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RESUMO NA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma neuronopatia de curso 

progressivo, caracterizada pela morte dos neurônios motores superiores e inferiores. 

Devido a rápida progressão da doença e ao aparecimento dos sintomas de incapacidade 

funcional os indivíduos com ELA buscam uma forma alternativa de comunicação e 

interação. Com isso, o desenvolvimento tecnológico utilizando programas de realidade 

virtual com ajuda de dispositivos de interação pode viabilizar mais função e auxiliar 

indivíduos com ELA a obter autonomia, independência, melhor qualidade de vida e 

inclusão. Objetivo: Identificar qual dispositivo de interação virtual é melhor para 

propiciar desempenho e funcionalidade em uma tarefa de realidade virtual para 

indivíduos com ELA. Método: Participaram do estudo 30 indivíduos que formaram o 

grupo ELA e 30 indivíduos com desenvolvimento típico que formaram o grupo controle, 

com idade entre 44 a 74 anos, pareados por idade e sexo. A tarefa utilizada, foi um jogo 

no computador, que consiste em estourar o maior número de bolhas possíveis durante 30 

segundos. Os indivíduos foram separados em 3 grupos, cada qual utilizando uma interface 

diferente (Kinect, Leap Motion Controller ou Touchscreen) na fase de aquisição e 

retenção da tarefa. Após essas fases, foi realizada a fase de transferência com a troca de 

dispositivos e assim todos os grupos tiveram contato com todas as interfaces. Para análise 

estatística utilizou-se o número de bolhas alcançadas para cada participante, durante as 

fases de aquisição, retenção e transferências. Resultados: Todos os participantes, tanto 

do grupo ELA como do grupo controle, apresentaram melhor performance motora na 

utilização do dispositivo Touchscreen, porém o grupo ELA apresentou desempenho 

inferior com a prática de todos os dispositivos. A prática com o dispositivo Touchscreen 

não permitiu a transferência para os dispositivos Leap Motion Controller e Kinect, isso 

significa que a prática com dispositivo de característica mais real (Touchscreen) não 

permitiu a transferência para os dispositivos com características mais virtuais (Kinect® e 

Leap Motion Controller®), porém considerando a prática com os dispositivos virtuais essa 

transferência ocorre. Conclusão: O trabalho apresenta um avanço na compreensão de 

dispositivos apropriados para a utilização na reabilitação da funcionalidade de indivíduos 

com ELA. O dispositivo Touchscreen foi o que apresentou melhor desempenho funcional 

para essa população, podendo oferecer mais funcionalidades para os indivíduos na 

execução de tarefas virtuais. 

Descritores: 1. Esclerose amiotrófica lateral 2. Terapia de exposição à realidade virtual 

3. Interface usuário-computador 4. Reabilitação 5. Atividade motora 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introdution: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive course of 

neuronopathy, characterized by the motor neurons death (MN) upper and lower. Due to 

rapid disease progression and the onset of symptoms of functional disability individuals 

with ALS seek an alternative form of communication and interaction. Technological 

development using virtual reality programs with the help of interaction devices can offer 

more function and assist individuals with ALS to obtain autonomy, independence, quality 

of life and inclusion. Objective: to identify which low-cost non-immersive interaction 

device, using a virtual task, is better for providing performance and functionality for 

individuals with ALS. Method This is an analytical cross-sectional study. A total of 60 

people participated in this study, 30 individuals with ALS (18 men and 12 women, mean 

age = 59 years, range 44–74 years), while 30 people with normal development that were 

matched for age and gender with individuals with ALS formed the control group. The 

task used was a computer game, which consists of blowing the largest possible number 

of bubbles for 30 seconds. The subjects were divided into 3 groups, each using a different 

interface (Kinect®, Leap Motion Controller® or Touchscreen) in the task acquisition and 

retention stage. After these phases was carried out the transfer phase with the switching 

devices, then all groups had contact with all interfaces. For statistical analysis we used 

the number of bubbles achieved for each participant during the phases of acquisition, 

retention and transfer. Results: All participants, both the ALS group, both the control 

group showed better motor performance in the use of the Touchscreen device, but the 

ALS group had underperformed the practice of all devices. Practice with the touchscreen 

device did not allow the transfer to the Leap Motion Controller® and Kinect® devices, 

this means that the practice more real feature device (Touchscreen) did not allow the 

transfer to devices with more virtual features (Kinect® and Leap Motion controller®), but 

considering the practice with virtual devices that transfer occurs. Conclusion: This work 

presents a breakthrough in the understanding of appropriate devices for use in the 

rehabilitation of people with ALS functionality. The Touchscreen device showed the best 

functional performance for this population and can offer more features for individuals in 

executing virtual tasks. 

 

 

Descriptors: 1. Amyotrophic Lateral Sclerosis; 2. Virtual reality exposure therapy; 3. 

User-computer interface; 4. Rehabilitation; 5. Motor activity. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma neuronopatia de curso progressivo 

que acomete indivíduos de idade adulta, caracterizada pela presença de sinais e sintomas 

tanto do comprometimento do neurônio motor superior (NMS) quanto do neurônio motor 

inferior (NMI), com o óbito ocorrendo em geral de 2 a 5 anos após o início dos sintomas1. 

Estudos apresentam incidência mundial da ELA variando de 2 casos/100.000 habitantes 

por ano e prevalência de 3-8 casos por 100.000 habitantes2,3.  

Os sintomas e sinais da ELA são consequências das lesões que envolvem 

múltiplas regiões na medula espinhal e no tronco cerebral e se apresentam como sinais de 

atrofia muscular de membros superiores, inferiores e de tronco, fraqueza muscular, 

destreza manual alterada e fasciculação, incluindo outros sintomas como cãibras e dor. 

Os sinais e sintomas aparecem de acordo com a gravidade da doença evoluindo para o 

comprometimento dos NMS como a espasticidade, a hiperreflexia, sinal de Babinski e 

clônus4, agravando de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes.  

Deterioração precoce de inteligibilidade de fala e fraqueza dos membros 

superiores levam os indivíduos com ELA buscarem uma forma alternativa de 

comunicação; à medida que a doença avança esses recursos são imprescindíveis para 

manterem a autonomia e qualidade de vida do paciente5.  

