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RESUMO 

 

Lucatelli A. Validação do jogo digital MentalPlus® como teste neuropsicológico 

para avaliação de disfunção cognitiva pós-operatória [tese]. São Paulo: Faculdade 

de medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

Introdução: Disfunção cognitiva é evento adverso frequente no período pós-

operatório, especialmente em pacientes idosos. Os testes neuropsicológicos 

habitualmente utilizados para o diagnóstico de disfunção cognitiva pós-operatória 

são de aplicação demorada e com sensibilidade e especificidade variáveis, 

dificultando o uso rotineiro. A dificuldade de aplicação da bateria de testes 

cognitivos perioperatórios diminui a viabilidade da adoção de medidas para aumento 

da reserva cognitiva pré-operatória e de métodos para prevenção, diagnóstico e 

reabilitação dos casos de disfunção cognitiva pós operatória, sendo desejável a 

procura por métodos diagnósticos complementares. Os jogos digitais tem potencial 

efeito neuromodulador e tem sido utilizados como alternativa para o tratamento 

psicoterapêutico e para a reabilitação das habilidades cognitivas. Entretanto, o uso 

destes jogos para avaliação da integridade das funções neuropsicológicas 

perioperatórias ainda é insipiente. Hipotetizou-se que um jogo digital 

especificamente criado e de fácil aplicação prática possa contribuir para o 

diagnóstico da disfunção cognitiva pós operatória. Tal jogo avalia os domínios 

cognitivos memória ( de curto e longo prazo), atenção ( seletiva e alternada), e 

função executiva ( controle inibitório) além de visuopercepção. Objetivo: Este 

estudo tem como objetivo a utilização  de um jogo digital específico (MentalPlus®) 

para avaliação de disfunção cognitiva pós-operatória em pacientes submetidos a 

cirurgia sob anestesia. Métodos: Foram avaliados 60 sujeitos que realizaram cirurgia 

eletiva no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo com faixa etária entre 20 e 80 anos, alfabetizados, de ambos os sexos. Foram 

controladas as variáveis idade, sexo e escolaridade. Todos realizara avaliações nos 

períodos pré e pós-operatório. Todos avaliados por meio  do jogo digital 

MentalPlus®. Foram realizadas análises de confiabilidade e validade do instrumento 

com o intuito de disponibilizar meios para avaliação cognitiva de domínio público, 



 

 

 

 

de maneira lúdica e prática, com consequente benefício para a população. 

Resultados: O jogo digital MentalPlus mostrou-se ser uma possível alternativa de 

ferramenta de avaliação das principais funções cognitivas em um contexto de 

avaliação pré-pós intervenção cirúrgica com aplicação de anestesia, observou-se 

diminuição do escore em todas as funções cognitivas avaliadas pelo jogo, como 

esperado após tal cenário no caso dos 60 sujeitos de pesquisa avaliados, com exceção 

da visuopercepção na população como um todo. Conclusão: O jogo digital 

MentalPlus mostrou-se uma possível opção válida de instrumento de avaliação de 

déficit cognitivo pós operatório dada observação de sua sensibilidade e consistência 

de resultados apresentados. 

Descritores: Jogos experimentais; Disfunção cognitiva; Avaliação cognitiva; 

Neuropsicologia; Testes neuropsicológicos; Anestesia. 

Registro no Trial.gov Número: ClinicalTrials.gov: NCT02551952 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Lucatelli A. Validation of the MentalPlus® digital game as a neuropsychological 

test for postoperative cognitive impairment assessment [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Introduction: Cognitive dysfunction is a frequent adverse event in the postoperative 

period, especially in elderly patients. The neuropsychological tests commonly used 

for the diagnosis of postoperative cognitive dysfunction are time consuming and 

varying in sensitivity and specificity, making routine use difficult. The difficulty of 

applying the battery of perioperative cognitive tests decreases the feasibility of 

adopting measures to increase preoperative cognitive reserve and methods for 

prevention, diagnosis and rehabilitation of postoperative cogitive dysfunction cases, 

and the search for complementary diagnostic methods is desirable. Digital games 

have a potential neuromodulatory effect and have been used as an alternative for 

psychotherapeutic treatment and cognitive skills rehabilitation. However, the use of 

these games to assess the integrity of perioperative neuropsychological functions is 

still incipient. It has been hypothesized that a specifically created and easily applied 

digital game may contribute to the diagnosis of postoperative cognitive dysfunction. 

Such game evaluates the cognitive domains memory (short and long term), attention 

(selective and alternate), and executive function (inhibitory control) as well as 

visuoperception. Objective: This study aims to use a specific digital game 

(MentalPlus®) to evaluate postoperative cognitive dysfunction in patients 

undergoing surgery under anesthesia. Methods: We evaluated 60 subjects who 

underwent elective surgery at the University of São Paulo School of Medicine 

Hospital das Clínicas, aged between 20 and 80 years, literate, of both sexes. The 

variables age, sex and education were controlled. All had pre and postoperative 

evaluations. All evaluated using the MentalPlus® digital game. Reliability and 

validity analyzes of the instrument were performed in order to provide means for 

cognitive evaluation in the public domain, in a playful and practical way, with 

consequent benefit to the population. Results: The MentalPlus digital game has 

proved to be a possible alternative tool for assessing the main cognitive functions i.n 

the context of pre-postoperative anesthetic intervention assessment, a decrease in the 



 

 

 

 

score of all cognitive functions assessed by the game was observed, as expected after 

such scenario in the case of the 60 research subjects evaluated, except for 

visuoperception in the population in general. Conclusion: The MentalPlus digital 

game proved to be a possible valid option of postoperative cognitive impairment 

assessment tool given the observation of its sensitivity and consistency of results 

presented. 

 

Descriptors: Experimental Games; Cognitive dysfunction; Cognitive assessment; 

Neuropsychology; Neuropsychological tests; Anesthesia. 

 

Registered at Trial.gov Number: ClinicalTrials.gov: NCT 02551952 
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   Desde os anos 1950 é de conhecimento da comunidade médica, com maior foco 

entre os anestesistas, que alguns sujeitos retornam das cirurgias com certo 

comprometimento cognitivo até então não presente . Alguns pacientes relatavam não 

sentirem-se os mesmos após submetidos a diversos tipos de cirurgia.(1, 2)  

    Estas reclamações clínicas incentivaram a pesquisa acerca dos fatores 

causadores de tais mudanças, durante os anos 80 e 90 múltiplos estudos utilizaram 

testes neuropsicológicos para avaliação cognitiva após cirurgia cardíaca.(3) O 

conjunto de tais trabalhos demonstrou de maneira consistente a presença de um 

possível DCPO entre os pacientes idosos em períodos de 7 dias a até 3 meses. (4-6) 

   A etiologia desta é multifatorial e alvo de intensa pesquisa afim de obter não só 

melhor compreensão e consequente prevenção caso possível, como também dirimir 

os efeitos que podem ter na qualidade de vida do paciente, seja diminuindo o 

intervalo de tempo para retomar suas atividades diárias ou sua vida laboral. (7, 8) 

Aqueles que buscaram avaliar a disfunção cognitiva pós operatória (DCPO) têm 

diferentes pontos de vista quanto ao fatores determinantes desta, porém são unanimes 

quanto a influência da idade na ocorrência desta disfunção específica.(9) 

   Pacientes com DCPO podem não perceber que sua cognição mudou e ainda é 

incerta qual a extensão do impacto da mudança gerada pela disfunção nas atividades 

diárias dos indivíduos. (1) 

   Quanto aos pontos divergentes pode-se mencionar o peso de fatores ambientais, 

educacionais ou mesmo emocionais como preditores de um provável diagnostico 

positivo de DCPO. Tal divergência pode ser explicada pela pluralidade de testes 

utilizados, além da quantidade dos mesmos. Problemas metodológicos dificultariam 

pesquisas futuras sobre esta disfunção.(10) 

   A busca por um método consistente(11), podendo ser seguido e utilizando como 

protocolo padronizado – com aplicação de testes considerados adequadamente 
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sensíveis para detectar mudanças sutis na capacidade cognitiva dos sujeitos, 

característica que distingue o DCPO de disfunções similares como o delirium levou a 

um estudo multicêntrico conhecido como International Study Postoperative 

Cognitive Disorder (ISPOCD) (5) com 1218 pacientes de quatro hospitais 

localizados na Inglaterra e Dinamarca, tal estudo concluiu que 25,8% dos paciente 

idosos apresentaram DCPO pós operatório em um período de coleta de até 7 dias e 

9,9% ainda o apresentavam após 3 meses.  

