastreio na atenção primária 

evidenciou que os diferentes instrumentos de rastreio disponíveis são sensíveis para a 

identificação de demência mas perdem sensibilidade para o diagnóstico de CCL (39).  

Em 2015, uma revisão da Cochrane concluiu que o Mini Exame do Estado Mental 

(MMSE), instrumento de rastreio mais utilizado ao redor do mundo, não deveria ser 

utilizado para identificação de pacientes CCL com maior risco de conversão para DA 

(40).  

Já em 2017, Belleville et al. realizaram uma metanálise sobre a acurácia da avaliação 

cognitiva na progressão de CCL para DA. Os autores avaliaram os resultados de vários 

testes de diferentes domínios cognitivos (memória episódica verbal e visual, linguagem, 

funções executivas, habilidades visuoperceptivas e visuoconstrutivas e capacidade 

cognitiva global). Além da reconhecida importância dos testes de memória episódica, em 

especial os de conteúdo verbal, o estudo mostrou que alguns testes de linguagem, 
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habilidades visuoespaciais e capacidade cognitiva global também demonstraram bons 

resultados de acurácia. Os achados deste estudo levaram os autores a defender a 

importância da avaliação cognitiva na identificação de risco de progressão para DA e 

concluíram que a avaliação de diferentes domínios cognitivos, ao invés da eleição de um 

ou outro, constitui a melhor forma de verificar o risco de progressão (41). Dados como 

esses evidenciam a necessidade de formas mais amplas e detalhadas de avaliação das 

funções cognitivas, com pouca evidência de que haja um teste superior ao outro, ou 

mesmo de um domínio cognitivo em particular.   

1.3 A Orientação Espacial 

 

A orientação espacial pode ser definida como a capacidade de estabelecer relações 

entre a posição, direção e movimento de objetos e pontos no espaço, bem como da posição 

de seu próprio corpo em relação ao espaço. Este tipo de orientação também é chamada de 

orientação topográfica, sendo a desorientação topográfica o comprometimento da 

capacidade de navegação no espaço (42). Neste trabalho optamos por utilizar o termo 

mais amplo de orientação espacial no lugar de topográfica, pelo seu uso mais frequente 

na literatura.  

O comprometimento da orientação espacial tem sido relatado na DA, frequentemente 

como um dos primeiros sintomas identificados (43–46). Vários estudos também 

demonstraram este comprometimento em indivíduos CCL, com uma prevalência descrita 

de até 41,4% em algumas amostras (23,47–49). As regiões cerebrais envolvidas no 

processo de orientação espacial também se mostraram relacionadas à patologia da DA e 

consideradas preditoras de progressão de CCL para DA, o que tem aumentado o interesse 

dos pesquisadores por esse domínio cognitivo (45,47,50,51).  
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Para a avaliação da orientação espacial, é importante ter em mente que, além da 

percepção visual e espacial preservadas, bem como das funções executivas e de atenção, 

a capacidade de se orientar em ambientes familiares e não familiares abrange dois tipos 

diferentes de orientação espacial: egocêntrica e alocêntrica (37,52,53).  

A orientação egocêntrica utiliza o ponto de vista pessoal do indivíduo e as informações 

sensório-motoras provenientes dos movimentos do seu corpo em relação ao espaço 

(37,54). Este processo cognitivo depende do funcionamento dos lobos parietais superiores 

e inferiores (50).  

A orientação alocêntrica, por outro lado, é um processo que resulta da observação dos 

aspectos visuais do ambiente. Ela identifica a posição de marcos topográficos e sua 

relação com outros aspectos relevantes do entorno, bem como a direção desses marcos e 

as distâncias estimadas pelo observador (37,44). Ao contrário da orientação egocêntrica, 

as representações alocêntricas são centradas no objeto e não no observador, e dependem 

da formação e do uso de um mapa cognitivo (37,52). Estudos de imagem identificaram 

que as estruturas temporais mesiais são responsáveis pelo funcionamento da orientação 

alocêntrica, em particular o hipocampo (47,50). Para que um indivíduo se oriente com 

sucesso, ambas formas de orientação espacial devem estar preservadas (37,54). O córtex 

retroesplenial, em especial, foi identificado como uma região importante para a 

integração destas duas funções, o que é essencial para um indivíduo se orientar no espaço 

de forma eficiente. Interessante salientar que este processo de integração parece estar 

particularmente comprometido na DA (55,56). 

 As principais regiões cerebrais, afetadas precocemente pelo acúmulo patológico de 

placas e emaranhados neurofibrilares na DA, estão também envolvidas no processamento 

da orientação espacial e são consistentes com os déficits de navegação (57,58). As regiões 
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hipocampais são determinantes para o funcionamento da orientação alocêntrica e as 

estruturas parietais estão envolvidas na orientação egocêntrica (50,59). Dessa forma, a 

identificação do comprometimento da orientação espacial, a partir da avaliação cognitiva 

deste domínio, poderia indicar o comprometimento dessas regiões e possivelmente o 

início de um processo patológico e degenerativo.  

O hipocampo tem sido historicamente associado à capacidade de orientação espacial. 

Um estudo amplamente conhecido sobre este assunto e frequentemente citado, foi o 

estudo de Woollet & Maguire, que avaliou o volume hipocampal de taxistas da cidade de 

Londres. Estes taxistas são conhecidos por passarem por um extenso treinamento para 

retirar sua licença de taxista, que envolve o aprendizado da localização de quase 25 mil 

ruas, diversos pontos turísticos e locais importantes. Foi identificado que estes taxistas 

tinham maior volume nas regiões hipocampais posteriores, em comparação com 

indivíduos da mesma idade. Além disso, quanto mais os taxistas se deslocavam pela 

cidade de Londres, maior era o seu volume hipocampal posterior. A partir desses achados, 

passou a ser discutida a capacidade de neuroplasticidade desta região em humanos adultos 

saudáveis de modo a acomodar a representação espacial de um ambiente complexo, o que 

antes era desconhecido (60,61).  

O envolvimento do hipocampo na orientação espacial em indivíduos CCL também foi 

evidenciado em diferentes estudos. Laczó et al. (2009) demonstraram que indivíduos 

CCLa com comprometimento do hipocampo apresentaram pior desempenho em uma 

tarefa de orientação espacial e pior capacidade de aprendizado nesta tarefa do que aqueles 

CCLa sem o comprometimento hipocampal (62). O estudo de Nedelska et al. (2012) 

identificou que a redução do volume do hipocampo direito em indivíduos CCL em 

comparação com indivíduos saudáveis estava relacionada ao pior desempenho em tarefas 
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de navegação tanto no mundo real como num ambiente virtual (47). Recentemente, o 

estudo de Peter et al. (2018) identificou que as sub-regiões CA1/2 do hipocampo direito 

foram preditivas do desempenho de participantes CCL e controles em uma tarefa 

ecológica de aprendizagem de rotas, enquanto a cauda do hipocampo direito esteve 

envolvida apenas em participantes CCLa (51). 

Pacientes CCLa demonstram comprometimento significativo da orientação espacial, 

não somente nas modalidades alocêntricas, dependentes do hipocampo, mas também nas 

egocêntricas. O desempenho destes indivíduos em tarefas de orientação espacial parece 

se situar entre o desempenho de idosos saudáveis e de idosos com DA leve (63–65). O 

estudo de Laczó et al. (2011) identificou também que pacientes CCLa que possuíam o 

alelo  ε4 da APOE (reconhecido por indicar um subgrupo de pacientes com maior risco 

de progressão para DA (66)) desempenhavam pior nas tarefas de orientação espacial do 

que pacientes CCLa sem este genótipo (67).  Em 2014 o mesmo grupo conseguiu 

demonstrar que os pacientes CCLa com dois alelos ε4 tinham pior desempenho nestas 

tarefas do que aqueles com apenas um alelo ε4 e esses por sua vez tinham pior 

desempenho do que os participantes sem nenhum alelo ε4 (68). 

 Pacientes CCLna, por outro lado, tiveram um desempenho semelhante a idosos 

cognitivamente saudáveis em tarefas de orientação espacial (62,69,70).  

Embora a importância da avaliação da orientação espacial no CCL e na DA tenha se 

mostrado cada vez mais evidente, ainda encontramos barreiras para sua implementação 

na avaliação cognitiva regular. A grande diversidade de formas de avaliação deste 

domínio cognitivo, a falta de um padrão-ouro e a dificuldade para encontrar tarefas 

representativas das dificuldades de orientação no mundo real são algumas dessas 

barreiras. Há muitas formas de se avaliar a orientação espacial, seja a egocêntrica, a 
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alocêntrica, ou ambas sem distinção entre estes processos. Autores têm empregado 

metodologias distintas como: questionários, avaliações tradicionais em papel e caneta, 

avaliações ecológicas em ambientes reais e também em ambiente virtuais (71–73). Muitos 

pesquisadores criaram suas próprias tarefas para avaliação da orientação espacial em CCL 

e um crescente estímulo às avaliações ecológicas tem se mostrado na literatura 

(68,72,74,75).  

Laczó et al. (2009) propuseram uma versão humana do Labirinto Aquático de Morris, 

desenvolvido na década de 80 para avaliação da orientação alocêntrica e egocêntrica em 

camundongos (62). Na versão de Laczó et al. foi criada uma "arena de veludo" na qual os 

participantes entravam, se posicionavam de pé e deveriam memorizar a localização de 

um objeto oculto indicado por um laser pointer. A tarefa envolvia subtestes tanto para 

avaliação da orientação alocêntrica quanto da orientação egocêntrica, que dependiam do 

tipo de pista fornecida para facilitar a memorização da localização do objeto oculto – 

pistas visuais presentes na arena ou posicionamento inicial do corpo em relação ao objeto, 

respectivamente (62,69). Este grupo de pesquisa conseguiu demonstrar que as tarefas 

realizadas na versão humana do Labirinto Aquático de Morris foram capazes de distinguir 

idosos CCL, idosos com DA leve e idosos cognitivamente saudáveis (62,69,72).  

Rusconi et al. (2015) desenvolveram uma cidade em miniatura feita de Lego, com 

diferentes marcos topográficos. Utilizando esta representação, os participantes eram 

solicitados a realizar diferentes tarefas, como aprendizagem de rotas, desenho de um 

mapa, memorização de marcos topográficos e suas localizações, entre outras. Essas 

tarefas se mostraram capazes de avaliar a orientação topográfica em idosos saudáveis e 

pacientes com CCL e diferenciar estes dois grupos (76). 
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O Money Road Map Test (MRMT) foi desenvolvido em 1965 para a avaliação da 

orientação espacial e discriminação direita-esquerda (77). Neste teste, o participante deve 

descrever um caminho pontilhado presente num mapa de papel e informar oralmente, em 

cada ponto de curva, se é necessário virar à direita ou à esquerda para seguir o caminho 

apresentado. O participante deve fazer isso sem manusear ou rodar o papel, sendo 

necessário a imaginação do posicionamento do seu corpo em cada ponto da curva. Suas 

respostas são classificadas como “certas” ou “erradas” e recebe-se um ponto para cada 

resposta certa, num total de 32 pontos (77). A transposição do clássico MRMT em papel 

para um ambiente computadorizado (dentro de um labirinto) e com funcionalidade 

interativa em 3D foi proposta por Morganti et al. em 2013 e se mostrou eficaz para a 

avaliação da orientação espacial em pacientes com DA leve (56). Esta adaptação permitiu 

a avaliação da transferência da perspectiva alocêntrica do tipo survey (ou em planta baixa 

do labirinto no papel) para a orientação egocêntrica, recrutada ao se caminhar dentro do 

labirinto computadorizado. O desempenho nesta tarefa computadorizada se mostrou 

comprometido em pacientes com DA leve, em comparação com idosos saudáveis (56,78). 

O Teste Comportamental de Memória de Rivermead (TCMR) utiliza tarefas da vida 

diária e foi desenvolvido para avaliar o declínio cognitivo, em especial o da memória. 

Esta bateria cognitiva foi validada e adaptada para a realidade brasileira por Oliveira & 

Schmidt  e a validação das características psicométricas para o diagnóstico de DA e de 

CCL foi estabelecida por Yassuda et al. em 2010 (79,80). O TCMR consiste de 12 itens, 

que incluem tarefas de reconhecimento visual, linguagem e orientação espacial. No oitavo 

item, denominado “Caminho”, o paciente deve refazer uma rota que foi previamente 

demonstrada pelo investigador. Este leva consigo um envelope e um livro e percorre um 

caminho que contém 5 locais dentro da sala de atendimento: ao começar por uma porta, 

em seguida uma cadeira (onde deixa o envelope), depois para outra cadeira, para uma 
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mesa (onde deixa o livro) e por fim para a janela. O paciente deve refazer exatamente o 

mesmo caminho apresentado, na mesma ordem. Após 20 minutos é solicitado novamente 

ao paciente que refaça o caminho, sem que o aplicador demonstre a rota uma segunda 

vez. No estudo de Yassuda et al. com idosos no Brasil, foi identificado que estes subitens 

“caminho imediato” e “caminho após intervalo” contribuíram significativamente para 

diferenciar o grupo de pacientes CCL do grupo de idosos controles (80). Estes mesmos 

subitens foram utilizado por Weniger et al. na validação de uma tarefa ecológica virtual  

para avaliação da orientação espacial (73). 

As avaliações ecológicas parecem recrutar de maneira mais fidedigna os processos 

cognitivos e consequentemente o funcionamento cerebral essencialmente envolvido na 

orientação do indivíduo no ambiente que o cerca.  Dessa forma, as avaliações ecológicas 

se mostram vantajosas para a investigação da orientação espacial, em contraponto às 

avaliações tradicionais em “papel e caneta”, muitas vezes voltadas apenas para as funções 

visuoconstrutivas ou de memória visuoespacial (74,81). O advento da tecnologia permitiu 

um novo olhar sobre a avaliação da orientação espacial e os ambientes virtuais têm se 

mostrado úteis na criação de tarefas ecológicas de orientação espacial. 