Considerando as facilidades tecnológicas e aplicabilidades na deficiência, os 

programas de reabilitação têm buscado uma forma alternativa de tratamento utilizando a 

realidade virtual (RV), que proporciona aos pacientes vivenciarem um ambiente simulado 

através de um computador, capaz de criar uma simulação realista e interativa dos 

movimentos com estímulos sensoriais sintetizados artificialmente6. As vantagens da RV 

incluem a prática domiciliar, on-line e a interação com outras pessoas, assim como existe 

a possibilidade de realizar tarefas virtuais sob a supervisão de um profissional, que 

consegue graduar as dificuldades conforme as necessidades do indivíduo7-9.  
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Devido a rápida progressão da doença e incapacidade funcional, o 

desenvolvimento tecnológico de programas com RV podem viabilizar mais funções e 

auxiliarem indivíduos com ELA a obterem autonomia, independência, melhor qualidade 

de vida e inclusão. Shih et al.10 citam que recentemente com o crescente surgimento da 

tecnologia assistiva (TA) por computador surgem novas possibilidades de intervenções, 

que tentam viabilizar maior função com dispositivos de RV e possivelmente permitam 

manter os indivíduos com ELA independentes nas diferentes tarefas funcionais por mais 

tempo.  

Os dispositivos de RV são tecnologias que podem servir de ferramentas no 

processo de inclusão e interação de pessoas, sendo que a constatação é ainda mais 

evidente quando refere-se às pessoas com algum tipo de deficiência que possuem 

dificuldades na comunicação, sendo ela oral ou escrita, na funcionalidade e locomoção11 

e são capazes de permitirem aos pacientes se comunicarem e controlarem o ambiente, 

melhorando a qualidade de vida12 e o seus níveis de interação10. 

Considerando o uso de tecnologia para propiciar função em indivíduos com ELA, 

Chang et al.13, analisaram indivíduos com ELA em um programa que utiliza tecnologia 

de interface cérebro-computador (ICC); o uso de ICC propiciou verificar precisão e taxa 

de transferência de informação no grupo com deficiência quando comparado ao grupo 

Controle. Thompson et al.14 e Silvoni15, também realizaram pesquisas com ICC em 

indivíduos com ELA e verificaram possibilidades de comunicação em fases avançadas da 

doença. Lancioni et al.16, verificaram funções em tarefas com o uso do mouse do 

computador para interação com textos escritos, assim como Caligari et al.17 utilizaram 

Eye Tracking para viabilizar interação social. 

Apesar dos trabalhos existentes com TA, não foram encontradas pesquisas com o 

uso de RV direcionadas para a funcionalidade de indivíduos com ELA; a importância da 
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RV traz a possibilidade de interação entre o computador e o usuário por meio de interfaces 

virtuais, onde o usuário pode controlar suas ações por meio de um dispositivo de entrada 

remoto, como um teclado ou mouse, ou por dispositivos mais avançados como uma 

câmera e/ou luvas especiais ou outros objetos18. Essa interação permite a criação de 

ambientes de RV para diferentes usos, sendo capaz de simular a presença física em 

lugares no mundo real ou no mundo imaginário18 no processo de reabilitação.  

Diante do exposto é possível observar que dispositivos de interação de RV estão 

comercialmente disponíveis no mercado com diferentes custos e investimentos, como 

exemplo, pode-se citar a utilização RV imersiva como cave, telas de projeção, luvas 

eletrônicas e capacetes de visualização19,20. No entanto, a reabilitação necessita de 

tecnologia por meio de tarefas virtuais que viabilize sua generalização com baixo custo.  

Nesse caso, existem no mercado três dispositivos não imersivos que podem 

possibilitar funcionalidade para indivíduos com ELA e são considerados recentes avanços 

tecnológicos: (1) a Microsoft (Redmond, WA) lançou o Kinect® , um dispositivo de 

interação de baixo custo, constituído de um sensor de captura de movimento markerless 

portátil, que abriu o caminho sobre como a tecnologia facilita a interação através de 

dispositivos e complementa muitas aplicações clínicas21; (2) o Leap Motion 

Controller ®  (LMC ®), criado pela empresa Homônima, constituído de sensor 

infravermelho e câmeras para captarem movimentos precisos e simultâneos dos dedos 

dentro de centésimos de milímetros22, estes dois dispositivos não necessitam do toque 

físico para viabilizarem a realização da tarefa; (3) o outro dispositivo bastante utilizado 

são as telas sensíveis ao toque, conhecidas como Touchscreen, encontradas em diferentes 

dispositivos tecnológicos, como tablets, computadores e celulares, permitem uma 
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interação do usuário mas com a necessidade do participante tocar no dispositivo para 

possibilitar a realização da tarefa.  

Provavelmente utilizar interface com a necessidade de toque em algum objeto 

como na tela do computador exige diferentes demandas sensório-motoras e interferem na 

funcionalidade de pessoas com deficiência quando comparadas com interfaces que não 

necessitam de toque físico23. 

Considerando as deliberações apresentadas, esse trabalho teve como objetivo 

identificar qual dispositivo de interação de baixo custo utilizando uma tarefa virtual se 

torna mais eficaz para propiciar desempenho e funcionalidade em indivíduos com ELA. 

Para isso, utilizaram-se diferentes dispositivos de interação juntamente com uma tarefa 

virtual de computador com um protocolo que foi capaz de analisar o desempenho motor 

de membro superior. 