   Mesmo esta bateria utilizada, no entanto, era composta por testes que não foram 

desenvolvidos para uma população de sujeitos internados e submetidos a 

procedimentos cirúrgicos, ao mesmo tempo em que demandava uma hora 

aproximadamente para aplicação completa, o que acrescenta mais um fator a ser 

levado em consideração quando do diagnóstico; qual seja o cansaço do sujeito, 

especialmente após a cirurgia; ou o possível aumento de ansiedade daquele que está 

em um período estressante pré dia da cirurgia.(12) 

   A utilização de jogos digitais como possível alternativa de avaliação e 

reabilitação neuropsicológica ainda é inicial, com utilização de jogos comerciais para 

tal, como é o caso do jogo Super-Mario da produtora Nintendo.(13, 14)  

   A comunidade científica se beneficiaria sobremaneira com jogos desenvolvidos 

com objetivo de avaliação cognitiva dos sujeitos em pesquisas cientificas, com 

atenção a elementos chave em um teste como maior intuitividade para completar a 

tarefa, menor demanda de tempo para conclusão da avaliação e viabilidade de maior 

padronização na aplicação da bateria de testes, outro problema encontrado nos 

estudos realizados. 

   Hipotetizou-se que o jogo digital MentalPlus, desenvolvido como uma possível 

alternativa de teste neuropsicológico, possa mostrar-se uma ferramenta eficaz de 

avaliação cognitiva relacionada ao déficit cognitivo pós operatório.(15) 
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   O objetivo deste estudo é validar o jogo digital MentalPlus® como teste 

neuropsicológico para avaliação de disfunção cognitiva pós operatória a partir dos 

resultados do instrumento. Em seus domínios: 

• Função Memória ( curto e longo prazo) 
• Função Atenção (seletiva e alternada) 
• Função Executiva ( controle inibitório e busca de estratégia) 
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3.1 Funções Cognitivas 
 

3.1.1 Memória 

 

   Função cognitiva que contempla a capacidade de retenção de informações 

previamente adquiridas, o tempo de retenção pode variar assim como a natureza da 

informação armazenada. Esta capacidade permite, em teoria, que o sujeito possa 

utilizar experiências prévias nas resoluções de problemas e tomada de decisão.(16) 

 

3.1.1.1 Memoria de curto prazo ou imediata  

   Refere-se a memoria armazenada e evocada imediatamente ou após breve 

período, também utilizada quando se exerce alguma atividade ou trabalho que 

demandam uma serie de memorizações de procedimentos ou ações a serem 

realizadas em determinada ordem.(9) 

 

3.1.1.2 Memória de longo prazo 

 

   Diz respeito a memoria relacionada a ações ou atividades, enquanto memoria 

semântica está ligada a conceitos abstratos como por exemplo o conceito que uma 

palavra de determinada língua carrega ou alguma abstração como uma formula 

matemática.(9) 

 

3.1.2 Atenção 

 

   Função que diz respeito a capacidade de manter-se concentrado em uma dada 

atividade ou estimulo, podendo ser focada em um determinado estimulo.(9) 
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3.1.2.1 Atenção Alternada 

 

   Diz respeito  à capacidade do sujeito de se alternar seu foco atencional entre um 

estímulo e outro na execução de uma tarefa, o sujeito pode por exemplo prestar 

atenção em uma placa de transito e dividir essa atenção prestada também ao veiculo 

a sua frente para evitar colisão. 

 

3.1.2.2 Atenção Dividida 

 

   Trata-se da divisão da atenção do sujeito entre duas diferentes atividades, como 

por exemplo anotar informações dadas por alguém com quem se está conversando ao 

telefone.(17)  

 

3.1.3 Função Executiva 

 

   Esta relaciona-se com a capacidade de resolução de problemas do sujeito, sendo 

o lobo pré frontal o principal responsável pelo processamento das informações 

recebidas pelas demais funções, as utiliza para elaborar uma estratégia de ações 

ordenadas afim de resolver um determinado problema, como exemplo temos a 

compra de mantimentos para a casa, o sujeito precisa programar-se para evocar a 

memoria do mercado mais próximo ou conveniente, qual meio de transporte ira 

utilizar, o tempo que demandará tal transporte ida e volta de sua residência e lembrar 

quais itens estão em falta.(16, 18) 

 

3.1.3.1 Controle Inibitório  

 

   Trata-se da habilidade para inibir ou controlar respostas impulsivas, esta 

habilidade cognitiva  está ligada a nossas funções executivas e contribui para a 

antecipação, o planejamento, o estabelecimento de objetivos, estratégia e busca de 

tomada de decisão.(16, 17) 
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3.2 Disfunção cognitiva pós-operatória 
 

   Rasmussen, em 1998, definiu o déficit cognitivo pós operatório como uma 

deterioração do funcionamento intelectual que se apresenta através de 

comprometimentos em funções cognitivas como memoria, atenção, função executiva 

ou de linguagem.(19-21) 

   Apesar de não constar nos manuais médicos ou psicológicos, o DCPO deve ser 

considerado como uma desordem neurocognitiva leve, com sintomas que passam 

despercebidos até mesmo pelos próprios pacientes pós cirúrgicos, e por isso necessita 

da aplicação de testes neuropsicológicos para elaboração de um diagnostico 

preciso.(19, 22, 23) 

   O comprometimento cognitivo pode ocorrer com sintomas de difícil registro, 

em cirurgias não-cardíacas há ainda maior dificuldade de detecção devido à 

necessidade de testes sensíveis para tal, mesmo quando pacientes reportam alguma 

mudança cognitiva dificilmente são considerados tais sintomas como dignos da 

atenção necessária.(20, 24) 

   Na literatura há uma grande diferença entre metodologias aplicadas para 

diagnóstico e prognóstico desta disfunção, discrepâncias são comuns dada a grande 

variedade de diferentes baterias de testes aplicadas, intervalo entre sessões de 

avaliação, conclusões a serem analisadas, como a analise estatística deve ser 

conduzida e como déficit neuropsicológicos e sua relação com o DCPO são 

delimitados.(1, 19, 23, 25) 

   Além destes pontos, também evidenciaram-se possíveis dificuldades com testes, 

protocolo anestésico, follow-up, tempo pós cirúrgicos transcorrido até a segunda 

aplicação de bateria e sensibilidade dos testes.(26)  

   A DCPO em idosos pode ser o resultado não de uma nova condição, mas sim de 

piora em um quadro que já apresentava algum comprometimento de base, mas ainda 

imperceptível mesmo para determinados testes neuropsi.(23, 27) 

   O paciente que apresenta DCPO tem maior possibilidade de apresentar 

dificuldades em sua recuperação. A falta de detecção precoce desta condição leva à 
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reabilitação tardia, como consequências temos maior tempo de permanência no 

hospital e consequente retorno a suas atividades laborais. 