 

1.4 Avaliações ecológicas e o uso da Realidade Virtual 

 

A falta de um consenso sobre quais testes ou tarefas devam ser empregados na 

avaliação da orientação espacial e a vantagem de uma avaliação ecológica tornam 

importante o desenvolvimento de novos testes, de forma mais próxima à vida real. Em 

2006, Hegarty et al. investigaram a correlação entre os clássicos testes em “papel e 

caneta” para a avaliação da orientação espacial e da habilidade visuoespacial e os testes 
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em ampla escala, realizados em ambientes reais de forma ecológica. Os pesquisadores 

identificaram uma baixa correlação entre essas avaliações e defenderam que as 

habilidades cognitivas recrutadas nas avaliações da orientação espacial em ampla escala 

diferem significativamente daquelas recrutadas nas avaliações tradicionais, em pequena 

escala. Concluíram portanto, que a baixa validade ecológica das avaliações em “papel e 

caneta” reforça a importância e a utilidade de se avaliar a orientação espacial em um 

ambiente em ampla escala, seja real ou virtual (82). Em especial, a realidade virtual 

imersiva pode ser considerada como uma tecnologia “personificada” (ou embodied 

technology em inglês), pela capacidade de percepção do próprio corpo por quem a utiliza. 

Isso permite que o participante tenha consciência da posição de seu corpo no ambiente 

virtual. A coordenação do movimento da cabeça (detectado pelo equipamento de RV) 

com a posição do ambiente permite um alto nível de feedback sensório-motor e a 

reprodução da perspectiva em primeira pessoa (orientação egocêntrica) (83,84). Esta 

reprodução dificilmente seria alcançada de forma fidedigna em avaliações tradicionais 

em pequena escala. 

Seguindo este entendimento, diferentes grupos de pesquisa propuseram tarefas 

ecológicas para a avaliação da orientação espacial nos últimos anos, seja em ambiente 

real, seja em ambiente virtual. Tais estudos foram utilizados para avaliação da orientação 

egocêntrica, alocêntrica, ou a integração das duas, e investigaram pacientes idosos 

saudáveis, CCL e com DA leve. As diferentes formas de avaliação ecológica da 

orientação espacial se mostraram eficientes na identificação e diferenciação entre esses 

grupos (62,72,74,85). Alguns estudos também encontraram correlação entre o 

desempenho de pacientes CCL nas tarefas de orientação espacial e o perfil de atrofia 

cerebral e a presença de biomarcadores preditores de progressão para DA (47,67,71). O 

uso dos ambientes virtuais tem se mostrado uma alternativa interessante para esse tipo de 



 31 
 

 

avaliação e a tecnologia tem sido utilizada com sucesso na população idosa com e sem 

declínio cognitivo (56,85,86).  

Em uma recente revisão sistemática, Cogné et al. investigaram a contribuição das 

avaliações em realidade virtual para o diagnóstico da desorientação espacial. Os autores 

concluíram que o uso de avaliações em realidade virtual tem se tornado uma ferramenta 

valiosa e em rápida expansão. Em particular, para a investigação da orientação espacial, 

a realidade virtual permite a avaliação de pacientes em situações dinâmicas, bem 

próximas de um ambiente real, que a torna vantajosa em relação às abordagens 

tradicionais, em pequena escala. Essa forma de avaliação também fornece uma melhor 

compreensão dos processos cognitivos recrutados na orientação de um indivíduo. Por fim, 

além da investigação diagnóstica da desorientação, a realidade virtual também permite 

uma melhor compreensão de possíveis soluções que tenham por objetivo reabilitar a 

capacidade de orientação dos pacientes, de forma a impactar diretamente no seu cotidiano 

(87). Como demonstrado por Woollet & Maguire (2011), a exposição e o treinamento 

espacial de indivíduos adultos em ambientes complexos promove a neuroplasticidade 

hipocampal, o que torna intervenções deste tipo muito interessantes na patologia da DA. 

Embora promissor, o uso rotineiro da realidade virtual para avaliação cognitiva ainda 

encontra algumas limitações. O alto custo de alguns equipamentos de realidade virtual, a 

necessidade de pessoal capacitado para programação, desenvolvimento das tarefas e 

manutenção do sistema e as dificuldades de tolerabilidade que algumas pessoas 

vivenciam ao utilizar essa tecnologia ainda limitam sua ampla utilização na prática clínica 

(88,89). Particularmente, a população idosa, que tem menor exposição à tecnologia de 

um modo geral poderia ter pior aceitação desta forma de avaliação e poucos estudos 

investigaram esse aspecto (90,91). 



 32 
 

 

Tendo em vista a importância da investigação da orientação espacial em pacientes 

CCL e as vantagens do uso da realidade virtual para uma avaliação ecológica deste 

domínio cognitivo, foram identificadas na literatura duas tarefas que se mostram 

potencialmente interessantes para uma adaptação para o ambiente de realidade virtual 

imersivo: o Money Road Map Test (MRMT) e o subitem “Caminhos” do Teste 

Comportamental de Memória de Rivermead (TCMR). A adaptação destas tarefas para 

um sistema de realidade virtual imersiva possibilitaria a avaliação da orientação espacial 

em idosos cognitivamente saudáveis e idosos CCL, bem como contribuiria para o 

crescente campo de estudo do uso da realidade virtual como forma de avaliação cognitiva 

ecológica em idosos.  

Este trabalho visou propor duas tarefas ecológicas para a avaliação da orientação 

espacial em um ambiente virtual imersivo. As tarefas investigaram a integração entre a 

orientação alocêntrica e a egocêntrica (através de uma rota feita com um mapa, sem a 

disponibilização de marcos topográficos – tarefa Maze) e a orientação alocêntrica (em um 

ambiente com marcos topográficos bem definidos – tarefa Route). Estas tarefas virtuais 

foram baseadas nos testes originais MRMT e “Caminhos” do TCMR respectivamente. 

Inicialmente, as tarefas foram realizadas por adultos jovens, para investigação da 

aplicabilidade do sistema. A seguir, foram aplicadas em idosos cognitivamente saudáveis 

e idosos CCL de modo a permitir a investigação da validade de construto, bem como a 

comparação entre o envelhecimento normal e o patológico. Através da testagem de idosos 

CCL e a comparação de seus resultados com os de idosos cognitivamente saudáveis foi 

possível determinar também a acurácia destas tarefas de orientação espacial para o 

diagnóstico de CCL. 
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2.0 Objetivos e Hipóteses  

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Desenvolver um sistema de realidade virtual imersiva que permita a avaliação ecológica 

da orientação espacial em idosos: o sistema Spatial Orientation in Immersive Virtual 

Environment Test (SOIVET) e adaptar duas tarefas de orientação espacial para o ambiente 

virtual, as tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

1. Avaliar a aplicabilidade do sistema SOIVET em adultos, por meio da verificação 

da facilidade de uso (“usabilidade”), sensação de presença e imersão e a 

tolerabilidade. 

2. Investigar a validade de construto das tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route 

por meio da correlação com testes neuropsicológicos tradicionais. 

3. Investigar a capacidade das tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route em 

diferenciar o grupo de idosos controle do grupo CCL, bem como verificar a 

acurácia destas tarefas para o diagnóstico de CCL. 
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2.3 Hipóteses 

 

Foram formuladas as hipóteses que 1) seria possível desenvolver um sistema de realidade 

virtual imersivo para avaliação ecológica da orientação espacial; 2) as tarefas SOIVET-

Maze e SOIVET-Route se mostrariam viáveis para a aplicação em adultos e idosos; 3) 

demonstrariam validade de construto quanto ao domínio cognitivo avaliado (orientação 

espacial) apresentando correlação com testes neuropsicológicos tradicionais e 4) se 

mostrariam capazes de diferenciar significativamente o grupo de idosos CCL do grupo 

de idosos cognitivamente saudáveis, revelando acurácia moderada a alta para o 

diagnóstico de CCL. 
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3.0 Métodos 

 

 

3.1 Equipamentos 

 

Durante a fase piloto, foi utilizado o aparelho Samsung Galaxy S6 para armazenar e 

reproduzir o software desenvolvido e o equipamento Samsung Gear VR para a imersão. 

Samsung Gear VR são “óculos” de realidade virtual desenvolvidos pela Samsung 

Electronics, em colaboração com a empresa Oculus e produzidos pela Samsung. Estes 

“óculos”, chamados de head-mounted display (HMD) são compatíveis com os aparelhos 

de smartphone Galaxy Note 5, Galaxy S6/S6 Edge, Galaxy S7/S7 Edge, que funcionam 

como processador e tela do Gear VR (Figura 1). Este último funciona como o controlador, 

que contém o campo de visão de grande alcance, bem como uma unidade de medição 

inercial (IMU) para rastreamento rotativo, que se conecta ao smartphone via micro-USB. 

Para o controle dos comandos de movimento e seleção no menu das tarefas, foi utilizado 

um controle Bluetooth compatível com os aparelhos smartphones da Samsung. 

                                      

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Samsung Gear VR 
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       Após o desenvolvimento do sistema e a realização e conclusão do projeto piloto, foi 

demonstrada a limitação dos equipamentos da Samsung (Samsung Galaxy S6 para 

processamento e Samsung Gear VR como HMD) com relação à tolerabilidade (descrita 

adiante no item “Resultados”). A análise dos resultados do projeto piloto determinou a 

mudança de equipamento para a etapa seguinte, com idosos. Esta mudança teve como 

objetivo reduzir os efeitos adversos causados pela tecnologia virtual imersiva 

(cybersickness), potencializados pelas limitações dos equipamentos da Samsung. Foi 

determinada então a troca para o equipamento Oculus Rift versão 3, que se mostrou mais 

bem tolerado e, portanto, mais adequado para a população idosa. O equipamento 

Oculus Rift consiste em um HMD desenvolvido e fabricado pela Oculus. O Rift apresenta 

duas telas OLED (diodo orgânico emissor de luz), uma para cada olho, com resolução 

1080x1200 pixels cada e taxa de atualização de imagens de 90Hz. Possui giroscópios que 

permitem localizar a posição da cabeça, bem como um par de fones de ouvido para 

detecção de áudio em 3D. A versão 3 inclui também dois controles touch e dois sensores 

que rastreiam constelações de LEDs infravermelhos para traduzir o movimento do 

participante, esteja ele sentado ou em pé. Para atuar como processador, o Rift necessita 

de um computador com sistema operacional Windows 10 e outras especificações de 

compatibilidade como placa gráfica NVIDIA GTX 1060 e saídas USB 3.0. 
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Figura 2. Oculus Rift versão 3: HMD e controles. 

 

 

 

3.2 Tarefas de orientação espacial (Spatial orientation in immersive virtual 

environment test – SOIVET) 

 

3.2.1   Desenvolvimento do sistema e adaptação das tarefas 

 

As tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route foram elaboradas inicialmente através de 

discussões em reuniões com os pesquisadores envolvidos neste projeto (Dra. Sonia 

Brucki, neurologista e orientadora deste projeto de doutorado; Dr. José Eduardo Pompeu, 

fisioterapeuta e coorientador deste projeto e Raquel Molina, médica e aluna de 

doutorado), que idealizaram e projetaram como seria a adaptação das clássicas tarefas do 

MRMT e “Caminhos” do TCMR para o ambiente virtual imersivo.  

Posteriormente, o desenvolvimento do sistema e a programação na plataforma Unity® 

foi realizada pelos programadores Emerson Moretto e Daniel Mello da empresa startup 

NeuroWay. O custo deste serviço foi previsto no orçamento do financiamento concedido 

pela FAPESP (Processo: 16/04984-3). Durante seis meses foram realizadas reuniões para 
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discussão dos aspectos do sistema em desenvolvimento, com os pesquisadores envolvidos 

no projeto e os programadores. Estas discussões resultaram em melhorias e refinamentos 

do sistema de modo a torná-lo de fácil compreensão e interação.  

Houve também a colaboração da pesquisadora Prof. Francesca Morganti, da 

Universidade de Bergamo, idealizadora da transposição do MRMT para um ambiente 

computadorizado interativo, conforme sua publicação em 2013 (56). A Prof. Morganti 

foi convidada por este grupo de pesquisa a visitar o departamento de Neurologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) e contribuir para a elaboração da tarefa SOIVET-Maze. 

Ao término das discussões foi dado início à etapa do projeto piloto, para verificação 

de aspectos do sistema e ajustes finais antes da aplicação na população idosa. 

 

3.2.2. Tarefa SOIVET-Maze (Transposição da perspectiva alocêntrica para 

egocêntrica) 

 

Como mencionado, a tarefa Maze foi inspirada no estudo de Morganti et al. (2013) que 

desenvolveu uma tarefa computadorizada, em perspectiva 3D, baseada no MRMT e 

aplicada à população idosa saudável e com DA leve (56,78). O MRMT original, por se 

tratar de um teste no modelo tradicional em “papel e caneta”, oferece apenas uma 

perspectiva alocêntrica, como um mapa visto de cima (Figura 3).  
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Figura 3. Trecho do original Money Road Map Test. A linha pontilhada indica o caminho a ser descrito 

oralmente pelo participante. 

