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RESUMO 

CARROGI-VIANNA, D. Análise de medidas de aceleração do movimento na prática de jo-
gos virtuais em adolescentes com síndrome de Down. Dissertação de Mestrado, São Paulo, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

Introdução: O comportamento motor da população com síndrome de Down apresenta carac-

terísticas peculiares, acarretando atraso global no desenvolvimento. Esses indivíduos não es-

pecificam um padrão de contrações musculares, possuindo grande dificuldade para estabele-

cer relações temporais entre os componentes de uma tarefa, apresentando movimentos tipica-

mente lentos e variáveis. Objetivo: Avaliar as características da aceleração do movimento de 

adolescentes com síndrome de Down e com desenvolvimento típico nos jogos de boliche e 

golfe do videogame Nintendo® Wii™. Método: Participaram 21 adolescentes com diagnósti-

co de SD (GSD) e 33 com desenvolvimento típico (GC), de ambos os sexos, com idade entre 

10 e 14 anos. Os dados foram coletados por meio de acelerômetros triaxiais capacitivos, em 

uma única avaliação, em escolas regulares e em instituições especializadas no Estado de São 

Paulo. Os quatro grupos estudados (GSDF, GSDM, GCF e GCM) foram submetidos a testes 

de aderência à normalidade, separados por sexo (F e M). Resultados: No jogo de boliche, nos 

quatro casos, os grupos aderiram à normalidade. Os resultados indicaram que as médias do 

pico máximo de aceleração são menores para o GSD tanto para meninas como para meninos. 

Já, para o jogo de golfe, três grupos aderiram à normalidade com valores para GCF, GCM e 

GSDF. Os resultados indicaram que as médias do pico máximo de aceleração são menores 

para o GSD tanto para meninos quanto para meninas. O grupo dos meninos obteve média su-

perior ao grupo das meninas, tanto para o GC como para o GSD. Conclusões: Por meio da 

técnica da acelerometria foi possível avaliar as características da aceleração do movimento de 

adolescentes com diagnóstico de SD, durante a prática dos jogos virtuais de boliche e golfe do 

console Nintendo®  Wii™  e estudos de caracterização da motricidade para estes indivíduos 

podem contribuir na elaboração de programas de intervenção e melhora do desempenho. 

 

Palavras-chaves: síndrome de Down, acelerometria, jogos de vídeo. 



ABSTRACT 

CARROGI-VIANNA, D. Analysis of movement acceleration measurement of teenagers with 
Down’s syndrome playing computer games. Master Degree Dissertation, São Paulo, Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie, 2013. 

Introduction: Due to its peculiar characteristics, motor performance of the Down’s  syndrome  

population results in global development delay. These individuals do not specify a pattern of 

muscle contractions, and find it very difficult to establish temporal associations between the 

components of a task which is typically carried out with slow variable movements. Goal: As-

sess  movement  acceleration  characteristics  of  teenagers  with  Down’s  syndrome  and  teenagers  

with   typical   development   when   playing   Nintendo®   Wii™ bowling and golf videogame. 

Method: Twenty one teenagers diagnosed as DS (DSG) and 33 teenagers with typical devel-

opment (CG) of both sexes with ages ranging between 10 and 14 years old participated in the 

study. Data were collected by means of capacitive triaxial accelerometers in a sole assessment 

conducted in regular schools and specialized institutions in the State of São Paulo. The four 

groups (FDSG, MDSG, FCG and MCG) were submitted to tests of adherence to normality 

separated by gender (F and M). Results: In the bowling game, all four groups adhered to 

normality. Results indicated that the maximum acceleration peak averages are lower in the DS 

Group both for girls and boys. On the other hand, in the golf game, three groups FCG, MCG 

and FDSG adhered to normality. Results indicated that the maximum acceleration peak aver-

ages are lower in the DS Group both for girls and boys. The group of boys obtained a higher 

average than the girls group, both in CG and DSG. Conclusions: Through the accelerometric 

technique, it was possible to access the movement acceleration characteristics of teenagers 

diagnosed with DS during virtual bowling and golf games using Nintendo®  Wii™  console. 

Studies of motor characterization of these individuals may contribute to the elaboration of 

intervention and performance improvement programs.  

 

Key words: Down’s  syndrome,  accelerometry,  video  games.  
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1. INTRODUÇÃO 

A síndrome de Down (SD), reconhecida há mais de um século por John Langdon 

Down é a cromossopatia mais frequente, na qual ocorre a anomalia cromossômica de uma 

cópia extra do cromossomo 21. Esta síndrome pode apresentar três tipos de alterações genéti-

cas: a trissomia do cromossomo 21, mais incidente, seguida do mosaicismo e da translocação 

(MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000; DEVLIN; MORRISSON, 2004). 

Encontra-se na literatura a descrição de muitas características clínicas relacionadas à 

SD como: cardiopatia congênita, hipotonia, fraqueza muscular, hipermobilidade articular, 

frouxidão ligamentar, envelhecimento precoce, obesidade, alterações de equilíbrio e de con-

trole postural, entre outros (SOMMER; SILVA, 2008; BULL, 2011). 

A hipotonia, a frouxidão ligamentar, as alterações de equilíbrio e de controle postural 

são fatores que contribuem para o atraso motor de crianças com SD. Essas características clí-

nicas provocam restrição aos movimentos gerando dificuldades para a criança vencer a gravi-

dade e, assim, explorar o ambiente (GODZICK; SILVA; BLUME, 2010; TUDELLA et al., 

2011).  

O comportamento motor característico na população com SD envolve uma gama de 

dificuldades motoras associadas à formação de programas de ação que representam uma se-

quência de eventos necessários para se alcançar uma meta. Sendo assim, esses indivíduos não 

especificam o padrão espaço-temporal de contrações musculares, possuindo grande dificulda-

de para estabelecer relações temporais entre os componentes de uma tarefa solicitada de tem-

po (GIMENEZ; MANOEL; BASSO, 2006; ÁVILA et al., 2011). Por conta de todas essas 

dificuldades motoras, os movimentos de pessoas com SD são tipicamente lentos e variáveis 

(ALMEIDA; CORCOS; LATASH, 1994). 

 Devido à caracterização clínica da SD, essas crianças são submetidas a intervenções 

multidisciplinares desde seus primeiros meses de vida, destacando-se a fisioterapia convenci-

onal como um tratamento de longo período (BLANCO et al., 2011). No entanto, o grande 

desafio é manter-se capaz de enfrentar a dificuldade proposta pela terapia e possuir capacida-

de para o aprendizado por meio do lúdico (MARTÍNEZ; GARCÍA, 2008). 

 Estratégias que adotam jogos para a prática da atividade física estimulam os indiví-

duos com deficiências motoras a realizar movimentos funcionais, enquanto eles podem se 

utilizar dos benefícios que as atividades lúdicas promovem (CORRÊA et al., 2011). 

A Realidade Virtual (RV), atualmente, é usada como uma forma de reabilitação física, 

cognitiva ou psicológica que se baseia no uso de jogos virtuais para viabilizar a função de 

pessoas  com  diversos  tipos  de  deficiências  (POMPEU,  2012).  O  console  Nintendo®  Wii™  é  
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atualmente o mais utilizado na reabilitação virtual de pessoas com deficiências múltiplas. Isso 

ocorre porque este videogame apresenta uma proposta inovadora de interatividade e possui 

baixo custo (CORRÊA et al., 2011). 

Existem muitos instrumentos disponíveis para a quantificação precisa de característi-

cas cinemáticas do movimento, como exemplos: o OPTOTRAK, um sistema tridimensional 

de análise do movimento e a eletroneuromiografia, usada para verificar a condução nervosa e 

atividade dos músculos, porém, são equipamentos caros e que requerem sofisticados laborató-

rios para sua utilização, fatores que dificultam seu acesso por parte da população com SD 

(VELTINK et al., 1996; GOTTLIEB, 1998; ALMEIDA, 2000). Portanto, técnicas mais sim-

ples como a acelerometria, usada para medir as acelerações do movimento ao longo de eixos 

de referência podem quantificar medidas de movimento do corpo humano (LONG et al., 

2009; MORILLO et al., 2010; YANG; HSU, 2010). 

Essa pesquisa se propõe a avaliar o pico máximo da aceleração do movimento dos 

membros superiores (MMSS) de adolescentes com diagnóstico de SD e de adolescentes com 

desenvolvimento típico, por meio da acelerometria durante a participação em jogos virtuais do 

vídeo game  Nintendo®  Wii™. 

  



19 
 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Síndrome de Down 

2.1.1 Histórico 

Em 1866, John Langdon Down escreveu seu trabalho acerca da SD e reconheceu que 

o quadro já era bastante conhecido, ainda que à época não se soubesse quando o primeiro caso 

havia sido descrito com caracterização clínica distinta. O trabalho de John Langdon Down 

auxiliou a difundir o conceito da Síndrome como uma condição clínica peculiar e a diferen-

ciá-lo do hipotireoidismo congênito ou cretinismo, quadro clínico bastante frequente naquele 

período (MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000).  

A primeira sugestão de que a SD poderia decorrer de uma aberração cromossômica foi 

do oftalmologista holandês Waardenburg, em 1932. Dois anos mais tarde, Adrian Bleyer, nos 

Estados Unidos, sugeriu que esta aberração poderia ser uma trissomia. Tijo e Levan, em 1956, 

estabeleceram que o número normal de cromossomos na espécie humana era de 46, e cerca de 

três anos mais tarde, em 1959, a presença de um cromossomo extra foi descrita quase que 

simultaneamente por Jerome Lejeune et al. e por Patrícia A. Jacobs et al. A presença de trans-

locação cromossômica em alguns indivíduos com SD foi descrita em 1960 por Polani et al. e, 

um ano depois, Clarke et al. descreveram os primeiros pacientes com mosaicismo (MÉGAR-

BANÉ et al., 2009).  

2.1.2 Genética 

A SD é a principal causa genética de Deficiência Intelectual (KORENBERG et al., 

1994; MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000). Ela representa um marco no estudo da pato-

logia humana, pois, Lejeune em 1959, fez sua descrição como a primeira síndrome associada 

a uma aberração cromossômica (CRÉAU, 2012). 

Esta síndrome é caracterizada como uma cromossomopatia, ou seja, uma afecção em 

que o quadro clínico global é explicado por um desequilíbrio na constituição cromossômica, 

onde existe a presença de um cromossomo 21 (Hsa21) extra, caracterizando assim, uma tris-

somia 21. Os indivíduos do sexo masculino são 47,XY,+21 e as mulheres são 47,XX,+21, 

representando a trissomia livre que também se apresenta em mosaico, ou seja, com duas li-

nhagens celulares no cariótipo: uma trissômica e uma normal, já, nas translocações cromos-
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sômicas, parte do cromossomo 21 adicional se adere a outro autossomo (BRUNONI, 2003; 

MÉGARBANÉ et al., 2009). 

A trissomia do cromossomo humano 21 (Hsa21) é a síndrome mais frequente (GAR-

DINER et al., 2010).  

O cromossomo 21, o menor dos autossomos humanos, contém cerca de 255 genes, de 

acordo com dados recentes do Projeto Genoma Humano. A trissomia da banda cromossômica 

21q22, referente a 1/3 desse cromossomo, tem sido relacionada às características da síndrome 

(MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000). 

Segundo Gardiner et al. (2010) e Bull (2011), a SD é uma síndrome bem reconhecida 

com expressão fenotípica variável, onde um mapa fenotípico, associa características específi-

cas com sub-regiões do cromossomo 21, o que pode justificar o fato da gravidade e frequência 

serem altamente variáveis entre os diferentes indivíduos. A hipótese patogenética mais aceita, 

é a de que o desequilíbrio de dosagem de genes em HSA21 é responsável pelas disfunções 

moleculares nesta síndrome (VILARDELL et al., 2011). 

2.1.3 Incidência e Prevalência  

Nos países desenvolvidos, a incidência da SD é de 1,21 por 1000 nascidos vivos e a 

prevalência é de aproximadamente 1 em 750 nascimentos (LANA-ELOLA et al., 2011). As 

crianças diagnosticadas com esta síndrome não são afetadas por classe social, raça, credo ou 

clima. Em relação ao percentual de acometimento no sexo feminino e masculino, sabe-se que 

há uma superioridade na incidência da síndrome no sexo masculino (IRVING et al., 2008).  

É preciso considerar a incidência da SD pela distribuição da idade materna na popula-

ção, já que ela representa o principal fator de risco associado à síndrome. Assim, quanto mai-

or for a média da idade materna, maior será a incidência (IRVING et al., 2008; HALLIDAY 

et al., 2009; VUNDINTI; GHOSH, 2011).  

No estudo de Irving et al. (2008) a proporção de mães com idades de 35 anos ou mais 

com bebês nascidos vivos e diagnosticados com SD, aumentou ao longo de 20 anos pesquisa-

dos de forma retrospectiva, sendo que, de forma detalhada, entre 1985-1989, a proporção foi 

de 30%, já, no período de 1990-1994, o percentual foi de 33%, entre os anos de 1995-1999, a 

média esteve em 44%, e finalmente, no período de 2000-2004, a taxa foi de 52% de mães de 

bebês com SD nesta faixa etária. 

A trissomia livre representa cerca de 94% das pessoas acometidas pela SD. As translo-

cações cromossômicas são responsáveis por 5% dos casos, sendo que a mais comum é a que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Vundinti%20BR%5Bauth%5D
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ocorre entre os cromossomos 14 e 21. E, finalmente, cerca de 1% apresenta-se sob a forma de 

mosaico (DEVLIN; MORRISSON, 2004; IRVING et al., 2008).  

2.1.4 Caracterização Clínica 

2.1.4.1 Sistema Nervoso  

A SD é a causa mais comum de distúrbio do neurodesenvolvimento. Devido à presen-

ça de um cromossomo 21 adicional e a consequente alteração da dosagem gênica, anormali-

dades estruturais e funcionais ocorrem sempre em vários sistemas do organismo, sendo parti-

cularmente importantes as repercussões para o sistema nervoso central (SNC). Estas anorma-

lidades determinarão as disfunções neurológicas que estão sempre presentes, variando, entre-

tanto, quanto às suas manifestações e intensidade (MA´AYAN; GARDINER; IYENGAR, 

2006; LANA-ELOLA et al., 2011). 

Existem poucos estudos acerca do desenvolvimento pré-natal do SNC em indivíduos 

com SD, porém, há evidências de que o hipocampo é menor e que esta diminuição se deve a 

uma malformação congênita. Em relação ao desenvolvimento perinatal, vários estudos em 

crianças vivas demonstraram que entre três e seis meses de idade ocorre uma desaceleração 

do crescimento do encéfalo, observada pela medida do perímetro cefálico. Esta desaceleração 

do crescimento encefálico se dá, em razão de uma redução dos lobos frontais e, posteriormen-

te, dos polos occipitais e do tronco cerebral e cerebelo que repercutem nas medidas do perí-

metro cefálico (GARDINER et al., 2010; CRÉAU, 2012). 

A hipotonia muscular está presente em 100% dos casos de SD, sendo mais pronuncia-

da durante a infância. De forma paralela à hipotonia muscular, é observada a frouxidão liga-

mentar. Ambas as alterações favorecem uma menor resistência dos tecidos o que gera ampli-

tudes de movimentos extremos (GUSMAN; TORRE, 2003; WINELL; BURKE, 2003; DE-

VLIN; MORRISSON, 2004). Força muscular reduzida, alterações de sensibilidade tátil e de 

pressão também podem ser observadas com frequência (GUSMAN; TORRE, 2003). 

Durante o envelhecimento de pessoas com SD, alterações atróficas que são observadas 

em pessoas normais quando idosos podem ser vistas bem mais cedo, principalmente naqueles 

que começam a apresentar quadro de demência. Estas alterações incluem mineralização do 

globo pálido, dilatação do terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais e acúmulo de placas 

senis e emaranhados neurofibrilares no córtex, hipocampo e amígdala. A presença dessas pla-

cas senis em grande número é característica da doença de Alzheimer. Há indícios de que adul-
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tos com SD são mais propensos a apresentar esta doença (SCHWARTZMAN, 2003; GAR-

DINER et al., 2010).  

