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RESUMO 
 

 

A osteoartrite do joelho (OAJ) é uma doença com característica degenerativa que acomete 

uma grande população após a quarta década de vida causando dor e incapacidade funcional 

em sua progressão, sendo o fortalecimento relatado como importante instrumento em seu 

tratamento. Objetivo: comparar a dor referida de participantes com diagnóstico de osteoartrite 

do joelho submetidos ao exercício resistido progressivo associado à reabilitação virtual Kinect 

frente ao exercício resistivo e progressivo. Método: ensaio clínico randomizado, uni cego com 

taxa de alocação de 34 mulheres com diagnóstico de OAJ, idade média de 59,71(±8,13) anos, 

dor referida 4 a 8 na escala numérica para dor (END), índice Algofuncional de Lequesne de 4 

a 14 pontos, Kellgren e Lawrence grau II ou GIII, separadas em grupo controle (GC) e grupo 

Kinect (GK). Desfechos: primário (dor referida) secundário (funcionalidade, força muscular e 

tempo de resposta ao exercício em realidade virtual) terciária (estado de humor). 

Procedimentos: ambos os grupos executaram aquecimento prévio, teste de 1RM realizado por 

mecanoterapia para fortalecimento de flexores e extensores do joelho e abdutores e adutores 

do quadril, após o teste realizaram exercícios resistidos progressivos para fortalecimento do 

joelho e quadril, durante oito semanas, com duas sessões semanais com duas séries e oito 

repetições com primeira carga a 50% de 1RM e segunda carga a 70% de 1RM, ao GK foi 

adicionado o exercício em realidade virtual no sistema Kinect, modalidade esqui. Foi ainda 

aplicado semanalmente o questionário do perfil do estado de humor (POMS) para observação 

psicológica. Análise estatística: teste t de student com análise de variância com medidas 

repetidas paramétricas e método de comparações múltiplas de Bonferroni, nível de 

significância de p<0,001. Resultado: GC=21 participantes e GK= 13 participantes, com raça 

preta (GC=28,6% e GK=23,1%), branca (GC=47,6% e GK=23,1%) e parda (GC=23,8% e 

GK=53,8%), apresentaram classificação de Kellgren e Lawrence grau II (GC=66,7% e 

GK=69,2%) e grau III (GC=33,3% e GK=32,4%). Dor média de 6,68 (±1,55) centímetros na 

escala numérica de dor (END) e pontuação média no índice Algofuncional de Lequesne de 

11(±3,04) pontos. Na comparação entre grupos obtiveram-se valores iniciais (T0), em trinta dias 

(T30) e finais (T60), onde Dor referida. GC T0=6,71 (±1,45), T30=4,71(±1,49), T60=2,45(±2.11) 

/ GK T0=6,62(±1.76), T30=3.15(±1,86) T60=1,67(±1.92) e p<0,027. Índice Algofuncional de 

Lequesne GC T0=10,95(±3,06); T30=8,71(±3,49); T60=6,8(±3.40); GK T0=11,08(±3.08); 

T30=7,77(±2.71); T60=6,0(±2.30) p<0,244. Na comparação entre grupos teve força muscular 

(FM) do joelho com flexores T30=p<0,003; extensores T30=p<0,073; FM do quadril com 

abdutores T30=p<0,001 e adutores T30=p<0,001. Não houve valores estatisticamente 

significativos para POMS. Considerações Finais: o grupo que realizou o exercício resistido 

progressivo associado ao exercício em realidade virtual apresentou melhora na dor em 

comparação ao grupo controle, houve aumento significativo na funcionalidade e da FM de 

flexores e extensores do joelho, e dos abdutores e adutores do quadril, o perfil do estado de 

humor sofreu alterações positivas, porém não significativas no presente estudo. 