Com as dificuldades nos membros superiores apresentadas em indivíduos com 

ELA, apresentou-se a hipótese de que o grupo com ELA mostrará maior dificuldade que 

o grupo controle e que dispositivos sem contato físico (LMC® e Kinect®) possibilitarão 

mais funcionalidade em uma tarefa realizada no computador do que os dispositivos com 

contato físico (Touchscreen), que necessitam de maior amplitude de movimentos e 

contrações musculares, característicos do ambiente com contato físico.  
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2. OBJETIVO 
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Identificar qual dispositivo de interação virtual, Kinect®, Leap Motion 

Controller ® ou Touchscreen, se torna mais eficaz para propiciar desempenho e 

funcionalidade em uma tarefa de realidade virtual em indivíduos com esclerose lateral 

amiotrófica. 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para análises de projetos de 

pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) sob o 

número 105/15. Os participantes e/ou seus representantes legais assinaram de forma 

voluntária o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.1 Tipo de estudo 

Estudo Analítico Transversal 

 

3.2 Participantes 

 

Um total de 60 indivíduos participaram desse estudo, sendo 30 indivíduos com 

ELA (18 homens e 12 mulheres, com idade média= 59 anos, variando de 44 a 74 anos) e 

30 indivíduos saudáveis que formaram o grupo controle (GC), que foram pareados por 

idade e gênero com os indivíduos com ELA. Os critérios de inclusão desse estudo 

analisaram indivíduos com diagnóstico de ELA, definida segundo a classificação revisada 

do “El Escorial”24-26, que frequentavam regularmente o SIDNM (Setor de Investigação 

de Doenças Neuromusculares) da Universidade Federal de São Paulo. Os critérios de 

exclusão foram indivíduos que apresentaram outro diagnóstico de Doença 

Neuromuscular como: Atrofia Muscular Progressiva (AMP), Paralisia Bulbar Progressiva 

(PBP), Esclerose Lateral Primária (ELP) e indivíduos que se encontraram em 

investigação pelo SIDNM da ELA, provável e possível segundo a classificação revisada 

do “El Escorial”24-26. Foram excluídos indivíduos com outras doenças 
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neurodegenerativas associadas, alterações cognitivas e que apresentaram incapacidade 

funcional estabelecida que inviabilizasse a realização da tarefa.  

 

3.3 Escalas de Avaliação 

 

Para caracterização dos participantes foram aplicadas diferentes escalas de 

avaliação funcional, fadiga e qualidade de vida. 

Como instrumento de avaliação funcional, utilizou-se a escala funcional de 

avaliação em esclerose lateral amiotrófica (ALSFRS - R - Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Functional Rating Scale – Revised)27 validado para monitorar a evolução de sintomas e 

limitações de atividades de vida diária. Essa escala foi validada em indivíduos brasileiros 

com ELA27 e é composta por 10 questões com pontuações que variaram de 0-4, sendo 

que “4” representou funcionalidade normal e “0” alterações mais graves; a pontuação 

máxima foi de 48 pontos onde o indivíduo não apresentou qualquer alteração. Esta escala 

foi utilizada para indicar a qualidade da função e foi um determinante da qualidade de 

vida28. 

Para avaliar a fadiga durante execução das tarefas utilizou-se o “FSS- Fatigue 

Severity Scale”, composto por um questionário com 9 afirmações, onde foi ministrado 

uma nota de 1 - 7 considerando quantitativamente o nível de fadiga na execução de 

diferentes exercícios. O número total de pontos pode variar de 9 a 63, estabeleceu que 

valores iguais ou maiores do que 28 foram indicativos da presença de fadiga29.  

Para avaliar a qualidade de vida, utilizou-se a “Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Assessment Questionnaire in the Portuguese Language (ALSAQ-40/BR) ”, que 
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apresentou 40 questões considerando mobilidade, atividades de vida diária, alimentação, 

comunicação e estado emocional. Neste questionário o indivíduo relatou suas habilidades 

ou fragilidades de acordo com seu desenvolvimento. A escala foi validada para a 

população brasileira com ELA e a sua pontuação variou de 0 a 100, quanto maior a 

pontuação pior a qualidade de vida30. 

 

3.4 Instrumentos 

 

Os participantes realizaram uma tarefa desenvolvida pela Equipe de Sistemas de 

Informação da Universidade de São Paulo cujo objetivo consistia em alcançar o maior 

número possível de bolhas apresentadas no monitor de um computador de 11 polegadas, 

formando 7 linhas e 18 colunas com um total de 126 bolhas, representada na figura 

(Figura 1). Os indivíduos foram separados em três grupos que utilizaram diferentes 

interface para aquisição do movimento. 

A descrição da tarefa e as interfaces de RV que foram utilizadas são descritas a 

seguir: 

 

3.4.1 Tarefa 

 

A tarefa foi dividida em duas fases: (1) a primeira fase foi caracterizada pela 

identificação da zona de destreza ou área de alcance, no qual o indivíduo teve que estourar 

o maior número de bolhas possíveis (mudando a cor de azul para cinza) em um tempo 

determinado de 30 segundos, identificando uma área de alcance, (Figura 1, quadro b); (2) 

a segunda fase foi caracterizada como fase de perseguição, neste momento o pesquisador 
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definiu uma bolha central (normalmente escolhida no centro da zona de destreza, na linha 

mais inferior), que mudou a cor para vermelho (Figura 1, quadro c). A partir deste 

momento o indivíduo perseguiu bolhas aleatórias que apareceram em sua zona de alcance 

alternada com o retorno a bolha central (Figura 1, quadro d); esta fase foi executada em 

30 segundos. Para motivar e estimular a melhora do alcance, aleatoriamente o jogo 

forneceu bolhas “fora” da área de alcance e gerou um desafio maior para o indivíduo, 

incentivando-o a fazer movimentos mais amplos.  

O software gerou informações das coordenadas x, y (linha e coluna), onde a bolha 

foi alcançada e o tempo de alcance da bolha. Durante a execução da tarefa o participante 

recebeu um feedback do número de bolhas alcançadas, o tempo de jogo restante e o 

número total de pontos obtidos nas tentativas, observando-se assim a performance motora 

dos participantes. 