Em relação ao desenvolvimento da inteligência, desde as descrições originais, tem se 

considerado a deficiência intelectual como uma das características mais constantes da SD, 

aceitando-se que seja inevitável um atraso em todas as áreas do desenvolvimento que levarão 

a um estado de permanente deficiência intelectual (KORENBERG et al., 1994; DEVLIN; 

MORRISSON, 2004; MA´AYAN; GARDINER; IYENGAR, 2006). 

2.1.4.2 Sistema Cardiovascular e Respiratório  

Quanto ao sistema cardiovascular, as deficiências cardíacas congênitas são as mais 

frequentes malformações em indivíduos com SD. Nesta síndrome a incidência de defeitos 

cardíacos ao nascimento é maior quando comparado à população em geral (BRAVO-

VALENZUELA et al., 2011).  

Segundo Irving et al. (2008) na Inglaterra, foram encontradas malformações cardio-

vasculares em 40% de 748 nascidos vivos com SD e no estudo holandês de Weijerman et al. 

(2010) em 43% do total de 482 crianças. No Brasil, Boy et al. (1995) estudou uma média de 

165 casos e a presença de cardiopatia congênita foi de 37,5%.  

As anormalidades no canal atrioventricular são as deficiências mais frequentes, apre-

sentando como incidência cerca de 50% de todos os defeitos isolados, e não raro pode se as-

sociar, com a Tetralogia de Fallot (JACOB et al., 2009).  

A respeito do sistema respiratório, obstruções das vias aéreas superiores podem ocor-

rer como consequência de muitos aspectos: obstrução da faringe, hipotonia da musculatura 

faríngea, redução das dimensões da traqueia e presença de secreções. Todos esses fatores po-

dem facilitar a ocorrência de apneia do sono, hipoxemia e hipertensão pulmonar (SCHWAR-

TZMAN, 2003). No estudo de Weijerman et al. (2010) a incidência de hipertensão pulmonar 

atingiu 5,2%, o que demonstrou ser muito mais significante em comparação à população ge-

ral.  

2.1.4.3 Sistema Osteomioarticular  

Aproximadamente 20% de todos os indivíduos com síndrome de Down apresentam 

problemas ortopédicos. A instabilidade da coluna cervical superior, chamada de instabilidade 

atlanto-axial (IAA) tem o maior potencial de morbidade. Outras condições, como escoliose, 

instabilidade do quadril e instabilidade patelar podem estar presentes nessas pessoas (MIK et 

al., 2008). 
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As articulações coxo-femurais se encontram em excessiva rotação externa, fator que 

possivelmente provoca uma marcha com a base de sustentação alargada (WINELL; BURKE, 

2003). 

 Muitos autores relatam que a baixa densidade mineral óssea também está presente em 

pessoas com SD. Características clínicas como a redução do tônus muscular, fraqueza muscu-

lar, o sedentarismo, pouca frequência de exposição ao sol, baixos níveis de vitamina D e uso 

prolongado de anticonvulsivante são fatores que contribuem para esta condição. Hipogona-

dismo, doença celíaca, deficiência no hormônio de crescimento e hipotireodismo também 

podem contribuir para o decréscimo da maturação esquelética óssea e ao aparecimento de 

osteoporose na SD (BAPTISTA; VARELA; SARDINHA, 2005). 

2.1.5 Sobrevida 

Em relação ao prognóstico de pessoas com SD, verifica-se que a prevalência da condi-

ção tem aumentado na população geral (SOMMER; SILVA, 2008). Durante os anos de 1900, 

a expectativa de vida de indivíduos com a SD era de 9 a 11 anos, em 1946, aumentou para 12 

anos e no período entre 2004 e 2008, passou para 55 a 56 anos (CARMELI et al., 2002; 

SOMMER; SILVA, 2008). Existem várias explicações para justificar o aumento da sobrevida 

dessas pessoas e uma das mais importantes tem sido a criação de técnicas mais eficazes ofere-

cidas ao tratamento das cardiopatias, quadros infecciosos e doenças pulmonares que ocorrem 

tão frequentemente na SD (IRVING et al., 2008).  

Os distúrbios respiratórios em crianças com síndrome de Down são importantes causas 

de internação hospitalar, estadias prolongadas em unidade de terapia intensiva (UTI) e, no 

passado, indicava significativa mortalidade, pois, atualmente muitos desses indivíduos se be-

neficiam de técnicas da fisioterapia, que se tornou uma ferramenta fundamental no tratamento 

das doenças das vias aéreas superiores dessas pessoas (CHARLETON; DENNIS; MARDER, 

2010).  

O envelhecimento ocorre de forma precoce na SD. Concomitante a este fator, surgem 

as doenças cardíacas, neurológicas e sensório-motoras que se constituem em pré-requisitos 

para a perda da independência na fase adulta. Devido a este aspecto importante, pessoas com 

SD tornam-se mais inativas e isto contribui para que ocorra a perda da funcionalidade e pro-

blemas de saúde geral, de forma bastante prematura (CARMELI et al., 2002).  
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2.1.6 Qualidade de Vida e Inclusão Social 

Considerando a criança com SD, ressalta-se o fato dessas crianças se desenvolverem 

de forma mais lenta e, consequentemente, necessitarem de grande disponibilidade de seus 

cuidadores (STONEMAN, 2007; CORRICE; GLIDDEN, 2009). Apesar da repercussão se 

estender por toda a família, o chamado cuidador principal fica com a responsabilidade de 

prestar assistência física, emocional, medicamentosa e, muitas vezes, financeira à pessoa 

acometida (OLIVEIRA; LIMONGI, 2011). 

O papel do cuidador principal é de fundamental importância na assistência à pessoa 

que necessita de cuidados diferenciados e na sua manutenção na comunidade, evitando situa-

ções de exclusão. Entretanto, as tarefas atribuídas ao cuidador, muitas vezes sem a orientação 

adequada e sem o suporte das instituições de saúde e das redes sociais, a alteração das rotinas 

e o tempo despendido no cuidado podem interferir diretamente nos aspectos de sua vida pes-

soal, familiar, social, e, por conseguinte, gerar impactos na qualidade de vida (QV) (WAYNE; 

KRISHNAGIRI, 2005; STONEMAN, 2007; SUNELAITIS; ARRUDA; MARCOM, 2007). 

As pesquisas apontam a presença de estresse como um fator importante relacionado a toda 

essa situação, manifestado de formas e em intensidades diversas, nos diferentes membros 

componentes da família, inclusive naqueles que apresentam o acometimento (ALDERSON, 

2001; BROWN; TAYLOR; MATTHEWS, 2001). 

A presença do estresse é apontada como fator importante de QV da família e seus 

membros componentes, mesmo em relação à SD, embora em menor proporção quando com-

parada a outras doenças, como no caso do autismo e outros quadros psiquiátricos, quadros 

neurológicos e casos com defasagem cognitiva inespecífica (RICCI; HODAPP, 2003; MOST 

et al., 2006; STONEMAN, 2007; CORRICE; GLIDDEN, 2009). Em geral, o estresse estaria 

vinculado a problemas comportamentais, às dificuldades de comunicação (linguagem com-

preensiva e expressiva) e à defasagem cognitiva que, com o aumento da idade das crianças 

tornam-se mais facilmente observáveis (MOST et al., 2006).  

A observação e identificação de fatores que influenciam no modo de vida e na relação 

entre os membros de uma família que possui um dos seus acometidos por algum fator físico, 

emocional ou intelectual levam pesquisadores ao estudo da QV de indivíduos nessas situa-

ções. A QV é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a percepção do indi-

víduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito amplo de 

integração da saúde física, psicológica, da independência, de crenças pessoais, de suas rela-
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ções sociais e com o meio ambiente e que inclui elementos de avaliação tanto positivos como 

negativos (WHOQOL, 1995).  
Segundo descrito no artigo de Anhão, Pfeifer e Santos (2010) o processo de interação 

social é uma das mais importantes tarefas do desenvolvimento inicial da criança. Ela se carac-

teriza pela ampliação e refinamento do repertório de comportamentos sociais e, simultanea-

mente, pela compreensão gradual de valores e de normas que regulam o funcionamento da 

vida em sociedade. A competência social é considerada um indicador bastante preciso do 

ajustamento psicossocial e de perspectivas positivas para o desenvolvimento, enquanto que 

um repertório social empobrecido pode constituir um sintoma ou correlato de problemas psi-

cológicos. Esses autores afirmam ainda que a preocupação dos pais, profissionais da saúde e 

da educação com a competência social da criança com SD é amplamente justificável e pode 

ser examinada tanto na perspectiva da promoção da qualidade de vida, como na prevenção de 

problemas na infância e adolescência. 

2.2 Movimento 

A descrição correta e precisa do movimento humano é obtida com o uso dos termos 

posição, velocidade e aceleração. A descrição do movimento é conhecida como uma descri-

ção cinemática (TIPLER; MOSCA, 2006). A complexidade do movimento faz com que seja 

importante e essencial que suas análises se baseiem em rigorosas definições dos elementos 

que o descrevem (ENOKA, 2000). 

2.2.1 Posição, Velocidade e Aceleração 

A posição de um objeto se refere à sua localização no espaço em relação a um valor de 

base ou a um eixo. Quando um objeto muda de posição, quer dizer que ocorreu movimento. O 

movimento não pode ser detectado instantaneamente, ao contrário, baseia-se na comparação 

entre a posição do objeto em determinado instante e a sua posição num outro instante. Movi-

mento, portanto, é um evento que ocorre no espaço e no tempo (BEER; JOHNSTON, 1991). 

Quando um objeto experimenta um deslocamento, a referência é a mudança na locali-

zação do objeto. A velocidade é definida como a taxa de mudança de posição em relação ao 

tempo e pode ser descrita como a variação no tempo do deslocamento de um corpo ou objeto. 

O deslocamento se refere à mudança de posição de um elemento. A velocidade média Vméd, 

pode ser definida como a razão entre o deslocamento, simbolizada pelo x e o intervalo de 

tempo t durante a qual o deslocamento ocorre (NUSSENZVEIG, 2012).  

. 
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 A equação da figura 1 demonstra que a posição é x1 no instante t1 e x2 no instante t2. A 

unidade de Vméd no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o metro por segundo (m/s) 

(HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009). 

 
Figura 1 - Velocidade média. 

 

 

 
 

 

A aceleração é definida como a variação da velocidade escalar por unidade de tempo. 

Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que a partícula sofreu uma aceleração 

(TIPLER; MOSCA, 2006).  

 Para movimentos ao longo de um eixo, segundo a equação da aceleração média, repre-

sentada na figura 2, a améd em um intervalo de tempo t é: améd = v2 – v1. = x onde a partí-

cula tem velocidade v1 no instante t1 e velocidade v2 no instante t2. A aceleração instantânea é 

dada por: a = v. Em resumo, a aceleração de uma partícula em qualquer instante é a taxa 

com a qual a velocidade está variando nesse instante. No Sistema Internacional de Unidades 

(SI), a unidade de aceleração média é m/s2. (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009; 

NUSSENZVEIG, 2012).  

Figura 2 - Aceleração média. 

 

am = v = v2 – v1 

t     t2 – t1 

 

       

2.2.2 Movimento Linear e Angular 

 O valor do deslocamento é indicado por duas unidades de medida: metros (m) ou radi-

anos (rad). A diferença entre as duas é respectivamente o movimento linear e angular. O mo-

vimento linear diz respeito a um deslocamento igual no espaço de todas as partes do objeto. 

Por outro lado, quando nem todas as partes do objeto experimentam o mesmo deslocamento, 

o objeto rota, e, portanto, descrevemos seu movimento como angular. A combinação dos mo-

 

Vméd = x = x2 – x1 

t      t2 – t1 



27 
 

 
vimentos linear (translação) e angular (rotação) no mesmo plano é chamada de movimento 

planar, e envolve rotação em torno de um ponto que, por sua vez, está se movendo. Quando 

tal movimento ocorre em mais de um plano ocorre o movimento tridimensional. Na maioria 

dos movimentos humanos os segmentos corporais experimentam tanto um movimento linear, 

quanto angular (TIPLER; MOSCA, 2006; HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009). 

2.2.3 Padrões Cinemáticos 

 As características cinemáticas (excursão, velocidade e aceleração angulares) designam 

as características mecânicas dos movimentos uniarticulares. Os movimentos uniarticulares de 

crianças típicas, realizados a partir de uma certa posição inicial para uma posição final especí-

fica de um plano, apresentam a trajetória da velocidade angular em formato de sino e com 

pico único. Por outro lado, com o aumento da excursão angular, há um aumento proporcional 

deste pico (GOTTLIEB et al., 1989a; GOTTLIEB et al., 1989b) Já, a trajetória da aceleração 

angular, por sua vez, se caracteriza por dois picos, sendo que o primeiro pico é em aceleração 

e o segundo em desaceleração (CORCOS; GOTTLIEB; AGARWAL, 1989; GOTTLIEB, 

1998; ALMEIDA, 2000). 

 De forma mais complexa, movimentos multiarticulares promovem um aumento no 

número de segmentos para realizar uma tarefa. Se esta tarefa for realizada em mais que um 

plano de movimento, haverá um aumento padrão aproximado no tempo do movimento em 

aproximadamente duzentos milisegundos por segmento. Como exemplo típico, pode ser cita-

do o movimento de desenhar um triângulo. Este movimento leva aproximadamente quatro-

centos milisegundos a mais do que desenhar uma linha reta (LATASH; ANSON, 1996).  

 Em relação às disfunções motoras, o movimento da criança sem alterações neurológi-

cas ocorre de modo suave, ao passo que o da criança com déficits neurológicos normalmente 

apresenta alterações cinemáticas em seu trajeto normal (LATASH; ANSON, 1996; ALMEI-

DA, 1999). Vários estudos, como o de Latash e Anson (1996), têm quantificado alterações 

cinemáticas em crianças com alterações neurológicas, mostrando padrões cinemáticos anor-

mais. Esses autores demostraram que quando uma criança com déficits neuro-motores tentou 

realizar um movimento multiarticular, o movimento ocorreu de forma vagarosa. Caracteristi-

camente, houve um aumento inicial da velocidade, seguido por um período com velocidade 

relativamente constante e com um decréscimo na velocidade ao se aproximar do alvo. 

 Diversas pesquisas mostram que indivíduos com diagnóstico de SD apresentam carac-

terísticas como lentidão, seleção de estratégias não usuais e atraso na aquisição dos padrões 

fundamentais de movimento, apresentando como dificuldade básica a seleção de programas 
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motores (ÁVILA et al., 2011). Como exemplo, pessoas neurologicamente típicas tendem a 

ativar os músculos proximais antes dos músculos distais, já, os indivíduos com SD, possuem 

uma variabilidade muito maior no momento do início de ativação muscular de forma que a 

ativação distal muitas vezes precede a ativação muscular proximal (ALMEIDA, 2000). Eles 

possuem problemas para combinar esses movimentos, recorrendo a estratégias motoras dife-

rentes ou não usuais para solução de um determinado problema motor. Indivíduos com SD 

recorrem a uma resposta adaptativa como estratégia (LATASH; ANSON, 1996; ÁVILA et al., 

2011). De modo geral, evidenciam-se padrões atípicos para o controle postural, locomoção e 

até mesmo para manipulação de objetos (ARAÚJO; SCARTEZINI; KREBS, 2007). 

 Segundo Anson e Latash (1996) e Almeida (1999), os padrões de controle motor, apa-

rentemente anormais observados nos indivíduos com SD devem ser vistos como um sinal de 

que o SNC está reorganizando suas prioridades para alcançar uma solução motora dentre as 

várias permitidas pelos diversos graus de liberdade, representados pelas inúmeras direções e 

combinações de movimentos nas diversas articulações, conferindo ao sistema motor uma pos-

sibilidade muito grande de variações de movimentos para a execução de uma mesma ação 

motora (redundância do sistema motor). 