 

 

Palavras-chave: osteoartrite do joelho; realidade virtual; treinamento de resistência; exergame. 
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ABSTRACT 
 

 

That knee osteoarthritis (knee OAJ) is a disease with a degenerative characteristic that affects 

a large population after the fourth decade of life causing pain and functional disability in its 

progression, strengthening has been reported as an important tool in its treatment. Objective: 

to compare the pain reported by participants diagnosed with osteoarthritis of the knee submitted 

to progressive resistive exercise associated with Kinect virtual rehabilitation versus progressive 

resistive exercise. Method: women with a mean age of 59.71 (±8.13) were included, who after 

blind assessment presented a diagnosis of unilateral or bilateral OAJ, pain 4-8 on the numerical 

scale (NDS), Lequesne Algofunctional Index of 4-14 points, Kellgren and Lawrence grade II or 

GIII, in two groups called control (CG) and kinect (GK). The participants of both groups 

performed progressive resistance exercises for knee and hip strengthening, for eight weeks, 

with two weekly applications, two sets and eight repetitions with loads of 50% and 70% of one 

repetition maximum (1RM). A weekly mood profile questionnaire (POMS) was also applied for 

psychological observation. Statistical analysis: Student's t-test, the model of analysis of variance 

with repeated measures and the Bonferroni method of multiple comparisons to analyze the data, 

being considered statistically significant the levels of p<0.001. Results: GC=21 participants and 

GK=13 participants, with black (GC=28.6% and GK=23.1%), white (GC=47.6% and GK=23.1%) 

and brown (GC=23.8% and GK=53.8%) races, presented Kellgren and Lawrence classification 

grade II (GC=66.7% and GK=69.2%) and grade III (GC=33.3% and GK=32.4%). Mean pain 

score of 6.68 (±1.55) centimeters on the Numerical Pain Scale (NDS) and mean score on the 

Lequesne Algofunctional Index of 11(±3.04) points. In the comparison between groups we 

obtained initial (T0), at thirty days (T30) and final (T60) values, where Pain referred. GC T0=6.71    

(±1.45),T30=4.71(±1.49),T60=2.45(±2.11)/GKT0=6.62(±1.76),T30=3.15(±1.86)T60=1.67(±1.9

2) and p<0.027. Lequesne Algofunctional Index Lequesne GC T0=10.95 (±3.06); 

T30=8.71(±3.49); T60=6.8(±3.40); GK T0=11.08(±3.08); T30=7.77(±2.71); T60=6.0(±2.30) and 

p<0.244. In the comparison between groups had knee muscle strength (FM) with T0=p<0.103 

flexors; T30=p<0.003; T60=p<0.003 and T0=p<0.0749 extensors;     

T30=p<0.073;T60=p<0.039 the FM of the hip with abductors T0=p<0.001; T30=p<0.001; 

T60=p<0.001 and adductors T0=p<0.001; T30=p<0.001; T60=p<0.001. There were no 

statistically significant values for POMS. Conclusion: the progressive resistance exercise in 

association with virtual reality activity is statistically significant in the comparison between groups 

in the reduction of referred pain of the participants of this study, there was a significant increase 

in functionality and FM of knee flexors and extensors, and hip abductors and adductors, the 

profile of mood state underwent positive changes, but not significant in this proposal. 

 

Keywords: osteoarthritis of the knee; virtual reality; resistance training; exergames. 
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INTRODUÇÃO 
 

A osteoartrite (OA) é uma doença articular degenerativa atribuída a pessoas de 

meia idade para idosos, diagnosticada facilmente pela presença de sinais clínicos (dor 

articular, inchaço articular, crepitação e função reduzida) e avaliação radiológica, 

considerada uma das doenças com maior poder de incapacidade funcional ao ser 

humano avaliado em centros de controle e prevenção de doenças, sendo possível 

afirmar que o acometimento da articulação do joelho representa 46% dos casos 

avaliados seguidos da articulação do quadril com 25% de acordo com o Johnston 

County Osteoartriitis Project (American College of Reumathology, 2019). 

Com evolução lenta, dor articular, rigidez e perda da amplitude de movimento, 

a osteoartrite é o resultado de uma complexa interação entre fatores biomecânicos, 

bioquímicos e genéticos agindo na degradação da cartilagem e tecido ósseo, 

classificada em primária pela presença de processo inflamatório no líquido sinovial 

(sinovite) ou secundária a fatores predisponentes, com maior influência da faixa etária, 

obesidade, traumas recorrentes e alteração na mecânica do movimento humano. 

(ROQUE et al., 2013). 