 

3.4.2 Interfaces 

 

Para a realização da tarefa utilizou-se 3 diferentes interfaces: duas interfaces sem 

contato físico, sendo o Kinect® for Windows da Microsoft, representado pela Figura 1, 

composto por uma câmara tradicional RGB e um sensor de profundidade infravermelho 

(IR)31,32 e o LMC®, representado pela Figura 3, caracterizado como um sensor de 

movimento pequeno que demonstrou robustez ao medir os movimentos da mão e 

dedos33,34. A interface com contato físico, o Touchscreen, foi a própria tela do 

computador, onde os indivíduos tocaram na tela com o intuito de estourarem as bolhas, 

realizando a tarefa (Figura 2). Vale salientar que o Touchscreen é uma interface sensível 

ao toque, manuseada por meio de pressão, criada com o objetivo de interagir com a 
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informação digital, maioritárias em modernos produtos eletrônicos de consumo, 

principalmente computadores, tablets e celulares35.   
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Figura 1 – Representação gráfica de um indivíduo com ELA, utilizando a interface 

Kinect®, durante a tarefa virtual proposta 

 

 

 

Quadro a – tela inicial da tarefa, com 126 bolhas; quadro b – indivíduo define a zona de destreza com 

toque na tela, durante 10 segundos; quadro c – pesquisador define uma bolha alvo, no centro da linha 

inferior da área de alcance; quadro d– indivíduo toca a bolha que aparece de forma aleatória (dentro da 

zona de perseguição); e – retorno a bolha alvo; quadro f – alguns toques são numa bolha fora da zona de 

perseguição, desafiando os limites do indivíduo; quadro g– indivíduo com ELA durante a tarefa utilizando 

a interface Kinect® 
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Figura 2 – Representação gráfica de um indivíduo com ELA, utilizando a interface 

Touchscreen, durante a tarefa virtual proposta 

 

 

 

 
Quadro a – tela inicial da tarefa, com 126 bolhas; quadro b – indivíduo define a zona de destreza com 

toque na tela, durante 10 segundos; quadro c – pesquisador define uma bolha alvo, no centro da linha 

inferior da área de alcance; quadro d – Indivíduo toca a bolha que aparece de forma aleatória (dentro da 

zona de perseguição); quadro e – retorno a bolha alvo; quadro f – alguns toques são numa bolha fora da 

zona de perseguição, desafiando os limites do indivíduo; quadro g – Indivíduo com ELA durante a tarefa 

utilizando a interface Touchscreen 
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Figura 3 – Representação gráfica de um indivíduo com ELA, utilizando a interface 

LMC®, durante a tarefa virtual proposta 

 

 

 

Quadro a – tela inicial da tarefa, com 126 bolhas; quadro b – indivíduo define a zona de destreza com 

toque na tela, durante 10 segundos; quadro c – pesquisador define uma bolha alvo, no centro da linha 

inferior da área de alcance; quadro d – indivíduo toca a bolha que aparece de forma aleatória (dentro da 

zona de perseguição); quadro e - retorno a bolha alvo; quadro f – alguns toques são numa bolha fora da 

zona de perseguição, desafiando os limites do indivíduo; quadro g – indivíduo com ELA durante a tarefa 

utilizando a interface LMC®. 
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3.5 Procedimentos e Design  

Os indivíduos que participaram da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e após foram encaminhados para uma sala 

reservada e silenciosa para realização das tarefas, somente na presença do pesquisador.  

O monitor do computador foi posicionado sobre uma mesa na frente dos 

participantes. A cadeira foi ajustada de acordo com o tamanho e necessidade do indivíduo, 

de tal forma que o apoio para os pés ficou disponível conformea a necessidade. Para os 

cadeirantes foi utilizada a própria cadeira de rodas. Após as adequações necessárias para 

a realização da tarefa, foram aplicados os questionários e as escalas de avaliação 

funcionais; em seguida o experimentador forneceu as instruções de forma verbal e 

realizou uma demonstração da tarefa de acordo com cada interfaces (Kinect® for 

Windows, LMC® ou Touchscreen). Os indivíduos foram instruídos a utilizarem a mão 

dominante (ou seja, o lado menos afetado) para todas as interfaces utilizadas durante o 

jogo. 

Para a fase de aquisição foi definida uma meta de 300 bolhas a serem alcançadas 

na fase de definição da “Zona de Destreza”. Como foram apresentadas 126 bolhas em 

cada jogada, foram necessárias pelo menos três jogadas para atingirem a meta proposta. 

Logo após a etapa de “Zona de Destreza”, o pesquisador definiu uma bolha central e deu 

início a etapa da “Zona de Perseguição”. 

Além da fase de aquisição todos os grupos realizaram um teste de retenção após 

5 minutos com a realização de apenas uma jogada. Após a retenção foram realizados dois 

testes de transferência com troca de interfaces (ver tabela 1- delineamento da tarefa). 
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Tabela 1 – Delineamento da Pesquisa 

GRUPOS 
INTERFACES 

Aquisição/Retenção Transferência I Transferência II 

ELA 

A: 10 participantes Touchscreen Kinect® LMC® 

B: 10 participantes Kinect® Touchscreen LMC® 

C: 10 participantes LMC® Touchscreen Kinect® 

CONTROLE 

A: 10 participanets Touchscreen Kinect® LMC® 

B: 10 participantes Kinect® Touchscreen LMC® 

C: 10 participantes LMC® Touchscreen Kinect® 

 

3.6 Análise de Dados  

 

As variáveis dependentes foram o número de bolhas alcançadas em um 

determinado período de tempo. As variáveis dependentes foram submetidas à ANOVA 

com fator 2 (Grupo: ELA, Controle) por 3 (Interfaces: Kinect®, Touchscreen, LMC®) por 

2 (Tentativas), com medidas repetidas no último fator. Para o fator tentativa, comparações 

separadas foram feitas na fase de aquisição (primeira tentativa de aquisição - PT contra 

última tentativa de aquisição - UT), retenção (UT contra tentativa de retenção - R) e 

transferência (R contra tentativa de transferência T1, R contratransferência tentativa T2). 

As comparações Post-Hoc foram realizadas utilizando o teste Tukey-HSD (p <0,05). 
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Com relação ao grupo ELA, a tabela 2 apresenta a caracterização dos indivíduos, 

segundo o tempo de doença, a idade e as escalas de avaliação ALSFRS-R, FSS e ALSAQ-

40/BR aplicadas no Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da Universidade 

Federal de São Paulo. 