   Em hospitais que trabalham sempre em seu limite de capacidade como é o caso 

do Hospital das Clínicas e tantos outros mundialmente, períodos mais longos de 

ocupação de leitos e da equipe de profissionais compromete toda a cadeia de atenção 

a população(28), não somente no Brasil vivemos tal realidade de demanda muito 

acima da capacidade do sistema de saúde, em países com grande investimento em 

ciência e tecnologia e chamados de primeiro munto como por exemplo os Estados 

Unidos também há enormes dificuldades para atendimento da população. 

   Sem a realização de uma avaliação cognitiva adequada, além de toda 

problemática levantada, outros fatores como protocolo anestésico ou mesmo alguma 

cirurgia especifica pode ser erroneamente eleito como causador de todo imbrolio, 

Johnson et al. também chamam a atenção para os perigos óbvios de sujeitos fora de 

suas plenas capacidades cognitivas ser exporem a situações potencialmente perigosas 

como dirigir um veiculo, carregar pesos ou realizar atividades com qualquer tipo de 

material perigoso.(28, 29) 

   Apesar de apresentar menor incidência tanto após 7 dias (19% contra 26%, com 

p=0,0064) como após 3 meses ( 6% contra 10% com p=0,026)(28) a DCPO também 

acomete pacientes abaixo dos 60 anos, considerados de meia-idade, em sua maioria 

ainda exercendo atividade profissional.  
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3.3 Jogos digitais 
 

Jogos digitais tem potencial efeito neuromodulador e de reabilitação, estudos da 

década de 80 demonstraram os efeitos positivos na velocidade de processamento  de  

idosos, houve melhora quando comparado a um grupo controle, vale lembrar que 

neste período ainda não existiam jogos 3D, dada a limitação tecnológica da 

época.(30-33) 

Também há estudos sobre jogos em celulares e tablets e suas potencialidades, a 

interação com os jogos ocorre de maneira diferente quando se acrescenta o fator do 

toque, nestes dispositivos não mais utilizam-se controles, mas sim toca-se 

diretamente na tela, no ponto onde se sabe que obterá a resposta correta ou reação 

correta do personagem.(34) 

Ademais, diferentemente dos testes tradicionais, aos quais o paciente precisa se 

adaptar, os jogos digitais mostram-se como uma forma de adaptação da tecnologia ao 

paciente, tornando a testagem ou reabilitação do paciente um processo mais intuitivo 

para o mesmo. (35, 36) 

Isso se dá também pela possibilidade de reabilitação através de novas dinâmicas 

de interação com diferentes estímulos já conhecidos, como por exemplo dirigir 

veículos em situações atípicas, realizar tarefas cotidianas em ambientes desafiadores, 

a possiblidade da criação de uma realidade digital auxilia na aprendizagem e 

reabilitação.(37-39) 

Múltiplos estudos focados no uso de vídeo games para reabilitação, treinos de 

melhora de atenção, visuopecepção entre outras funções cognitivas.(40-43) 
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4.1 Projeto de Pesquisa 
 

   O estudo foi submetido à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Possui registro no Clinicaltrials.gov sob registro NCT02551952. A coleta 

de dados foi realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Todos os sujeitos de pesquisa receberam uma explicação 

escrita e oral detalhada do estudo ao qual foram convidados a participar. Os 

resultados do jogo foram analisados em colaboração com os da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo.  

  Este estudo está registrado na Plataforma Brasil como um dos braços do projeto 

principal intitulado  Jogo digital MentalPlus® para avaliação das funções cognitivas: 

análise de conteúdo, consistência interna, validade convergente e validação clínica 

do teste diagnóstico”com número de registro CAAE: 49463315.5.1001.0068 e 

aprovação Ética do CEP/CONEP em 24/06/2019,Número do Parecer 2.493.506 

documentos comprobatórios no anexo III.  

 

4.2 Casuística  
A coleta de dados realizou-se entre setembro de 2018 e outubro de 2019. 

112 pacientes foram incluídos no estudo, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, e jogaram o MentalPlus antes da cirurgia. Destes, 52 pacientes foram 

excluídos devido à recusa em jogar novamente o jogo pós cirurgicamente ou 

cancelamento da cirurgia.  

O estudo refere-se a 60 pacientes avaliados pré e pós cirurgicamente. Os 

participantes de pesquisa foram selecionados entre os pacientes candidatos a 

cirurgias eletivas não cardíacas no IC do Hospital das Clínicas da FMUSP. Estes 

pacientes foram avaliados nos períodos pré e pós operatório. Uma equipe de 

estagiários treinados auxiliou na coleta de dados, que ocorreu nos quartos onde os 

pacientes eram internados, a coleta ocorreu com pacientes candidatos para cirurgias 

das clínicas de Urologia, Gastroenterologia, Ginecologia e da Cabeça e Pescoço.  

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4.3 Critérios de seleção de pacientes 
 

Critérios de inclusão: Pacientes candidatos a cirurgias eletivas não cardíacas 

no Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP com idade entre 20 e 80 

anos. 

 

Critérios de exclusão: Apresentar incapacidade para o uso do instrumento 

MentalPlus®; limitação para a mobilidade dos membros superiores; presença de 

retardo mental significativo que comprometa o entendimento das instruções para o 

uso do MentalPlus®; rebaixamento significativo da acuidade visual sem uso de 

lentes corretivas e pacientes surdos devido aos estímulos auditivos presentes em 

algumas fases do jogo. 
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4.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Após definição da indicação cirúrgica, e avaliação dos critérios de 

inclusão e exclusão, os pacientes foram convidados a participar da pesquisa. Após 

esclarecimentos em relação aos objetivos gerais do estudo, o paciente (ou seu 

responsável legal) assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em 

duas vias, uma destinada ao prontuário do paciente da pesquisa e a outra entregue ao 

sujeito de pesquisa (Apêndice II).  

 

4.5 Sobre o instrumento a ser validado 
 

MentalPlus® é um jogo digital desenvolvido para avaliar e estimular as funções 

neuropsicológicas , patenteado e registrado na Fundação Biblioteca Nacional de acordo 

com a Lei nº 9.610/98, sob direito autoral nº 663.707.  Este jogo digital identifica os 

déficits neuropsicológicos nas funções - Atenção / Memória / Executiva. A tarefa 

consiste de atividades para a função executiva no que tange ao planejamento, busca de 

estratégia, flexibilidade do pensamento e controle inibitório, atenção, resistência ao 

estímulo distrator, controle dos impulsos, sustentação da atenção e memória. A tarefa 

despende 25 minutos de seu início ao término, cumprindo todas as etapas do jogo em 

suas dificuldades. O MentalPlus® possui 12 versões com temas lúdicos diferentes, 

criadas especificamente para dirimir o efeito de aprendizado. Já tendo sido realizado um 

estudo com 163 pacientes saudáveis voluntários.(44)  

 

4.5.1 Gamificação de teste para avaliação e reabilitação da função cognitiva 

 

MentalPlus® foi construído para ser um teste para avaliação da função 

cognitiva em forma de jogo digital. O jogo digital MentalPlus® foi desenvolvido 

usando o Game Engine, Unity 3D, permitindo suporte para renderizar arquivos 

tridimensionais e bidimensionais. A ilustração foi criada por imagens vetoriais para 

edição e arquivos em sequência de imagens em formato.png. A linguagem de 
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programação utilizada foi C Sharp (C #) para a criação de lógica, funcionamento, 

verificação e registo de dados e criação de logs do jogo. Esta linguagem gera 

arquivos em (.csv)  

4.5.2 Componentes do MentalPlus® 

 

MentalPlus® foi criado em um modelo-personagem semelhante aos desenhos 

animados infantis.  