 Almeida, Corcos e Latash (1994) investigaram o efeito da prática prolongada de uma 

tarefa motora simples (movimento rápido e unidirecional) em índices diferentes de desempe-

nho motor em indivíduos com SD. O teste consistiu de três séries de movimentos realizados 

em várias distâncias e no plano horizontal, sendo escolhidos os movimentos de flexão e ex-

tensão do cotovelo em direção a um alvo no computador, realizados antes e após o treino en-

volvendo 1100 movimentos. O ângulo do cotovelo foi mensurado por um acelerômetro capa-

citivo, a aceleração foi medida por um acelerômetro piezoresistivo e os sinais elétricos do 

músculo bíceps braquial e do músculo tríceps braquial foram captados pela eletroneuromio-

grafia. Após o treinamento ao longo de um período de 2 semanas, todos os sujeitos melhora-

ram seu desempenho em todas as tarefas, fator que se refletiu nos dados cinemáticos e eletro-

miográficos. Em particular, aumentou a quantidade da atividade do agonista, diminuiu a la-

tência para o início do movimento do antagonista, e duplicou sua velocidade de pico. Os su-

jeitos eram capazes de transferir a melhora do seu desempenho para distâncias não treinadas e 

para diferentes posições iniciais. Os participantes diminuíram seu tempo de realização do mo-

vimento, proporcionalmente, tanto na aceleração quanto na desaceleração. Por conseguinte, 

com treino apropriado, indivíduos com SD podem alcançar níveis similares de desempenho 

motor descritos na literatura para indivíduos neurologicamente típicos. 



29 
 

 
2.3 O Sistema Motor 

 Enoka (2000) desenvolveu um modelo de estudo do sistema motor que foi denomina-

do sistema articular elementar. Neste modelo, os sistemas de movimento levam em conta a 

maquinaria motora: as propriedades mecânicas dos músculos, dos ossos e das articulações que 

permitem a este gerar motricidade. No entanto, o corpo humano é muito mais que um sistema 

articular elementar, ele também depende da atividade de muitos elementos neurais que são 

componentes do sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP) 

(SCHARTZ; JESSEL, 1997). 

 Segundo a literatura, a maturação do SNC é o maior determinante do desenvolvimento 

motor. No primeiro ano de vida o repertório motor da criança se manifesta em uma ordem ou 

regularidade de movimentos que sugere grande influência maturacional na aquisição da sua 

motricidade. Muitas estruturas do SNC contribuem para o desenvolvimento dos sinais do mo-

toneurônio que ativam o músculo. O cérebro, sem dúvida, é essencial e possui três funções 

principais relacionadas ao controle do movimento: motivação, percepção e ativação do mús-

culo. A motivação e a percepção são importantes para iniciar e modificar o movimento. Exis-

tem quatro partes neste esquema: motivação, idealização, programação e execução (GON-

ÇALVES; GONÇALVES; PEROTTI, 1995; FORSSBERG, 1999). 

  O sistema límbico fornece a motivação para muitos movimentos. Ele comanda os 

impulsos biológicos básicos e o comportamento emocional. Além disso, o sistema límbico 

tem sido descrito como o sistema motor da emoção porque pode trazer à tona comportamen-

tos emocionais específicos, podendo alterar a excitabilidade dos neurônios diretamente envol-

vidos no movimento. O sistema límbico pode gerar comportamentos através do sistema sen-

sório motor, o qual transforma a motivação em uma ideia e inicia as interações supra segmen-

tares que resultam no comando para a execução de um movimento. Esse sistema refere-se 

também a uma unidade funcional que inclui um conjunto de estruturas do prosencéfalo que 

estão interconectadas com o hipotálamo e partes do mesencéfalo. As necessidades expressas 

pelo sistema límbico são analisadas e integradas em ideias pelo córtex associativo (lobos pré-

frontal, parietal e temporal) e essas ideias se projetam para dentro do córtex sensório motor, 

cerebelo, parte dos núcleos da base e núcleos subcorticais associados para o desenvolvimento 

de um programa de execução do movimento (ROTHWELL, 2012).  

 Essas estruturas encefálicas que controlam o programa de execução do movimento são 

as mesmas que controlarão a programação que envolve a conversão de uma ideia em uma 

força adequada e em um padrão de atividade muscular necessário para um movimento deseja-

do. Além disso, essas mesmas áreas que compõem o encéfalo podem influenciar o funciona-
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mento dos moto neurônios. O impulso neural que emerge do processo de programação é co-

nhecido como comando central e é transmitido tanto para os centros neurais inferiores (tronco 

cerebral e medula espinal) como de volta para os centros supra segmentares envolvidos no 

desenvolvimento do programa (STUART, 2005). 

 A ativação do comando central dos centros neurais inferiores inicia a fase de execução 

do movimento. Essa fase envolve a ativação dos moto neurônios, tanto dos músculos direta-

mente associados com o movimento como dos outros músculos que devem fornecer suporte 

postural para estabilizar o corpo. Apesar das muitas sequências possíveis de ativação das uni-

dades motoras que podem ser usadas para um dado movimento, a aprendizagem resulta no 

desenvolvimento de uma sequência específica de ativação para cada tarefa. Uma sequência 

estereotipada de comandos enviados da medula espinal para os músculos a fim de gerar um 

comportamento específico é conhecida como programa motor. O programa motor é a conse-

quência de interações entre atividades de programação dos centros supra segmentares, cadeias 

espinais e feedback aferente (ALMEIDA, 1999). O sistema musculoesquelético consiste em 

partes periféricas do sistema motor e compreende músculo e elementos do tecido conjuntivo 

que formam o esqueleto. Além do sistema musculoesquelético, o sistema motor inclui os 

componentes do sistema nervoso que estão envolvidos na produção de movimento. Os sinais 

transmitidos pelas unidades motoras (impulso neural) representam os comandos emitidos pelo 

sistema nervoso para ativar o músculo e para produzir uma força que é transmitida para o es-

queleto, e que aparece como um torque em torno da articulação. O efeito biomecânico da ati-

vação muscular, entretanto, não é limitado à articulação ou articulações que o músculo cruza, 

mas distribuído por todo o sistema musculoesquelético. Como resultado dessa organização 

musculoesquelética, a ativação de um músculo pelo sistema nervoso pode afetar a cinemática 

(ângulo, velocidade e aceleração) de muitas articulações, por todo o corpo. Além disso, quan-

do a cinemática muda, pode também afetar a dinâmica muscular (relações comprimento X 

força X velocidade) e a geometria articular (STUART, 2005). 

Um comando específico vindo do sistema nervoso nem sempre gera o mesmo efeito 

biomecânico no sistema motor. O resultado do comando neural depende do estado do sistema 

musculoesquelético (comprimento muscular e velocidade muscular). A qualidade e quantida-

de do impulso neural e o estado do sistema musculoesquelético são igualmente importantes na 

determinação da capacidade do sistema motor de executar movimento. Para produzir um mo-

vimento desejado, o sistema nervoso precisa conhecer o estado do sistema musculoesqueléti-

co. Existem duas restrições significativas impostas pela estrutura musculoesquelética: o mo-
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vimento é ocasionado pela atividade muscular total e os pontos de inserção dos músculos va-

riam em torno de uma articulação (GIMENEZ et al., 2004). 

2.3.1 Estratégias de Movimento 

Em razão da complexidade tanto das interações entre os centros supra segmentares 

como da organização do sistema musculoesquelético, muitas sequências diferentes de ativa-

ção e combinações de músculos podem ser utilizadas para executar um movimento desejado. 

Na verdade, muito mais opções estão disponíveis do que seria necessário para a maioria dos 

movimentos (THOMAS; CORCOS; HASAN, 2005).  

Existem muitos graus de liberdade (opções esqueléticas, anatômicas e neurais) dispo-

níveis quando se está aprendendo um novo movimento. Mas, uma vez aprendido o movimen-

to (por exemplo, andar e arremessar), utiliza-se somente uma pequena parte das opções dispo-

níveis. As estratégias de movimento dizem respeito ao estudo dos padrões de ativação neural 

que estão associados com diferentes tipos de movimentos. Uma abordagem comum no estudo 

das estratégias de movimentos é identificar as variáveis que são moduladas para controlar o 

movimento (duração e intensidade da Eletroneuromiografia - EMG). Tais análises têm sido 

aplicadas para movimentos que variem desde o movimento do polegar até o desempenho de 

um levantador de peso olímpico. A seleção de uma estratégia adequada, entretanto, é ainda 

mais complexa pela necessidade de assegurar que o sistema permaneça estável durante o mo-

vimento (STUART, 2005). 

São cinco as estratégias de movimento citadas por Enoka (2000): Movimento dirigido 

para a meta, Coativação, Ciclo de alongamento-encurtamento, Manipulação e Padrões de ati-

vação da unidade motora. Marconi (2005), em seu estudo, destaca e explica a importância do 

uso frequente da estratégia de Coativação por parte de crianças com síndrome de Down. 

Enoka (2000) chama atenção para a estratégia de movimento da Manipulação, pois o trabalho 

conjunto entre mão e cérebro corrobora para ganho de habilidade para explorar e modificar o 

mundo físico. 

2.3.1.1 Coativação 

 Coativação refere-se à atividade concorrente nos músculos que compreendem um con-

junto agonista-antagonista. A coativação aumenta a firmeza articular do ponto de vista mecâ-

nico, fornecendo mais estabilidade à articulação (MARCONI, 2005; DEFFEVES et al., 2012). 
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 Segundo Kornecki (1992), a coativação é uma característica útil quando se aprendem 

tarefas novas ou quando se executa um movimento que exige um alto grau de precisão. Sendo 

assim, existem três razões para que os indivíduos utilizem esse tipo de estratégia. Primeiro 

para movimentos que envolvem mudanças na direção (por exemplo, de extensão para flexão) 

é mais econômico modular o nível de atividade tônica em um conjunto agonista-antagonista 

de músculos do que alternadamente ativá-los e desativá-los. Hasan (1986) demonstrou que, 

sob certas condições, a coativação realmente diminui o esforço envolvido na execução do 

movimento. Segundo, como aumenta a firmeza e, portanto, a estabilidade de uma articulação, 

a coativação é uma estratégia desejável quando indivíduos deslocam cargas. Terceiro, uma 

das capacidades dos músculos biarticulares é a transferência de potência de uma articulação 

para outra. 

 A estratégia neural associada à coativação é diferente daquela em que um grupo mus-

cular agonista é ativado sozinho. Quando uma mudança inesperada na carga é aplicada em 

flexores ou extensores do cotovelo, a reposta reflexa depende de se antes da perturbação a 

carga estava sendo suportada ou não pela coativação e se o indivíduo foi instruído a resistir ou 

a ceder (HASAN, 1986). 

 Indivíduos neurologicamente típicos realizam movimentos simples como o de exten-

são do cotovelo, usando um padrão recíproco e alternado de ativação da musculatura agonista 

e antagonista. Primeiro, o membro é acelerado vigorosamente em direção ao alvo, devido à 

ativação da musculatura agonista (tríceps) e, apenas depois de um certo intervalo de tempo, a 

musculatura antagonista é ativada (bíceps), desacelerando o membro em direção ao alvo. No 

final do movimento, um segundo envelope de atividade agonista estabiliza o membro na posi-

ção inicial (KORNECKI, 1992; MARCONI, 2005). 

 Segundo Marconi (2005) pessoas com SD, quando solicitadas a realizar movimentos 

simples como, por exemplo, flexão do cotovelo, ativam simultaneamente a musculatura ago-

nista (bíceps) e antagonista (tríceps) num padrão característico de coativação muscular. Esse 

padrão de coativação, promove um aumento da estabilidade articular, fator muito importante, 

uma vez que a musculatura desses indivíduos é referida como sendo hipotônica, e as estrutu-

ras articulares (ligamentos e cápsula articular), frouxas. A hipotonia da musculatura que cruza 

uma articulação e a frouxidão dos seus ligamentos e da cápsula articular, tornam as junturas 

mais instáveis. Assim, a coativação da musculatura agonista e antagonista compensaria a falta 

de estabilidade articular. 

 No entanto, essa coativação é bastante ineficiente do ponto de vista da produção das 

forças que irão gerar os torques dinâmicos que giram as articulações, pois, ao ativar a muscu-
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latura agonista, a articulação é acelerada em direção ao alvo, com a coativação da musculatura 

antagonista, a mesma articulação é simultaneamente desacelerada. Assim, o membro acaba 

movendo-se mais lentamente. Dessa forma, o mecanismo da coativação explicaria a lentidão 

característica dos movimentos de indivíduos com SD (ALMEIDA, 2000; MARCONI, 2005). 

Reforçando essa ideia, a teoria do neurodesenvolvimento segundo Bobath (1978) sugere que 

essa incapacidade seja derivada de uma coativação inadequada dos músculos por causa de 

uma falha na inibição da atividade antagonista. 

2.3.1.2 Manipulação 

 No espectro das habilidades de movimento, um tipo qualitativamente diferente de mo-

vimento envolve a exploração do meio ambiente. Essa distinção é caracterizada pelas diferen-

tes funções realizadas pelas mãos comparadas com as funções de braços e pernas. A mão e o 

cérebro trabalham juntos na habilidade humana para explorar o mundo físico e para modificá-

lo. Tanto a exploração, como a modificação do ambiente depende de descrições precisas dos 

eventos mecânicos quando os objetos são trazidos em contato próximo com a mão. Muitas 

dessas informações são fornecidas pelas unidades mecanorreceptoras aferentes que inervam a 

pele da palma da mão. Esses receptores sensoriais participam em um comportamento chama-

do toque ativo (PELLEGRINI, 2000). 

 A função dos mecanorreceptores cutâneos no controle da resposta motora foi explora-

da em estudos sobre as respostas da força de preensão para mudanças inesperadas na carga 

(JOHANSSON et al., 1992).   

 Quando um objeto é comprimido entre o dedo indicador e o polegar em um pinçamen-

to, uma alteração inesperada na carga de tração provoca um ajuste automático na força de 

preensão após um breve atraso. A resposta automática consiste em duas fases: a fase inicial 

envolve uma taxa de alteração sinusoidal na força; esta é seguida de uma segunda fase que 

inclui um aumento lento na taxa de alteração na força. Respostas bifásicas semelhantes têm 

sido relatadas em tarefas isométricas, na compensação para a oscilação corporal provocada 

pela translação da superfície de apoio e durante movimentos constantes dos olhos para acom-

panhar um objeto. A fase inicial é um elemento padrão que tem uma duração constante mas, 

uma amplitude que varia com a taxa de alteração na carga de tração. A segunda fase aparece 

em aumentos de maior duração na força de preensão e é abolida se o dedo indicador e o pole-

gar são anestesiados. Isso sugere que a segunda fase é dependente do feedback aferente dos 

mecanorreceptores na mão (FORSSBERG, 1999). 
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2.4 Fisioterapia 

 O principal objetivo da intervenção fisioterapêutica em SD é otimizar e apoiar o de-

senvolvimento da criança, promovendo sua capacidade, levando em conta a sua individuali-

dade (MARTÍNEZ; GARCÍA, 2008).  

2.4.1 Tratamento Convencional 

 A Fisioterapia é oferecida às crianças com SD em seus primeiros anos de vida, princi-

palmente como um serviço preventivo (BLANCO et al., 2011).  

 O papel do fisioterapeuta é guiar a motricidade da criança com SD, facilitando seu 

movimento apropriado, permitindo a ela experimentar padrões corretos de movimento, fo-

mentando sua propriocepção correta (MARTÍNEZ; GARCÍA, 2008). Porém, não se trata so-

mente de ensinar as crianças com SD a mover-se, mas sim, também, de estimular áreas do 

SNC que estão alteradas e que devem ser integradas através de intervenções específicas 

(GUSMAN; TORRE, 2003). 