 

Tabela 2. Caracterização dos indivíduos de ELA, atendidos no SIDNM da Universidade 

Federal de São Paulo, segundo o tempo de doença, a idade e as escalas de avaliação 

                              Grupo com aquisição e retenção no: 

 Kinect® Touchscreen LMC® p* 

n 10 10 10  

Idade 58,1 (10,7) 59,2 (9,1) 61,1 (12,0) 0,819 

Tempo de doença (mês) 73,6 (75,4) 34,5 (21,8) 28,9 (12,0) 0,077 

ALSFRS-R 27,1 (5,8) 28,0 (7,5) 21,7 (8,1) 0,129 

ALSFSS 36,8 (18,3) 36,8 (16,6) 45,8 (12,3) 0,359 

Mobilidade 66,6 (17,6) 62,1 (27,4) 84,4 (24,0) 0,097 

AVD´s 54,7 (23,4) 56,4 (27,4) 77,9 (30,1) 0,122 

Deglutição 31,0 (32,8) 28,4 (41,2) 57,4 (28,9) 0,137 

Comunicação 37,0 (36,5) 22,6 (25,9) 56,0 (36,6) 0,099 

Emocional 52,3 (26,8) 29,2 (14,7) 55,9 (29,0) 0,043* 

ALSAQ-40/BR (Total) 228,9(100,4) 198,8 (77,9) 331,9 (102,1) 0,010** 

ALSAQ-40/BR: AVD´S: atividade da vida diária; Teste de post-hoc (p<0.005): *mostrou 

diferença entre os grupos Kinect e Touchscreen e entre Kinect® e LMC®; ** Teste de post-hoc 

mostrou diferença entre os grupos Kinect® e LMC® e entre Touchscreen e LMC®   

 

 



21 
 

O tempo dos sintomas da doença variou de 13 a 212 meses, sendo que a maior 

duração da doença em alguns indivíduos não esteve associada a sintomatologia mais 

grave; todos apresentaram movimentos no membro superior para poderem realizar a 

tarefa.  

Em relação à escala de funcionalidade (ALSFRS-R), apresentaram valores 

variando de 10 a 39 e no instrumento de avaliação de fadiga (FSS) mostraram um score 

variando de 9 a 63, onde em 40% dos indivíduos avaliados houveram indicativos de 

presença de fadiga.  

Em relação à escala de qualidade de vida (ALSAQ-40/BR), apresentaram valores 

variando de 0 a 100, com scores piores nos itens referentes à deglutição, mobilidade, 

emocional e conversação.  

 

4.1 Resultados nas fases do protocolo 

 

4.1.1 Aquisição 

 

 Efeitos significativos foram encontrados para Tentativas, F(1, 54)=43,3, 

p<0,001, ŋ2= 0,45, Grupos, F(1 , 54) = 15,3, p <0,001, ŋ2= 0,22 e Interfaces F(2, 54)=11,1, 

p<0,001, ŋ2= 0,29. Este resultado sugeriu que todos aumentaram o número de bolhas 

atingidas da Primeira Tentativa (PT) (M= 64,4) para a Última Tentativa (UT) (M= 84,0) 

e ainda, que o grupo ELA apresentou pior desempenho (M= 64,5) quando comparado ao 

grupo Controle (M= 83,9). Além disso, os participantes que realizaram a aquisição no 

Touchscreen, apresentaram melhor desempenho (M= 90,2) do que no Kinect® (M= 69,7) 
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e no LMC® (M= 62,7), mas não houveram diferenças significativas entre Kinect® e LMC®. 

Interação entre Grupo e Interface F (2, 54)= 3,98, p= 0,024, N2 = 0,13 foi encontrada. 

Houveram diferenças entre os grupos Controle e ELA no Touchscreen (M= 106,9 e 73,6, 

respectivamente), LMC® (M= 75,0 e 50,4, respectivamente), mas não houveram 

diferenças com o dispositivo Kinect® (M= 69,8 e 69,6, respectivamente). 

 

Figura 4. Representação das bolhas estouradas nas fases em ambos os grupos: ELA e 

Controle 

 

PT = Primeira tentativa na fase de aquisição; UT = Última tentativa na fase de aquisição; 

R = Tentativa da fase de retenção; T1 = Primeira tentativa na fase de transferência com 

mudança de interface; T2 = Segunda tentativa na fase de transferência com a terceira 

interface; ELA = Grupo Esclerose Lateral Amiotrófica; Grupo Controle 

 

4.1.2 Retenção 

 

 Não houveram efeitos ou interações para as Tentativas na fase de retenção. No 

entanto, um efeito principal para o Grupos F (1, 54) = 25,1, p <0,001, ŋ2= 0,32 e Interfaces 

F (2, 54) = 9,36, p <0,001, ŋ2= 0,26 foram encontrados. Houveram também interações 
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entre Grupos e Interfaces F (2, 54) = 4,62, p= 0,014, ŋ2= 0,15. Da mesma forma que na 

fase de aquisição, este resultado mostrou que houveram diferenças significativas entre os 

Grupos Controle, ELA no Touchscreen (M= 115,6 e 81,7, respectivamente) e no LMC® 

(M= 94,1 e 64,2, respectivamente), mas não houveram diferenças significativas no 

Kinect® (M= 78,9 e 75,6, respectivamente). 

 

4.1.3 Transferência I   

 

Efeitos significativos foram encontrados para Tentativas, F(1, 54) = 16,7, p < 

0,001, ŋ2 = 0,24 e Grupos, F(1, 54) = 32,1, p < 0,001, ŋ2 = 0,37. Este resultado sugeriu 

que os participantes diminuíram os números de bolhas estouradas de R (M= 86,0) para 

T1 (M= 74,2) e além disso, o grupo Controle teve um maior número de bolhas estouradas 

(M= 92,3) do que no grupo ELA (M= 67,9). Interações entre Tentativas e Interfaces F(2, 

54) = 34,5, p < 0,001, ŋ2 = 0,56 e Grupos e Interfaces  F(2, 54) = 3,7, p =0,031, ŋ2 = 0,12 

foram encontradas. O teste Post-Hoc mostrou que o grupo que realizou a fase de aquisição 

e a fase de retenção no Kinect® (Retenção M= 76,7) melhorou o desempenho na 

transferência com Touchscreen (M= 92,5), mas quando a prática foi realizada com o 

Touchscreen (Retenção M = 98,4), o desempenho piorou na transferência para o Kinect® 

(M = 56,0). Não houveram diferenças significativas entre a aquisição/retenção do LMC® 

(retenção M= 82,9) e transferência para Kinect (M= 74,2). Além disso, houveram 

diferenças entre os grupos Controle, ELA no Touchscreen (M= 90,7 e 63,7, 

respectivamente) e no LMC® (M = 97,3 e 59,9, respectivamente), mas não no Kinect® 