O jogo é composto por: 

1. Telas de pré-aplicação: são aqueles nos quais inserem-se os dados 
sociodemográficos do paciente e do aplicador/pesquisador. 

2. Tela de escolha de temas, com12 diferentes, utilizados para dirimir o 
efeito de aprendizado. 

3. Cada fase do jogo corresponde a avaliação de uma ou mais funções 
cognitivas, onde se apresenta um modelo auto explicativo da tarefa que 
deve ser cumprida pelo jogador posteriormente (instruções), um 
tutorial.  

4. Estas fases  avaliam as funções memoria, executiva e atenção 
5. Para o relatório são criados cinco arquivos de log. Esses arquivos serão 

no formato csv. (Commaseparatedvalues). O objetivo desses arquivos 
de log é gerar um relatório com o desempenho do jogador. Este 
relatório gera 1 arquivo único da sessão de jogo e 1 arquivo 
complementar com vários jogos (várias sessões) para acompanhar o 
progresso do paciente. 

6. O jogo possui 4 línguas para a interface, Português,Inglês, Tailandês e 
Japonês que serão escolhidas na tela inicial. Outras línguas serão 
posteriormente inseridas. 

 

4.5.2.1 Telas Pré-Aplicação 

 

Por se tratar de um jogo digital proposto para ser um instrumento de avaliação 

das funções cognitivas, MentalPlus® tem uma tela inicial para a inserção dos dados 

sócio demográficos dos jogadores. 

A tela inicial oferece um cadastro do sujeito (Fig. 1), que é registrado em um 

banco de dados para posterior análise, Composto por nome, data de nascimento, 

sexo, nível educacional, estado civil e renda familiar.  
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Figura 1 –Cadastro do aplicador. 

 
Figura 2 – Tela Inicial. 
 

 
Figura 3 – Cadastro do Paciente. 
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O botão “Jogar” só é habilitado para o jogador iniciar a tarefa após o completo 

preenchimento do banco de dados. 

 

4.5.2.2 Temas do jogo 

O Jogo possui Doze temas podem ser escolhidos para o jogo (A opção pelo 

tema não altera o jogo em sua dificuldade e estrutura mantendo-se o gameplay). A 

finalidade da mudança temática adapta-se à necessidade do aplicador.  

 
Figura 4 – Versões do Jogo. 
 
   Depois da escolha de tema, o botão jogar estará habilitado para o início do jogo. 

(Fig.7) 

 
Figura 5 – Tela para jogar. 
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4.5.2.3 Memória de longo prazo : Memorização 

 

 
Figura 6 – Teste Memória Longo Prazo. 

 

A primeira função a ser avaliada é a memória de Longo-Prazo. Esta tela é a 

única que não apresenta um tutorial prévio, há em seu lugar a exibição de uma tela 

com instruções para que observe atentamente a todas as figuras e memorize-as. 

 Quinze figuras aleatórias (com os temas de cada jogo) ficam expostas na tela 

do tablet ou celular por 2 minutos. O paciente deve observar e memorizar as figuras 

e recordar a maior quantidade destas figuras ao final de 25 minutos. Estas figuras 

serão expostas na última fase do jogo. 

 

4.5.2.4 Memória de longo prazo: Evocação da memória tardia 

 

Ao final do jogo (25 minutos), será apresentada uma tela com um conjunto de 

25 objetos. O jogador tem como objetivo selecionar os objetos memorizados 

pertencentes a primeira tela apresentada no início do jogo. 
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Figura 7 – Evocação de Memória longo prazo. 

 

4.5.2.5 Função Executiva : Controle Inibitório 

 

O objetivo desta fase é clicar no botão abaixo da figura à ser memorizada 

quando uma figura semelhante aparecer na tela.(Fig.11) 

Esta etapa é composta por seis fases. Em cada fase, uma figura é escolhida 

aleatoriamente pela programação do jogo. A figura escolhida deve ser clicada pelo 

jogador. O número de figuras corretas em cada uma dessas seis fases é fixo, porém a 

ordem em que ocorrerão as fases será aleatória, evitando assim o aprendizado do 

jogador.  

Elementos corretos por fase: 

 

Fase 1 - 2 figuras corretas. 

Fase 2 - 3 figuras corretas. 

Fase 3 - 5 figuras corretas. 

Fase 4 - 6 figuras corretas. 

Fase 5 - 8 figuras corretas. 

Fase 6 - 9 figuras corretas. 

Os objetos de concentração são estáticos na tela (posição fixa na parte superior 

da tela). O cenário andará dando a impressão de movimento (paralaxe). As fases são 

iniciadas sequencialmente sem notificação prévia para o jogador. Contém sete 
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figuras diferentes (estímulos visuais) relacionadas aos temas com duas cores distintas 

e perceptíveis mesmo para portadores de daltonismo, totalizando doze elementos. 

Caso o jogador acerte, o botão ficará com a borda verde e será emitido um som 

notificando o acerto(Fig.12). Caso erre, o botão ficará com a borda vermelha e será 

emitido um som notificando o erro.(Fig.15) 

 
Figura 8 – Tutorial. 

 

 
Figura 9 – Tutorial resposta correta. 
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Figura 10 – Teste Controle Inibitório. 

 

 
Figura 11 – Resposta errada da fase do controle inibitório. 

 

4.5.2.6 Função Atenção: Atenção Seletiva e Busca Visual (Sacádico) 

 

Na primeira etapa as figuras dentro dos botões, localizados na parte inferior da 

tela, ficarão fixas. A ordem das figuras para cada jogada será aleatória, evitando o 

efeito aprendizado por parte do jogador. 

A tela terá um deslocamento da esquerda para a direita como o movimento 

para leitura ocidental (sacádico), são 15 elementos corretos para esta fase 

proporcionando uma adaptação do jogador ao teste e a tarefa correspondente.  
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DESLOCAMENTO DO BALÃO 

 

 
Figura 12 – Teste atenção seletiva e busca visual. 

 
Figura 13 – Resposta correta atenção seletiva 
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Figura 14 – Resposta atenção seletiva 

 

 
Figura 15 – Resposta incorreta atenção seletiva 

 

4.5.2.7 Função Atenção: Atenção Alternada e Busca Visual (Contra-Sacádico) 

 

Nesta etapa , a tela terá um deslocamento da direita para a esquerda como 

movimento de leitura oriental (contra sacádico). Esta etapa do jogo exige maior 

concentração e coordenação visuomotora do jogador. 
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DESLOCAMENTO DO BALÃO 

 

 

 
Figura 16 – Inicio movimento contra sacádico. 

 

 

 
Figura 17 – Resposta etapa contra sacádico. 

 

A segunda etapa manterá o mesmo padrão da primeira, porém a ordem dos 

botões mudará aleatoriamente a cada clique. Quando o jogador clicar o botão será 

alterado randomicamente. 
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Figura 18 – Ordem inicial das figuras 

 

Após clique de qualquer botão: 

 

 
Figura 19– Mudança na ordem das figuras. 
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4.5.2.8 Função Memória: Memoria de trabalho e de curto prazo 

 

Na terceira etapa o jogador terá 10 segundos para memorizar as figuras dentro 

dos botões até que estas desapareçam por completo da tela.  