O processo de detecção da osteoartrite do joelho e quadril pode ser feita por 

inúmeros recursos, para um diagnóstico precoce e um bom prognóstico. Infelizmente, 

a procura tardia gera muitas vezes um agravamento dos problemas relacionados à 

doença, dentre os recursos para reabilitação não cirúrgica estão à avaliação clínica, 

exames radiológicos, questionários de avaliação funcional, acompanhamento 

periódico, anti-inflamatórios não hormonais, recursos fisioterapêuticos, protocolos de 

exercícios regulares e acompanhamento nutricional. (SMINK et al., 2014). 

A fraqueza muscular é um ponto marcante na evolução da osteoartrite, sendo 

a articulação do joelho a de maior comprometimento, e o quadríceps o principal grupo 

muscular acometido pela doença, este déficit segundo os critérios de classificação de 

Kellgren e Lawrence em estudo realizado por Oliveira (2012) mostra que a redução da 

força muscular representa de 15% a 18% da população classificada em grau I, para os 

participantes classificados em grau II um valor de 24% e para os classificados em grau 

IV da doença um valor de 38% do total dos participantes, concluindo que a degradação 

articular deflagra o processo de perda da força muscular. 
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A dificuldade apresentada pelo idoso para realizar a marcha, provém de 

redução muscular que se inicia após a quarta década de vida, que com o passar dos 

anos se agrava reduzindo a potência muscular alterando a função musculoesquelética 

por comprometimento do joelho e quadril em indivíduos com osteoartrite destas 

estruturas, influenciando diretamente o posicionamento do tronco para realizar a 

deambulação. (SHULL et al., 2015). 

Dados preocupantes uma vez que a baixada santista concentra mais de um 

milhão e trezentos mil habitantes, onde aproximadamente 30% desta população é 

composta por adultos com idade compreendida entre 40 e 69 anos dos avaliados e 

registrados pelo IBGE (2010).   

Há um consenso em relação à inexistência da cura para osteoartrite, seu 

tratamento pode ser farmacológico, não farmacológico ou cirúrgico, onde a estratégia 

é adotada de acordo com o grau de acometimento articular e função do paciente. 

Defende-se a adoção de exercícios como forma de prevenção e tratamento 

conservador, por ser primeiramente de baixo custo e ter efeitos clínicos evidenciados 

em inúmeros estudos científicos, exemplo disso o aumento da força muscular avaliada, 

a melhora da mobilidade, um melhor equilíbrio e alterações cardiorrespiratórias e 

psicológicas positivas. (BENNELL; HINMAM, 2011). 

O exercício de fortalecimento para pessoas acometidas por osteoartrite do 

joelho tem ganhado cada vez mais adeptos por apresentar evidências positivas e de 

baixo risco em relação a lesões, as formas de execução variam quanto à utilização de 

carga, ângulo de movimento empregado e tipo de modalidade adotada, todas estas 

em sua maioria visam o fortalecimento de músculos diretamente ligados ao joelho, 

embora haja a necessidade de maior avaliação da resposta da aplicação de conduta 

igual ou semelhante para melhor elucidação do fortalecimento do quadril em pessoas 

com OA, por sua função no posicionamento postural estático e dinâmico. (ZWART et 

al., 2019). 

Com a constante evolução nos métodos e acessórios para treinamento físico na 

prevenção de quedas em pacientes idosos, surgiu a possibilidade de reabilitação 

funcional em ambiente controlado na realização de circuitos e aplicação de simulação 

dos movimentos humanos recriados com bastões, halteres, bolas e outros 

instrumentos de uso comum em ambulatórios fisioterapêuticos. A eficácia da recriação 
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do cotidiano e sua influência na capacidade funcional podem ser ainda feitas em 

ambiente virtual ou por realidade virtual, como apresentados em pacientes com 

osteoartrite de punho e mãos, para redução do tempo de recuperação. (SRIKESAVAN; 

ROBSON; SZTURM, 2013). 

A realidade virtual (RV) pode ser definida como uma abordagem realizada entre 

usuário e interface computadorizada, uma simulação com a intenção de recriar um 

ambiente, cenário ou atividade. Este tipo de tecnologia estimula a aprendizagem e 

fornece feedback da atividade realizada. Além disso, coloca o usuário em situações de 

forma segura e muitas vezes inacessível devido à alteração cognitiva, motora ou 

limitação fisiológica. (TORTON et al., 2005). 