(M= 89,1 e 80,1, respectivamente). 
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4.1.4 Transferência II 

 

Efeitos significativos foram encontrados para Tentativas, F (1, 54) = 19,5, 

p<0,001, ŋ2= 0,27 e Grupos, F (1, 54) = 14,0, p<0,001, ŋ2= 0,21. Estes resultados 

sugeriram que os participantes diminuíram o número de bolhas estouradas de R (M= 86,0) 

para T2 (M= 72,1). Além disso, o grupo Controle teve um maior número de bolhas 

estouradas (M = 88,4) do que no grupo ELA (M = 69,7). Os resultados mostraram 

interação entre Tentativas e Interfaces, F (2, 54) = 12,8, p<0,001, ŋ2 = 0,32. O teste post 

hoc mostrou que o grupo que realizou as fases de aquisição e retenção no Touchscreen 

(retenção M= 98,4) melhorou o desempenho na transferência para LMC (M= 62,1), mas 

não houveram diferenças significativas entre a aquisição/retenção no Kinect® (retenção 

M=76,7) e transferência para LMC ® (M = 74,2), nem entre a aquisição/retenção no LMC® 

(retenção M = 82,9) e transferência para Touchscreen (M = 80,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 



26 
 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar qual dispositivo de RV foi mais 

eficaz em propiciar melhor desempenho e funcionalidade em indivíduos com ELA. Para 

tanto, utilizou-se uma tarefa de computador com a combinação dos dispositivos de 

interação de RV (Kinect®, LMC® e Touchscreen) e um protocolo de aprendizagem motora 

para a realização da tarefa, considerando-se as fases de aquisição, retenção e 

transferência. O software utilizado foi capaz de identificar o desempenho motor dos 

indivíduos com ELA em cada dispositivo, através do número de bolhas estouradas.  

 Além do software e dispositivos de interação, foram utilizadas três escalas de 

avaliação que verificaram o estágio da doença, fadiga e qualidade de vida dos indivíduos 

com ELA. Essas escalas foram utilizadas para caracterização do grupo ELA que 

participaram da pesquisa e para caracterização dos grupos onde os indivíduos foram 

selecionados de forma randomizada. Os resultados mostraram diferenças significativas 

na parte emocional entre os grupos que iniciaram o processo de ganho de habilidade 

motora do grupo Kinect® versus grupo Touchscreen, e entre os grupos Kinect® versus 

LMC®. Com relação a parte motora das escalas não houveram diferenças significativas, 

mostrando homogeneidade entre os grupos. 

Considerando a comparação entre o desempenho do grupo com ELA e GC, 

verificou-se que todos os participantes tiveram melhoras de desempenho com a prática 

na tarefa de realidade virtual proposta, independente do dispositivo de interação, porém 

o grupo ELA sempre apresentou desempenho inferior na mesma tarefa.  

Supõem-se que as alterações músculo esqueléticas progressivas interferiram no 

desempenho dos indivíduos com ELA, principalmente por ser uma tarefa projetada no 

computador com dispositivos de interação de RV que requerem funções de membros 



27 
 

superiores. Ou seja, supõem-se que as diferenças no desempenho em indivíduos com ELA 

estejam relacionadas a vários fatores da doença. 

Um destes fatores, é o aparecimento da destruição neuronal (característica precoce 

da doença), as fibras musculares inervadas são cada vez mais afetadas, atingindo grupos 

musculares, provocando uma fraqueza muscular assimétrica pouco específica e o 

aparecimento de fasciculações. Com o avançar da doença, os números de músculos 

envolvidos aumentam, levando a um comprometimento progressivo dos membros 

superiores e inferiores, alterações na musculatura mais proximal e por fim, a ausência 

total de atividade muscular36. 

No membro superior, fator importante para a interação com os dispositivos de RV, 

os indivíduos com ELA tendem a apresentar cãibras com os movimentos voluntários, 

abalos espontâneos das unidades motoras ou fasciculações. Nas mãos, é mais comum a 

atrofia dos músculos intrínsecos, principalmente do músculo abdutor curto do polegar e 

o primeiro interósseo dorsal, característica denominada como “Split Hand”, que altera a 

funcionalidade da mão37. O predomínio da fraqueza extensora da mão é comum, 

desfavorece a realização dos movimentos finos e consequentemente uma maior perda de 

funções. Eisen et al.38 cita que indivíduos com ELA apresentam perda muscular, perda 

dos movimentos de precisão, dificuldades de agarrar e manipular objetos que são 

extremamente importantes para as atividades funcionais do dia-dia. 

Considerando a comparação entre os dispositivos de interação de RV verificou-se 

melhor performance motora na utilização do dispositivo Touchscreen para ambos os 

grupos, ELA e Controle. Este resultado foi contrário à hipótese inicial, onde esperou-se 

que os dispositivos virtuais (Kinect® e LMC®), que se caracterizaram por serem 

dispositivos sem contato físico, fossem mais funcionais que o Touchscreen (que 
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apresentou características mais reais), por não necessitarem de maior amplitude de 

movimentos e contrações musculares, como verificados no uso do Touchscreen. 

Monteiro et al.23 que realizaram comparações entre ambientes real e virtual, 

citaram que uma interação direta com o ambiente por meio do contato físico (tarefa mais 

real) disponibiliza um conjunto mais rico de informações para guiar o movimento do que 

uma tarefa mais abstrata, sem contato físico (tarefa mais virtual). 

Por exemplo, os movimentos como agarrar ou bater em um objeto real, envolvem 

diferentes partes do sistema visual e proprioceptivo, direcionando os atos do executor a 

realizar a tarefas com precisão e exatidão39-41; logo o acoplamento de informações em um 

movimento que está subjacente à tarefa de bater ou tocar um objeto real, são diferentes 

do acoplamento que está subjacente à tarefa mais abstrata e menos tangível, de atingir um 

objeto em um ambiente virtual23. 