 

Na tarefa SOIVET-Maze, os participantes realizaram inicialmente o teste original 

MRMT no papel e depois foram convidados a realizar o mesmo caminho dentro da 

realidade virtual imersiva, usando o Samsung Gear VR no projeto piloto e o Oculus Rift 

na avaliação com idosos. Antes de começar o labirinto virtual completo, todos os 

participantes puderam realizar uma etapa de treino com uma versão menor do caminho, 

disponibilizada também na tarefa MRMT original. A tarefa Maze na realidade virtual 

permite a transposição do mapa do MRMT em perspectiva alocêntrica para a perspectiva 

egocêntrica: o participante era posicionado dentro do labirinto virtual e podia vivenciar 

as suas decisões de viradas à direita ou à esquerda e observar a adaptação do entorno a 

cada virada, como acontece no mundo real. As delimitações do labirinto e o caminho 

foram os mesmos do MRMT original no projeto piloto e uma versão reduzida do mapa 

(com máximo de 18 pontos de virada) na avaliação com idosos, devido à dificuldade do 

teste detectada no projeto piloto (descrita em mais detalhes adiante). Em ambas versões 

da tarefa (completa e reduzida), o participante visualizava a todo momento o mapa dentro 

da realidade imersiva enquanto se locomovia.  
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Para percorrer o labirinto, os participantes utilizaram um controle joystick Bluetooth 

compatível com o sistema Samsung Gear VR no projeto piloto e os controles touch do 

Oculus Rift na avaliação com idosos. O participante era capaz de visualizar na parte 

inferior do seu campo de visão a imagem do mapa do MRMT com o caminho de linha 

pontilhada a ser seguido. O participante deveria utilizar esse caminho delimitado no mapa 

para se orientar dentro do labirinto. À medida que avançavam eles eram capazes de 

acompanhar sua progressão no caminho da mapa através da posição de um ponto verde. 

O ponto verde sempre indicava a última virada do participante no labirinto. Além disso, 

para se orientar era necessária a observação das perspectivas resultantes de seus 

movimentos no labirinto (por exemplo a mudança na posição dos prédios ou ruas após 

uma virada à direita ou à esquerda) (Figura 4). Esta observação da mudança da 

perspectiva a cada virada representava a integração entre a perspectiva egocêntrica (da 

virada do corpo) com a perspectiva alocêntrica (do posicionamento dos prédios e ruas e 

progressão do caminho no mapa). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Fase de treino da tarefa Maze no sistema de realidade virtual. O ponto verde indica o último 

ponto de virada do participante 
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   3.2.2.1 Avaliação do desempenho dos participantes na tarefa SOIVET-Maze 
 

No projeto piloto, o caminho incluiu os mesmos 32 pontos de virada e decisão “direita-

esquerda” do teste original. Como os participantes da etapa piloto mencionaram a 

dificuldade na realização da tarefa e a média de acertos se distanciou do número máximo 

de acertos permitidos pela tarefa (32 pontos), foi decidida a redução do mapa visualmente 

pela metade. Consequentemente, o número máximo de acertos passou para 18 na etapa 

seguinte. Esta adaptação para a fase de coleta em idosos objetivou a redução do impacto 

visual e da complexidade da tarefa, com consequente redução da ansiedade destes 

participantes. 

A forma de pontuação foi a mesma utilizada no original MRMT, ou seja, atribui-se 1 

ponto para cada virada realizada corretamente. Diferente do original, na tarefa Maze o 

participante poderia errar até três vezes o local das viradas e após esse número de erros o 

teste era encerrado. Isso resultou numa pontuação baseada somente em acertos na tarefa 

Maze, uma vez que o número máximo de erros era três para todos os participantes. Os 

dados do desempenho do participante foram extraídos automaticamente no formato de 

planilha em um arquivo .csv (dados separados por vírgulas), que podia ser armazenado e 

organizado em uma planilha do tipo Excel (Microsoft Excel versão 2013). Os dados 

extraídos de cada participante incluíram 1) tempo total, 2) número de acertos e 3) número 

de erros, bem como o local de cada erro no mapa. 

3.2.3. Tarefa 2: SOIVET-Route (Rota com marcos topográficos) 

 

Ao contrário da tarefa Maze, em que o participante necessita utilizar a sua orientação 

egocêntrica para se situar em um ambiente sem diferenciação entre marcos topográficos, 
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a tarefa Route visou a utilização de uma sequência de lugares diferenciados, inspirados 

em um ambiente público do Hospital das Clínicas de São Paulo.  

Na tarefa SOIVET-Route, os participantes eram capazes de "andar" em primeira 

pessoa, em um ambiente virtual imersivo baseado no quinto andar do edifício do Instituto 

Central. Nas imediações deste local são exibidos um balcão de recepção, uma cafeteria, 

a entrada do Centro de Estudos, uma mesa e uma banca de jornais do lado de fora da 

entrada principal (Figura 5). Inicialmente, os participantes "seguiam" um personagem 

virtual que passava pelos 5 locais diferentes descritos acima (Figura 6), em uma sequência 

pré-determinada, para em seguida repetirem este caminho sozinhos (Tarefa SOIVET-

Route evocação imediata). Após um período de 20 minutos fora do ambiente virtual, os 

participantes eram convidados a recriar a mesma sequência do caminho que percorreram 

com o personagem virtual, sem que o personagem virtual lhes mostrasse o caminho 

novamente (Tarefa SOIVET-Route evocação tardia). Assim como determinado no TCMR 

original, além dos cinco locais visitados, foi também reproduzido o posicionamento de 

um envelope no segundo local visitado e um livro no quarto local visitado.  

1) Balcão da recepção 

2) Banca de jornal 

3) Cafeteria 

4) Mesa 

5) Centro de estudos 

 

 

Figura 5: Sequência de marcos topográficos da tarefa SOIVET-Route 
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Figura 6. Fase de Instruções da tarefa SOIVET-Route: Sequência do caminho demonstrada pelo 

personagem virtual e acompanhada pelo participante. 

     

3.2.3.1. Avaliação do desempenho dos participantes na tarefa SOIVET-Route 

 

O desempenho dos participantes nesta tarefa seguiu a mesma pontuação proposta para 

o subitem “Caminho” do TCMR. Foram extraídos automaticamente do sistema de 

realidade virtual, em forma .csv: 1) tempo total, 2) número de locais visitados na ordem 

correta da sequência (acertos), 3) número de locais visitados fora da ordem (erros). A 

tarefa era encerrada automaticamente quando o participante alcançava os cinco locais ou 

quando o participante considerava ter terminado de percorrer o caminho (no caso de não 

visitar os cinco locais). A extração automática de dados foi a mesma descrita para a tarefa 

Maze. A mensagem e o livro deixados pelo personagem foram utilizados somente para 

destacar o segundo e quarto locais como determina o TCMR e nenhuma ação por parte 

dos participantes era necessária subsequentemente. 
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3.3 Casuística 

 

Este estudo obteve a aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa da Universidade de São Paulo (CAPPesq processo 12491/2014). Todos os 

participantes deste estudo foram voluntários e forneceram consentimento livre e 

esclarecido por escrito para sua participação e inclusão.  

 

 Projeto piloto: Foram incluídos nesta etapa do estudo apenas participantes adultos, 

entre 18 e 59 anos, com diferentes perfis de uso de tecnologia e sem queixa cognitiva. 

Estes participantes foram recrutados entre estudantes da Universidade de São Paulo e 

familiares ou conhecidos dos envolvidos neste projeto. 

 Idosos cognitivamente saudáveis: Foram  incluídos no grupo controle participantes 

acima de 60 anos de idade, sem queixa nem comprovação objetiva de 

comprometimento cognitivo verificada através de testagem neuropsicológica de 

rastreio com o Exame Cognitivo de Addenbrooke, versão revisada (ACE-R) (92) 

(Apêndice 1) e pontuação acima dos limites normativos de 82 pontos considerados 

para declínio cognitivo sem demência, de acordo com a escolaridade (93,94). Os 

participantes deste grupo foram provenientes da comunidade local e de programas de 

educação continuada ou exercício físico para idosos que acontecem na Universidade 

de São Paulo e no HCFMUSP. 

 Idosos com CCL: Foram incluídos no grupo CCL idosos acima de 60 anos, 

provenientes do ambulatório do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento 

(GNCC) no HCFMUSP e do Centro de Referência de Distúrbios Cognitivos 

(CEREDIC) do HCFMUSP, após avaliação neuropsicológica realizada nestes setores 

e diagnóstico final estabelecido segundo os critérios de Petersen e/ou Jak & Bondi 
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(3,95). A avaliação neuropsicológica, a avaliação médica e o rastreio para transtornos 

psiquiátricos foram realizados de forma rotineira nos ambulatórios do GNCC e 

atendimentos no CEREDIC previamente à inclusão neste estudo. Nesta avaliação há 

também o detalhamento do comprometimento cognitivo e registro de pacientes que 

apresentam comorbidades clínicas e sintomas clinicamente significativos de 

depressão, ansiedade ou outra patologia psiquiátrica em atividade. 

Critérios de inclusão: Os critérios de inclusão gerais para todos os participantes (do 

projeto piloto e da avaliação com idosos) foram: acuidade visual e auditiva preservada 

ou corrigida; sem histórico de labirintopatias ou vertigem. Foram excluídos aqueles 

que não conseguiram realizar as tarefas por questões de tolerabilidade (cybersickness) 

ou que não retornaram para dar seguimento ao protocolo do estudo (dropout). 

Os critérios de inclusão específicos do grupo CCL foram: idade superior a 60 anos, 

diagnóstico de CCL amnéstico de acordo com os critérios de Petersen e/ou Jak & 

Bondi (3,95) e ausência de diagnóstico atual de quadro psiquiátrico (ansiedade ou 

depressão maior). Os critério de exclusão específico deste grupo foram 1) a mudança 

de diagnóstico ao longo do período de avaliação (pacientes que tenham evoluído para 

demência ou retornado ao estado de normalidade) de acordo com a avaliação rotineira 

realizada no CEREDIC durante a vigência deste projeto e 2) aqueles que não 

conseguiram realizar as tarefas ou não retornaram para conclusão do protocolo do 

estudo (dropout). 
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3.4 Protocolos 

 

           3.4.1.   Projeto Piloto– Avaliação da tolerabilidade, sensação de presença e 

imersão e facilidade de uso (“usabilidade”) do sistema SOIVET e tarefas 

 

O projeto piloto foi conduzido no Centro de Referência de Distúrbios Cognitivos do 

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (CEREDIC). Para melhor 

caracterização da amostra, os participantes foram solicitados a preencher questionários 

sobre perfil de uso de tecnologia e histórico de sensibilidade à cinetose, ambos 

desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, o questionário auto preenchido da Escala de 

Orientação de Santa Bárbara (Santa Barbara Sense of Direction Scale – SBSOD) sobre 

a habilidade de orientação e senso de direção (96) (Apêndice 2), bem como o Índice de 

Comorbidades de Charlson (ICC) (97). Estas informações não foram utilizadas como 

critérios de exclusão.  Além destes questionários, os participantes foram solicitados a 

realizar as tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route e o MRMT em papel e caneta. Nenhum 

dos participantes havia realizado as tarefas previamente. Foram coletadas as impressões, 

dificuldades e sugestões (feedback) dos participantes frente às tarefas virtuais. A coleta 

de dados do projeto piloto ocorreu em um único dia, com duração de aproximadamente 1 

hora e 30 minutos.  

 

        3.4.1.1.  Medidas de desfecho para Tolerabilidade, Sensação de Presença e 

Usabilidade 

 

Medidas de tolerabilidade foram coletadas com um questionário de cybersickness de 

autorrelato, baseado na versão brasileira do Simulator Sickness Questionnaire (98,99), 



 47 
 

 

que incluiu 16 efeitos adversos relacionados à cinetose e ao desconforto com realidade 

virtual – como náusea, dor de cabeça, visão borrada, vertigem – numa escala Likert de 4 

pontos de intensidade (nem um pouco – um pouco – bastante e muito) (Apêndice 3) (100). 

Os participantes responderam a este questionário após cada tarefa. Para investigar a 

possibilidade de uma susceptibilidade individual ao cybersickness, os participantes 

também preencheram um questionário de desconforto e rastreio de cinetose, antes de 

realizar as tarefas (Apêndice 4) (100). O questionário de rastreio foi desenvolvido pelo 

nosso grupo de pesquisa e incluiu seis perguntas sobre situações que comumente induzem 

cinetose: “Você costuma sentir enjoo ou tontura enquanto lê num carro em movimento?” 

ou “Você prefere ser o motorista, ao invés do passageiro, porque senão você sente tontura 

ou enjoo?” 

A sensação de presença e imersão foi avaliada com o Questionário de Presença de 

Witmer e Singer (101) (Apêndice 5). Dentre alguns questionários disponíveis para a 

avaliação de presença e imersão em realidade virtual (102,103), este detalhado 

questionário, proposto em 1998 por Bob G. Witmer e Michael J. Singer, possui 24 itens 

no total e sua pontuação pode ser subdividida de acordo com os fatores de: controle, 

sensorial, distração e realismo. Segundo os autores, estes fatores contribuem 

substancialmente para a sensação de pertencimento de um indivíduo a um ambiente 

virtual (101). Os participantes responderam este questionário de forma autorrelatada 

imediatamente após cada tarefa. 

Para avaliar a usabilidade do sistema, foram coletados comentários espontâneos dos 

participantes relacionados à compreensão das instruções das tarefas e interação com o 

sistema, bem como anotações das observações feitas pelos pesquisadores. Ademais, o 

perfil de uso de tecnologia entre os participantes foi investigado utilizando o questionário 
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de Uso e Familiaridade com Tecnologia (Apêndice 6), desenvolvido pelo nosso grupo de 

pesquisa (100). Este questionário inclui 10 questões relativas ao uso rotineiro de 

dispositivos e programas de tecnologia, como smartphones, computadores e videogames. 

Os participantes responderam a este questionário antes da realização das tarefas, a fim de 

investigar uma possível influência da familiaridade tecnológica na compreensão e 

operação de cada tarefa. Não foi utilizado como critério de inclusão ou exclusão para a 

seleção da amostra. 