 

Exemplo: 

  

 
Figura 20 – Memorização de curto prazo das figuras se apagando. 

 

 
Figura 21 – Botões memorizados, figuras apagadas totalmente. 
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Figura 22 – Resposta por evocação mnemônica.  

 
Figura 23 – Resposta correta evocação. 

 
Figura 24 – Resposta correta. 
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Figura 25– Resposta incorreta memoria de curto prazo. 

 

 
Figura 26 – Fruta incorreta. 

 
Figura 27 – Erro de resposta. 
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4.5.2.9 Função Executiva: Resistencia a um elemento distrator e controle dos 

impulsos. 

 

Existe um elemento de distração com trajetória e o deslocamento aleatórios, 

que aparece sempre nas mesmas fases porém em momentos e lateralidade 

indeterminados (da esquerda para a direita ou direita para esquerda). 

 
Figura 28 – Destaque do elementor distrator, controle inibitório. 

 

4.5.2.10 Memória de curto prazo, atenção alternada e busca visual 

 

Nesta fase a figura que surgir por último na tela deve ser tocada. Essa etapa é 

composta por três tentativas. Caso o jogador erre e clique em uma figura que já 

estava presente anteriormente, o jogo será reiniciado. (Fig. 29 a 42) 
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Figura 29 – Busca Visual. 

 

 
Figura 30 – Primeiro estímulo. 

 
Figura 31 – Resposta correta. 
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Figura 32 – Continuação. 
 

 
Figura 33 – Resposta. 

 
Figura 34 – Resposta correta. 
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Figura 35 – Correto. 

 
Figura 36 – Resposta. 

 
Figura 37 – Resposta. 
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Figura 38 – Correto. 
 

 
Figura 39 – Quarto novo estímulo. 

 
Figura 40 – Resposta. 
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Figura 41 – Resposta incorreta. 

 
Figura 42 – Reinício. 
 

4.6 Análise estatística 
 

   A análise estatística foi feita com a linguagem R, versão 3.6.1, apresentando as 

saídas gráficas e análise estatística estendida baseada no método gráfico de Bland-

Altman, que está em desenvolvimento por um grupo de pesquisadores da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. 

   Este método foi desenvolvido dada a identificação da necessidade de 

quantificar análises observadas a partir do método gráfico de Bland-Altman 

elaborado em 1986(45) e passa pelo realização de 3 testes. Primeiramente o de 

acurácia, que compara as médias estruturais das variáveis em questão. O segundo 
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mede a correlação entre as variâncias estruturais das variáveis e o terceiro mede a 

concordância destas.  

   Considerando que o presente estudo visa realizar uma comparação pré-pós 

intervenção (a anestesia). Os gráficos de caixa com bigodes (box-plot) mostram a 

distribuição dos escores. As médias, desvios-padrão e tamanho amostral n 

observados na amostra estão na tabela 1 . Para comparação das condições pré e pós 

cirurgia em relação às funções cognitivas, a análise estatística foi feita também com 

um modelo linear geral (GLM) utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics 25, 

considerando-se o nível de significância de 0,05, controlado pelas variáveis sexo, 

idade, tempo de coleta dos dados após a cirurgia e o escore pré cirúrgico como linha 

de base. 
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5.1 População estudada 
Os dados referentes ao sexo, às médias e desvios-padrão de idade, peso, 

altura e índice de massa corpórea dos pacientes encontram-se na tabela 1; e os dados 

individuais, no quadro I  do apêndice.  

 
Tabela 1. Caracterização dos pacientes  

  
N 60 

Sexo M=24   F=36 

Idade (anos) 57,00±13,53 

Peso (kg) 82,50±23,49 

Altura (m) 1,65±0,10 

IMC (kg/m2) 27,98±8,20 

M- sexo masculino      F- sexo feminino 
 

   Os resultados apresentados referem-se aos pacientes avaliados em todas as fases 

do estudo, para comparação dos escores pré-pós anestesia. Para os valores de Peso, 

Altura e IMC o N é de 40 devido a missing data por falta de acesso aos prontuários 

eletrônicos de 20 pacientes.     

  

5 RESULTADOS 
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5.2 Comparação pré-pós cirúrgica 
 

   Para os valores das fases que avaliam o controle inibitório da função executiva 

pode-se observar os valores de mediana pré em 25 acertos e pós 19. O primeiro 

quartil (Q1) corresponde a 22 acertos e o terceiro (Q3) a 28 pré cirurgicamente. Já no 

pós cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 12 e 23 respectivamente.(Fig.43) 

Figura 43 - Boxplots com número de acertos do controle inibitório na função executiva (FECIA), 

comparação pré e pós cirúrgica.  
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        Para o número de acertos nas fases que avaliam a função atenção alternada 

(ATATOTAL) tem-se os valores de mediana pré em 24 acertos e pós 20. O primeiro 

quartil (Q1) corresponde a 22 acertos e o terceiro (Q3) a 26,25 pré cirurgicamente. Já 

no pós cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 17 e 24 respectivamente.(Fig.44) 

Figura 44 - Boxplots com número de acertos da função atenção alternada (ATATOTAL), comparação 

pré e pós cirúrgica. 
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        Para o número de acertos nas fases que avaliam a visuopercepção (VISUOP) 

pode-se observar os valores de mediana pré e pós em 28 acertos. O primeiro quartil 

(Q1) corresponde a 21 acertos e o terceiro (Q3) a 37 pré cirurgicamente. Já no pós 

cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 24 e 36,25 respectivamente.(Fig.45)  
 

Figura 45 - Boxplots com número de acertos da função visuopercepção (VISUOP), comparação pré e 

pós cirúrgica. 
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        Para o número de acertos nas fases que avaliam a função atenção seletiva 

(ATSTOTAL) pode-se observar os valores de mediana pré em 26 e pós em 18,5 

acertos. O primeiro quartil (Q1) corresponde a 25 acertos e o terceiro (Q3) a 28 pré 

cirurgicamente. Já no pós cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 14,75 e 21 

respectivamente. (Fig. 46) 

Figura 46 - Boxplots com número de acertos da função atenção seletiva (ATSTOTAL), comparação 

pré e pós cirúrgica. 
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   Temos então o  número de acertos na fase avaliativa da memória de longo 

prazo, pode-se observar os valores de mediana pré em 9 e pós com 6 acertos. O 

primeiro quartil (Q1) corresponde a 7 acertos e o terceiro (Q3) a 10 pré 

cirurgicamente. Já no pós cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 4 e 8 

respectivamente.(Fig.47)  

Figura 47 - Boxplots com número de acertos da função memória de longo prazo (MLPA), comparação 

pré e pós cirúrgica. 
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   Para os valores da fase avaliativa da memória de curto prazo (MCPTOTAL) 

observam-se  os valores de mediana pré em 9 e pós com 6 acertos. O primeiro quartil 

(Q1) corresponde a 6 acertos e o terceiro (Q3) a 10 pré cirurgicamente. Já no pós 

cirúrgicos os valores de Q1 e Q3 são 3 e 7 respectivamente.(Fig.48) 

Figura 48 - Boxplots com número de acertos da função memória de longo prazo (MCPTOTAL), 

comparação pré e pós cirúrgica. 
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   Pode-se observar que todas as funções avaliadas são significantes entre elas, 

demonstrando provável consistência do instrumento. (Tabela 2) 
 
Tabela 2 - Valores para teste MentalPlus®  entre os participantes nos momentos pré e pós-operatório. 