 Sistemas de realidade virtual trabalham de forma conjunta e multissensorial 

ocorrendo em tempo real na criação de uma ilusão similar a realidade, na tentativa de 

entregar ao usuário interação ao ambiente projetado de forma direta ou indireta. 

(BOHIL et al., 2011) 

A execução de atividade específica proporciona efetividade na realização da 

função, após exercícios simulando movimentos básicos como abrir e fechar uma porta, 

participantes com osteoartrite de mãos e punho, apresentaram maior facilidade e 

velocidade nos movimentos subsequentes, influenciando estes indivíduos de forma 

positiva no bem-estar mental e com maior evidência naqueles que apresentaram 

inicialmente menor interação social. (WIGHAN et al., 2012) 

Com o advento da informatização e interação homem e máquina no processo 

de reabilitação, e partindo do pressuposto que todo indivíduo pode ser treinado, 

condicionado e motivado por atividade diária ou periódica que irá provavelmente 

alterar sua capacidade física e mental, argumento que despertou o interesse para 

elaboração deste estudo, onde o autor espera poder contribuir com dados 

significativos para novas pesquisas cientificas e a possibilidade de apresentar a 

população que sofre com dor causada pela osteoartrite do joelho uma possibilidade 

analgésica alternativa e não medicamentoso em um ambiente seguro e descontraído. 

Temos como justificativa social a possibilidade de trazer um recurso tecnológico 

acessível no tratamento da osteoartrite do joelho. Para os profissionais o protocolo 

adotado pode contribuir na determinação de uma carga muscular baseada em 

evidência, aumento da interação do paciente à atividade física com um recurso 
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alterativo que possa aumentar a adesão do paciente. Já para a comunidade cientifica 

e acadêmica a promover dados para futuras investigações e aumento da base de 

dados eletrônico ao acervo universitário. 

1.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a dor em pacientes com osteoartrite de joelhos submetidos a um 

programa de exercícios resistidos e progressivos em associação a recurso de 

simulação de ambiente virtual Kinect® quando comparado a pacientes submetidos a 

um programa de exercício resistido e progressivo não submetido a recurso de 

simulação virtual. 

1.2 Objetivos Específicos 
 

- Graduar a osteoartrite do joelho no critério de Kellgren e Lawrence; 

- Quantificar a dor referida em pacientes com osteoartrite do joelho; 

- Quantificar a relação dor e funcionalidade de pacientes com osteoartrite do 

joelho; 

- Quantificar a força muscular de joelho e quadril; 

- Graduar o tempo de atividade a Realidade Virtual; 

- Avaliar as mudanças no estado de humor em pacientes com osteoartrite do 

joelho. 

 

1.3   Hipóteses 
 

1.3.1 Hipótese nula (H₀) 
 

O exercício resistido progressivo associado ao exercício em realidade virtual 

(Kinect®) não produzirá redução da Dor em voluntários com osteoartrite de joelho. 
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1.3.2 Hipótese alternativa (H₁) 
 

O exercício resistido progressivo associado ao exercício em realidade virtual 

terá diferença significativa na redução da dor em pacientes com osteoartrite de joelho. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1   Osteoartrite do joelho 
 

A Osteoartrite (OA) é uma doença articular degenerativa comum, podendo ser 

considerada a maior causa de deficiência individual com alto impacto socioeconômico 

e agravante significativo para os serviços de saúde. (WILLET, et al. 2016). 

Com degradação progressiva e lenta da cartilagem articular, alteração do osso 

subcondral e formação de processo inflamatório, características encontradas no 

paciente com osteoartrite, o desequilíbrio da homeostase articular perturba a atividade 

catabólica das metaloproteinases com trombospondina, excedendo a produção das 

unidades de construção articular (colágeno, proteoglicanos e proteínas não 

colágenas) resultando no acometimento de tecidos periarticulares (MAZZOR et al., 

2018). 

Inicialmente, a dor no joelho acometido pode piorar durante a realização de 

movimento e ao esforço, independente da amplitude de movimento realizado, o 

surgimento de dor ao repouso representa o estágio mais avançado da doença (reação 

hiperalgésica primária) provavelmente causado pelo aumento das citocinas em 

resposta ao processo inflamatório acometendo o sistema nervoso periférico. Já na 

reação hiperalgésica secundária, o indivíduo passa a referir dor fora da região articular, 

por propagação da hipersensibilidade ao estímulo mecânico causado por alteração do 

sistema nervoso central. (SANTOS et al., 2015). 