Para a fase de transferência com troca do dispositivo, observou-se principalmente 

que os grupos que realizaram a aquisição com Touchscreen não conseguiram transferir a 

tarefa para os dispositivos sem contato físico. No entanto, observou-se que os grupos que 

na aquisição realizaram a tarefa sem contato físico, conseguiram melhor desempenho 

quando transferiram para o Touchscreen. Ou seja, apesar da dificuldade do dispositivo 

sem contato físico a vivência neste ambiente virtual possibilitou melhor desempenho 

quando a tarefa foi praticada em ambiente mais real (representado pelo Touchscreen). 

Para a tarefa proposta, todos os participantes se beneficiaram do Touchscreen na 

tela do computador para apresentarem melhores desempenhos. Pode-se supor, que a 

tarefa realizada com os dispositivos sem contato físico provoca diferente organização 

espaço-temporal do movimento, principalmente considerando as dificuldades de 
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adaptação de cada indivíduo, supondo-se neste caso, que todos os indivíduos conseguirão 

aprender a tarefa, com um desempenho superior no dispositivo com toque físico. 

Provavelmente a característica abstrata dos dispositivos sem contato físico, que permitem 

controle na qualidade, intensidade, duração e frequência da exposição do indivíduo na 

tarefa43, tenham dificultado a interação com o uso do LMC® e Kinect nos grupos 

avaliados. No entanto, esta dificuldade de adaptação viabilizou melhoria de desempenho 

quando os participantes realizaram a transferência para tarefa real. 

Algumas dificuldades tecnológicas apresentadas pelos dispositivos sem contato 

físico, contribuíram para que estes resultados fossem diferentes das hipóteses 

apresentadas. Inicialmente a capacidade de rastreamento dos movimentos utilizando a 

tecnologia existente colaborou com a dificuldade no desempenho, nos dispositivos sem 

contato físico. Observou-se durante a coleta que tanto o Kinect® como o LMC® 

apresentaram algumas falhas durante a realização da tarefa, que foram difíceis de 

identificar, se foram falhas no próprio software desenvolvido ou decorrente da 

sensibilidade do próprio dispositivo. Losa et al.43 citam o LMC® como uma ferramenta 

importante para a reabilitação, mas mencionam falha do rastreamento de movimentos dos 

dedos durante as atividades, por causa das mãos próximas ao sensor de movimento ou 

pela deficiência grave do paciente. Algo similar aconteceu em nosso estudo, pois 

observamos também, que o sensor de movimento do LMC® falhou em alguns movimentos 

pela aproximação do dedo do indivíduo no sensor, onde se deve manter uma distância 

para a utilização funcional do aparelho. 

Apesar dos fatores limitantes, relacionados às limitações de sensibilidade dos 

dispositivos sem toque físico, às características motoras variadas dos participantes, 

número de participantes e pouca repetições para adaptações às tarefas, este trabalho 
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representou um avanço na compreensão pela busca de dispositivos apropriados que 

possam auxiliar na função motora de indivíduos com ELA, principalmente considerando 

que as interfaces de realidade virtual são instrumentos capazes de fornecerem a inclusão 

destes indivíduos. Segundo Wilson et al.44 a utilização das interfaces no campo de estudo 

do desenvolvimento da RV é bastante promissora nas pesquisas em reabilitação e na 

prática clínica, por serem um sistema baseado em uma reabilitação inovadora e de baixo 

custo.  

Desta forma, é importante enfatizar que neste trabalho utilizaram-se dispositivos 

distintos com o propósito de comparar as características de interação considerando-se 

amplitude, velocidade e sensibilidade de movimentos. O dispositivo correto para a prática 

de tarefas na reabilitação foi importante instrumento para trabalhar necessidades e 

capacidades dos indivíduos, considerando-se as limitações em atividades e participações 

funcionais, características de cada deficiência. Observou-se que o grupo de indivíduos 

com ELA avaliados, apesar das limitações apresentadas ficou evidente que o Touchscreen 

foi o dispositivo mais funcional. 
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O trabalho demonstrou que o dispositivo Touchscreen foi o que apresentou melhor 

desempenho funcional para indivíduos com ELA, oferecendo maiores capacidades para 

estes indivíduos na execução das tarefas, nas fases de aquisição e retenção, apesar de não 

terem permitido transferências para as tarefas com características mais virtuais. No 

entanto, os dispositivos com características mais virtuais apresentaram maiores 

dificuldades nas fases de aquisição e retenção, provavelmente pelas dificuldades nas 

tarefas realizada, mas propiciaram benefícios na transferência para o ambiente mais real 

utilizando a interface Touchscreen. 
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ANEXO 1 

 

ALSFRS - R - Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale Revised 

 

A. Fala 

4. Normal  

3. Disartria leve 

2. Disartria moderada, fala inteligível  

1. Disartria grave, necessita comunicação não 

verbal 

0. Anartria 

 

B. Salivação 

4. Normal  

3. Excesso leve, pode haver sialorréia à noite ou 

no decúbito 

2. Excesso moderado, sialorréia mínima  

1. Excesso grave, sialorréia evidente 

0. Salorréia intensa, necessita aspiração constante 

 

C. Deglutição 

4. Normal  

3. Disfagia leve, ocasionalmente engasga 

2. Disfagia moderada, necessita mudança na 

quantidade ou consistência 

1. Disfagia grave, necessita sonda  

0. Dieta parenteral ou por gastrostomia  

 

D. Escrita 

4. Normal  

3. Lentificada, todas as palavras são legíveis 

2. Algumas palavras ilegíveis  

1. Capaz de manipular caneta, mas incapaz de 

escrever  

0. Incapaz de manipular 

 

E. Manipulação de alimentos e utensílios 

(pacientes sem gastronomia) 

4. Normal  

3. Lento, mas não necessita de ajuda 

2. Lento e necessita de ajuda 

1. Necessita de terceiros para os utensílios, mas 

pode alimentar-se sozinho 

0. Necessita ser alimentado 

 

E.1. Manipulação de alimentos e 

utensílios (pacientes com gastronomia) 

4. Normal  

3. Lento, mas capaz de todas as manipulações 

sem auxílio 

2. Necessita algum auxílio  

1. Praticamente toda a manipulação da dieta 

necessita de auxílio  

O incapaz/necessita de auxílio total 

 

 

F. Vestuário e higiene 4. Normal  
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3. independente para todas as atividades, mas c/ 

dificuldade e eficiência diminuída  

2. Necessita assistência intermitente ou p/ tarefas 

específicas  

1. Necessita assistência total  

0. Totalmente dependente 

 