 De acordo com Martínez e García (2008) as crianças diagnosticadas com SD são re-

ceptivas durante a terapia durante um intervalo de tempo que pode variar dependendo da ida-

de, potencial intelectual e capacidade de concentração. O surto de respostas motoras adequa-

das requer que a criança adote posições em que ela se sinta fisicamente confortável, esteja 

disposta a enfrentar a dificuldade implicada pela terapia e seja capaz de aprendizagem por 

meio da brincadeira. 

2.4.2 O Lúdico 

O brincar pode ser definido como uma atitude subjetiva, na qual se deve considerar ao 

mesmo tempo o prazer, a curiosidade, o senso de humor e a espontaneidade, traduzindo-se por 

uma ação livre, que não busca nenhum ganho específico para a criança (FERLAND, 2006). 

Sant’Anna, Blascovi-Assis e Magalhães (2008) sugerem que o brincar da criança com dificul-

dades motoras possa ser avaliado cuidadosamente para que seja parte do processo de estimu-

lação. Os conceitos teóricos do Modelo Lúdico proposto por Ferland (2006) têm como objeti-

vo principal criar estratégias para estimular, desenvolver e manter a atitude e a habilidade 

lúdica, bem como interesses variados no brincar, instigando a curiosidade, a espontaneidade, 

o prazer, o senso de humor, a imaginação e a capacidade de solucionar problemas. 

Tratando-se de pessoas com SD, é notório que elas sejam submetidas a muitos tipos 

diferentes de terapias convencionais, destacando-se a fisioterapia, tão comum no atendimento 
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desses indivíduos. No entanto, a criança se torna vítima acentuada da obrigação precoce e 

pouco ou nenhum tempo lhe sobra para o brincar (BLASCOVI-ASSIS, 2009). 

Uma vez que crianças, jovens e adultos com alterações motoras se sujeitam a trata-

mentos prolongados, necessita-se da elaboração de terapêuticas alternativas que se relacionem 

às atividades lúdicas (BRACCIALLI; PRESUMIDO; AGULHON, 1998). 

 Lançar mão de estratégias que adotam jogos para a prática da atividade física, do es-

porte e que possibilitam a prática por pessoas deficientes, motiva a pessoa que apresenta difi-

culdades motoras, a realizar uma determinada ação funcional específica, enquanto ela mesma 

usufrui dos benefícios do lúdico (CORRÊA et al., 2011).   

2.5 Realidade Virtual 

Atualmente, observa-se um interesse crescente no uso da Realidade Virtual (RV), co-

mo incentivo a prática de atividade física, assim como é bastante utilizada como ferramenta 

de intervenção em programas de reabilitação motora e cognitiva em diferentes deficiências. A 

RV é definida como a simulação em tempo real de um ambiente, cenário ou atividade com os 

quais o usuário pode interagir por meio de seus múltiplos canais sensoriais utilizando uma 

interface computadorizada (POMPEU, 2012). 

 A vantagem desta tecnologia é que ela oferece oportunidades a pessoas com necessi-

dades especiais de vivenciar diversas situações e de maneira individualizada, servindo como 

forma de intervenção física, cognitiva ou psicológica que se baseia no uso de jogos e tecnolo-

gia de ambientes virtuais para objetivar o ganho de função (SCHIAVINATO et al., 2010; 

CORRÊA et al., 2011). 

O uso de RV para projetar jogos com foco na melhora das intervenções tradicionais de 

reabilitação, provavelmente irá desempenhar um grande papel no futuro do tratamento de pes-

soas que apresentem diferentes tipos de deficiências. Mas, a pesquisa interdisciplinar é neces-

sária em várias áreas antes que esta tecnologia possa ser incorporada na vida diária e de reabi-

litação dessas pessoas, incluindo uma análise sistemática das características de um projeto 

ideal para o uso de jogos de RV na clínica e ambiente doméstico (LANGE et al., 2010). 

2.5.1 Histórico 

A Realidade Virtual (RV) teve seu início durante o desenvolvimento de simuladores 

de voos para a força aérea norte-americana, após a Segunda Guerra Mundial. Imediatamente a 
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este período, a indústria de entretenimento se tornou a maior propagadora e promotora de de-

senvolvimento de tecnologia nesta esfera (CORRÊA et al., 2011). 

O primeiro lançamento foi o Sensorama, patenteado em 1962 por Morton Heilign, que 

era um simulador cujo objetivo era proporcionar sensações multisensoriais ao usuário. Simul-

taneamente, a Philco desenvolveu o Head-Mounted Display (HDM), que também permitia ao 

usuário a sensação de imersão sintética. Em 1965, Ivan Sutherland apresentou a possibilidade 

de desenhar diretamente na tela do computador por meio de uma caneta óptica. Myron Krue-

ger, em 1975 desenvolvia a Realidade Artificial por meio da combinação de computadores e 

sistemas de vídeo. Em 1982 o VCASS (Visually Coupled Airbone Systems Simulator), recria-

va o ambiente 3D de uma cabine de avião, permitindo aos pilotos voar e lutar, sem decolar 

verdadeiramente. Em 1984, Michael MacGreevy iniciou o projeto VIVED (Virtual Visual 

Environmental Display), onde os sistemas de áudio e vídeo foram montados sobre uma más-

cara de mergulho. Scott Fisher em 1985 adicionou a esse projeto da máscara, luvas de dados, 

reconhecimento de voz, síntese de som e dispositivos de feedback tátil. Neste mesmo ano, a 

VLP Research lançou a DataGlove, uma luva de dados capaz de captar a inclinação e os mo-

vimentos dos dedos das mãos. Finalmente em 1986, a NASA desenvolveu um ambiente virtu-

al com diferentes formas de imersão. Tal iniciativa possibilitou viabilizar a comercialização 

desse tipo de tecnologia, reduzindo o preço de aquisição e desenvolvimento de novas tecnolo-

gias (CORRÊA et al., 2011). 

2.5.2 Nintendo® Wii™ 

Os videogames surgiram no final da década de 70, propondo uma nova possibilidade 

de interação homem-máquina. As novas plataformas de videogames adicionaram a essa reali-

dade virtual a possibilidade de interagir com os jogos através do movimento do corpo (CHO 

et al., 2007; GEORGE, 2010). 

A Nintendo® lançou mundialmente em 2006 um videogame chamado de Nintendo® 

Wii™.  Suas   características   revolucionárias, como apresentar dispositivos sensíveis aos mo-

vimentos  humanos,  fizeram  do  Wii™  o  sistema  de  console  de  última  geração  mais  vendido  no  

mundo (NINTENDO, 2013). Ele se diferencia dos demais videogames porque possui um con-

trole remoto sem fio, denominado Wii Remote que facilita a movimentação do jogador. O Wii 

Remote é um controle remoto conectado ao console do videogame por comunicação sem fio. 

Possui três acelerômetros responsáveis por interpretar os movimentos tridimensionais (eixos 

x, y e z). Este controle possui também, um sensor infravermelho em sua ponta, capaz de cap-

turar e rastrear fontes de radiação infravermelha. Ao movimentar o controle, os movimentos 
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do jogador são captados e transmitidos por uma barra de sensores (posicionada sobre a televi-

são). Ao apontar o controle para a tela, a barra de sensores pode triangular e inferir sua posi-

ção e alinhamento, possibilitando desenhar um cursor na tela. Assim, os movimentos físicos 

do usuário são refletidos na projeção, de um modo que os movimentos virtuais sejam seme-

lhantes aqueles aprendidos no plano material, como  se  o  personagem,  do  lado  de  “dentro”  do  

jogo tivesse as mesmas reações ou ações parecidas com as da pessoa que está segurando o 

Wii Remote. Os jogos são projetados para serem divertidos e interativos, com recursos moti-

vacionais para incentivar o usuário a melhorar seu desempenho (GEORGE, 2010; CORRÊA 

et al., 2011). 

Em  estudos  recentes,  o  Nintendo®  Wii™  vem  sendo  pesquisado  mostrando-se eficaz 

como ferramenta terapêutica para diversas patologias que resultam em distúrbios motores, 

atuando em correções de postura e equilíbrio, aumento da capacidade de locomoção, da am-

plitude de movimento dos membros, além de elevar o fator motivacional dos pacientes 

(WUANG et al., 2011).  

2.5.3 Reabilitação em Síndrome de Down 

 Diversos pesquisadores têm utilizado os jogos do Nintendo® Wii™  como alternativas 

terapêuticas, porém, ainda são poucos os estudos que descrevem ou trazem mensurações es-

pecíficas para avaliação motora com esse instrumento lúdico no atendimento de pessoas com 

SD (WUANG et al., 2011).  

Com o objetivo de testar a eficácia da RV com base em programas de exercícios para 

melhorar a aptidão física de dez indivíduos com deficiência intelectual, um programa de fit-

ness chamado GestureTek IREX VR foi utilizado. Ele apresenta um sistema de jogos de RV 

onde os exercícios dos participantes são capturados por meio de uma câmera de vídeo do sis-

tema GX que responde em tempo real aos movimentos dos participantes. Esse sistema foi 

utilizado em oito semanas, consistindo em sessões de trinta minutos por semana. Como resul-

tados, esses autores encontraram melhora na frequência cardíaca, força muscular e funções 

motoras (agilidade) do grupo pesquisado. Apesar das melhoras estatisticamente significativas 

na frequência cardíaca, não há evidência científica para afirmar que este programa melhorou a 

aptidão física de indivíduos com deficiência intelectual. Os pesquisadores relatam que houve 

escolha do sistema GX, uma vez que, em contraste com o Nintendo® Wii™  o  nível  de  difi-

culdade pode ser classificado por controlar o número de objetos virtuais que aparecem na tela, 

bem como sua direção e velocidade (LOTAN et al., 2010). 
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Por meio do Nintendo® Wii™, um total de cento e cinco crianças, entre sete e doze 

anos de idade, todas com diagnóstico de SD, receberam intervenção fisioterapêutica em uma 

sessão de uma hora, dois dias por semana, durante vinte e quatro semanas. Os resultados indi-

caram que os participantes apresentaram melhor proficiência motora e aprimoramento das 

suas funções integrativas sensoriais (WUANG et al., 2011). 

Com frequência de quatro vezes por semana e intensidade de vinte minutos para cada 

sessão, durante oito semanas, uma criança de doze anos de idade, com diagnóstico de SD, foi 

submetida à prática de quatro tipos de jogos do Nintendo® Wii™,  entre  eles,  o  boliche. Ao 

final, observou-se de forma importante o aprimoramento da estabilidade postural da partici-

pante, com subsequente aumento na velocidade dos movimentos, melhora da coordenação 

motora e destreza manual (BERG et al., 2012). 

Em um programa de treinamento físico que consistiu de um exercício em esteira de 

cinco minutos e outro de vinte minutos realizado por meio de jogos do Nintendo® Wii™, 

dentre eles, o boliche e o golfe, noventa e dois adolescentes com SD e média de idade entre 

dez anos e seis meses e onze anos e dois meses, foram recrutados como sujeitos do estudo. O 

tempo de treinamento físico foi de três vezes por semana, durante seis semanas. O objetivo 

desse programa foi avaliar o ganho de agilidade e força por parte dos indivíduos com SD, 

após a realização do protocolo de exercícios sugerido pelos autores. Os participantes obtive-

ram melhoras significativas na agilidade e força muscular de todos os grupos musculares tes-

tados. A conclusão foi que a curto prazo, um programa de treinamento físico pode melhorar a 

força muscular e o desempenho de agilidade de adolescentes com SD (LIN; WUANG, 2012). 

Para determinar a viabilidade e eficácia do sistema de jogo de baixo custo, o Ninten-

do® Wii™ para crianças com atraso de desenvolvimento, foi realizado um estudo duplo-cego, 

randomizado e controlado. O grupo de pesquisa foi composto por quarenta crianças com atra-

so de desenvolvimento, com idade entre trinta e nove e cinquenta e oito meses. Esses partici-

pantes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: grupo experimental Wii (n=20) e 

grupo controle (n=20). A intervenção ocorreu em duas sessões semanais de trinta minutos 

cada uma, durante dez semanas. Essas crianças foram avaliadas uma semana antes e uma se-

mana após o programa, por um investigador cego. As crianças do grupo controle receberam 

sessões de reabilitação tradicional, focadas na facilitação de transição de movimento, equilí-

brio, marcha, melhora de força e coordenação motora fina e grossa. O grupo experimental Wii 

participou  de  um  programa  de   treinamento  usando  os   jogos  Wii  Sports™  e  o  Nintendo  Wii  

Fit™.  Um  dos  jogos  utilizados  foi  o  boliche.  Como  resultado,  o  grupo  experimental  mostrou 

melhoras significativas na posição unipodal, na força de preensão e equilíbrio. Os resultados 
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dessa pesquisa corroboram com os achados da literatura sobre os efeitos benéficos do jogo 

para crianças com atraso de desenvolvimento (SALEM et al., 2012).  

Por conseguinte, este advento da tecnologia, a RV, sendo usada por meio de jogos do 

Nintendo® Wii™, além de promover benefícios importantes para as funções sensório-

motoras das crianças e adolescentes com SD, poderá também ser usada como terapia coadju-

vante para aquisição de intervenções mais eficazes no tratamento e reabilitação dessas pessoas 

(WUANG et al., 2011; SALEM et al., 2012). 

2.6 Tecnologia para Avaliação do Movimento 

A literatura relata que o advento de novas tecnologias alterará de forma decisiva o am-

biente de cuidados de saúde por meio da mudança contínua das ferramentas e opções que es-

tão disponíveis para os terapeutas. É importante estudar o impacto dessas mudanças para que 

haja entendimento de que as novas competências tecnológicas devem ser desenvolvidas para 

auxiliar os clínicos a integrarem essas tecnologias em suas pesquisas e práticas (WENDT, 

2011). 

A capacidade de gravar e classificar os movimentos de um indivíduo é essencial quan-

do se tenta determinar o seu grau de capacidade funcional e nível geral de atividade. Além 

disso, o acompanhamento em tempo real do movimento humano pode proporcionar um sis-

tema automatizado de controle do estado funcional ao longo de períodos de tempo prolonga-

dos (NAJAFI et al., 2003; KARANTONIS et al., 2006).  

Para projetar essas futuras intervenções, torna-se necessária uma medida de resultado 

confiável para determinar a viabilidade de monitoramento da função motora. Atualmente um 

dispositivo móvel chamado acelerômetro vem sendo aceito e usado amplamente com a finali-

dade de medir a quantidade, intensidade e o padrão dos movimentos do corpo humano em 

ambientes clínicos ou livres (YANG; HSU, 2010; GORTER et al., 2012). 

2.6.1 Acelerometria 

2.6.1.1 Histórico e Definição 

 Os acelerômetros foram inicialmente investigados na década de 1950 para mensurar a 

velocidade e aceleração da marcha (VELTINK et al., 1993). Em meados de 1970, devido aos 

avanços tecnológicos, a acelerometria foi estudada com mais detalhes e iniciou-se sua utiliza-

ção para determinar medidas do movimento humano. Nesta mesma época foi demonstrado 
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que os acelerômetros possuíam vantagens sobre outras técnicas que também mensuravam 

quantitativamente o movimento humano (MEIJER et al., 1991; BOUTEN et al., 1997; 

YANG; HSU, 2010). 

 Morris (1973) em seu estudo lançou mão do uso de acelerômetros para medir o movi-

mento de um segmento corporal. A finalidade dessa pesquisa foi demonstrar que acelerôme-

tros poderiam ser utilizados para fornecer informações suficientes para definir o movimento 

de um segmento do corpo. 

 Os primeiros acelerômetros fabricados foram notificados em 1979. Desde então, várias 

pesquisas usaram a aplicação da acelerometria em sistemas wearable de monitorização da 

mensuração de tipos diferentes de movimentos em pessoas típicas e da atividade motora em 

indivíduos com acometimentos de ordem neurológica (BOUTEN et al., 1997; YANG; HSU, 

2010). 