Em revisão proposta por Luyten (2017) foi realizada divisão em três classes de 

critérios para classificação da osteoartrite do joelho, sendo estes: (1) Dor, sintomas-

sinais, função relatada e impacto na qualidade de vida sendo necessário ao menos 

dois destes critérios; (2) Exame clínico: crepitação e desalinhamento articular; (3) 

Exame radiográfico do(s) joelho(s): classificação de Kellgren e Lawrence superior a 

grau 1, ressonância magnética e biomarcadores podem ser empregados com a 

evolução da patologia mas deverão ser associados aos demais critérios quando feito 

na forma inicial. 
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 De acordo com Pan et al. (2017), as alterações mecânicas existentes na 

articulação do joelho quando comparadas a dor de outras regiões (cervical, tórax, 

mãos, ombros, quadris e pés) em 891 participantes com idade média de 63 anos, 

sugere após analise multifatorial que a dor local e dor generalizada são diferentes 

devido a segunda estar ligada do sistema nervoso central, além disso é possível dizer 

que a presença de osteófitos e estreitamento do espaço articular estava presente em 

43% dos avaliados. 

Embora a classificação da osteoartrite possa ser realizada apenas por avaliação 

clínica (sinais e sintomas), o exame radiográfico contribui na observação e 

padronização do estágio de acometimento da articulação, aumentando o 

acompanhamento na evolução da doença. Os critérios de classificação da osteoartrite 

do joelho proposto por Kellgren e Lawrence têm um bom desempenho e fácil aplicação 

sendo dividido em quatro graus possíveis de alterações presentes na imagem 

anteroposterior, realizada bilateralmente com carga do joelho. (KOHN et al., 2016) 

A associação de fatores ambientais e estresse mecânico parece induzir as 

mudanças epigenéticas nos diferentes tipos de células, a alteração fisiológica pode 

estar diretamente ligada a força de cisalhamento do líquido e modificação da pressão 

sanguínea, influenciando a fisiopatologia. Da mesma forma a necessidade cotidiana, 

tipo de ambiente e esforço funcional, pode gerar modificação nos condrócitos e 

sinoviócitos, por mecanotransdução, fatores epigenéticos e a OA pode ser associada 

a liberação de proteínas degradantes da cartilagem, como as metaloproteinases da 

matriz (MMPs) e as moléculas inflamatórias (MATHEW et al., 2017). 

Segundo Dubois (2017) a presença de derrame articular, edema da região 

acometida pela osteoartrite e limitação da função, são exemplos de fatores a serem 

estudados além da dor referida por pacientes, uma vez que os resultados obtidos por 

sua revisão de literatura apontaram poucos estudos que quantificam a dor referida 

pelo paciente e, apesar de trazerem outros dados, há pouca correlação entre suas 

variáveis. 

Fatores como educação e atividade física são extremamente recomendadas 

para a intervenção em várias diretrizes de cuidados a saúde e geralmente fornecidas 

por fisioterapeutas. No entanto, essas intervenções não possuem eficácia clínica em 
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longo prazo por ser sujeita a adesão do paciente no processo de modificação de seus 

hábitos em relação à prática de atividade física regular. (WILLET, et al. 2016). 

 

2.2 Exercícios e a Osteoartrite 
 

De acordo com as recomendações para tratamento da OA pela Research 

Society International (OARSI) de 2014, o tratamento conservador é a principal forma 

de reabilitação na fase inicial e intermediária da doença, incluindo exercícios no solo, 

na água, educação alimentar, treinamento com carga, controle do peso corporal, 

autogestão, manipulação da articulação, exercícios propriocetivos e estilo de vida 

fisicamente ativo. (MCALINDON et al., 2014). 