G. Atitude no leito e manipulação de 

roupa de cama 

4. Normal  

3. Lento, mas não necessita de ajuda 

2. Pode mexer-se e ajustar roupa sem auxilio, mas 

com grande dificuldade 

1. Pode iniciar tais atividades, mas necessita auxílio 

para terminá-las  

0. Depende de auxilio total 

 

H. Marcha 

4. Normal  

3. Alterações precoces 

2. Necessita de auxílio 

1. Restrito a cadeira de rodas ou leito  

0. Paraplégico  

 

I. Subir escadas 

4. Normal  

3. Lento 

2. Perda equilíbrio ou fadiga  

1. Necessita assistência  

0. Incapaz  

 

J. Respiração 

4. Normal  

3. Dispneia com esforço leve (andar/falar) 

2. Dispneia ao repouso  

1. Assistência ventilatória intermitente (noturna)  

0. Dependente ventilador 
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ANEXO 2 

 

Fatigue Severity Scale (FSS) 

Nome: 

Data: 

Instruções: 

“Farei agora 9 afirmações. Você deverá dar uma nota de 1 a 7, onde 1 significa que você 

discorda completamente e, 7 indica que você concorda plenamente com a afirmação. 

Lembre-se que estas afirmações referem-se as suas 2 últimas semanas”. 

AFIRMAÇÕES 

 

1. Minha motivação é menor quando eu estou 

fatigado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Exercícios me deixam fatigado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu fico facilmente fatigado. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

4. A fadiga interfere em meu desempenho. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

5. A fadiga causa problemas frequentes para mim. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Minha fadiga impede um desempenho físico 

constante. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. A fadiga interfere na execução de certas 

obrigações e responsabilidades. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. A fadiga e um dos três sintomas mais 

incapacitantes que tenho. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. A fadiga interfere em meu trabalho, família ou 

vida social. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Escore: 
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ANEXO 3 

 

ALSAQ 40 / BR 

ESCALA ELA – As seguintes situações referem a dificuldades que você teve caminhado 

durante as últimas 2 semanas. Indique com que frequência estas situações acontecem com 

você. 
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ANEXO 4
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ANEXO 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 

HCFMUSP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________ 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL  

 

 

 

1.NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:    SEXO:    .M □   F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......   

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 

APTO: .................. BAIRRO:  ........................................................................  

CIDADE: .................................................... CEP: ..........................................  

TELEFONE: DDD (       )  

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:                                                SEXO:  M □   F □   

 DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... 

APTO: ............................. BAIRRO: ................................................................................ 

CIDADE...................................................................... CEP: .............................................. 

TELEFONE: DDD (    ) 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA  

 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Eficácia de diferentes dispositivos de 

interação em tarefa virtual na Esclerose Lateral Amiotrófica 

 

2. PESQUISADOR: Prof. Dr. Carlos Bandeira de Mello Monteiro  

CARGO/FUNÇÃO: Fisioterapeuta                           

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CREFITO 16531-F   
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:       

RISCO MÍNIMO □    RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □     RISCO MAIOR □ 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses  

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOHCFMUSP   

 

1-  Desenho do estudo e objetivo(s)   

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo. O objetivo é identificar qual o melhor dispositivo virtual para os pacientes e 

verificar a qualidade de movimento nos dispositivos.  

 

2- Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros;  

O participante será posicionado em uma mesa com o computador instalado à sua 

frente. Ele será orientado sobre o uso dos dispositivos e sobre a realização da tarefa.  

3-  Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados   

Antes de realizar a tarefa, aplicaremos algumas escalas de avaliação funcional, fadiga 

e qualidade de vida.  

4-  Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens  

Não será realizado nenhum procedimento que traga desconforto, existe um risco 

mínimo de escorregar durante o jogo, por isso sempre haverá duas pessoas responsáveis 

ao lado para ensinar as tarefas e ajudar se precisar.   

5- Benefícios para o participante:  

Com este trabalho poderemos identificar qual o melhor dispositivo de interação 

virtual para as pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica, analisando, também a 

qualidade de movimento de membro superior dessas pessoas, em relação aos dispositivos. 

Os benefícios virão a partir dos resultados do estudo, na medida em que fornecerão dados 

para a utilização de um dispositivo adequado para pessoas com Esclerose Lateral 

Amiotrófica e no seu processo de tal dispositivo para melhor interação e independência 

do paciente.   

6-  Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar;  

Não há, a não ser o conhecimento que os resultados coletados poderão ajudar os 

terapeutas na organização da terapia.   

 

7-  Garantia de acesso 
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Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o 

Dr. Carlos Monteiro que pode ser encontrado no endereço Rua Arlindo Béttio, 1000- 

Ermelino Matarazzo. São Paulo, SP – Brasil e pelo telefone: (11) 999539716, a 

investigadora executante é a Fisioterapeuta Isabela Lopes Trevizan, que pode ser 

encontrada pelo Telefone (11) 95919.1111.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 

5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br   

 

8- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de 

seu tratamento na Instituição;  

Se o participante não quiser mais participar do trabalho, tem toda a liberdade de 

retirar seu consentimento e não será prejudicado ou cobrado de nada, sendo garantida a 

continuidade das atividades.   

9-  Direito de confidencialidade:  

É importante dizer que o nome dos participantes é confidencial e não será exposto 

em momento algum. 

   

10- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas: 

 

Se os participantes quiserem saber mais sobre este trabalho ou tiverem alguma 

dúvida do que estamos fazendo com suas respostas, estamos à disposição para ajudar e se 

necessário podemos mostrar o trabalho com mais detalhes. É garantido o acesso, a 

qualquer momento, às informações sobre procedimento, risco e benefícios relacionados 

à pesquisa.  

  

11- Despesas e compensações:   

 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.   

 

12- Compromisso do pesquisador:  

 

Nos comprometemos em utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa.  

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Eficácia de diferentes dispositivos de 

interação em tarefa virtual na Esclerose Lateral Amiotrófica”. 
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Eu discuti com a fisioterapeuta Isabela Lopes Trevizan sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, -.  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo    Data:   /   /   

 

______________________________________________ 
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