 Pré Pós Valor p 
FECIA 24,57±3,77 17,78±5,49 0,042 

ATATOTAL 23,47±3,88 20,40±4,57 <0,001 

VISUOP 30,07±13,44 31,20±10,79 <0,001 

ATSTOTAL 25,67±3,08 18,07±4,45 0,009 

MCPTOTAL 7,92±2,35 4,87±2,24 <0,001 

MLPA 8,43±2,35 6,15±2,36 <0,001 

 

   Para o controle inibitório tem-se uma queda de 72,36% no número de acertos 

com p=0,042; a mais acentuada dentre todas as funções. Em contrapartida observa-se 

uma leve melhora nos acertos da fase avaliativa da função visuoespacial (3,75% 

maior com p<0,001), entretanto, com grande desvio padrão, demonstrando uma 

ampla gama de valores de acertos. Outro contraste que podemos notar se dá com a 

atenção seletiva, com os menores desvios padrão e uma diminuição de 70% nos 

escores, ou seja, restrita gama de valores de acerto juntamente com um aparente 

acentuado comprometimento cognitivo desta função. 
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5.3 Comparação testes físicos com MentalPlus 
 

   As tabelas 3 a 26 mostram p-valor, medianas e mín-máx para comparação dos 

momentos pré e pós cirúrgicos dos testes físicos padrão ouro segundo a literatura (5, 

25, 46), que constam no anexo IV e do jogo MentalPlus,.  

   Os valores p apresentados são do teste de acurácia do Bland-Altman estendido, 

o que pode ser considerado equivalente a um teste t pareado que leva em conta a 

linha de base dada da situação pré cirúrgica mas não tem o controle de outras 

covariáveis usadas no GLM. 

   Seguem-se então as tabelas comparativas entre valores de escores de testes 

físicos e a fase correspondente do jogo digital, afim de avaliar se há variação similar 

tanto no momento pré como no pós cirúrgico. 

 
         Tabela 3.Valores Testes Físicos e MentalPlus pré-cirurgicos.  

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

BVMTR 11 [12-12] 0,47 

BVMTTOTAL 36[42-50] <0,001 

STROOPA 28,5[36-95] 0,26 

STROOPB 33[40-131] 0,37 

STROOPC 61[82-171] 0,28 

VLTTOTAL 17[20-24] <0,001 

VLTA4 9[11-14] <0,001 

TMTA 56[87-153] 0,22 

TMTB 125,5[198-549] 0,26 

VLTTOTAL 17[20-24] <0,001 

FECIA 25[28-30] <0,001 

ATATOTAL 24[25-30] <0,001 

VISUOP 28[37-94] 0,56 

ATSTOTAL 26[28-30] <0,001 

MCPTOTAL 8[10-13] <0,001 

MLPA 9[10-13] <0,001 
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          Temos para as fases de avaliação de memória de longo prazo do jogo a 

comparação com os testes Brief Visual Memory Test Recall (BVMTR), 

correspondente a evocação das figuras desenhadas e a evocação aos 30 minutos no 

Verbal Learning Test (VLT4), os dados estão presentes nas tabelas 4 e 5 para o 

momento pré cirúrgico. (47, 48) 

 
 Tabela 4.Comparação testes memória longo prazo. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

VLTA4 9[11-14] <0,001 

MLPA 9[10-13] <0,001 

   
 Tabela 5.Comparação testes memória longo prazo. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

BVMTR 11 [12-12] 0,47 

MLPA 9[10-13] <0,001 

  

         E 6 e 7 para o pós. Ambos VLTA4 e MLPA apresentaram valores iguais de 

escore pré e pós cirúrgico, ambos tiveram uma queda de 33% talvez esta variação 

idêntica aparentemente sinaliza uma correlação entre ambos os testes. Entretanto o 

mesmo não ocorre com o teste BVMTR que apresentou melhora de escore, apesar de 

pequena, de somente um acerto, ainda sim na contramão do esperado. Tal diferença 

provavelmente se dá ao fato de o BVMT ser um teste de memorização de figuras, 

estímulos visuais como no jogo, a função visuoperceptiva está relacionada com esta 

memorização, e por isso parecer ter ocorrido um estimulo de ambas. (47, 48) 
 Tabela 6.Comparação testes memória longo prazo pós cirúrgicos. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

VLTA4 6[8-14] <0,001 

MLPA 6[8-12] <0,001 

 
 Tabela 7.Comparação testes memória longo prazo pós cirúrgicos. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

BVMTR 12[12-12] 0,47 

MLPA 6[8-12] <0,001 
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   Já as fases de avaliação de memória de curto prazo do jogo tem seus escores 

comparados com os testes Brief Visual Memory Test Recall (BVMTR), 

correspondente a evocação das figuras desenhadas e as 3 tentativas de evocação das 

palavras lidas da lista do VLT (máximo de 15 acertos, correspondente ao total de 

palavras), os dados estão presentes nas tabelas 8 e 9 para o momento pré cirúrgico. 

(47, 48) 

 
 Tabela 8.Comparação testes memória curto prazo. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

VLTTOTAL 17[20-24] <0,001 

MCPTOTAL 8[10-13] <0,001 

  
 Tabela 9.Comparação testes memória curto prazo.  

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

BVMTTOTAL 36[42-50] <0,001 

MCPTOTAL 8[10-13] <0,001 

  

   E 10 e 11 para o pós. Podemos observar que no jogo houve acentuada 

diminuição do score (50% de 8 para 4 de mediana), no caso do teste VLT houve 

queda de aproximadamente 30% e no BVMT aproximadamente 25%.  

 
     Tabela 10.Comparação testes memória curto prazo pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

VLTTOTAL 11,5[15-24] <0,001 

MCPTOTAL 4[7-11] <0,001 

 
    Tabela 11.Comparação testes memória curto prazo pós cirúrgico 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

BVMTTOTAL 27,5[34-48] <0,001 

MCPTOTAL 4[7-11] <0,001 

  



 Resultados 51 

 

 

 

   As fases de atenção  seletiva tem seus escores comparados com os testes Trail 

Making Test versão A (TMTA) e a primeira prancha do teste STROOP, os dados 

estão presentes nas tabelas 12 e 13 para o momento pré cirúrgico. 

 
 Tabela 12.Comparação testes atenção seletiva. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

TMTA 56[87-153] 0,22 

ATSTOTAL 26[28-30] <0,001 

  
 Tabela 13.Comparação testes atenção seletiva. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

STROOPA 28,5[36-95] 0,26 

ATSTOTAL 26[28-30] <0,001 

 

         E 14 e 15 para o pós. Houve dissonância quanto aos resultados, enquanto pouco 

variou-se o número de acertos dos testes físicos, no caso do jogo apresentou-se 

grande queda, de 26 para 14. 
   Tabela 15.Comparação testes atenção seletiva pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

TMTA 54[80-142] 0,22 

ATSTOTAL 14,75[18-21] <0,001 

 
    Tabela 14.Comparação testes atenção seletiva pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

STROOPA 28[37-90] 0,26 

ATSTOTAL 14,75[18-21] <0,001 
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   As fases de visuopercepção tem seus escores comparados com os testes Trail 

Making Test versão A e B (TMTA) e a primeira e segunda pranchas do teste 

STROOP, os dados estão presentes nas tabelas 16 a 18 para o momento pré 

cirúrgico. 