Com a elevação da demanda de indivíduos com OAJ há um aumento de 

programas de atividade física com intenção de reduzir a dor crônica, sendo necessário 

determinar a eficácia e a segurança destes programas, deve-se ressaltar que as 

adaptações musculares acontecem ao longo das semanas, à dor muscular 

inicialmente percebida passa a ser mais tolerável e a sensação de bem-estar torna-se 

mais evidente, mostrando que a atividade física para indivíduos com OAJ é segura e 

apresenta baixo risco de lesões. (LOUISE et al., 2017). 

Nguyen et al. (2016) exercícios e treinamento de força têm por objetivo 

melhorar a capacidade funcional da articulação do joelho, aumentando sua amplitude 

de movimento articular, reduzindo a retração muscular e a tensão dos tendões, 

aumentando a força e resistência muscular, minimizando os efeitos sobre o joelho não 

acometido. Podendo assim ampliar a capacidade funcional desta articulação, facilita 

as atividades diárias, as diversas modalidades podem ser executadas de forma 

individual ou em grupo, preferencialmente supervisionada por profissional habilitado. 

A prescrição de exercícios aeróbicos e anaeróbicos é eficaz no tratamento da 

osteoartrite do joelho, sendo que o fortalecimento muscular, gerado pelos dois 

programas, leva a redução da dor e melhora da funcionalidade. Programas utilizando 

a ioga mostraram-se eficazes no controle da OA do joelho e do quadril, resultando na 

melhora do equilíbrio, postura e flexibilidade, recomendação feita pela Arthritis 

Foundation (CHEUNG et al., 2017) 
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A recomendação das diretrizes internacionais para a atividade física no 

tratamento da osteoartrite, sugere que programas educacionais favoreçam a redução 

dos sintomas da OA em curto prazo, estima-se que mais de 50% dos pacientes não 

estão familiarizados com a prática de atividade física adequada para redução da dor. 

Por ser uma doença de caráter progressivo, a adesão dos pacientes reduz com o 

passar dos anos, fazendo com que a prática de atividade física passe a ser abandonada 

agravando o quadro e perda gradativa da função. (WILLET et al., 2017). 

 

2.3 Saúde Mental 
 

“Em situações emocionais, o ser humano pode experimentar basicamente três emoções 

principais, em resposta a uma situação ameaçadora: raiva dirigida para fora 

(cólera), raiva dirigida contra si mesmo (depressão) e ansiedade ou medo. Ainda que 

esta reação seja exacerbada com uma descarga de hormônios mais elevada, poderá 

ser considerada normal, se logo após esta fase de excitação retornar a seu estado 

de equilíbrio. No entanto, esta fase pode perdurar, desenvolvendo outros processos 

internos até a exaustão; surge então, uma patologia como, por exemplo, os 

transtornos de ansiedade.” (ARAUJO; MELLO; LEITE, 2007). 

 

Os transtornos causados pela osteoartrite não estão restritos apenas aos 

sintomas físicos, os efeitos negativos sobre a qualidade de vida estão ligados à 

incapacidade funcional e sensação de mal-estar. Nos Estado Unidos da América (EUA) 

pesquisadores pontuaram a percepção de bem-estar em pacientes com OA, os 

valores obtidos mostraram que os participantes submetidos a avaliação se 

apresentaram semelhantes aos encontrados em pacientes com diagnóstico de 

depressão ou câncer em fase avançada (GOUTTEBARGE; KERKHOFFS; LAMBERT, 

2015). 

A associação de transtornos mentais e OA vêm ganhando espaço no meio 

científico mostrando que os sintomas de Transtornos Mentais Comuns (CMD), como 

angústia, ansiedade/depressão, distúrbios sonolentos e comportamento adverso do 

álcool, são relatados após uma carreira em esportistas profissionais, causando dúvida 

de como seria a relação da OA e os sintomas de CMD em atletas de elite de outras 

modalidades e períodos mais distante. (GULLIVER et al., 2015) 

Segundo Kelley et al. (2015) a prática de exercícios tem sido importante na 

redução da prevalência de depressão em adultos com artrite e outras doenças 
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reumáticas, ao avaliar estatisticamente os resultados de pacientes com artrite 

praticantes de atividade física e sintomas de depressão, observou redução equivalente 

a 16,4% dos participantes, desta forma seu ensaio controlado e randomizado foi 

considerado significativo na regulação da depressão. 