 De acordo com Yang e Hsu (2010), os acelerômetros são sensores ou dispositivos ves-

tíveis que medem as acelerações do movimento do corpo humano ao longo de eixos de refe-

rência. O acelerômetro é um dispositivo eletrônico que fornece uma saída (digital ou analógi-

ca) proporcional à aceleração a qual ele foi submetido (GONÇALVES, 2008). Ele é um dis-

positivo pequeno, barato, eficaz e viável que tem sido frequentemente usado para quantificar a 

motricidade (MATHIE et al., 2004a; MATHIE et al., 2004b; de VRIES et al., 2006; LONG; 

YIN; AARTS, 2009; MORILLO et al., 2010).  

2.6.1.2 Tipos e Funcionamento de Acelerômetros 

Esse tipo de sensor, o acelerômetro pode ser usado para medir a taxa de intensidade do 

movimento corporal e essa mensuração pode ser realizada em até três planos de movimento, 

sendo eles: ântero posterior, médio-lateral e vertical (ROWLANDS et al., 2004; CHEN; 

BASSETT, 2005; GODFREY et al., 2008; HIGASHI et al., 2008).  

 Há uma variedade de acelerômetros diferentes que são usados para medir a aceleração. 

Embora cada tipo de acelerômetro utilize mecanismos diferentes para medir as acelerações 

porque existem muitos projetos e técnicas diferentes de fabricação, conceitualmente, todos 

usam uma variação do sistema de massa (MATHIE et al., 2004a). O funcionamento deste 

instrumento (Figura 3) se dá por meio do deslocamento de uma massa de prova (proof mass) 

localizada no interior do aparelho. À medida que a massa se desloca, ela pressiona um conjun-

to de molas (springs), cristais e ou extensômetros de resistência elétrica, chamados de trans-

dutores. Estes transdutores são fixos e ligados a essa massa de prova que se move entre eles 

quando lhe é aplicada uma aceleração. Quando ela se movimenta, aproxima-se de um dos 
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eletrodos fixos (fixed outer plates), e afasta-se a mesma distância do outro. Essa alteração de 

distância possibilita a medida da aceleração. Sendo assim, os transdutores se tornam sensíveis 

à deformação e transformam a energia mecânica recebida através da alteração de suas propri-

edades, em energia elétrica. Por sua vez, a energia elétrica consiste em um sinal analógico que 

será convertido em um sinal digital para a leitura do computador (SOUSA, 2008). 

 

Figura 3 - Funcionamento do acelerômetro capacitivo (ANDREJASIC, 2008, p. 5). 

 
 

Os dados processados por meio dos acelerômetros são registrados em sua memória in-

terna e depois baixados para leitura, através de um computador (CHEN; BASSET, 2005). 

 No estudo de movimentos humanos, os acelerômetros utilizados com maior frequência 

são os acelerômetros piezoresistivos e os acelerômetros capacitivos, pois, ambos respondem a 

aceleração gravitacional bem como a aceleração do movimento (MATHIE et al., 2004a). Po-

rém, o acelerômetro Piezoelétrico também pode ser usado para quantificar a motricidade 

(GODFREY et al., 2008). 

  Em um acelerômetro piezoelétrico, a aceleração aplicada provoca um deslocamento 

da massa sísmica que resulta em uma tensão de saída proporcional a aceleração aplicada. Ace-

lerômetros piezoelétricos não respondem ao componente constante das acelerações (GO-

DFREY et al., 2008; YANG; HSU, 2010).  

 Os acelerômetros piezoresistivos podem medir a aceleração constante. Eles são sim-

ples e de baixo custo, porém, as desvantagens principais de sensores piezoresistivos é que eles 

são sensíveis à temperatura e o nível dos sinais de saída é inferior (MATHIE et al., 2004a; 

YANG; HSU, 2010). 
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 Já, os acelerômetros diferenciais capacitivos apresentam vantagens em relação aos 

outros porque apresentam baixo consumo de energia, o nível de saída de sinais é grande e 

apresentam uma resposta rápida a movimentos. Nesse tipo de sensor, uma melhor sensibilida-

de é também alcançada devido ao baixo nível de ruído de detecção capacitiva. Atualmente, 

esse tipo de acelerômetro tem sido amplamente usado na maioria das aplicações, especialmen-

te em sistemas móveis, portáteis e eletrônicos de consumo (MATHIE et al., 2004a; GO-

DFREY et al., 2008; YANG; HSU, 2010). 

2.6.1.3 Localização Corporal dos Acelerômetros  

 Gemperle et al. (1998) sugeriram que a wearability seja definida como a interação 

entre o corpo humano e o objeto vestível. Eles propuseram um guia de orientação ergonômica 

de wearability no qual foram expostas diretrizes para o uso dos dispositivos, sensores ou ace-

lerômetros. Os fatores que compunham as diretrizes de uso dos dispositivos vestíveis, diziam 

respeito às melhores regiões para sua colocação no corpo, bem como sua variação de formato, 

tamanho, peso, temperatura, fixação e acessibilidade. Os autores levavam também em conta 

outros fatores, como a interação sensorial do corpo com os acelerômetros, a estética dos dis-

positivos, os sensores em relação à percepção humana de espaço, considerações da estrutura 

dinâmica do movimento humano com os dispositivos e efeitos a longo prazo da sua utilização 

nas regiões corpóreas.  

 O mapa wearability (Figura 4) indica de forma geral os locais apropriados do corpo 

humano para a colocação de sensores de forma discreta. Esses locais incluem o pescoço, bra-

ços e antebraços, punhos, regiões do tórax, áreas do cíngulo pélvico, coxas, pernas, tornozelos 

e regiões superiores dos pés. Essas partes anatômicas possuem características comuns e seme-

lhantes para homens e mulheres, apresentam uma superfície contínua relativamente maior que 

outras regiões e são de pouco movimento e flexibilidade (GEMPERLE et al., 1998; YANG; 

HSU, 2010). 
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Figura 4 - Mapa wearability (GEMPERLE et al., 2008, p. 117). 

 

 Segundo Karantonis et al. (2006) a maioria dos autores adotam a colocação dos acele-

rômetros para a mensuração do movimento, no cíngulo pélvico do corpo devido ao fato de 

que esta região se encontra próxima ao centro de massa de um corpo humano em seu todo, 

sendo que o tronco ocupa a maior parte da massa corpórea. 

 O posicionamento de acelerômetros vestíveis refere-se aos locais em que os sensores 

são colocados, e como eles são conectados a esses locais. Esses dispositivos podem ser colo-

cados em diferentes partes do corpo humano, cujos movimentos estejam sendo estudados. 

Eles podem ser facilmente conectados a um cinto ou outro objeto similar, em volta de uma 

articulação. Acelerômetros são comumente anexados aos punhos, cíngulo pélvico, coxas e 

tornozelos, pelo fato de nessas áreas eles causarem menos restrições ao movimento do corpo e 

nessas regiões o desconforto pode ser minimizado (YANG; HSU, 2010). 

 Alguns autores sugerem que o acelerômetro esteja fixado sobre a estrutura a ser estu-

dada, porém, quando isto não for possível, o posicionamento do chip deve ser o mais próximo 

do local estudado, sobre uma estrutura rígida, geralmente, em uma porção óssea proeminente 

(GEMPERLE et al., 1998). 
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2.6.1.4 Importância Clínica 

  Devido ao fato dos acelerômetros responderem à frequência e intensidade do movi-

mento, eles se tornam superiores a outros tipos de dispositivos que possuem suas funções ate-

nuadas quando sofrem impacto ou inclinação. Eles também podem ser usados para medir in-

clinação (postura corporal), fator que os torna superiores a muitos outros dispositivos que não 

possuem capacidade para medir características estáticas do corpo (GODFREY et al., 2008). 

 A viabilidade dos acelerômetros detectarem posturas de movimento (sentado, em pé, 

deitado e a marcha em diferentes velocidades), foi investigada em cinco indivíduos saudáveis. 

Os pesquisadores concluíram que o uso do acelerômetro foi suficiente para distinguir as pos-

turas de movimento e discriminar a mudança entre as posturas, como exemplo, uma pessoa 

mudando a postura de sentado para em pé (VELTINK et al., 1996). 

 Em um estudo composto de vinte e três participantes com deficiência mental sem cau-

sa definida, e Quoeficiente de Inteligência (QI) em torno de setenta ou menos, o objetivo foi 

caracterizar o metabolismo energético de cada um deles por meio da mensuração do custo de 

energia em vários níveis de atividade física (basal, supino, sentado, em pé e andando). Um 

acelerômetro triaxial pequeno e leve foi posicionado nas costas desses indivíduos para avaliar 

os movimentos do corpo. Os resultados mostraram um custo energético elevado em tarefas 

leves como sentar, levantar e andar lentamente (IWAOKA et al., 1998). 

 Por meio da hipoterapia, duas crianças apresentando vinte e oito meses e trinta e sete 

meses de idade, respectivamente, com diagnóstico de SD, foram submetidas a um programa 

de reabilitação durante onze semanas. O propósito da pesquisa foi descrever o impacto da 

hipoterapia nas funções motoras grossas desses indivíduos. Por conclusão, observou-se que 

houve melhora no desempenho motor, avaliado pelo teste GMFM, a partir das mudanças no 

controle postural de tronco e cabeça durante a hipoterapia que foram quantificadas por meio 

da acelerometria (CHAMPAGNE; DUGAS, 2010). 

 Os acelerômetros também foram usados para analisar se a relação entre os níveis me-

tabólicos e os níveis de atividade física é diferente em indivíduos com e sem SD. Em uma 

pesquisa com dezoito participantes, todos com diagnóstico de SD, a atividade física foi quan-

tificada por meio de um acelerômetro uniaxial posicionado no lado direito do quadril desses 

indivíduos. Os resultados mostraram alterações nos índices metabólicos e de atividade física, 

durante a caminhada de indivíduos com SD (AGIOVLASITIS et al., 2011). Phillips e 

Holland (2011) desenvolveram um estudo com o objetivo de investigar por meio de acelerô-

metros, os níveis de atividade física realizada por uma amostra de cento e cinquenta e duas 

pessoas, na faixa etária de doze a setenta anos, apresentando deficiência intelectual com e sem 
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SD, entre os anos de 2008 e 2010, na Inglaterra. Os acelerômetros foram posicionados no 

quadril dos indivíduos e a análise da atividade física foi feita por meio de contagens de minu-

tos, quantidade de passos e intensidade da atividade física, considerada de leve a moderada, 

durante sete dias. Os resultados indicaram que os participantes com SD praticam menos ativi-

dades físicas quando comparados aos participantes sem a SD e que existe uma relação entre o 

aumento da idade e a diminuição dessa prática na SD. Esses autores relatam ainda que há um 

pequeno número de estudos utilizando como método de pesquisa a acelerometria para monito-

rar e mensurar os movimentos de indivíduos com deficiência intelectual, como ocorre na SD. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar as características da aceleração do movimento de adolescentes com diagnósti-

co de síndrome de Down e de adolescentes com desenvolvimento típico, durante a participa-

ção nos jogos de boliche e golfe do videogame Nintendo®  Wii™.  

3.2 Objetivos Específicos 

 Definir parâmetros de captura de movimentos a partir da colocação de acelerômetros 

em MMSS, nos respectivos jogos por meio de software específico; 

 Avaliar as características da aceleração do movimento a partir do uso de sensores em 

pessoas com síndrome de Down (grupo síndrome de Down - GSD) e indivíduos sau-

dáveis (grupo controle - GC); 

 Comparar os dados coletados nas duas populações; 

 Relatar a viabilidade e eficácia da associação do uso do Nintendo®  Wii™  ao uso da 

técnica de acelerometria como instrumento de mensuração da aceleração de movimen-

tos de MMSS em adolescentes saudáveis e com síndrome de Down. 

 

 

  



47 
 

 
4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1 Aspectos Éticos 

Todos os participantes desta pesquisa foram estudados segundo os preceitos da Decla-

ração de Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitadas as normas de pesquisa com Seres 

Humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho Nacional de Saúde após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do parecer nú-

mero 124.354. Aos responsáveis pelos sujeitos da pesquisa foi apresentado o Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). Às instituições envolvidas neste estudo também 

foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), para que assim 

todas as informações pertinentes à população em questão fossem preservadas no processo de 

análise. 

4.2 Caracterização do Estudo 

 A atual pesquisa foi realizada por meio de um estudo de modelo transversal e tipo de 

análise explicativa com enfoque quantitativo. Para isso, foi estabelecida uma parceria de pes-

quisa entre o Mestrado em Distúrbios de Desenvolvimento e o Curso de Engenharia Eletrôni-

ca da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atendendo às linhas de 

pesquisa dos docentes envolvidos.  

 Foi realizada uma única avaliação com a população selecionada de adolescentes com 

síndrome de Down e com desenvolvimento típico, nos meses de março e abril de 2013. 

4.3 Participantes e Critérios de Seleção 

 Os locais que foram utilizados para contato dos sujeitos foram as Associações de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e escolas públicas de ensino regular, localizados em 

cidades do interior do Estado de São Paulo. Às APAEs de cada cidade foi solicitado o contato 

telefônico de todos os sujeitos com síndrome de Down, com pré requisito de se encontrarem 

na faixa etária para participar da pesquisa e, às escolas estaduais de ensino regular, foi solici-

tado o contato telefônico de todos os sujeitos com desenvolvimento típico dentro da faixa 

etária estabelecida para este estudo. 

 Para que os sujeitos fossem incluídos nesta pesquisa foram utilizados os seguintes cri-

térios: 
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 Apresentar diagnóstico de SD para participar do GSD e apresentar desenvolvimento 

típico para o GC; 

 Ter idade entre 10 e 14 anos para ambos os grupos. Esta faixa etária faz parte do inter-

valo de idade cronológica adotado pela OMS como período da adolescência; 

 Mostrar condições intelectuais para compreensão de regras simples que permitissem a 

prática dos jogos de boliche e golfe do videogame Nintendo® Wii™;; 

 Assinar o TCLE concordando com a participação no estudo (para os responsáveis pe-

los sujeitos e para a instituição). 

Os critérios de exclusão adotados foram, para ambos os grupos: 

 História de acometimentos cardíacos não corrigidos; 

 Problemas ortopédicos ou neurológicos que fossem impedimentos para participação 

nos jogos; 

 Problemas visuais ou auditivos severos previamente diagnosticados; 

 Contraindicações prescritas pelo médico para participação em jogos de videogame; 

Os responsáveis legais foram orientados sobre todos os procedimentos realizados, por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após sua anuência e assinatura 

foi dado início a coleta de dados (Anexo A). 

4.4 Local do Estudo 

A coleta de dados foi realizada nas APAEs das cidades de Itu, Piedade, Salto, São Ro-

que e Sorocaba que são instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiên-

cia, e em duas escolas públicas de ensino regular, localizadas na cidade de Sorocaba. Todas as 

cidades mencionadas nesse estudo pertencem ao interior do Estado de São Paulo. 

As instituições foram contatadas para apresentação do projeto e a pesquisadora se co-

locou à disposição para o agendamento das avaliações de acordo com a conveniência de cada 

instituição participante, desde que o espaço destinado pela mesma atendesse às necessidades 

do estudo. Os responsáveis pelo local receberam também o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo B). 

Em comum acordo entre a instituição participante e a família responsável pela criança, 

os dados poderiam também ter sido coletados nas dependências do campus Alphaville, da 
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Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde estavam disponíveis laboratórios e salas de estu-

do para este fim. 

O local escolhido para a coleta de dados nas instituições e nas escolas regulares foi 

uma sala onde pudessem ser instalados os equipamentos e o espaço disponível permitisse a 

livre movimentação para a prática dos jogos. 

4.5 Procedimentos e Instrumentos de Avaliação 

Visando melhor organização e compreensão, os procedimentos desta pesquisa foram 

divididos em 5 etapas. 