        3.4.1.2.   Análise estatística do projeto piloto 

 

Para analisar os dados da etapa piloto, foi realizada uma análise de distribuição de 

normalidade, utilizando valores de skewness e kurtosis, bem como análise visual de 

histograma. Para uma análise adicional, um teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov também foi realizado (104). Após a identificação do tipo de distribuição dos 

dados, foram reportadas as médias (M) e desvios padrão (DP) para dados de distribuição 

normal e as médias, desvios padrão, medianas e intervalos interquartis (IQR) para dados 

de distribuição não normal. Em seguida, foi realizado um teste t para amostras 

independentes para comparação de dados paramétricos e um teste de classificação de 

Wilcoxon para comparação de dados não paramétricos de única amostra (105). Para 

melhor caracterização dos fatores influenciadores sobre o desempenho na tarefa, foram 

realizadas análises de correlação entre o desempenho nas tarefas e os fatores idade, 

escolaridade, perfil do uso de tecnologia e a pontuação na SBSOD. Para investigar a 

correlação entre dados, foi utilizado um teste de correlação de Spearman (para dados de 

distribuição não normal) (106). 
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        3.4.2.  Avaliação com idosos: Validade de construto das tarefas de realidade 

virtual, comparação de grupos e acurácia das tarefas 

 

Após a conclusão do projeto piloto e implementadas as modificações necessárias para 

a versão final do sistema SOIVET e das tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route, deu-se 

início à coleta de dados com idosos para a validade de construto e para a comparação de 

grupos (idosos saudáveis vs. CCL). 

O conceito de validade de construto em Psicologia difere do conceito utilizado 

tradicionalmente em Psicometria. Nesta última, a validação de um instrumento pode ser 

dividida em três grandes classes: validade de construto, validade de critério e validade de 

conteúdo. A validade de construto seria verificada pela análise fatorial dos itens do 

instrumento proposto, de forma a verificar os construtos previamente operacionalizados 

no instrumento (107). Entretanto, quando nos referimos ao campo da Psicologia, em 

especial ao da avaliação cognitiva, a validade de construto assume um significado mais 

amplo, dada a importância primordial de verificar se o instrumento proposto de fato mede 

aquilo que se propõe a medir. Desta forma, em 1999, a Associação Americana de 

Psicologia modificou o conceito de validade de construto, ampliando-o. Este passou a 

englobar (1) a evidência com base no conteúdo, (2) a evidência com base no processo de 

resposta, (3) a evidência com base na estrutura interna, (4) a evidência com base na 

relação com variáveis externas e (5) evidências baseadas nas consequências da testagem 

(108). Estes componentes abordam as múltiplas questões que precisam ser respondidas 

para compreender e justificar a pontuação de um teste cognitivo e sua utilidade (109). 

A pergunta inicial que este estudo se propunha investigar era se as tarefas SOIVET-

Maze e SOIVET-Route de fato avaliam o domínio cognitivo da orientação espacial. A 
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validade de construto em foco se caracteriza pela correlação das tarefas propostas com 

outras tarefas já bem estabelecidas na literatura e que são reconhecidas por avaliar este 

mesmo domínio de interesse (110), ou seja, a evidência com base na relação com 

variáveis externas (108).  

Uma vez que não há um padrão-ouro para avaliação da orientação egocêntrica e 

alocêntrica de forma semelhante à vida real, foram utilizados para validade de construto 

os testes de memória operacional visuoespacial: Teste dos Blocos de Corsi (111,112), de 

capacidade visuoperceptiva e de rotação mental: Teste de Orientação das Linhas de 

Benton (113) e o Money Road Map Test (no qual a tarefa SOIVET-Maze se baseia) (56) 

e de planejamento: o Torre de Londres (114) (Para maiores informações sobre estes testes, 

veja o Anexo A). Além disso, medidas de capacidade cognitiva global (ACE-R e MMSE) 

também foram utilizadas para correlação com os resultados das tarefas e consequente 

interpretação dos resultados. As análises dos testes selecionados para validade de 

construto foram realizadas agrupando-se os participantes dos dois grupos (controle e 

CCL).  

O desempenho dos participantes nas tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route foi 

utilizado para comparação de grupos e investigação da acurácia. De acordo com a 

hipótese deste estudo, era esperado que as tarefas de orientação espacial em ambiente 

virtual fossem capazes de discriminar o grupo saudável (controle) do grupo com declínio 

cognitivo. Além disso, foram obtudas as áreas sob a curva de cada teste para a 

identificação do grupo CCL em comparação ao grupo controle, bem como os pontos de 

corte de cada tarefa virtual que ofereçam a melhor combinação entre sensibilidade e 

especificidade. 
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        3.4.2.1 Análise estatística para validade de construto, comparação de grupos e 

sensibilidade e especificidade na identificação do grupo CCL em comparação ao grupo 

controle 

 

Para verificação da validade de construto (relação com variáveis externas) a pontuação 

de cada tarefa virtual foi correlacionada com as pontuações nos testes: Teste dos Blocos 

de Corsi (ordem direta e inversa), Teste de Orientação das Linhas de Benton, Money Road 

Map Test, Torre de Londres e os subitens do ACE-R: memória, atenção e orientação e 

visuoespacial. A pontuação das tarefas virtuais incluiu: o número total de acertos na tarefa 

SOIVET-Maze, o número total de acertos na tarefa SOIVET-Route evocação imediata, 

SOIVET-Route evocação tardia. As pontuações na tarefa SOIVET-Route também foram 

correlacionadas com a pontuação do caminho em ambiente real (realizada no quinto andar 

do Instituto Central do HCFMUSP com os mesmo locais da tarefa virtual). O método de 

correlação empregado (teste de Pearson ou Spearman) foi escolhido de acordo com a 

distribuição normal ou não normal dos dados, que foi verificada antes da aplicação das 

correlações. 

Adicionalmente, as pontuações de cada tarefa virtual foram também correlacionadas 

com a idade, escolaridade, capacidade cognitiva global (medida pelas pontuações totais 

no ACE-R e MMSE) e perfil de uso de tecnologia dos participantes, de modo a investigar 

a possível influência de outras variáveis no desempenho dos participantes. Para isso foi 

utilizada a correlação de Spearman para dados de distribuição não normal. 

Para comparação de grupos, as médias e medianas das pontuações em cada tarefa 

foram separadas por grupo (controle e CCL) e depois aplicados os testes de comparação 

de grupos. Estes testes foram escolhidos de acordo com a distribuição (normal ou não 
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normal) dos dados de desempenho: teste t para amostras independentes para comparação 

de dados paramétricos e o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para comparação de dados 

não paramétricos para amostras independentes (também conhecido como Mann-Whitney 

U test) (105). Para a comparação entre proporções de uma variável em cada grupo (como 

por exemplo a porcentagem de voluntários do sexo masculino em cada grupo) foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado de homogeneidade (115). A hipótese nula seria 

considerada como rejeitada se um p<0.05 fosse encontrado (hipótese estabelecida a 

priori) para todos os testes de comparação de grupos. 

Para a avaliação da sensibilidade e especificidade das pontuações dos itens 

individualmente ou da pontuação total, tanto na tarefa SOIVET-Maze como na SOIVET-

Route, para o diagnóstico categórico de CCL, foi realizada a Curva de Característica de 

Operacionais (Curva ROC - Receiver Operating Characteristic) (116). A pontuação de 

cada tarefa foi selecionada como variável teste e o diagnóstico categórico de CCL como 

variável de estado. O cálculo da área sob a curva (AUC) permitiu a verificação da acurácia 

de cada tarefa para o diagnóstico correto de CCL. De acordo com a hipótese formulada 

inicialmente, uma área sob a curva >0.7 demonstraria boa acurácia (moderada a alta) das 

tarefas propostas para diferenciação de grupos. Se esta acurácia fosse encontrada, seria 

então definido o ponto de corte de cada tarefa para um diagnóstico confiável de CCL. O 

ponto de corte ideal foi estabelecido de acordo com o índice de Youden, ou seja, o melhor 

ponto de corte foi aquele em que foi obtido o menor número de diagnósticos incorretos 

(falso negativo mais falso positivo). O índice de Youden é calculado deduzindo-se 1 a 

partir da soma da sensibilidade e especificidade do teste e não se expressa como 

porcentagem, mas como parte de um número inteiro: (sensibilidade + especificidade) – 

1. Para um teste com uma má precisão do diagnóstico, índice de Youden é igual a zero, e 

em um teste perfeito, o índice de Youden é igual a 1 (117). 
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4.0 Resultados 

 

 

4.1 Projeto Piloto 

 

4.1.1   Características da amostra 

 

Todos os participantes do projeto piloto preencheram os critérios de inclusão e nenhum 

foi excluído antes da realização das tarefas. Foram incluídos neste estudo 32 participantes 

adultos (53.1% eram mulheres), entre 18 e 59 anos de idade e escolaridade variando entre 

12 a 18 anos, com diferentes perfis de uso de tecnologia e sem queixa cognitiva. Nenhum 

dos participantes apresentava deficiência auditiva e 61,3% apresentavam deficiência 

visual corrigida (uso de óculos para miopia, hipermetropia ou astigmatismo). A maioria 

dos participantes (93,54% n=29) não apresentava comorbidades (ICC=0), dois 

participantes (6,45%) apresentaram ICC =1 e apenas um participante (3,22%) apresentou 

ICC = 2. As pontuações no Questionário de Uso e Familiaridade com Tecnologia 

variaram entre 18 e 39 pontos, no qual 40 é a pontuação máxima possível (Tabela 1).  

Tabela 1. Características da amostra do projeto piloto (n=32) 

 

 

 

 

DP, Desvio padrão. IQR, intervalo interquartil. ICC, Índice de Comorbidade de Charlson. 
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             4.1.2. Tolerabilidade 

 

Não foram encontradas diferenças de tolerabilidade estatisticamente significativas 

entre as tarefas SOIVET-Maze (média de 4.19 (DP 5.57)) pontos; mediana de 2,5 (IQR 

5,8) e SOIVET-Route (média de 3.52 (DP 6.42)) pontos; mediana de 1,0 (IQR 4,0); 

Wilcoxon signed-rank test (Z= -0.901, p= 0.368). Entretanto, uma pequena vantagem 

numérica da tarefa SOIVET-Route – utilizando as pontuações do questionário de 

cybersickness após a realização de cada tarefa – pôde ser observada. Ademais, dois 

(6.25%) participantes não conseguiram completar a tarefa SOIVET-Maze por questões 

de tolerabilidade (dropouts), enquanto todos os participantes conseguiram completar a 

tarefa SOIVET-Route. Conforme pode-se ver no fluxograma abaixo (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxograma do projeto piloto. 

Voluntários convocados 

N=32 

Realizaram a tarefa 
SOIVET-Maze  

N=30 

Realizaram a tarefa 
SOIVET-Route  

N=32 

Drop-out (N=2) 

PILOT024 
Sexo: feminino 
Idade: 42 anos 
Escolaridade: 18 anos 

PILOT026 
Sexo: masculino 
Idade: 33 anos 
Escolaridade: 18 anos 
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As pontuações do questionário de cybersickness em ambas tarefas parecem estar 

relacionadas a uma susceptibilidade individual à cinetose, pois uma correlação positiva e 

significativa foi encontrada entre as pontuações de cybersickness na SOIVET-Maze e 

SOIVET-Route (r=0.552, p=0.001) e entre as pontuações de cybersickness e o 

questionário de rastreio para cinetose (r=0.533, p=0.002 e r=0.365, p=0.043 para 

SOIVET-Maze e SOIVET-Route respectivamente). As pontuações de cybersickness não 

diferiram quanto ao sexo e não apresentaram correlação com a idade ou perfil de uso de 

tecnologia, utilizando a correlação de Spearman. 

 

4.1.2  Sensação de Presença e Imersão 

 

Os resultados obtidos utilizando o Questionário de Presença de Witmer e Singer 

indicaram altos níveis de sensação de presença e imersão para ambas tarefas (mediana de 

128 e 143 pontos para SOIVET-Maze e SOIVET-Route, respectivamente (pontuação 

máxima de 154 pontos)). Ademais, todos os 22 itens do questionário apresentaram uma 

pontuação mediana acima de 5 numa escala Likert de 7 pontos, em ambas tarefas, onde 7 

indica a maior sensação de presença e imersão. As pontuações de presença e imersão não 

diferiram quanto ao sexo e não apresentaram correlação significativa com a idade ou 

perfil de uso de tecnologia dos participantes, utilizando a correlação de Spearman. Os 

participantes que precisaram interromper a tarefa SOIVET-Maze por questões de 

tolerabilidade (n=2, 6.25%, pontuação no questionário de cybersickness de 16 e 24 pontos 

cada) foram excluídos da análise de sensação de presença e imersão. 
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4.1.3   Usabilidade – Compreensão das instruções das tarefas e interação com o 

sistema 

 

Todos os participantes foram capazes de compreender as instruções das tarefas e como 

interagir com o ambiente virtual utilizando o controle joystick. A maioria dos 

participantes solicitou uma segunda tentativa para a realizar a tarefa SOIVET-Maze e uma 

segunda rodada da fase de instrução da SOIVET-Route, devido ao viés atencional de 

distração gerado pela novidade do ambiente virtual nunca antes experimentado. Nenhum 

participante solicitou uma segunda tentativa para as fases de evocação imediata e tardia 

da SOIVET-Route. Além disso, o perfil de uso de tecnologia dos participantes, medido 

através do Questionário de Uso e Familiaridade com tecnologia não apresentou 

correlação com o desempenho nas tarefas, utilizando a correlação de Spearman. 