 
 Tabela 16.Comparação testes visuopercepção. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

TMTA 56[87-153] 0,22 

VISUOP 28[37-94] 0,56 

 
 Tabela 17.Comparação testes visuopercepção.  

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

STROOPA 28,5[36-95] 0,26 

VISUOP 28[37-94] 0,56 

   
 Tabela 18.Comparação testes visuopercepção. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

STROOPB 33[40-131] 0,37 

VISUOP 28[37-94] 0,56 

  

 E 19 a 21 no pós. Em ambos os casos, nos testes físicos e 

MentalPlus, manteve-se os valores próximos, com pouca variação de acertos, no caso 

do jogo não houve alteração média, no caso dos três testes físicos a alteração 

apresentada foi de um acerto a mais no caso do STROOPB. 

 
  

  Tabela 19.Comparação testes visuopercepção pós cirúrgico. 
 Mediana 

Pós 
Valor 

p 
TMTA 54[80-142] 0,22 

VISUOP 28[36-68] 0,56 
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 Tabela 20.Comparação testes visuopercepção pós cirurgico. 
 Mediana 

Pós 
Valor 

p 
STROOPA 28[37-90] 0,26 

VISUOP 28[36-68] 0,56 

 

  
 Tabela 21.Comparação testes visuopercepção pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

STROOPB 32[41-97] 0,37 

VISUOP 28[36-68] 0,56 

 

 

As fases de atenção alternada tem seus escores comparados com os testes Trail 

Making Test versão B (TMTA), os dados estão presentes nas tabelas 22 para o 

momento pré cirúrgico e na 23 para o pós. 

  
 Tabela 22.Comparação testes atenção alternada. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

TMTB 125,5[198-549] 0,26 

ATATOTAL 24[25-30] <0,001 

 
    Tabela 23.Comparação testes atenção alternada pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

TMTB 130,5[196-595] 0,26 

ATATOTAL 20[24-30] <0,001 
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   Finalmente para as fases de controle inibitório da função executiva tem seus 

escores comparados com a terceira prancha do teste STROOP, os dados estão 

presentes nas tabelas 24 para o momento pré cirúrgico e na 25 para o pós. Neste caso 

os resultados foram dissonantes, enquanto que  no teste físico houve melhora de 

desempenho, no jogo houve uma considerável piora. 

 
 Tabela 24.Comparação testes função executiva controle inibitório. 

 Mediana 
Pré [Min-Max] 

Valor 
p 

STROOPC 61[82-171] 0,28 

FECIA 25[28-30] <0,001 

  
  Tabela 25.Comparação testes função executiva controle inibitório pós cirúrgico. 

 Mediana 
Pós 

Valor 
p 

STROOPC 67[90-167] 0,28 

FECIA 18,5[23-29] <0,001 

 

No caso dos testes BVMTR, STROOPA, STROOPB, STROOPC, TMTA, TMTB E 

VISUOP  rejeitou-se a hipótese nula de que as médias estruturais das condições pré e 

pós cirúrgicas são iguais. 
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   Para efeito de diagnóstico de provável presença de DCPO, consideraremos 

aqueles que obtiveram escore abaixo da mediana, levando em conta a pluralidade da 

população, em termos de idade, tempo de anestesia e demais variáveis inclusas neste 

estudo há uma grande limitação quanto a quão preciso é este diagnóstico.(24, 46)  

   Por se tratar de um instrumento novo, que ainda demanda uma extensa trajetória 

de estudos nos mais diversos cenários- tanto em termos de faixas de idade, 

populações específicas, contextos socioeconômicos e de instrução educacional- para 

que se possa arriscar-se a tirar qualquer conclusão sobre o mesmo.  

   Também por representar uma nova forma de avaliar cognitivamente um 

paciente, com dinâmica e peculiaridades especificas, como por exemplo as 

diferenças entre marcas de celulares e tablets, que podem compreender desde o 

tamanho da tela, ou seja, do estimulo visual apresentado, como também a 

sensibilidade ao toque. 

   Ademais todas as inúmeras variáveis que podem influenciar nos resultados 

destas avaliações, desde ansiedade pré cirurgia, ainda mais tratando-se do Hospital 

das Clínicas, que atende a uma população muitas vezes vulnerável 

socioeconomicamente e que aguarda meses pela oportunidade de ser submetido a 

uma cirurgia muitas vezes em caráter de urgência. 

   Além do posto, levando-se em consideração o grau de dificuldade em detectar 

as sutis alterações cognitivas que caracterizam o DCPO, mesmo ao longo de décadas 

de estudos nesta busca, com ainda inúmeros estudos em curso para delinear com 

mais precisão, ou melhor, menor grau de dúvida, o que caracteriza um sujeito com 

DCPO típico digamos. 

   Acrescentam-se ainda mais variáveis como diferentes protocolos anestésicos, 

com diferentes níveis de sedação, também momento do dia, já se pode levantar toda 

uma frente de pesquisa se considerarmos que cada individuo possui um metabolismo 
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diferente, um relógio biológico interno que pode favorecer ou não o desempenho do 

sujeito pós cirurgicamente caso a cirurgia seja realizada pela manhã ou à tarde.(27)  

   Em termos estatísticos o número de pacientes que compõe este estudo também 

dificulta qualquer afirmação contundente, então é prudente que se faça mais 

perguntas do que as que iniciaram este estudo, dadas todas as limitações do estudo 

descritas. 

   Entretanto justamente por todos estes motivos é que também se evidencia a 

importância deste estudo, para contribuir com mais uma linha de pesquisa dentro das 

novas ferramentas de avaliação cognitiva, digitais, que crescem em número porém 

utilizando-se de jogos comerciais em sua maioria e não desenvolvidos pensando 

especificamente no contexto de pesquisa nos ambientes hospitalar e clínico, por isso 

o destaque para as potencialidades deste instrumento, desenvolvido por cientistas 

para cientistas. 

   Cada contexto colocado aqui corresponde a mais um braço de pesquisa em 

potencial, já que quanto mais estudos com variáveis diferentes presentes, mais rico se 

tornam os dados do projeto como um todo, que possibilitará ajustes, aprimoramentos 

e maior debate acerca destes dois temas dentro do contexto da avaliação cognitiva, 

gerando possivelmente maior consciência futura de todo o corpo de profissionais da 

saúde acerca da importância de diagnósticos precoces e mesmo o aumento da 

sensibilidade quanto a sinais de potenciais fragilidade quanto a uma baixa  reserva 

cognitiva do paciente, que pode ocorrer devido a idade, pouco estudo formal, 

estímulos sociais ou até mesmo por estar inserido em um ambiente pobre de 

estimuladores para que se busque exercitar cada domínio cognitivo, evocar registros 

mnemônicos, elaborar estratégias para resolução de novos problemas, busca por 

novas atividades que estimulem o cérebro. 

   Obviamente os custos da aplicação de uma bateria neuropsicológica adequada 

acabam por ser um impedimento para a adoção desta medida preventiva em um 

contexto de politicas publicas, daí mais um motivo para que, com estudos contínuos 

onde se obtenha consistente evidencia dos custos do cidadão com déficit cognitivo e 

os malefícios para, inclusive, a economia, pela necessidade de em alguns casos o 

pagamento de seguro-desemprego por conta de um período maior do que o espero de 

retorno ao trabalho. 
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   Os resultados revelam que em quase todas as fases de avaliação houve queda 

significativa dos escores, com exceção da Visuopercepção (3,75% maior com 

p<0,001), talvez pelo fato de o jogo em si ser um grande estimulador e reabilitador 

visual, todas as atividades que compreendem o jogo envolver estímulos visuais, 

busca visual, coordenação de ações pela necessidade de responder a determinada 

ordem dada visualmente.  