Etapa 1 

A pesquisadora passou por um período de treinamento de dois dias para uso dos ins-

trumentos de avaliação que foram utilizados. Esse treinamento foi realizado por um docente e 

dois alunos do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie para que se assegurasse a realização das avaliações da forma mais 

padronizada possível. Essas atividades ocorreram em uma escola de ensino regular, na cidade 

de Embú das Artes, localizada no Estado de São Paulo e os instrumentos foram testados pelos 

alunos que estavam presentes nesses dias, caracterizando um estudo piloto. 

Etapa 2 

Foram agendadas visitas às APAEs e às escolas públicas de ensino regular do interior 

do Estado de São Paulo para apresentação do projeto e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - Instituição (Anexo B). Em seguida foi solicitado o contato telefônico 

com os pais ou responsáveis pelos adolescentes com SD e com os pais ou responsáveis pelos 

adolescentes típicos cadastrados. Foi sugerido que no dia da avaliação, o participante utilizas-

se roupas confortáveis e leves, como agasalhos ou bermudas, camisetas e tênis e também foi 

orientado que ele não realizasse exercícios vigorosos antes da intervenção. 

Após a realização do contato com os pais ou responsáveis, foram agendadas avalia-

ções nas APAEs e nas escolas públicas regulares de ensino que estavam aptas a receber a in-

tervenção proposta. 

Etapa 3 

A pesquisadora obteve acesso a todo o material que foi utilizado no presente estudo, 

antes de sua aplicação. Os equipamentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa en-



50 
 

 
contravam-se disponíveis na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Higienópolis e 

Campus Alphaville, sendo eles: 

A) Videogame Nintendo®  Wii™  - Black Core - RVK 

Componentes: 1 Console Nintendo®  Wii™, 1 Barra Sensor, 1 Cabo AV, 1 Fonte de energia 

bi-volt, 1 Wii Remote Plus, 1 Base, 2 Pilhas alcalinas AA, 1 Manual em língua portuguesa 

(Figura 5). 

Especificações Técnicas: Console Nintendo®  Wii™ - resolução de 480 p, armazenamento de 

512 MB de memória interna flash, conectividade sem fio wireless (Wi-Fi) padrão IEEE 

802.11b/g e bluetooth 2.0 (EDR), áudio principal stereo e voltagem bivolt. 

 Figura 5 - Componentes  do  Nintendo®  Wii™. 

 

 

B)  Jogo  Wii™  Sports 

Especificações Técnicas: Plataforma da Nintendo®  Wii™, categoria de esportes (Basebol, 

Boliche, Boxe, Golfe e Tênis), tipo de mídia em DVD, idioma em Inglês e idade recomenda-

da, livre (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Energia bi-volt Console  Nintendo®  Wii™ 

             Wii Remote Plus 

Base 

Cabo AV 
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Figura 6 - Jogo WiiTM Sports (NINTENDO, 2013). 

 

 

C) Notebook 

Especificações Técnicas: Fabricante Dell, modelo Inspiron 1545, processador pentium® dual 

core, CPU T4200@2.00 GHZ 2.00 GHZ, memória RAM de 3,00 GB, sistema operacional Win-

dows Vista™ Home Basic e tipo de sistema de 32 bits (Figura 7). 

Figura 7 - Notebook Dell – Inspiron 1545. 

 

D) Softwares Utilizados para Coleta de Dados 

 1 - Software  

 Material desenvolvido por um docente e dois alunos do curso de Engenharia Eletrô-

nica da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie para realizar a captura 

dos dados coletados. 

mailto:T4200@2.00
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 Especificações Técnicas: Para elaboração do software de coleta de dados (Figura 

8), foi utilizado o programa Visual Studio da Microsoft® junto com o pacote de ferramentas 

Net Framework, também da mesma empresa. O programa foi elaborado por meio da lingua-

gem de programação C++. Dois componentes são especialmente importantes no funciona-

mento  do  programa:  o  “Timer”  e  o  “Serial Port”.  Após  selecionar  a  porta  serial  do  sistema  a  

ser utilizado, o programa dispara e utiliza o timer do sistema para provocar um evento a cada 

1 milissegundo. Este evento provoca a execução de uma sub-rotina de código, sendo assim, o 

conteúdo de um pacote de dados recebidos é colocado e organizado numa caixa de texto, de 

modo que se obtenha uma tabela contendo os valores das acelerações nos três eixos. A cada 

iteração do código (ou a cada disparo do timer), uma nova linha é adicionada na tabela de 

novos valores. 

Figura 8 - Software desenvolvido para a coleta de dados. 

 

 2 - Matlab – The Language of Thecnical Computing 

 Software utilizado para análise das características dos dados coletados. 

 Especificações Técnicas: Versão 7.11.0.584 (R2010B), 32-bit (win32), 2010 (Figura 

9). No Matlab, por meio de tipos diferentes de gráficos, é possível visualizar as características 

dos dados e assim perceber se existem problemas de captura desses dados. Os gráficos anali-

sados foram respectivamente: o gráfico dos eixos x, y e z (Figura 10) e o gráfico da acelera-

ção absoluta (Figura 11). 
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Figura 9 - Software Matlab. 

 

 
 
 
 
 

Figura 10 - Gráfico de três eixos: x, y e z. 
 

 
Figura 11 - Gráfico de aceleração absoluta. 
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E) Kit de Microcontroladores eZ430 – RF 2500 

Componentes: Duas placas alvo EZ430-RF2500T (Figuras 12 e 13), uma interface de depura-

ção USB eZ430-RF, uma bateria AAA com placa de expansão (baterias incluídas), uma fer-

ramenta de desenvolvimento MSP430, CD-ROM contendo a documentação e novo software 

de desenvolvimento para  EZ430 - RF2500, guia do usuário MSP430x2xx família, SLAU144, 

guia EZ430-RF2500 usuário, SLAU227 e um Código Essentials Compositor (CEC), 

SLAC063, IAR incorporado Workbench (Kick Start Version), SLAC050 e EZ430 - RF2500 

Sensor Monitor (Código e Visualizer), SLAC139. 

Especificações Técnicas: Kit de desenvolvimento de 2.4GHz RF com base em    

MSP430F2274, fabricado pela Texas Instruments. 

 Figura 12 - Descrição da placa eZ430-RF2500 (TEXAS INSTRUMENTS, 2007). 

 

 

Figura 13 - Placa eZ430-RF2500 (TEXAS INSTRUMENTS, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

MSP430 CC2500 

Antena 
Pinos de Acesso 

Alimentação 
por USB 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=EZ430-RF2500+-+MSP430+Wireless+Development+Tool&source=images&cd=&cad=rja&docid=9fsk2RWPkABVrM&tbnid=IaZPi_RIb9n0vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.preciolandia.com/br/gravador-e-development-tool-msp430-ez430-7y9qii-a.html&ei=PDgKUpTfEIjq9ATerYGwAg&bvm=bv.50500085,d.aWc&psig=AFQjCNGflJ5ReTGUPeiN26Zs4H6MA2-4MQ&ust=1376487750951667
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F) Microcontrolador MSP 430 

Especificações Técnicas: Memória com 256kB flash e 18KB de RAM permitem a adição de 

pilhas de software do protocolo de comunicação sem fio, possui periféricos analógicos de alto 

desempenho, incluindo 12-bit analógico-digital (ADC) e digital-analógico (DAC) e um chip 

incorporado no Microcontrolador eZ430RF2500, fabricado pela Texas Instruments (Figura 

14). 

 

Figura 14 - Microcontrolador MSP 430 (TEXAS INSTRUMENTS, 2012). 

 

 

G) Chip de Radiofrequência CC2500 

Especificações Técnicas: O transceptor CC2500 RF opera na faixa 2.4 GHz, é ideal para apli-
cações wireless confiáveis e é de baixo custo (Figura 15). 

Figura 15 - Chip de radiofrequência CC 2500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H) Acelerômetros Diferenciais Capacitativos Sensor – acelerômetro Mma 7361 1.5g – 6g – 

Eixos Arduino Pic AVR 

O acelerômetro usado neste trabalho, MMA7361, fornece três tensões analógicas pro-

porcionais às acelerações sensoriadas em três eixos (x, y e z). O bloco conversor analógico-
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digital do microprocessador usado, MSP430F2274, transforma as medidas destas tensões em 

números de 0 a 1023. Estes valores foram coletados para análise posterior. A coleta foi feita 

por uma comunicação via rádio no padrão Zigbee (ZIGBEE ALLIANCE, 2013). 

Especificações Técnicas: MMA7361 sensor de aceleração micro-capacitivo de baixo custo; 

Alimentação 5V/3.3V, sensibilidade calibrada via i/o, pode também ser feita via resistência; 

fabricado pela empresa Freescale (Figura 16). 

Figura 16 - Acelerômetro capacitivo Mma nº 7361. 

 

 

 

I) Fonte Reguladora de Tensão 

Especificações Técnicas: Circuito Integrado 78L33 que funciona como um regulador de ten-

são de 3,3 Volts e que foi montado junto com os outros componentes já citados nos itens ante-

riores (Figura 17) formando um dispositivo (A) que funciona junto ao seu receptor (B) (Figu-

ra 18). A montagem foi feita por dois alunos do curso de Engenharia Eletrônica da Escola de 

Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Figura 17 - Fonte reguladora de tensão de 3,3 volts. 

 

 



57 
 

 
Figura 18 – Dispositivo (A) e seu respectivo receptor (B). 

 

J) Baterias Eletrônicas 

Especificações Técnicas: Bateria Alcalina, modelo 23A e tensão de 12 Volts (Figura 19). 
 

Figura 19 - Baterias alcalinas 23A - 12V. 

 

Os dispositivos sem fio que incorporam os acelerômetros foram disponibilizados pela 

empresa Texas Instruments por intermédio de docentes do Curso de Engenharia Eletrônica da 

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Etapa 4 

No dia marcado para a avaliação, os pais ou responsáveis pelos adolescentes que parti-

ciparam dos testes, assinaram a Carta de Informação ao Sujeito da Pesquisa e Termo de Con-

sentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) elaborados de acordo com as normas da Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie para pesquisa com seres humanos. 

Neste mesmo dia, a pesquisadora demonstrou aos participantes e de forma individual, 

sobre como utilizar o console Nintendo®  Wii™ e ensinou como manusear o Wii remote. Em 

seguida, houve demonstração sobre o funcionamento dos jogos de boliche e golfe para poste-

rior avaliação de MMSS (Membros Superiores) dos praticantes. 

A
                                  

B
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A forma de jogar e apertar os botões do Wii remote foram explicados de forma sim-

ples e compreensível. 

Foi usado para essa atividade o videogame Nintendo®   Wii™ com o jogo Wii™ 

Sports da Nintendo que possui cinco jogos diferentes, dentre eles, o boliche e o golfe (Figura 

20), objetos desse estudo. 

 Figura 20 - Jogo de boliche e jogo de golfe (NINTENDO, 2013). 

  

O próximo passo foi permitir que o adolescente com SD e o adolescente típico (Figu-

ras 21 e 22), cada um em sua vez e no seu local de estudo, fizesse o manuseio do Wii remote e 

iniciasse a prática dos jogos por aproximadamente cinco minutos como se fosse um treina-

mento, de forma a familiarizar-se com ambos. Em seguida foi orientado que o participante 

desse início ao jogo de boliche e posteriormente ao jogo de golfe para que sempre houvesse a 

mesma sequência entre os jogos. Para cada jogo houve o tempo de quinze minutos de duração 

com intervalo para descanso de cinco minutos entre eles, respeitando-se a condição de fadiga 

muscular que cada participante pudesse apresentar. 

 
 

Figura 21 - Adolescente com SD. Figura 22 - Adolescente Típico. 
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Etapa 5 

Durante a realização do projeto piloto, antes da coleta de dados, os acelerômetros fo-

ram posicionados na articulação do punho (GEMPERLE et al., 1998), por meio de uma caixa 

retangular pequena, ou seja, um dispositivo (Figura 23) paralelo aos processos estiloides do 

membro superior (MS) dominante (Figura 24), visando a captação das medidas durante o uso 

do  videogame  Nintendo®  Wii™.   

Os dados acerca da aceleração do movimento foram coletados por meio de acelerôme-

tros do tipo triaxial capacitivo que vêm sendo sugeridos atualmente como forma alternativa de 

estudo da motricidade (MORILLO et al., 2010). Esses sensores foram capazes de detectar os 

movimentos musculares dos participantes. 

Foram coletadas como medidas, as acelerações do movimento de arremesso do MS 

dominante durante o jogo de boliche e golfe. O MS foi determinado pela preferência referida 

pelo aluno para a atividade solicitada, para ambos os grupos, com confirmação do professor 

no caso dos participantes com SD. Os participantes foram avaliados individualmente por duas 

vezes. Foi considerada a primeira medida válida, de acordo com a leitura do software, para 

análise dos dados. Para tanto, foi definido como parâmetro de captura de movimentos o pri-

meiro arremesso realizado no jogo de boliche e o primeiro arremesso realizado no jogo de 

golfe, respectivamente e houve a captura dos dados das duas primeiras tentativas seguidas 

para cada jogo. A colocação de acelerômetros em MMSS foi realizada por meio de uma caixa 

retangular pequena que continha o acelerômetro interiormente e foi posicionada na articulação 

do punho, paralelo aos processos estiloides do MS dominante, por meio de uma faixa elástica 

com velcro (Figura 25). Durante a realização dos jogos esse dispositivo fez a captura dos da-

dos e os enviou a um software específico que determinou as medidas e as gravou no notebo-

ok. 

  Figura 23 - Dispositivo contendo o acelerômetro. 
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As especificações para coleta de dados foram sistematizadas para todos os participan-

tes, a saber: 

 Inicialmente o transporte do acelerômetro foi feito com cuidado, sem deixá-lo receber 

choques e nem umidade em sua estrutura. 

 A forma de uso foi dividida em passos a seguir: 

 Passo 1: Instalar o Software de leitura do Acelerômetro (da aceleração do movimento) 

no Notebook e observar que existem 2 pastas para gerenciamento no diretório C (drive C:) 

durante o processo de coleta: Pasta Configuração e Pasta Teste. Na pasta Configuração 

existem 3 arquivos do Word: A. Aluno, B. Jogo e C. Sala, que devem ser alterados, de acordo 

com as mudanças de jogos, salas de aula e alunos. A pasta Teste irá armazenar todos os resul-

Figura 24 -Posicionamento do dispositivo no membro superior dominante. 

Figura 25 - Dispositivo e faixa elástica com velcro. 
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tados da coleta em arquivo do Word, automaticamente. Estas pastas devem permanecer na 

raiz do computador (drive C:) e fechadas para melhor funcionamento do programa.  

 Passo 2: Colocar a placa de leitura do acelerômetro na unidade USB do Notebook; 

 Passo 3: Observar  se  a  luz  “verde”  ascende  e  fica  com  sinal  “fixo”  (piscando  constan-
temente); 

 Passo 4: Colocar o dispositivo no punho do participante, paralelo aos processos esti-

loides do membro superior dominante com o botão azul (liga-desliga) voltado para o lado da 

mão; 

 Passo 5: Os  botões  de  “liga”  e  “desliga”  servem  de  referência,  pois,  durante  a  coloca-
ção do dispositivo, eles devem ficar ao lado dos processos estiloides do punho e voltados para 

a posição inferior da caixinha, assim é certo que o acelerômetro ficará mais distal e para baixo 

do dispositivo que o incorpora; 

 Passo 6: Deve-se configurar as pastas: Configuração e Teste, em seguida, ligar o 

dispositivo no braço do praticante e somente depois abrir o software no computador para evi-

tar que o programa trave; 

 Passo 7:  Após  abrir  o  software,  clicar  no  botão  “Porta”  e  em  seguida,  clicar  na  opção  
“COM7”,  neste  momento,  de  forma  imediata  o  participante  deve  iniciar  o  movimento  do jogo 

solicitado (boliche ou golfe) e logo após o final do seu arremesso em cada jogo, deve-se clicar 

no  botão  “Sair-Salvar”;; 

Passo 8: Para verificar se houve falhas na captura dos dados pelo sistema dispositivo-

software e observar se os gráficos estão de acordo com o que ocorreu nos movimentos é ne-

cessário possuir o programa MATLAB. Para isso, deve-se copiar os dados coletados de cada 

participante da pasta teste e incorporar no MATLAB, que de forma automática gera 3 gráfi-

cos, sendo que somente dois gráficos são analisados, sendo eles: o gráfico dos 3 eixos (x, y e 

z) e o gráfico da aceleração absoluta. O banco de dados foi armazenado na planilha Excel do 

Microsoft Office 2007. As análises foram realizadas utilizando-se a planilha Excel do Micro-

soft Office 2010 e o programa estatístico Minitab® versão 16. 