 

4.1.4   Desempenho nas tarefas 

 

       O desempenho dos participantes nas tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route foi 

extraído do sistema, conforme descrito nos itens 3.2.2.1 e 3.2.3.1. Levando em 

consideração que a maioria dos participantes solicitou uma segunda tentativa na tarefa 

SOIVET-Maze e na tarefa SOIVET-Route - devido ao viés atencional ocasionado pela 

novidade da tecnologia - foram selecionados para avaliação os resultados após estas 

segundas tentativas. Para avaliação inicial do desempenho nas tarefas, foram excluídos 

do total de 32 participantes, os dois que não conseguiram concluir a tarefa por graves 

sintomas de cybersickness, totalizando uma amostra de 30 participantes para a análise. 
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            Na tarefa SOIVET-Maze, houve importante variabilidade dos resultados. Dentre 

os 32 pontos de decisão no labirinto, a média de acertos, entre os 30 participantes, foi de 

12,71 (DP 11,79), mediana de 8,0 e IQR 26,0. Quando analisamos a distribuição dos 

resultados em quartis, a média de acertos foi Q1 = 3,75, Q2 = 8, Q3 = 29,25 (Figura 8).  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8. Desempenho dos participantes (n=30) na tarefa SOIVET-Maze 

 

      Além dos dois participantes excluídos dos resultados de desempenho por não terem 

conseguido realizar a tarefa por questões de tolerabilidade, mais outros três participantes 

realizaram a tarefa, porém a interromperam precocemente por este mesmo motivo 

(pontuação acima de 5 no questionário de cybersickness). Ao excluirmos estes 

participantes da análise, encontramos resultados levemente melhores, porém ainda com 

uma grande dispersão: média de acertos (n=27) de 13,89 (DP 11,91), divisão por quartis: 

Q1 = 3, Q2 = 9, Q3 = 30. Ao avaliarmos outros fatores que pudessem ter influenciado a 

variabilidade de desempenho na tarefa SOIVET-Maze, foi possível identificar uma clara 

influência do sexo nos resultados (F(2,24) = 22,519, p<0,001). Os homens apresentaram 

uma média de acertos bem superior à das mulheres, com média de 20,07 (DP 12,25) e 

valor mediano de 25,5 (IQR 23), enquanto que as mulheres tiveram média de 6,38 (DP 

6,75) acertos e valor mediano de 4 (IQR 5) (Figura 9). Não foi encontrada uma influência 
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significativa da idade, nem do perfil de uso de tecnologia no desempenho dos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desempenho dos participantes na tarefa SOIVET-Maze separado por sexo 

       

Outro fator que influenciou esta grande variabilidade de resultados foi a 

complexidade da tarefa de orientação espacial. Foi observado que os participantes que 

declaravam ter dificuldade de orientação na vida real demonstravam maior dificuldade 

para realizar a tarefa SOIVET-Maze, enquanto aqueles que diziam ter um bom senso de 

direção desempenhavam melhor. De fato, o desempenho na tarefa SOIVET-Maze 

correlacionou-se significativamente com a pontuação total e também com muitos dos 

itens da Escala de Orientação de Santa Bárbara (SBSOD) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Correlação de Spearman entre o número de acertos na tarefa SOIVET-Maze e na tarefa 

tradicional MRMT e a pontuação em cada item da escala SBSOD e pontuação total (n=30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** Correlação significativa p< 0,01 

 * Correlação significativa p< 0,05 

       

      Por outro lado, o desempenho dos participantes na tarefa MRMT original em papel e 

caneta não apresentou grande variabilidade. A média de acertos no MRMT em papel 

(n=30) foi 29,57 (DP 3,04), mediana de 31 (IQR 4,0), divisão por quartis: Q1 = 28, Q2 = 

31 e Q3 = 32. A pontuação de acertos no MRMT em papel correlacionou-se 

significativamente com o desempenho na tarefa SOIVET-Maze (r = 0,537, p= 0,002) e 

também foi encontrada uma significativa influência do sexo nos resultados (F(2,27) = 

11,642 p=0,002). É interessante ressaltar que o desempenho dos participantes no MRMT 
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em papel não mostrou correlação significativa com nenhum item da SBSOD nem com a 

pontuação da SBSOD total (r = -0,296, p= 0,119).  

      A tarefa SOIVET-Route não mostrou grande variabilidade de resultados, mostrando-

se uma tarefa fácil para esta populaçao de adultos jovens. A média de acertos na tarefa 

SOIVET-Route imediata foi de 4,93 (DP 0,25), mediana de 5,0 (IQR 0,0) e na tarefa 

SOIVET-Route tardia foi de 4,97 (DP 0,18), mediana de 5,0 (IQR 0,0). A homogeneidade 

do desempenho entre os participantes pode ser verificada na Figura 10. O desempenho 

nestas tarefas não foi diferente entre o sexo masculino e o sexo feminino (Tabela 3) e não 

mostrou correlação com a idade (r = 0,062, p= 0,745 para imediata e r = 0,022, p= 0,910 

para tardia), escolaridade (r = 0,091, p= 0,632 para imediato e r = -0,207, p= 0,272 para 

tardio) ou perfil de uso de tecnologia (r = -0,263, p= 0,160 para imediato e r = -0,290, p= 

0,120 para tardio). Foi encontrada uma forte correlação entre os desempenhos na tarefa 

SOIVET-Route imediata e tardia (r = 0,695, p<0,001). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribuição da pontuação na tarefa SOIVET-Route imediata entre os voluntários do projeto 

piloto 
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Tabela 3. Médias e medianas nas tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route imediata e SOIVET-

Route tardia separadas por sexo e comparação de grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRMT, Money Road Map Test. DP, Desvio Padrão, IQR, Intervalo interquartil. U, Teste de Wilcoxon-

Mann Whitney. **p<0,01. 

 

4.2 Avaliação com idosos 

 

          4.2.1 Fluxograma da coleta de dados 

Foram convidados a participar do estudo 38 idosos para o grupo controle e 24 

idosos para o grupo CCL. A avaliação do rastreio cognitivo com a aplicação dos testes 

tradicionais e a aplicação das tarefas virtuais ocorreram geralmente em dias 

separados, dada a sobrecarga destas avaliações. O intervalo entre esses dias não foi 

superior a duas semanas. A avaliação cognitiva tradicional e o rastreio duraram em 

média uma hora e 30 minutos, enquanto a aplicação das tarefas virtuais durou em 

médias duas horas.  

Ocorreu a mudança de grupo (do grupo controle para o grupo CCL) com três 

participantes, que apresentaram pontuação no ACE-R < 82. Foram excluídos do grupo 

controle seis participantes que não conseguiram realizar as tarefas (dropout) por 

motivo de tolerabilidade (n=4) ou por não concluírem o protocolo por outros motivos, 



 62 
 

 

como perda de contato e mudança de estado (n=2). No grupo CCL, oito participantes 

foram excluídos por motivo de tolerabilidade (n=4) ou outros motivos (n=4), como 

perda de contato e desistência em participar. O número de dropouts no grupo controle 

não diferiu significativamente do grupo CCL (𝜒2 = 1,359 p=0,243). Este fluxo de 

coleta pode ser visualizado na Figura 11. Adicionalmente, três voluntários do grupo 

controle e cinco voluntários do grupo CCL não realizaram avaliação neuropsicológica 

tradicional. 

 

                             Grupo Controle                                                    Grupo CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fluxograma de coleta das tarefas virtuais, com dropouts por grupo. 
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         4.2.2 Características da amostra 

 

      Foram incluídos no grupo controle 29 participantes acima de 60 anos de idade com 

escolaridade mediana de 16 anos (IQR 4,0), sem queixa nem comprovação objetiva de 

comprometimento cognitivo verificada através de pontuação no ACER-R acima dos 

limites normativos de 82 pontos. Foram incluídos no grupo CCL 19 idosos acima de 60 

anos, com escolaridade mediana de 12 anos (IQR 4,0). As características da amostra da 

etapa de avaliação com idosos estão descritas na tabela 4.  

 

Tabela 4. Características da amostra da etapa de avaliação com idosos (n=48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACE-R, Exame cognitivo de Addenbrooke - Revisado. MMSE, Mini Exame do Estado Mental. ICC, 

Índice de Comorbidade de Charlson. DP, Desvio padrão. Comparação entre grupo controle e grupo CCL 

utilizando teste t para amostras independentes ou teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. ¶ Teste do Qui-

quadrado 𝜒2 =0,0016, p= 0,968 

 

      Os grupos controle e CCL não diferiram quanto à idade, escolaridade, proporção de 

homens, perfil de uso de tecnologia e comorbidades. Os grupos diferiram 

significativamente quanto à pontuação no ACE-R e MMSE (Tabela 4). 

. 
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         4.2.3 Correlação com testes neuropsicológicos tradicionais 

      A análise de correlação entre a pontuação na tarefa SOIVET-Maze e os testes 

tradicionais sem separação por grupos (n=40) revelou uma correlação significativa com 

o MRMT, com o teste de Torre de Londres, com o teste das Linhas de Benton e com a 

pontuação total do ACE-R. Não foi encontrada correlação significativa com o teste de 

Blocos de Corsi, ordem direta ou inversa, nem com o Mini Exame do Estado Mental. A 

matriz de correlação entre todos os testes está detalhada na tabela 5. 

Tabela 5. Matriz de correlação entre a tarefa SOIVET-Maze e os testes neuropsicológicos 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRMT, Money Road Map Test. Linhas de Benton, Teste de orientação de linhas de Benton, MMSE, Mini 

Exame do Estado Mental ACE-R, Exame cognitivo de Addenbrooke - Revisado. Correlação de Spearman 

(n=40). ** p< 0,01. *p<0,05 

 

      Adicionalmente, ao separarmos a pontuação no ACE-R em suas subcategorias 1) 

atenção e orientação; 2) memória; 3) Fluência; 4) Linguagem e 5) Visuoespacial, 

encontramos uma correlação significativa entre a pontuação na tarefa SOIVET-Maze e a 

subcategoria memória (r=0.480, p=0.002) e visuoespacial (r= 0.317, p=0.046). O 

desempenho na tarefa SOIVET-Maze não mostrou correlação com a idade (r=0.013, 
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p=0.932), escolaridade (r=0.200, p=0.177) ou perfil de uso de tecnologia (r=0.111, 

p=0.500). 

      A análise de correlação entre a pontuação na tarefa SOIVET-Route e os testes 

tradicionais sem separação por grupos (n=40) revelou uma correlação significativa entre 

a pontuação na SOIVET-Route imediata e a pontuação na SOIVET-Route tardia (r=.511, 

p<0.001), o MRMT (r=.392, p=0.006) e a pontuação total no ACE-R (r=.396, p=0.011). 

A pontuação na tarefa SOIVET-Route tardia não mostrou correlação significativa com 

nenhum teste neuropsicológico tradicional. Ademais, as pontuações obtidas pela rota 

percorrida em ambiente real no quinto andar do Instituto Central do Hospital das Clínicas 

de São Paulo (“Caminho”) tanto imediata quanto tardia não se correlacionaram com 

nenhum teste tradicional. A matriz de correlação entre todos os testes está detalhada na 

tabela 6. 

Tabela 6. Matriz de correlação entre a tarefa SOIVET-Route imediata e tardia, o caminho 

percorrido no mundo real (reprodução imediata e tardia) e os testes neuropsicológicos 

tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIVET-Route I, imediata. SOIVET-Route T, tardia. Caminho HC, rota percorrida no mundo real (I, 

imediata e T, tardia). MRMT, Money Road Map Test. MMSE, Mini Exame do Estado Mental ACE-R, 

Exame cognitivo de Addenbrooke - Revisado. Correlação de Spearman (n=40). ** p< 0,01. *p<0,05. 
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      Ademais, ao investigarmos a correlação da tarefa SOIVET-Route imediata e tardia 

com as subcategorias do ACE-R, encontramos uma correlação significativa entre a 

pontuação SOIVET-Route imediata e a subcategoria memória (r= 0.341, p=0.031) e 

visuoespacial (r=0.319, p=0.045). A pontuação SOIVET-Route tardia se correlacionou 

apenas com a subcategoria memória (r=0.394, p=0.012). As pontuações na rota percorrida 

em ambiente real (“Caminho” imediato e tardio) não se correlacionaram com nenhuma 

subcategoria do ACE-R.  

Na análise de correlação entre idade, escolaridade e perfil de uso de tecnologia, 

identificamos que apenas a escolaridade mostrou correlação tanto com a pontuação 

SOIVET-Route imediata (r=0.442, p=0.002) quanto tardia (r=0.410, p=0.004). O 

desempenho dos participantes nas tarefas virtuais, bem como nos testes 

neuropsicológicos tradicionais pode ser visualizado na tabela 7. 
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Tabela 7. Desempenho dos participantes, separado por grupo (controle e CCL), nas tarefas 

virtuais e nos testes neuropsicológicos tradicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRMT, Money Road Map Test. Caminho (imediato e tardio), reprodução da rota em ambiente real no 

Hospital das Clínicas de São Paulo. Corsi, Teste dos Blocos de Corsi (direto e inverso). Linhas de Benton, 

Teste da Orientação das Linhas de Benton. ACE-R, Exame Cognitivo de Addenbrooke Revisado e suas 

subcategorias. DP, desvio padrão. 

 

         4.2.4 Comparação entre grupos 

      Na análise da comparação entre os grupos houve diferença para a SOIVET-Maze, 

enquanto na tarefa em papel-caneta (MRMT) não foi observada diferença 

estatisticamente significativa. A pontuação na tarefa SOIVET-Maze foi capaz de 

diferenciar significativamente o grupo controle do grupo CCL (U=151,500, p=0.008), 

enquanto a pontuação no MRMT não apresentou diferença estatisticamente significativa 

(U=190,00, p=0,071) (Figura 12). A exclusão dos três participantes incluídos no grupo 

CCL pela pontuação no teste de rastreio do ACE-R abaixo do limiar de corte não 
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modificou a direção dos resultados e a significância da tarefa SOIVET-Maze na 

diferenciação dos grupos se manteve, bem como o resultado não significativo da MRMT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Média de acertos nas tarefas MRMT e SOIVET-Maze por grupo. **p<0.01 

 

      As médias das pontuações nas tarefas SOIVET-Route imediata e tardia, bem como no 

“Caminho” percorrido em ambiente real (reprodução imediata e tardia) também foram 

obtidas para comparação de grupos. A tarefa SOIVET-Route reprodução imediata  e 

tardia foi significamente diferente entre grupos (U=164,50; p=0,009 para SOIVET-Route 

imediata e U=197,00; p=0,044 para SOIVET-Route tardia) (Figura 13). As pontuações 

das reproduções imediata e tardia do caminho percorrido em ambiente real não foram 

capazes de diferenciar os grupos (U=172,50; p=0,917 e U=172,00; p=0,888 

respectivamente) (Tabela 8). A exclusão dos três participantes que passaram do grupo 

controle para o grupo CCL após o teste de rastreio com o ACE-R também não modificou 

a direção dos resultados encontrados. 