   A função atencional é tida como a base para as demais(49), pois é através do 

foco atencional que adquirimos informações, registramos as mesmas e elaboramos 

estratégias para resolução de problemas através da do córtex pré frontal e vemos uma 

diminuição das medianas em ambas as subfunções avaliadas com o jogo, queda de 

24 para 20 acertos (16% menor) no caso da atenção alternada, na atenção seletiva é 

ainda pior, de 26 cai para 18,5 de mediana, mais de 28% menor o valor, o que indica 

uma possível predominância da ocorrência de DCPO nesta amostra analisada. 

   O mesmo pode ser dito para a função de memória, no entanto é necessário 

investigar mais a fundo se as variações correspondem aos domínios cognitivos 

propostos, através da comparação com testes físicos percebe-se a variação em ambos 

os casos, entretanto são necessários estudos para verificar equivalência de resultados. 

Apesar de menor diminuição, a memória de curto prazo em  ambos os testes físicos e 

no jogo apresentou queda, talvez mais acentuada no caso do MentalPlus por conta de 

maior sensibilidade do instrumento.(50) 

   Para o controle inibitório tem-se uma queda de 72,36% no número de acertos 

com p=0,042; a mais acentuada dentre todas as funções.  

   Outro contraste que podemos notar se dá com a atenção seletiva, com os 

menores desvios padrão e uma diminuição de 70% nos escores, ou seja, restrita gama 

de valores de acerto juntamente com um aparente acentuado comprometimento 

cognitivo desta função. 

   Temos um número de acertos na fase avaliativa da memória de longo prazo 

(MLPA) dados que chamam a atenção. Trata-se da fase ou tarefa no jogo com a qual 

os sujeitos de pesquisa mais tiveram dificuldades. Os escores de memória foram os 

mais baixos, além de também apresentarem uma diminuição considerável 
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comparando-se pré e pós cirurgicamente, porém confirmando o registrado em 

literatura como sendo o domínio cognitivo que mais é afetado no DCPO (25, 51).   

   Estes resultados demonstram como o MentalPlus se mostra um teste com boa 

sensibilidade, talvez melhor que a dos testes físicos tipicamente utilizados, apesar de 

algumas fases apresentarem resultados dissoantes dos físicos (nos casos dos testes 

 que medem atenção seletiva e controle inibitório da função executiva) , e mesmo 

nestes não há conclusão possível pois podem ser resultado de desvios com o jogo ou 

sensibilidade distinta entre teste físico e o jogo. Quando são dissonantes há suspeita 

se medem o mesmo domínio cognitivo ou domínios distintos, por este motivo 

estudos futuros com foco nesta problemática são necessários. 

   Outro fator limitante é o tempo de resposta não padronizada dos pacientes no 

período pós operatório, além da não distinção de sexo, dois elementos importantes e 

que merecem maiores estudos. 

   Em sua maioria estes são consonantes, o jogo funciona como um bom teste de 

screening, com a facilidade de menor tempo de aplicação, intuitividade para resposta 

das fases e resultados imediatos após conclusão da aplicação. 

   Podemos afirmar então que jogo e jogos físicos são interligados, como se dá 

esta ainda necessita de maior esclarecimento em estudos futuros. 
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    Conclui-se então que o MentalPlus é capaz de detectar mudanças cognitvas 

nos sujeitos após anestesia. São necessários mais estudos para avaliar se 

correspondem exatamente às funções delimitadas, porém, parece possui a 

sensibilidade necessária para detecção de perda cognitiva, contribuindo 

sobremaneira para o estudo e talvez melhor compreensão do Déficit Cognitivo pós-

Operatório. 

    São consonantes em todos os testes com exceção dos que avaliam atenção 

seletiva e controle inibitório da função executiva. 
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APÊNDICES 
 

I- Dados Individuais 
O quadro seguinte apresenta os valores individuais de cada paciente 

participante do estudo. 
 

Quadro I. Dados demográficos individuais dos pacientes 

 Idade 

(anos) 

Sexo Peso 

(kg) 

Altura 

(m) 

IMC 

(kg/m2) 

 

 

1 42 Feminino 58,10 1,48 26,52  

2 42 Masculino 70,00 1,74 23,12  

3 71 Masculino ------- ------- -------  

4 40 Masculino ------- ------- -------  

5 33 Feminino 71,60 1,63 26,94  

6 66 Feminino ------- ------- -------  

7 45 Feminino ------- ------- -------  

8 73 Masculino 82,00 1,82 24,75  

9 83 Masculino ------- ------- -------  

10 50 Masculino 123,00 1,79 38,38  

11 46 Masculino 67,70 1,77 21,60  

12 33 Feminino 84,90 1,58 34,00  

13 34 Feminino ------- ------- -------  

14 40 Feminino 135,70 1,70 46,95  

15 46 Feminino 75,90 1,65 27,87  

16 46 Feminino 90,10 1,59 35,24  

17 59 Feminino ------- ------- -------  

18 64 Masculino ------- ------- -------  

19 57 Feminino 90,00 ------- -------  

20 65 Masculino ------- ------- -------  

21 52 Feminino 75,00 1,69 26,25  

22 36 Masculino ------- ------- -------  

23 56 Masculino 52,90 1,60 20,66  

24 58 Masculino 53,40 1,74 17,63  

25 70 Masculino ------- ------- -------  

26 49 Masculino ------- ------- -------  

27 39 Feminino ------- ------- -------  

28 72 Feminino 145,35 1,70 50,29  
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29 46 Feminino 90 1,75 29,38  

30 43 Feminino 63,2 1,53 26,99  

31 69 Feminino 73,6 1,65 27,03  

32 32 Feminino 123,25 1,62 46,96  

33 45 Masculino 73,20 1,76 23,63  

34 44 Feminino ------- ------- -------  

35 70 Feminino ------- ------- -------  

36 70 Feminino 114,95 1,57 46,63  

37 74 Feminino ------- ------- -------  

38 66 Feminino 68,50 1,55 28,51  

39 59 Feminino 47,70 1,50 21,20  

40 59 Feminino 83,00 1,54 34,99  

41 71 Feminino 88,50 1,53 37,80  

42 54 Feminino ------- ------- -------  

43 62 Feminino ------- ------- -------  

44 41 Feminino 85,00 1,59 33,62  

45 65 Feminino 63,05 1,54 26,58  

46 60 Feminino 93,00 1,63 35,00  

47 71 Masculino 88,00 1,75 28,73  

48 62 Masculino ------- ------- -------  

49 73 Masculino 66,70 1,70 23,07  

50 67 Masculino 86,00 1,75 28,08  

51 63 Masculino 74,00 1,63 27,85  

52 63 Masculino ------- ------- -------  

53 48 Feminino 98,00 1,80 30,24  

54 37 Feminino 35,10 1,50 15,60  

55 38 Feminino 85,00 1,78 26,82  

56 31 Feminino 60,60 ------ -------  

57 43 Masculino 98,00 1,85 28,63  

58 65 Masculino ------- ------- -------  

59 34 Feminino ------- ------- -------  

60 57 Masculino 95,00 1,74 31,37  

Conclusão 
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II- Termo de Consentimento  
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III- Aprovação do projeto de pesquisa 
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IV- Testes Físicos 
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