4.6 Análise Estatística 

 A amostragem realizada não foi probabilística, porém foi criteriosa, isto é, houve um 

protocolo seguido para a escolha da amostra e essa independeu do pesquisador que a coletou 

(BOLFARINE; BUSSAB, 2005).  

 As variáveis em estudo foram os picos máximos das acelerações obtidas no movimen-

to dos jogos de boliche e de golfe. Os dados coletados foram divididos em quatro grupos em 
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função do sexo, feminino (F) ou masculino (M), e da ausência ou presença da SD, grupo Con-

trole (GC) e grupo Síndrome de Down (GSD). 

 Para cada um dos quatro grupos, foi realizada uma análise descritiva das acelerações 

por meio de cálculo de medidas de tendência central, medidas de dispersão e construção de 

gráficos, bem como testadas as aderências dos dados à Distribuição Normal por meio dos tes-

tes de Anderson-Darling e de Kolmogorov-Smirnov. 

 Para grupos em que houve interesse de comparação, quando houve aderência da variá-

vel medida à distribuição Normal, nos dois grupos foram testadas as igualdades de variâncias 

utilizando-se o teste F de Fisher. Caso contrário, usou-se o teste de Levene. 

 Segundo Siegel, Castellan Júnior e Carmona (2008), o teste não paramétrico de com-

paração de médias de Mann-Whitney, mesmo quando aplicado a um conjunto de dados que 

poderia ser apropriadamente analisado por meio do teste t-de-Student, tem seu poder (probabi-

lidade de rejeitar uma hipótese falsa) próximo a 95%, mesmo para amostras de tamanho mo-

derado, tendo em alguns casos poder ainda superior ao teste t-de-Student.  

 Para as comparações no jogo de golfe entre grupos para os quais a distribuição de uma 

das variáveis não aderiu à distribuição Normal, realizou-se o teste de comparação de médias 

não paramétrico de Mann-Whitney. 

 Para as comparações entre médias, tanto no jogo de boliche como no jogo de golfe, 

quando ambas as variáveis tiveram distribuições que aderiram à distribuição Normal, utilizou-

se o teste t-de-Student para comparação das médias, utilizando-se ou não a suposição de 

igualdade de variâncias, conforme resultados obtidos nos testes anteriores.  

 Para cada jogo e grupo, foram construídos intervalos com 90% de confiança para as 

médias dos picos máximos das acelerações. Quando houve aderência à distribuição Normal, o 

intervalo de confiança foi construído utilizando-se a distribuição t-de-Student e quando não 

houve aderência à distribuição Normal, o intervalo de confiança foi construído utilizando-se a 

técnica de reamostragem de Bootstrap (HESTERBERG et al., 2003). 
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5. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados considerando-se a caracterização das amostras e o 

desempenho na aceleração do movimento para os jogos de boliche e de golfe do console Nin-

tendo®  Wii™. 

5.1 Caracterização da Amostra 

 Foram pesquisados 21 adolescentes com SD, sendo 7 do sexo feminino (33,33%) e 33 

adolescentes com desenvolvimento típico, sendo 16 do sexo feminino (48,48%). Para análise 

dos dados, os adolescentes foram divididos em 2 grupos, sendo eles: GSD – Grupo Síndrome 

de Down e GC – Grupo Controle. Os participantes de GC foram todos da cidade de Sorocaba. 

A característica de cada grupo está descrita nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 - Caracterização da amostra para GSD. 

 SUJEITOS SEXO IDADE CIDADE LATERALIDADE 
1 F 10 anos Sorocaba Destro 
2 F 11 anos Sorocaba Destro 
3 F 11 anos Sorocaba Destro 
4 F 11 anos Salto Destro 
5 F 12 anos Sorocaba Destro 
6 F 12 anos Salto Destro 
7 F 12 anos Sorocaba Destro 
8 M 10 anos São Roque Destro 
9 M 10 anos Itu Destro 
10 M 10 anos Salto Destro 
11 M 10 anos Piedade Destro 
12 M 10 anos Sorocaba Destro 
13 M 11 anos Sorocaba Destro 
14 M 12 anos Salto Destro 
15 M 12 anos Salto Destro 
16 M 13 anos São Roque Destro 
17 M 13 anos Sorocaba Destro 
18 M 14 anos Sorocaba Destro 
19 M 14 anos Salto Destro 
20 M 14 anos Sorocaba Destro 
21 M 14 anos Itu Destro 
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Quadro 2 - Caracterização da amostra para GC. 

SUJEITOS SEXO IDADE SÉRIE LATERALIDADE 
1 F 10 anos 5º Ano B (4ª S.) Destro 
2 F 10 anos 5º Ano B (4ª S.) Destro 
3 F 10 anos 5º Ano C (4ª S.) Destro 
4 F 10 anos 5º Ano C (4ª S.) Destro 
5 F 11 anos 6º Ano B (5ª S.) Destro 
6 F 11 anos 6º Ano B (5ª S.) Destro 
7 F 11 anos 6º Ano C (5ª S.) Destro 
8 F 11 anos 6º Ano C (5ª S.) Destro 
9 F 12 anos 7º Ano B (6ª S.) Destro 
10 F 12 anos 7º Ano B (6ª S.) Destro 
11 F 13 anos 8º Ano C (7ª S.) Destro 
12 F 13 anos 8º Ano C (7ª S.) Destro 
13 F 14 anos 9º Ano B (8ª S.) Destro 
14 F 14 anos 9º Ano B (8ª S.) Destro 
15 F 14 anos 9º Ano B (8ª S.) Destro 
16 F 14 anos 9º Ano D (8ª S.) Destro 
17 M 10 anos 5º Ano A (4ª S.) Destro 
18 M 10 anos 5º Ano A (4ª S.) Destro 
19 M 10 anos 5º Ano A (4ª S.) Destro 
20 M 10 anos 5º Ano C (4ª S.) Destro 
21 M 11 anos 6º Ano B (5ª S.) Destro 
22 M 11 anos 6º Ano B (5ª S.) Destro 
23 M 11 anos 6º Ano C (5ª S.) Destro 
24 M 12 anos 7º Ano B (6ª S.) Destro 
25 M 12 anos 7º Ano B (6ª S.) Ambidestro 
26 M 12 anos 7º Ano C (6ª S.) Destro 
27 M 13 anos 7º Ano C (6ª S.) Destro 
28 M 13 anos 8º Ano C (7ª S.) Destro 
29 M 13 anos 8º Ano C (7ª S.) Destro 
30 M 14 anos 9º Ano B (8ª S.) Destro 
31 M 14 anos 9º Ano B (8ª S.) Destro 
32 M 14 anos 9º Ano C (8ª S.) Destro 
33 M 14 anos 9º Ano C (8ª S.) Destro 

5.2 Desempenho na aceleração do movimento 

 Foram realizadas medidas de aceleração máxima de movimento nos jogos de Boliche 

e Golfe. Houve perda dos dados no jogo de boliche para dois adolescentes típicos do sexo 

masculino e no jogo de golfe para um adolescente típico, também do sexo masculino.  

 A comparação dos resultados das medidas entre o GC e o GSD de ambos os sexos foi 

realizada por meio do gráfico de aceleração absoluta no tempo [m/s  × ms] produzido pelo 

programa Matlab - Versão 7.11.0.584 (R2010B). Como exemplo, a seguir, uma comparação 
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dos resultados dos picos máximos de aceleração de uma adolescente do GC (Figura 26) e de 

uma adolescente do GSD (Figura 27), ambas, na faixa etária de 10 anos.  

 
Figura 26 - Aceleração absoluta no tempo [m/s  × ms] 
de indivíduo do GC. 

 

Figura 27 - Aceleração absoluta no tempo [m/s  × ms] 
de indivíduo do GSD. 

 

5.2.1 Jogo de boliche 

 Ao nível de significância de 10%, para o jogo de boliche houve aderência à Distribui-

ção Normal dos picos máximos das acelerações obtidos para os quatro grupos, a saber: Grupo 

Controle feminino (P = 0,127), Grupo Controle masculino (P = 0,162), Grupo Síndrome de 

Down feminino (P = 0,110) e Grupo Síndrome de Down masculino (P = > 0,150). 

 A Tabela 1 apresenta os resultados da análise descritiva para o pico máximo da acele-

ração do movimento na unidade de [m/s ] no jogo de boliche. 

Tabela 1 - Tamanho da amostra e medidas de posição e de variabilidade para os picos das acelerações máximas 
em [m/s ] no jogo de boliche. 

 

 A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes de comparação de médias pelo teste t-de-

Student e de variâncias pelo teste F entre grupos de interesse para o pico máximo da acelera-

ção do movimento. 

Tamanho Erro Coeficiente 1º quartil 3º quartil 
da amostra padrão de variação Q1 Q3

GC F 16 70,51 3,45 190,44 19,58 48,49 58,06 71,82 82,47 89,38
GC M 15 70,37 5,00 375,20 27,52 30,01 52,87 68,65 86,13 97,29
GSD F 7 37,24 8,34 486,64 59,25 17,17 24,86 29,32 46,23 82,94
GSD M 14 45,33 5,95 496,40 49,15 15,76 30,79 37,93 55,77 102,56

Grupo Média Mínimo Mediana MáximoVariância
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Tabela 2 -  Resultados dos testes de igualdade de média e variância para os picos das acelerações máximas no 
jogo de boliche. 

 

 Conclui-se ao nível de significância de 10% que não houve diferença entre as variân-

cias dos picos máximos das acelerações do movimento no jogo de boliche entre os grupos 

controle e de Síndrome de Down e que para ambos os grupos não houve diferença entre as 

variâncias dos picos máximos das acelerações do movimento entre os sexos. 

 Os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas, com maior pico de 

aceleração para o GC quando comparado ao GSD, para ambos os sexos (p=0,000 para femi-

nino e p=0,002 para masculino), conforme Tabela 2. 

 Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram os resultados obtidos. 

Gráfico 1 - Gráfico de valores individuais para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no boliche para os quatro 
grupos. 
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Teste Teste 
utilizado P Conclusão utilizado P Conclusão

GC F e GSD F t-de Student 0,000 Não F 0,132 Sim
GC M e GSD M t-de Student 0,002 Não F 0,609 Sim
GC F e GC M t-de Student 0,509 Sim F 0,205 Sim

GSD F e GSD M t-de Student 0,221 Sim F 0,952 Sim

Igualdade de médias Igualdade de variânciasGrupos
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Gráfico 2 - Gráfico de intervalo para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no boliche para os quatro grupos. 
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Gráfico 3 - Gráfico de Boxplot para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no boliche para os quatro grupos. 
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A Tabela 3 apresenta os intervalos com 90% de confiança para os picos máximos das 

acelerações em [m/s ] nos quatro grupos para o jogo de boliche.  
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Tabela 3 - Método, tamanho da amostra, estimativas e intervalo de confiança para os picos máximos das acelera-
ções em [m/s ] no jogo de boliche. 

 
 
 

Os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas, com maior pico de 

aceleração para o GCM (M = 70,37) e GCF (M = 70,51) quando comparados ao GSDM (M = 

45,33) e GSDF (M = 37,24), porém, não houve diferenças estatisticamente significativas entre 

os sexos do GC e do GSD, conforme tabela 3. 

5.2.2 Jogo de golfe  

 Ao nível de significância de 10%, para o jogo de Golfe houve aderência à Distribuição 

Normal dos picos máximos das acelerações obtidos para os grupos: Grupo Controle feminino 

(P > 0,150), Grupo Controle masculino (P = 0,612) e Grupo Síndrome de Down feminino (P 

= 0,410). Ao nível de significância de 10% não houve aderência à Distribuição Normal dos 

picos máximos das acelerações do Grupo Síndrome de Down masculino (P = 0,029). 

 A Tabela 4 apresenta os resultados da análise descritiva para o pico máximo da acele-

ração do movimento na unidade de [m/s ] no jogo de golfe. 

Tabela 4 - Tamanho da amostra e medidas de posição e de variabilidade para os picos das acelerações máximas 
em [m/s ] no jogo de golfe. 

 
 

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes de comparação de médias, pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney (para os dados do GSDM, para o qual não houve aderência à 

distribuição normal) ou t-de-Student (para os demais grupos), e de variâncias, pelo teste de 

Levene (para GSDM) ou F (para os demais), entre grupos de interesse para o pico máximo da 

aceleração do movimento no jogo de golfe. 

Método Tamanho Erro Intervalo de 
utilizado da amostra padrão confiança

GC F t-de Student 16 70,51 3,45 [64,46; 76,56]
GC M t-de Student 15 70,37 5,00 [61,56; 79,18]
GSD F t-de Student 7 37,24 8,34 [21,04; 53,44]
GSD M t-de Student 14 45,33 5,95 [34,78; 55,87]

Grupo Média

Tamanho Erro Coeficiente 1º quartil 3º quartil 
da amostra padrão de variação Q1 Q3

GC F 16 56,80 4,54 330,15 31,98 38,25 43,71 52,07 63,19 113,79
GC M 16 74,80 6,13 602,21 32,80 34,08 56,61 76,07 99,40 116,61
GSD F 7 30,52 4,00 112,15 34,70 19,86 21,48 26,54 38,44 48,75
GSD M 14 45,12 5,69 453,69 47,21 22,02 31,13 38,79 53,52 91,89

MáximoGrupo Média Variância Mínimo Mediana 
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Tabela 5 - Resultados dos testes de igualdade de média e variância para os picos das acelerações máximas no 
jogo de golfe. 

 

Conclui-se ao nível de significância de 10% que não houve diferença entre as variân-

cias dos picos máximos das acelerações do movimento no jogo de golfe entre os grupos con-

trole e de SD e que para ambos os grupos não houve diferença entre as variâncias dos picos 

máximos das acelerações do movimento entre os sexos. 

Os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas, com maior pico de 

aceleração para o GC quando comparado ao GSD, para ambos os sexos (p = 0,001 para femi-

nino e p = 0,002 para masculino), conforme Tabela 5. 

Os gráficos 4, 5 e 6 ilustram os resultados obtidos. 

Gráfico 4 - Gráfico de valores individuais para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no golfe para os quatro 
grupos. 
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Teste Teste 
utilizado P Conclusão utilizado P Conclusão

GC F e GSD F t-de Student 0,001 Não F 0,190 Sim
GC M e GSD M Mann-Whitney 0,002 Não Levene 0,391 Sim
GC F e GC M t-de Student 0,013 Não F 0,256 Sim

GSD F e GSD M Mann-Whitney 0,040 Não Levene 0,367 Sim

Grupos Igualdade de médias Igualdade de variâncias
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Gráfico 5 - Gráfico de intervalo para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no golfe para os quatro grupos. 
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Gráfico 6 - Gráfico de Boxplot para o pico máximo da aceleração em [m/s ] no golfe para os quatro grupos. 
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A Tabela 6 apresenta os intervalos com 90% de confiança para os picos máximos das 

acelerações em [m/s ] nos quatro grupos para o jogo de golfe. 
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Tabela 6 - Método, tamanho da amostra, estimativas e intervalo de confiança para os picos máximos das acelera-
ções em [m/s ] no jogo de golfe. 

 
 

Os grupos apresentaram diferenças estatisticamente significativas, com maior pico de 

aceleração para o grupo dos meninos que obteve média superior ao grupo das meninas obser-

vado tanto no GCM (M = 74,80) e GCF (M = 56,80), quanto no GSDM (M = 45,12) e no 

GSDF (M = 30,52), conforme Tabela 6. 