 

 

 

 



 69 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Média de acertos nas tarefas SOIVET-Route imediata e tardia, por grupo. **p<0,01 *p<0,05 

 

Tabela 8. Médias e medianas obtidas nas tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route imediata e tardia 

e “Caminho” imediato e tardio e comparação de grupos. 

 

 

 

 

 

 

MRMT, Money Road Map Test. CCL, Grupo com comprometimento cognitivo leve. DP, Desvio padrão. 

IQR, Intervalo interquartil. U, Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. *p<0,05 **p<0,01 

 

         4.2.5 Análise de acurácia (curva ROC) 

      A análise de acurácia utilizou a curva ROC, construída locando-se a taxa de 

verdadeiros positivos (sensibilidade) contra a taxa de falso-positivos (1-especificidade). 

Foram consideradas as pontuações nas tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route imediata 

e SOIVET-Route tardia para identificação do grupo CCL em comparação com o grupo 

controle (Tabela 9). Evidenciou-se acurácia moderada para as tarefas SOIVET-Maze e 

SOIVET-Route imediata para o diagnóstico de CCL (Figura 14). 
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Figura 14. Curvas ROC das tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route imediata e SOIVET-Route tardia 

 

      Os valores de sensibilidade e especificidade foram obtidos através do index J de 

Youden, para o ponto de corte ideal em cada tarefa. Os resultados da análise de 

sensibilidade e especificidade estão detalhados na tabela 9. Em seguida podem ser 

observados os valores de sensibilidade e especificidade para diferentes pontos de corte 

(Tabela 10). A escolha do ponto de corte pode ser realizada considerando-se a priorização 

na capacidade de detecção (sensibilidade) ou na especificidade. 
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Tabela 9. Resultados da análise de sensibilidade e especificidade para as tarefas SOIVET-Maze, 

SOIVET-Route imediata e SOIVET-Route tardia. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dados obtidos através da curva ROC e do índice J de Youden. AUC, área sob a curva. IC, Intervalo 

de confiança de 95%.  

 

Tabela 10. Pontos de corte propostos para as tarefas SOIVET-Maze, SOIVET-Route imediata e 

tardia e os diferentes valores de sensibilidade e especificidade.  

 

 

 

 

 

 

 

SOIVET-Route imed, SOIVET-Route imediata. SOIVET-Route tard, SOIVET-Route tardia. Sens, 

sensibilidade. Espec, especificidade. 
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5. Discussão 

 

 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram em primeiro lugar a 

viabilidade da aplicação das tarefas de realidade virtual imersiva em adultos e também 

em idosos com idade entre 61 e 92 anos, com e sem CCL. Os participantes apresentaram 

diferentes graus de escolaridade, perfis de uso de tecnologia e capacidade cognitiva 

global, o que não interferiu na capacidade de compreender e utilizar o sistema proposto. 

As tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route imediata mostraram correlação com testes 

neuropsicológicos tradicionais e puderam diferenciar o grupo de idosos controle do grupo 

CCL, com acurácia moderada para identificação do grupo CCL.  

Uma etapa importante no desenvolvimento de novas tarefas, em especial quando se 

utiliza uma nova tecnologia, é a avaliação da interação do sistema proposto com os 

usuários, de forma a se obter uma melhor compreensão das características negativas das 

tarefas e maneiras de refiná-las. A capacidade do ambiente virtual imersivo de reproduzir 

percepções sensoriais semelhantes ao mundo real traz vantagens para a avaliação de 

processos cognitivos que, dessa forma, se tornam mais semelhantes aos recrutados no dia-

a-dia (118,119). Entretanto, para obter tal engajamento cognitivo, é importante assegurar 

que os participantes tenham vivenciado uma significativa sensação de presença e imersão.  

Em primeiro lugar, o projeto piloto deste estudo foi capaz de demonstrar que as 

instruções das tarefas e a interação com os ambientes virtuais foram de fácil compreensão.  
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Em segundo lugar, foi demonstrado que as tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route 

produziram uma forte sensação de presença e imersão, cruciais quando se objetiva uma 

tarefa ecológica. 

A tecnologia de realidade virtual imersiva vem aumentando seu campo de atuação em 

diferentes contextos relacionados à saúde do idoso, como na reabilitação postural 

(120,121), treinamento cognitivo (122,123), reabilitação pós isquemia cerebral (124,125) 

e até na educação contra abuso e negligência do idoso (126). Apesar de ainda existir um 

questionamento quanto à aceitação deste grupo frente a novas tecnologias, estudos 

recentes têm demonstrado que mesmo aqueles idosos sem experiência com a tecnologia 

não se mostraram resistentes à sua utilização, inclusive com atitudes positivas após a 

primeira experiência (86,127). Em especial no que tange à aceitação entre idosos com 

CCL ou demência, o estudo de Manera et al. evidenciou que estes demonstraram 

satisfação e interesse pelas tarefas de realidade virtual, com poucos sintomas de 

desconforto do tipo cybersickness (128). Além disso, os participantes relataram 

preferência pelas tarefas virtuais em comparação às tarefas tradicionais em papel e caneta 

utilizadas pelos pesquisadores (128). No estudo do nosso grupo de pesquisa, houve uma 

boa aceitação dos participantes idosos frente à tecnologia imersiva, com boa compreensão 

da usabilidade do sistema. 

Outro aspecto importante foi a tolerabilidade do sistema entre os participantes idosos, 

questão potencialmente limitante para estudos com realidade virtual imersiva. A 

incidência de dropouts por questões de tolerabilidade foi de 11,4% no grupo controle e 

14,8% no grupo CCL, uma incidência baixa em relação às taxas de cybersickness de 30 

a 80% relatadas em outros estudos (129). O projeto piloto havia evidenciado questões 

relevantes de tolerabilidade que precisaram ser aperfeiçoadas antes de se prosseguir para 
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a aplicação do sistema em idosos, visando minimizar o desconforto e a perda de 

participantes no estudo (dropouts). A mudança na forma do deslocamento das tarefas 

após a etapa piloto, tornando-as obrigatoriamente vinculadas ao posicionamento da 

cabeça e a troca de equipamento para o Oculus Rift que possui maior capacidade de 

processamento visual, melhoraram consideravelmente a tolerabilidade do sistema para a 

população alvo, os idosos. Outro ponto importante foi a pré-seleção de participantes sem 

histórico de labirintopatias, que se mostrou relacionada à maior incidência de 

cybersickness na etapa piloto. Estes resultados favoráveis de tolerabilidade poderão servir 

de base para outros estudos de realidade virtual imersiva que venham a recrutar idosos 

como população alvo. 

Um achado relevante da etapa piloto foi a correlação entre o desempenho na tarefa 

SOIVET-Maze e o questionário de auto relato da Escala de Orientação de Santa Bárbara 

(SBSOD). Este foi o primeiro resultado em direção ao entendimento da capacidade desta 

tarefa de avaliar a orientação espacial dos participantes. Conforme defendido por autores 

como Morganti et al. (2016) e Hegarty et al. (2006), a perspectiva survey, ou vista de 

cima num mapa, pouco se assemelha ao processo cognitivo envolvido na orientação de 

um indivíduo no espaço (81,82). Os ambientes virtuais, por outro lado, permitem a 

perspectiva em ampla escala, com a reprodução da consciência corporal do participante, 

mais próxima do funcionamento no mundo real (81,130). Em concordância com esta 

afirmativa, verificou-se também que o desempenho dos participantes adultos no MRMT 

em papel, de fato não se correlacionou com nenhum item da Escala de Orientação de 

Santa Bárbara, nem com sua pontuação total. 

Outro achado consistente com a literatura foi a influência do sexo no desempenho dos 

participantes da etapa piloto. Diversos estudos têm demonstrado que em geral, os homens 
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apresentam melhor desempenho nas tarefas de orientação espacial em comparação às 

mulheres (131–134). Os resultados de desempenho na tarefa SOIVET-Maze em adultos 

jovens claramente demonstram este efeito. É de  se esperar também que a idade influencie 

nestes resultados, uma vez que o envelhecimento notoriamente influencia as habilidades 

espaciais (135). Em concordância com esta tendência descrita, foi possível verificar uma 

média de acertos maior entre os adultos jovens do que entre os idosos cognitivamente 

saudáveis, especialmente na tarefa SOIVET-Maze. A tarefa SOIVET-Route se mostrou 

de fácil realização e um provável efeito teto foi atingido na população adulta jovem, mas 

a média de acertos entre os idosos cognitivamente saudáveis também se mostrou 

levemente inferior à dos adultos jovens nesta tarefa.  

Em avaliação cognitiva, frequentemente há um ou mais testes utilizados amplamente 

que são conhecidos como “padrão-ouro” para a avaliação de determinado domínio 

cognitivo, como a memória, a atenção ou as funções executivas. Entretanto, conforme 

exposto anteriormente, não há até o momento um padrão-ouro para a avaliação da 

orientação espacial, o que dificulta a verificação da validade com base na relação com 

variáveis externas (37). Ademais, os tradicionais testes em “papel e caneta” utilizados 

tradicionalmente para a avaliação da orientação espacial pouco se aproximam da 

investigação direta dos processos cognitivos envolvidos nesta função (82,136). A 

capacidade de se orientar no mundo real exige o engajamento dos processos de orientação 

egocêntrica e alocêntrica e a integração entre eles (81). Ao realizar uma tarefa de 

orientação no papel, por outro lado, é comum que sejam engajados os processos de 

memória visual, atenção e capacidade visuoconstrutiva e, em certo grau, de funções 

executivas (mais especificamente o planejamento). Por esse motivo foram selecionados 

para a validade de construto testes que avaliam esses aspectos individualmente.  A 

correlação da pontuação na tarefa SOIVET-Maze com os testes neuropsicológicos 
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tradicionais demonstraram que esta tarefa apresentou uma correlação fraca, porém 

significativa com a tarefa original em papel e caneta (MRMT), com a capacidade de 

planejamento medida pelo teste da Torre de Londres e com a categoria visuoespacial do 

ACE-R. A tarefa apresentou correlação moderada e significativa com a capacidade de 

visuopercepção e rotação mental medida pelo Teste da orientação das linhas de Benton e 

com a categoria memória do ACE-R. Era esperada uma correlação ao menos moderada 

da pontuação na SOIVET-Maze com as tarefas de visuopercepção e com a tarefa original 

em papel e caneta. De fato, os resultados dos participantes adultos na tarefa SOIVET-

Maze demonstraram uma correlação moderada com a tarefa MRMT, mas entre os 

participantes idosos a correlação se mostrou fraca. Isso indica possivelmente a influência 

de outros fatores no desempenho da SOIVET-Maze nesta população, como por exemplo 

a capacidade cognitiva global. Outro aspecto a ser considerado é a característica mais 

ecológica e próxima da orientação requerida na vida real e na tarefa em RV em 

comparação aos simples testes de papel e caneta. Estes últimos não apresentam a 

complexidade e as múltiplas possibilidades que se revelam no teste ecológico. A 

correlação com o teste das linhas de Benton e a torre de Londres denota a tomada de 

decisão nesta tarefa, uma vez que o sujeito sempre escolhe entre possibilidades: como na 

escolha de determinada linha no teste das linhas de Benton ou no planejamento e tomada 

de atitudes para resultados futuros na torre de Londres. 

No estudo de Morganti (2018), foi encontrada uma correlação moderada entre o 

MRMT em papel e a versão computadorizada não imersiva em 3D desta tarefa em uma 

amostra com participantes de 30 a 80 anos (137). A mesma autora em 2013 utilizou esta 

versão computadorizada com idosos cognitivamente saudáveis e idosos com DA leve. 

Com esta amostra, foi encontrada uma correlação fraca porém significativa da tarefa 

computadorizada em 3D com o MMSE e os Blocos de Corsi, mas não foi descrita uma 
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correlação com o MRMT (56). Diferente dos resultados encontrados no presente estudo, 

Morganti et al. não encontraram correlação do labirinto computadorizado com o teste das 

Linhas de Benton, nem com a Torre de Londres. Uma importante diferença entre as duas 

tarefas virtuais é a não imersão da tarefa de Morganti et al. Outra diferença importante 

foi a forma como o caminho no mapa era fornecido: no estudo de 2013 os participantes 

seguravam o mapa em papel original, fora do ambiente computadorizado e no presente 

estudo, o mapa estava visível dentro do ambiente virtual com a possibilidade de 

acompanhamento da progressão da rota pelo ponto verde.  

Um aspecto interessante foi a correlação da pontuação na SOIVET-Maze com a 

categoria memória do ACE-R, com correlação inclusive superior à categoria 

visuoespacial. Este achado pode ser explicado primeiramente pela inclusão dos 

participantes CCL amnésticos que naturalmente apresentavam pontuação inferior nesta 

categoria em comparação aos idosos cognitivamente saudáveis. Outra possível explicação 

seria a convergência de domínios cognitivos – orientação alocêntrica e memória - 

mediados pela mesma região, o hipocampo. Estudos anteriores demonstraram que 

participantes CCL com comprometimento de memória do tipo hipocampal apresentavam 

desempenho pior em tarefas de orientação alocêntrica comparado aos CCL amnésticos 

não hipocampais (62,138,139). Ademais, tarefas de orientação alocêntrica parecem 

envolver regiões específicas do hipocampo comuns à memória episódica (140), embora 

uma lateralização da cognição espacial à direita e da memória episódica à esquerda seja 

descrita (45). Estudos demonstraram que as memórias topográficas, dependentes do 

hipocampo, representam a relação espacial entre a localização de objetos e permitem o 

reconhecimento de um local mesmo após uma mudança na perspectiva (141–143). O 

hipocampo parece integrar informações espaciais provenientes de outras regiões cerebrais 

(como o córtex parietal e parahipocampal) e recrutar informações da memória episódica 
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na formação de um mapa cognitivo. Esta integração utiliza aspectos espaciais e temporais 

a todo momento durante o processo de navegação: “me lembro de ter virado à direita 

depois de passar pela ponte” (144,145), o que coloca o hipocampo como um node central 

na rede de navegação (45,145). 

A correlação fraca e significativa com o teste da Torre de Londres indica algum grau 

de envolvimento da capacidade de planejamento na tarefa SOIVET-Maze, o que era 

esperado por se tratar de uma tarefa com labirinto. Embora necessário, o planejamento 

não é capaz de determinar o desempenho nesta tarefa como um todo. A tarefa exige 

substancialmente uma capacidade de rotação mental e transposição entre a perspectiva 

alocêntrica para a egocêntrica a cada virada. Este resultado vai ao encontro dos achados 

de Serino et al. (2018), que demonstraram a relação do planejamento com a capacidade 

de orientação alocêntrica, mas não com a capacidade de integração entre a orientação 

egocêntrica e a alocêntrica. O trabalho destes autores diferenciou as etapas de uma tarefa 

de realidade virtual entre o reconhecimento puramente alocêntrico da posição de um 

objeto e este mesmo reconhecimento com a interferência da orientação egocêntrica. Foi 

evidenciado que a etapa alocêntrica esteve relacionada à capacidade de planejamento 

mensurada pelo teste da Torre de Londres, mas não a etapa de integração. Esta última 

teve relação apenas com o teste de Trilhas A e B, defendido pelos autores como medida 

de atenção e multitarefas (146). A tarefa SOIVET-Maze inclui um componente 

importante de orientação alocêntrica e reconhecimento do mapa, assim como a tarefa de 

Serino et al. Por outro lado, há também a influência importante do posicionamento do 

indivíduo a cada virada (orientação egocêntrica). Deste modo, a correlação fraca e 

significativa com o teste da Torre de Londres parece condizer com algum grau de 

planejamento na tarefa, sem entretanto ser capaz de justificar todo o desempenho. 
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 A correlação moderada com o teste de orientação das linhas de Benton indica a maior 

influência do julgamento visuoperceptivo nesta tarefa. Interessante notar que as tarefas 

que envolvem memória operacional visuoespacial e atenção (Blocos de Corsi direto e 

indireto e categoria atenção e orientação do ACE-R) não mostraram correlação com o 

desempenho na SOIVET-Maze. Isto indica possivelmente a pouca influência destes 

domínios cognitivos na realização da tarefa. 

Outro dado importante foi a influência da capacidade cognitiva global (medida através 

da pontuação total do ACE-R). Por se tratar de uma tarefa difícil e que necessita da 

transposição entre dois tipos de orientação a cada virada no mapa, é compreensível que 

quanto melhor a capacidade cognitiva global, melhor o desempenho do participante. O 

estudo de Oliveira et al. encontrou este mesmo resultado: o desempenho numa tarefa 

virtual de avaliação visuoespacial mostrou forte correlação com a capacidade cognitiva 

global, mensurada pela Avaliação Cognitiva de Montreal (MoCA). Os autores também 

demonstraram que o desempenho no teste virtual foi capaz de explicar um terço da 

variabilidade do MoCA. Interessante ressaltar que os autores não encontraram correlação 

da tarefa virtual com nenhum outro teste cognitivo tradicional utilizado. Defenderam, 

portanto, que o processo cognitivo envolvido em tarefas virtuais ecológicas é amplo e 

difícil de isolar pelos testes cognitivos tradicionais (147). 

A transposição entre os dois tipos de orientação, bem como a integração com o 

posicionamento do corpo e o movimento no labirinto podem levar à intepretação de que 

a tarefa SOIVET-Maze se trata de uma dupla-tarefa. A habilidade para realização de 

dupla-tarefas, por sua vez, é sabidamente influenciada pela capacidade cognitiva global 

(148) e pela idade (149) e está comprometida na DA (150). De fato parece ser difícil isolar 

com precisão os domínios cognitivos envolvidos em tarefas virtuais, que são dependentes 
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da capacidade cognitiva global e podem ser defendidos como dupla-tarefas. Por outro 

lado, essa complexidade parece ser uma vantagem, ao menos no que se refere ao estudo 

da cognição espacial (130,151). 

A ausência de influência da idade, escolaridade e perfil de uso de tecnologia é um 

achado importante da tarefa SOIVET-Maze, visto que favorece a sua utilização por 

diferentes populações. A idade e a escolaridade costumam influenciar muitas tarefas de 

avaliação cognitiva (152,153). No estudo de Humphreys et al. mais da metade da 

casuística era de participantes com baixa escolaridade (≤ 7 anos) (152), enquanto no 

estudo de Beaufils et al. a média de escolaridade dos idosos foi de 12 anos (153). Em 

nosso estudo a escolaridade dos participantes variou entre 9 e 18 anos, com uma média 

de 12 e 13 anos de escolaridade em cada grupo, semelhante ao estudo de Beaufils et al.  

Uma tarefa ecológica que identifique um grupo de maior risco de conversão para DA e 

que não seja influenciada por estes fatores é definitivamente uma vantagem. O perfil de 

uso de tecnologia também não mostrou correlação com o desempenho na tarefa SOIVET-

Maze, o que reforça o entendimento de que a habilidade de orientação espacial teve maior 

influência sobre o desempenho e não a familiaridade ou facilidade de uso com a 

tecnologia. 

A tarefa SOIVET-Route demonstrou menor relação com as tarefas cognitivas 

tradicionais. A tarefa SOIVET-Route imediata apresentou correlação fraca porém 

significativa com a tarefa MRMT, com as categorias memória e visuoespacial do ACE-

R e uma correlação moderada com a pontuação SOIVET-Route tardia. Estes resultados 

indicam a relação desta tarefa com alguns dos domínios cognitivos envolvidos na 

orientação espacial, como rotação mental, memória e visuoconstrução, mas não com 

outros domínios como planejamento e visuopercepção. A tarefa SOIVET-Route tardia 
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por sua vez não mostrou correlação com praticamente nenhum domínio cognitivo 

avaliado por outros testes (a não ser a subcategoria memória do ACE-R), o que limita o 

entendimento do construto avaliado por esta tarefa e a utilidade de sua aplicação. Parece 

haver uma influência da memória no desempenho desta etapa da tarefa Route, o que era 

esperado, mas não de outros domínios que compõem a orientação espacial.  Esta 

discrepância entre os resultados imediato e tardio, com favorecimento da SOIVET-Route 

imediata para a avaliação da orientação espacial, apontam para uma provável influência 

da habilidade de aprendizagem de rotas, em detrimento da memória visuoespacial 

pensada inicialmente. De fato, as tarefas de aprendizagem de rotas têm ganhado espaço 

no estudo da orientação espacial e se mostrado sensíveis para identificação do 

envelhecimento patológico (51,71,154). O recurso da criação de uma rota para avaliação 

da orientação espacial já foi utilizado em diferentes estudos tanto de avaliação ecológica 

em ambiente real quanto em ambiente virtual (51,155–157). As tarefas do subitem 

“Caminho” do TCMR, embora utilizem também a memória, necessitam que o paciente 

recrute outras funções cognitivas como a orientação espacial e o reconhecimento de 

marcos topográficos no ambiente. Em uma situação cotidiana, se os locais utilizados 

forem mais afastados e complexos, como um jornaleiro, uma cantina ou um determinado 

prédio, é natural que o esforço cognitivo para um paciente com desorientação espacial 

refazer esse caminho seja maior. Levando isso em consideração, como o TCMR permite 

a adaptação com outros locais que não os 5 propostos dentro da sala de atendimento, 

objetivou-se a adequação da curta sequência de marcos do TCMR para um ambiente 

maior, como o quinto andar do Instituto Central do HCFMUSP. Desta forma, a tarefa 

permitiu a reprodução de processos cognitivos que são engajados quando nos orientamos 

e aprendemos novos caminhos no nosso dia-a-dia.  
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Diversos estudos demonstraram que idosos com CCL apresentavam pior desempenho 

nas tarefas de aprendizagem de rotas em comparação a idosos cognitivamente saudáveis 

(51,63,158,159). O estudo de Benke et al. (2014) evidenciou a relação da tarefa de 

aprendizagem de rotas com tarefas tradicionais de memória episódica verbal, sem a 

influência da idade, escolaridade ou sexo (63). O estudo de Peter et al. (2018), por outro 

lado, não identificou relação entre a tarefa de aprendizagem de rotas e testes de 

capacidade visuoconstrutiva simples como o teste do relógio. Neste mesmo estudo, foi 

descrito que a tarefa de aprendizagem de rotas correlacionou-se apenas com a evocação 

tardia da figura complexa de Rey, tarefa esta que envolve não só memória, mas também 

capacidade visuoconstrutiva de material complexo (51). Adicionalmente, os resultados 

de correlação da tarefa SOIVET-Route (imediata e tardia) demonstraram a influência da 

escolaridade dos participantes no desempenho, mas não da idade, nem da familiaridade 

com a tecnologia. 

De acordo com a hipótese inicial do presente estudo, as tarefas SOIVET-Maze, 

SOIVET-Route imediata e SOIVET-Route tardia foram capazes de diferenciar o grupo 

controle do grupo CCL. Interessante observar que a tarefa original em papel, MRMT, não 

foi capaz dessa diferenciação. Estudos anteriores demonstraram que esta tarefa foi capaz 

de diferenciar pacientes com DA de idosos cognitivamente saudáveis (160,161), mas não 

idosos com CCL de idosos cognitivamente saudáveis (162). Esta última diferenciação, 

entretanto, seria mais útil na prática clínica. Muitos testes de diferentes domínios 

cognitivos são capazes de identificar a demência estabelecida, mas poucos conseguem 

diferenciar grupos de maior risco de conversão (163).  

Os resultados encontrados no presentes estudo favorecem a ideia de que as avaliações 

ecológicas das funções cognitivas são vantajosas para a detecção precoce do declínio 
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cognitivo em fases mais leves (164–166). Particularmente, as avaliações ecológicas da 

orientação espacial (seja em ambiente virtual ou ambiente real) têm-se mostrado úteis na 

diferenciação do envelhecimento normal do patológico (167,168), na detecção de grupos 

CCL de maior risco de conversão (67,72,169) e mesmo na identificação de indivíduos 

clinicamente saudáveis com biomarcadores da patologia da DA (163,168,170). 

Um aspecto importante a se estudar quando são propostas tarefas para identificação de 

um grupo diagnóstico é a análise de acurácia. Os resultados indicaram acurácia moderada 

das tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route imediata para detecção do grupo CCL. A 

tarefa SOIVET-Maze demonstrou maior sensibilidade (73,7%), enquanto a tarefa 

SOIVET-Route tardia maior especificidade (79,3%). Por outro lado, esta última 

apresentou AUC menor que 0,7, o que indica uma acurácia fraca para esta tarefa como 

um todo. Os resultados encontrados neste estudo favorecem a utilização da tarefa 

SOIVET-Maze e SOIVET-Route imediata como parte da avaliação cognitiva de idosos, 

de modo a buscar indícios de um possível envelhecimento patológico. Para isso, 

pontuações abaixo de seis acertos na SOIVET-Maze e quatro acertos na SOIVET-Route 

imediato podem ser considerados como pontos de corte. Pontos de corte abaixo desses 

valores (como cinco acertos na SOIVET-Maze e três acertos na SOIVET-Route) se 

mostraram mais sensíveis na detecção do grupo CCL, porém perderam em especificidade. 

Estes resultados vão ao encontro de um crescente porém ainda pequeno número de 

estudos que investigaram a acurácia de tarefas de orientação espacial para o diagnóstico 

de CCL. O estudo de Tarnanas et al. (2012) por exemplo, diferenciou a sensibilidade e a 

especificidade dos componentes alo e egocêntrico de sua tarefa virtual, ambos 

apresentando sensibilidade acima de 90%, mas com vantagem do componente alocêntrico 

quanto à especificidade(171). No estudo de Howett et al. (2019) foi encontrado que a 

tarefa de orientação espacial virtual aumentava seu poder de acurácia quando a presença 
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de biomarcadores era levada em consideração (169). De uma maneira geral, os estudos 

que utilizaram tarefas de orientação espacial (em sua maioria ecológicas mas também 

algumas não ecológicas) encontraram acurácias moderadas a altas para identificação de 

CCL (172). Embora ainda escassos, esses resultados contribuem para a percepção de que 

a inclusão de tarefas de orientação espacial devem fazer parte da avaliação cognitiva do 

idoso, com grande potencial para identificação de grupos de risco. 

 

        5.1 Limitações  

 

O estudo em questão apresenta algumas limitações, que devem ser consideradas na 

interpretação dos resultados, a saber: 1) Na tarefa SOIVET-Maze, os participantes 

realizaram a tarefa em papel e caneta (MRMT) sempre antes da tarefa virtual. Isso ocorreu 

para facilitar a compreensão dos participantes para a tarefa virtual, de forma que 

pudessem compreender fora do sistema imersivo a exigência de rotação mental requerida 

pelo mapa do MRMT e, consequentemente, na tarefa SOIVET-Maze. Este fluxo de 

realização das tarefas não foi, portanto, randomizado e pode ter exercido influência sobre 

o desempenho na tarefa virtual; 2) embora o diagnóstico de CCL tenha sido estabelecido 

em outro momento, com a utilização de diferentes testes cognitivos e seguindo os critérios 

de Petersen ou Jak & Bondi, não foram utilizados biomarcadores para confirmação da 

patologia da DA. Portanto, apesar do diagnóstico de CCL amnéstico ser indicativo de um 

processo patológico subjacente, a confirmação dos indivíduos com maior risco de 

conversão demandaria acompanhamento; 3) três participantes do grupo CCL foram 

incluídos neste grupo provenientes do grupo controle após o rastreio cognitivo global 

indicar pontuação abaixo do limiar da normalidade. Embora o teste de rastreio não tenha 
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sido utilizado na análise de comparação de grupos, estes participantes podem diferir dos 

outros participantes incluídos no grupo CCL e que foram diagnosticados com outros 

critérios. Por outro lado, a exclusão destes três participantes não modificou a direção dos 

resultados, o que enfraquece o entendimento de que a capacidade cognitiva global destes 

participantes possa ter influenciado na diferença de grupos. 