  

Método Tamanho Erro Intervalo de 
utilizado da amostra padrão confiança

GC F t-de Student 16 56,80 4,54 [48,84; 64,76]
GC M t-de Student 16 74,80 6,13 [64,04; 85,55]
GSD F t-de Student 7 30,52 4,00 [22,74; 38,30]
GSD M Bootstrap 14 45,12 5,69 [35,66; 53,60]

Grupo Média
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6. DISCUSSÃO 

Na literatura pesquisada não foram encontrados estudos que utilizassem o acelerôme-

tro  como  instrumento  de  mensuração  associado  ao  uso  do  Nintendo®  Wii™.  Esta  estratégia  

terapêutica para avaliação da aceleração de movimentos de adolescentes com diagnóstico de 

SD foi explorada nesta pesquisa. Um grande número de pesquisadores têm se utilizado da 

realidade  virtual,  por  meio  dos  jogos  do  console  Nintendo®  Wii™  como  alternativa  terapêu-

tica, porém, ainda são poucos os estudos que descrevem ou trazem mensurações específicas 

para avaliação motora com esse instrumento lúdico no atendimento de pessoas com SD 

(WUANG et al., 2011).  

Foi encontrado durante a revisão de literatura, um pequeno número de trabalhos utili-

zando como método de pesquisa a acelerometria para monitorar e mensurar movimentos de 

indivíduos com deficiência intelectual, como ocorre na SD (PHILLIPS; HOLLAND, 2011).  

Estudos realizados em pessoas com SD que fizeram uso do acelerômetro, apresenta-

ram como foco, a mensuração do gasto energético (IWAOKA et al., 1998), a avaliação da 

melhora dos ajustes posturais (CHAMPAGNE; DUGAS, 2010). E a investigação da relação 

entre os níveis metabólicos e os níveis de atividade física (AGIOVLASITIS et al., 2011). Na 

pesquisa de Phillips e Holland (2011), os níveis de atividade física também foram mensurados 

por meio da acelerometria e em pessoas com SD. Todas essas pesquisas citadas concordam 

com o atual estudo de que a acelerometria é um instrumento viável e eficaz para mensuração 

de diferentes variáveis.  

Estudos sobre o uso da realidade virtual junto à população com déficits intelectuais fo-

ram realizados, demonstrando interesse crescente no tema. Entre eles, por meio do Nintendo® 

Wii™, crianças com diagnóstico de SD receberam intervenção fisioterapêutica. Os instrumen-

tos utilizados para a mensuração de algumas variáveis da motricidade foram: The Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2,) The Developmental Test of 

Visual Motor Integration (VMI) e The Test of Sensory Integration Function (TSIF). Os resul-

tados indicaram que os participantes apresentaram melhor proficiência motora e aprimora-

mento das suas funções integrativas sensoriais (WUANG et al., 2011). Em outra pesquisa, no 

modelo de estudo de caso, uma criança com diagnóstico de SD foi submetida à prática de qua-

tro tipos de jogos do Nintendo® Wii™,  entre  eles  o  Boliche,  jogo  que  também  foi  utilizado  

no atual estudo. Os instrumentos utilizados foram citados a seguir: questionários, como The 

Self-Perception Profile for Children (SPPC) e o Perceived Physical Ability Scale (PPA), tes-

tes padronizados, como The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition 

(BOT-2), The Test of Visual Perceptual Skills, Third Edition (TVPS-3) e o equipamento Bio-
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dex Balance BioSway System 21 (0,81, ICC, test-retest reliability22). Ao final, observou-se de 

forma importante o aprimoramento da estabilidade postural da participante, com subsequente 

aumento na velocidade dos movimentos, melhora da coordenação motora e destreza manual 

(BERG et al., 2012).  

Salem et al. (2012) descreveram os instrumentos encontrados na literatura para deter-

minar a viabilidade e eficácia da utilização do Nintendo® Wii™  em  crianças  com  atraso  de  

função motora fina e grossa. Um dos jogos virtuais empregados na pesquisa também foi o 

Boliche. Foram utilizados como instrumentos de avaliação, o Ten-metre walking test; o Timed 

up and go test; The single leg stance test; The five-times-sit-to-stand test; The timed up and 

down stairs test e The 2-minute walk test e Grip strength. Como resultado, essas crianças 

mostraram melhoras significativas na posição unipodal, na força de preensão e equilíbrio. 

Foi observado aprimoramento da agilidade e força muscular em um estudo que utili-

zou o console Nintendo® Wii™,  como  recurso  de  motivação para a realização de movimen-

tos específicos. Os instrumentos escolhidos na literatura para a coleta de dados foram: o Study 

questionnaire; o Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition; Hand-held dyna-

mometer e o Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2). As in-

tervenções propostas nesses trabalhos descritos por Lin e Wuang (2012) fizeram uso de jogos 

como o boliche e o golfe, os mesmos usados no presente estudo.  Por meio da análise das 

pesquisas anteriores é possível observar que a maioria fez uso de instrumentos como questio-

nários, monitores de frequência cardíaca, testes de motricidade, testes de integração sensorial 

e um equipamento de plataforma de equilíbrio, porém, nota-se que nenhum dos trabalhos con-

templou o uso da acelerometria como instrumento de mensuração quantitativa de variáveis de 

movimento. 

Todos os trabalhos encontrados na literatura sugerem bons resultados com a interven-

ção  fisioterapêutica  por  meio  do  uso  de  jogos  do  console  Nintendo®  Wii™,  porém,  em  ne-

nhum deles há um protocolo de uso que descreva os mesmos jogos escolhidos, o mesmo tem-

po de sessão fisioterapêutica, o mesmo período de duração da intervenção total e as mesmas 

variáveis de estudo, ao contrário a variabilidade de todos esses fatores é muito grande, não 

sendo possível chegar a um consenso sobre as conclusões, ainda que seja possível notar que o 

uso da realidade virtual melhora a coordenação motora, a destreza manual, o aprimoramento 

das funções integrativas sensoriais, a força muscular, o desempenho de agilidade e a veloci-

dade de movimentos, mas, somente pela observação do avaliador. 
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Fundamentar teoricamente o uso da realidade virtual pode ser uma importante meta 

para subsidiar cientificamente os programas de reabilitação que se propõem a fazer uso de 

vídeo games nos dias atuais.  

O presente estudo demonstrou que a acelerometria pode ser usada também para a cap-

tura de medidas de aceleração de movimentos, em jogos virtuais. Os resultados aqui encon-

trados foram ao encontro do conhecimento específico sobre a SD, ou seja, fica evidenciado o 

atraso global no desenvolvimento e a lentidão nas respostas motoras (ALMEIDA; CORCOS; 

LATASH, 1994; GIMENEZ; MANOEL; BASSO, 2006; VILA et al., 2011). Houve menor 

aceleração para os participantes com SD quando comparados ao GC. Observou-se que o me-

lhor desempenho do GC ocorreu nos dois jogos avaliados, o boliche e o golfe. Porém, não foi 

encontrado na literatura trabalhos que discutissem os padrões de movimento e planejamento 

motor para o arremesso executado nestes dois jogos. A precisão de movimento para atingir o 

alvo ou a aceleração e velocidade necessárias para o sucesso no jogo são ainda desconhecidas 

do ponto de vista do estudo do movimento. Todavia, pesquisas indicam que na população de 

escolares com desenvolvimento típico o desempenho no arremesso é significativamente me-

lhor para o sexo masculino, resultado que foi observado nas pesquisas de Dumith et al., 

(2010) e Luguetti et al. (2010) onde, ambos avaliaram a força de explosão e a potência de 

músculos dos membros superiores. No presente estudo, entretanto, foi observado apenas para 

o jogo do golfe, o melhor desempenho para os meninos, enquanto que no boliche não houve 

diferença significativa no pico de aceleração para meninos e meninas, ressaltando-se que a 

variável analisada foi a aceleração. 

Os padrões de arremesso característicos para a pessoa com SD são pouco explorados 

nas pesquisas científicas. Em nossa busca, apenas dois artigos específicos foram localizados. 

Chiviacowsky et al. (2013) estudaram na aprendizagem motora do arremesso de sujeitos com 

SD, os efeitos da frequência de conhecimento de resultados, concluindo que a frequência re-

duzida de 33% de conhecimento é tão benéfica à aprendizagem de uma habilidade motora 

simples quanto a frequência de 100%. Gimenez et al. (2004), que pesquisaram como os sujei-

tos típicos e com SD combinavam padrões fundamentais de movimento em uma tarefa que 

envolvia a corrida e o arremesso de uma bola de tênis, concluíram que o estado de desenvol-

vimento motor dos padrões isolados pode ser crucial para os indivíduos com SD, pois quanto 

menos desenvolvido o padrão se encontra, mais instável esse padrão se apresentará diante de 

situações novas ou em tarefas mais complexas. 

Especificamente em relação aos benefícios para a pessoa com SD, no que se refere ao 

uso dos jogos virtuais como ferramenta para reabilitação, a literatura mostra que, mesmo com 
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poucos estudos, podem ser observadas mudanças no desempenho em variáveis como o equilí-

brio (BERG et al., 2012; SALEM et al., 2012), a coordenação e a aprendizagem motora 

(WUANG et al., 2011; LIN; WUANG, 2012). A partir dos dados aqui expostos pode-se suge-

rir que as medidas de aceleração do movimento possam ser tomadas durante os jogos virtuais, 

possibilitando registros precisos de desempenho. Conhecendo-se esta ferramenta e suas pos-

sibilidades de uso na avaliação de pessoas com SD, poderão ser programadas sessões de in-

tervenção para observação de desempenho mediante programas de treinamento com a prática 

de jogos virtuais e verificação de melhora de resultados a partir da prática regular de ativida-

des  com  o  console  Nintendo®  Wii™. 

Sobre a aceleração do movimento, os dados aqui encontrados podem ser justificados 

com base nos estudos de Marconi (2005) e Deffeves et al. (2012) que consideraram a presen-

ça da hipotonia na musculatura que liga uma articulação a outra e a frouxidão das estruturas 

articulares que tornam as junturas mais instáveis, e por conta disso os sujeitos com SD, se 

utilizam de uma estratégia de movimento chamada de coativação, pois, neste momento há 

uma tentativa de compensação da falta de estabilidade articular. No entanto, esses pesquisado-

res observaram que a coativação rapidamente se torna ineficiente, uma vez que ao iniciar o 

movimento, a musculatura agonista é ativada e a articulação é acelerada em direção ao alvo, 

porém, de forma concomitante ocorre a ativação da musculatura antagonista, sendo assim a 

mesma articulação é simultaneamente desacelerada, como resultado, o membro se move mui-

to lentamente. 

As limitações deste trabalho podem ser aqui mencionadas para que outros pesquisado-

res encontrem resultados que confirmem ou não as discussões aqui abordadas. O número res-

trito de sujeitos pode ser um fator limitante para compreensão e generalização dos resultados. 

As diferenças encontradas entre sexos e entre os jogos aqui explorados não puderam ser to-

talmente explicadas. Como recomendações, sugere-se a realização de pesquisas com o mesmo 

enfoque para que seja possível reafirmar a consistência dos resultados aqui encontrados e pro-

curar entender e justificar possíveis diferenças, beneficiando assim a população estudada.  
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7. CONCLUSÃO 

 Por meio do uso da acelerometria foi possível avaliar as características da aceleração 

do movimento da população estudada, com diagnóstico de SD, durante a prática dos jogos 

virtuais de boliche e golfe com o uso do console Nintendo®  Wii™. Houve eficácia da técnica 

de acelerometria sendo utilizada como instrumento de avaliação, associada ao uso do console 

Nintendo®  Wii™.  Para tanto, foram estabelecidos os parâmetros para a colocação dos acele-

rômetros em MMSS e o software elaborado permitiu a captura e decodificação dos dados. 

Observou-se melhor desempenho em todas as avaliações para o grupo controle, havendo me-

nor aceleração no movimento dos jovens com SD. Conclui-se que o emprego do Nintendo® 

Wii™  associado  a  técnica  de  acelerometria pode ser uma recurso eficaz para avaliar padrões 

de aceleração de movimento na população com SD e que estudos de caracterização da motri-

cidade para estes indivíduos podem contribuir na elaboração de programas de intervenção e 

melhora do desempenho. 
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ANEXO A – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais ou 

responsáveis pelo sujeito de pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de  pesquisa  “Análise de medidas de 

aceleração do movimento na prática de jogos virtuais em adolescentes com síndrome de 

Down”  que se propõe a avaliar a aceleração do movimento de adolescentes com diagnóstico 

de síndrome de Down e de adolescentes típicos, na faixa etária entre 10 e 14 anos, durante a 

participação nos jogos de boliche e golfe do Nintendo®  Wii™.  Os  dados  para  o  estudo  serão  

coletados a partir do posicionamento dos sensores na articulação do punho, paralelo aos pro-

cessos estiloides do membro superior dominante para captação das medidas durante o uso do 

Nintendo®  Wii™.  Os  instrumentos  de  avaliação  serão  aplicados  pela Pesquisadora Respon-

sável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 

mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o es-

clarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão 

para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As in-

formações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garan-

tido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das medidas mensuradas, sendo resguardado 

o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), 

bem como a identificação do local da coleta de dados. Os locais para a realização da pesquisa, 

serão: as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) localizadas nas cidades de 

Itu, Piedade, Salto, São Roque e Sorocaba, todas localizadas no interior do estado de São Pau-

lo e em escolas públicas de ensino regular da cidade de Sorocaba. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino – 1º andar. 

 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclareci-

das pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qual-
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quer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a 

permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: ______________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:___________________________ 

 

Declaro que expliquei ao responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem rea-

lizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesqui-

sa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo,______de______________________de_______. 

 

 

 

Daniela Carrogi Vianna 
E-mail: danineuro@hotmail.com 

 Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896; Ed. João Calvino – 1º 
Andar -  Telefone: (11) 3555-2002 

E-mail: silvanablascovi@gmail.com 
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ANEXO B – Modelo do Termo de consentimento Livre e Esclarecido para a Instituição  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
INSTITUIÇÃO 

Gostaríamos de convidar a sua instituição a participar do projeto de pesquisa “Análise 

de medidas de aceleração do movimento na prática de jogos virtuais em adolescentes com 

síndrome de Down”  que se propõe a avaliar a aceleração do movimento de adolescentes com 

diagnóstico de síndrome de Down e de adolescentes típicos, na faixa etária entre 10 e 14 anos, 

durante a participação nos jogos de boliche e golfe do  Nintendo®  Wii™. Os dados para o 

estudo serão coletados a partir do posicionamento dos sensores na articulação do punho, para-

lelo aos processos estiloides do membro superior dominante para captação das medidas du-

rante  o  uso  do  Nintendo®  Wii™. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesqui-

sadora Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal 

oferecem riscos mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso a Pesquisa-

dora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo) e terão o 

direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As 

informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será ga-

rantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguar-

dado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informa-

ção), bem como a identificação do local da coleta de dados. Os locais para a realização da 

pesquisa, serão: as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) localizadas nas 

cidades de Itu, Piedade, Salto, São Roque e Sorocaba, todas localizadas no interior do estado 

de São Paulo e em escolas públicas de ensino regular da cidade de Sorocaba. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino – 1º andar. 

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para 

o contato com os Sujeitos de Pesquisa. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
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Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclareci-

das pela Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujei-

tos de pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros 

esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou preju-

ízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição:___________________________________ 

 

Assinatura do Representante legal da Instituição:_______________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 

qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

 

 

São Paulo,______de______________________de_______. 

 

 

 

Daniela Carrogi Vianna 
E-mail: danineuro@hotmail.com 

 Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi de Assis 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896; Ed. João Calvino – 1º 
Andar -  Telefone: (11) 3555-2002 

E-mail: silvanablascovi@gmail.com 
 