 

         5.2 Implicações clínicas e considerações para estudos futuros 

 

O uso da tecnologia de realidade virtual para avaliação cognitiva apresenta vantagens, 

como a já mencionada capacidade de reprodução de situações e contextos cognitivos bem 

próximos aos do mundo real. Além disso, a facilidade de aplicação com redução da 

necessidade de pessoal especializado, menor tempo de aplicação, menor interferência 

sociocultural e até mesmo linguística e o maior engajamento dos participantes também 

são vantagens importantes. Algumas considerações e potenciais para melhoria do sistema 

SOIVET podem ser pontuados para etapas futuras e novos estudos. Entre os potenciais 

de melhoria do sistema, podemos destacar: 1) uma etapa de treino do labirinto poderia ser 

padronizada e realizada de forma progressiva, de modo que o participante perceba com 

clareza o que é considerado “acerto” e “erro” pelo sistema e o que lhe é esperado em 

termos de rotação mental: Isso evitaria a necessidade da realização da tarefa MRMT em 

papel antes da tarefa SOIVET-Maze, que foi utilizada com o intuito desta explicação e 

familiarização. Neste sentido, a etapa de treino da SOIVET-Maze permitiria que o 

participante só conclua o treino após acertar uma sequência progressiva e pré-

determinada de viradas e compreender bem a tarefa; 2) o refinamento do ponto que 

identifica a posição e a progressão na tarefa SOIVET-Maze (“ponto verde”): Este foi um 
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aspecto que pareceu confundir alguns participantes e poderia ser melhorado. A facilitação 

da identificação da posição do participante no mapa, permitindo que esta identificação 

aconteça em “tempo real” poderia ser considerada, ao invés de apenas identificar o último 

ponto de virada. A visualização mais intuitiva do caminho já percorrido, diferenciando os 

trechos já percorridos daqueles ainda por vir com um sistema de cores (trechos já 

percorridos em cinza mais claro por exemplo) também poderia facilitar a compreensão 

da tarefa; 3) a divisão do mapa em etapas, como “fases” de um jogo progressivamente 

mais difícil poderia ser considerada como parte de uma gamificação. 

Gamificação (do inglês gamification) é o termo utilizado quando se aplicam elementos 

dos jogos (games) aos contextos não relacionados aos jogos de entretenimento, estudando 

os elementos que fazem dos games tão atrativos para o ser humano e como transportá-los 

para as tarefas comuns do dia a dia A gamificação visa afetar o comportamento e a 

motivação dos usuários por meio de experiências remanescentes utilizadas em jogos e 

tem sido amplamente utilizada no contexto da saúde, melhorando o engajamento dos 

participantes e a adesão aos tratamentos de reabilitação digital (173).  

Na tarefa SOIVET-Maze, ao invés do mapa ser apresentado de forma completa desde 

o início da tarefa, este poderia ser subdividido em etapas (de 5 ou mais pontos de virada 

por exemplo), de modo que o participante possa visualizar trechos menores do caminho 

por vez e possa avançar no mapa conforme conclua satisfatoriamente as etapas anteriores; 

4) a transposição das tarefas em realidade virtual imersiva para um aparelho tablet com 

sensor de rotação poderia ser uma alternativa para aqueles que não conseguem utilizar a 

tecnologia por questões de tolerabilidade. A utilização de um tablet com sensor de rotação 

permitiria manter a forma de locomoção no ambiente vinculada ao movimento do corpo 

e da cabeça (recrutando assim a informação sensorial egocêntrica de posicionamento do 
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corpo em relação ao ambiente). Isto ampliaria a aplicabilidade destas tarefas para 

diferentes contextos e para diferentes participantes, não só pelas questões de 

tolerabilidade mas também pela redução significativa no custo e na complexidade 

operacional do sistema; por fim 5) a utilização do posicionamento da mensagem e do 

livro na tarefa SOIVET-Route como medida de path integration. O processo de 

integração de caminho (ou path integration em inglês) é a capacidade de identificar e 

retornar a um local visitado anteriormente. Este processo é dependente da integração 

contínua de pistas multissensoriais (visual, proprioceptiva e vestibular) que fornecem a 

informação da posição atual e a direção do local anterior (174). A capacidade de 

integração de caminho não é dependente de marcos topográficos (orientação alocêntrica) 

e parece ser mediada pelo córtex entorrinal (175,176). O comprometimento do processo 

de integração de caminhos parece comprometido no CCL e sua avaliação foi capaz de 

diferenciar indivíduos CCL com e sem biomarcadores para DA de forma superior a testes 

neuropsicológicos tradicionais (74,169). A tarefa SOIVET-Route reproduziu os 

componentes da mensagem e do livro presentes no TCMR original mas não os utilizou 

como medida de avaliação. A solicitação para que os participantes apontassem para onde 

foi deixada a mensagem ou o livro em determinado local da rota poderia constituir uma 

avaliação do processo de integração de rotas, adicionalmente à avaliação da reprodução 

imediata do caminho na SOIVET-Route. Por se tratar de uma avaliação promissora da 

cognição espacial de idosos com CCL, o acréscimo de uma etapa de integração de 

caminho poderia se mostrar vantajosa. 

Além das questões operacionais do sistema, outros pontos importantes para novos 

estudos seriam o acompanhamento desses participantes por maior período de tempo, de 

modo a identificar quais destes evoluíram para a patologia estabelecida da DA (ou outras 

patologias) e se o desempenho nas tarefas seria capaz de identificar aqueles que 
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converteram. A utilização de biomarcadores também seria interessante, de modo a 

verificar se as tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route imediata também conseguiriam 

diferenciar aqueles com e sem biomarcadores da DA, como já evidenciado em outros 

estudos. Ademais, a verificação da confiabilidade teste-reteste, intra e interexaminador, 

bem como outras características da validação do sistema proposto também se mostram 

necessárias.  
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6.0 Conclusão 

 

 

      Em conclusão, o sistema de realidade virtual imersiva para avaliação da orientação 

espacial, sistema SOIVET, se mostrou viável para aplicação em adultos e na população 

idosa com diferentes níveis de escolaridade, familiaridade com tecnologia e 

comprometimento cognitivo. Em especial, as tarefas SOIVET-Maze e SOIVET-Route 

imediata demonstraram correlação com testes cognitivos tradicionais que apontam para a 

avaliação da integração alo e egocêntrica e de aprendizagem de rotas respectivamente. 

Estas tarefas foram capazes de diferenciar o grupo de idosos controle do grupo CCL e 

mostraram acurácia moderada na identificação do grupo CCL. Estes resultados apoiam a 

inclusão de tarefas de orientação espacial na avaliação cognitiva de idosos, bem como 

indicam as vantagens de tarefas de realidade virtual na reprodução de processos 

cognitivos complexos. Este estudo abre caminho para que futuras pesquisas possam 

refinar a usabilidade do sistema e ampliar sua utilização, bem como para confirmação de 

aspectos da validação das tarefas. Adicionalmente, a utilização das tarefas propostas 

poderia ser considerada em estudos futuros para a investigação de pacientes com 

biomarcadores da DA e até mesmo em outras patologias em que a avaliação da orientação 

espacial possa contribuir para o seu entendimento. 
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Anexo A 
 

Teste dos Blocos de Corsi: Este teste foi descrito na década de 70a, para investigação da memória 

operacional visuoespacial, ou seja, a capacidade de armazenamento de informações em um curto 

período de tempo. Nesta tarefa, são dispostos nove cubos (blocos) do mesmo tamanho em uma 

tábua de madeira e numerados de 1 a 9 (Figura A1). A numeração dos blocos só é visível para o 

examinador e não para o participante a ser testado. Durante a avaliação, o examinador toca com 

o dedo indicador uma sequência de blocos, numa taxa de um bloco por segundo e, logo em 

seguida, o participante deve apontar os blocos na mesma ordem em que foram apontados pelo 

examinador. A dificuldade é aumentada progressivamente, aumentando-se o número de blocos 

tocados em cada série. A tarefa é interrompida após dois erros consecutivos em uma mesma 

quantidade de blocos e a capacidade de memória operacional visuoespacial (também conhecida 

como span) é determinada pela extensão da maior série repetida corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Teste dos Blocos de Corsi, visão do examinador. 

 

Teste da Torre de Londres: Adaptado de um outro teste, a Torre de Hanoi, o teste da Torre de 

Londres foi descrito na década de 80b como uma forma de avaliação das funções executivas de 

alta ordem, ou seja, da parte mais refinada e complexa do processamento cognitivo. Esta tarefa 

foi desenvolvida para avaliar a capacidade de planejamento através do posicionamento de três 

esferas coloridas em três pinos de comprimentos diferentes (Figura A2). Partindo sempre da 

mesma posição inicial, a cada problema o participante deve mover as esferas para uma 

configuração final no menor número de movimentos. Quatro problemas requerem dois a três 

movimentos, quatro requerem quatro movimentos e quatro requerem cinco movimentos. O grau 

de planejamento exigido aumenta de acordo com o número de movimentos para a resolução de 

cada problema. 
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Figura A2. Exemplos da posição inicial e a configuração final de um problema 

 

Teste da Orientação das Linhas de Benton: Descrito por Arthur Benton em 1978c para detecção 

de pacientes com lesão em hemisfério cerebral direito, comumente envolvido na capacidade de 

percepção viuoespacial. Esta tarefa envolve o julgamento da orientação da direção das linhas, de 

acordo com o ângulo a que correspondem (Figura A3). Com esta tarefa, Benton tinha o objetivo 

de mensurar “da forma mais pura possível” o raciocínio espacial, ou seja, com o mínimo de 

interferência de outros aspectos da cognição (como visuoconstrução ou rotação mental). Durante 

a avaliação, são apresentados aos participantes 30 itens (páginas) contendo um par de linhas em 

diferentes posições na parte superior e uma sequência de linhas numeradas em ângulos de igual 

proporção na parte inferior. O participante deve indicar a qual linha numerada cada linha do par 

apresentado corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Exemplo de um item do Teste de Orientação das Linhas de Benton 
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Apêndice 1 
Exame Cognitivo de Addenbrooke, versão revisada (ACE-R) 
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Apêndice 2 
Escala de Orientação de Santa Bárbara 
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Apêndice 3 
Questionário de Cybersickness 
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Apêndice 4 
Questionário de Desconforto e Rastreio para Cinetose 

 

Questionário de rastreio para desconforto antes da realidade virtual 

 

1. Você está sentindo algum desconforto neste momento?  

            Sim                 Não 

Descreva:________________________________________________________ 

2. Você teve episódios de vômito ou enjôo hoje ou nos últimos dias? 

            Sim                 Não 

3. Você tem histórico de enjôo relacionado a algum meio de trasnporte? 

            Sim                 Não 

Se sim, por favor descreva onde (carro, em barcos, trens, avião) e quando (recentemente vs há 

muito tempo ou na infância):_________________________________________ 

4. Você já sentiu tonturas ou náuseas enquanto assistia a um filme em uma tela grande (e.x. 

cinema)? 

            Sim                 Não 

Descreva:________________________________________________________ 

5. Você sente enjôo ou tontura quando lê em um carro ou ônibus em movimento? 

            Sim                 Não 

6. Você prefere ser o motorista ao invés do passageiro, porque senão você sente tonturas ou 

náuseas? 

           Sim                  Não 
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Apêndice 5 
Questionário de Presença de Witmer & Singer (Perguntas 1 a 5) 
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Apêndice 6 
Questionário de Uso e Familiaridade com Tecnologia 

Nome:_____________________________________   Data:___________________ 

Descreve sua experiência com o uso da tecnologia. Por favor, considere toda a escala ao fazer 

suas respostas, inclusive os níveis intermediários, se aplicáveis. Sinta-se à vontade para 

responder às perguntas independentemente da ordem em que aparecem. Não pule nenhuma 

pergunta. 

1. Com que frequência você utiliza o computador? 

|________|________|________|________|________|________|________| 

MENSALMENTE                             SEMANALMENTE                          DIARIAMENTE 

2. O seu celular é “smartphone” ou “iPhone”? 

  Sim                          Não  

3. O seu celular tem acesso à internet? 

  Sim                          Não  

4. Com que frequência você utiliza a internet do celular? 

|________|________|________|________|________|________|________| 

MENSALMENTE                             SEMANALMENTE                          DIARIAMENTE 

3. Você tem familiaridade com a tecnologia touchscreen? 

  Sim                          Não  

5. Você joga algum jogo no celular ou tablet? 

  Sim                          Não  

6. Com que frequência você joga no celular ou tablet? 

|________|________|________|________|________|________|________| 

MENSALMENTE                             SEMANALMENTE                          DIARIAMENTE 

7. Você joga algum jogo de videogame? 

  Sim                          Não  

8. Com que frequência você joga videogame? 

|________|________|________|________|________|________|________| 

MENSALMENTE                             SEMANALMENTE                          DIARIAMENTE 

9. Você costuma utilizar o GPS ou aplicativos como Google Maps ou Waze? 

|________|________|________|________|________|________|________| 

MENSALMENTE                             SEMANALMENTE                          DIARIAMENTE 

 