A atividade física como a ioga proporciona aos praticantes modulações 

respiratória, postural e motora, os exercícios de relaxamento e alongamento aliados à 

sua prática meditativa parece diminuir a sensibilidade à dor induzindo efeito analgésico 

em pacientes com osteoartrite do joelho. Uma possível explicação para redução da 

ansiedade é a melhora da força muscular da região do joelho e do equilíbrio postural, 

trazendo ao praticante maior confiança e redução do medo de cair que é comumente 

relatado por indivíduos adultos mais velhos com dor no joelho. (CHEUNG et al., 2017.) 

De acordo com Carmona-Terés et al. (2017), a falta de conhecimento específico 

dos avaliados gera medo e ansiedade em relação ao seu auto prognóstico, dificultando 

o processo de implementação de programas teórico e prático, sendo prejudicial a 

transformação comportamental de hábitos que melhorem a qualidade de vida.  

 

2.4 Realidade virtual 
 

“A realidade virtual é uma interface avançada para aplicações 

computacionais, que permitem ao usuário a movimentação (navegação) e 

interação em tempo real, em um ambiente tridimensional, podendo fazer o 

uso de dispositivos multissensoriais, para atuação ou feedback.” (TORI; 

KIRNER; SISCOUTTO, 2006). 

 

Padrões iniciais de realidade aumentada (RA) foram descritos a partir de 1965, 

por Ivan Suthertland, engenheiro elétrico formado pela Carnegie Institute of 

Technology, criador do Head Mounted Display (HMD), um sistema de captura de 

imagens visualizadas em tempo real. O sistema era constituído de um capacete fixo 

ao teto e um telescópio conectado a câmeras posicionadas acima de seu laboratório, 

dando ao usuário a sensação de estar em um ambiente externo, fazendo com que os 

movimentos da cabeça alterassem a imagem visualizada, dentre os efeitos percebidos 

pelos usuários, está o medo relacionado a sensação de altura. (TORI, KIRNER; 

SISCOUTTO, 2006) 
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Após a elaboração do sistema proposto por Ivan Sutherland, outros 

pesquisadores passaram a se arriscar na criação de novos sistemas de interação 

humana com o ambiente virtual, exemplo disso foi o artista americano Myron Kruger 

em 1975, que desenvolveu o que pode ser chamado de primeiro sistema de realidade 

virtual (RV) nomeado videoplace, que foi capaz de capturar os movimentos humanos 

e recriá-los em uma tela. (RODRIGUES; PORTO, 2013). 

A aplicação da RV na redução da dor aguda pode ter sido relatada pela primeira 

vez em um estudo proposto por Schmitt et al. (2011), que avaliou a sensação dolorosa 

antes, durante e após a troca de curativos em pacientes queimados, observando que 

a terapia associada a realidade virtual foi eficaz em aproximadamente 44% dos 

participantes, embora o resultado apresentado tenha sido estatisticamente não 

significativo, os pacientes submetidos à RV relataram redução da sensação dolorosa 

quando comparadas ao outro grupo no período pré procedimento.  

A interação computador-homem vem ganhando espaço nos consoles, ou seja, 

videogames controlados por movimento, incluindo a Nintendo Wii® e o Xbox Kinect®. 

O uso desse recurso vem sendo empregado na reabilitação de pacientes, 

principalmente pós- acidente vascular cerebral (AVC), permitindo uma abordagem 

dinâmica e de esforço repetitivo, controlado e seguro. (SIN; LEE, 2013). 

Este treinamento envolve jogar em realidade virtual, onde os jogadores movem 

seus corpos frente à tela do jogo e sua movimentação é rastreada pelo sensor Kinect® 

permitindo um feedback imediato sobre o desempenho da tarefa com estimulação 

visual e auditiva motivacional. A realização ativa pode proporcionar estabilidade nas 

atividades da vida diária de pacientes com acidente vascular cerebral, dando-lhes a 

oportunidade de aumentar sua autonomia. (LEE, 2014) 

As variações temporais da captação, realizadas por Kinect mostra-se capaz de 

realizar funções cotidianas sem interferência, podendo recriar ambientes de 

treinamento e avaliação física, o que faz desse equipamento uma ferramenta confiável 

na prática de atividade física (GEERSEN, COOLEN; ROERDINK, 2015). 

O treinamento centrado e orientado para o paciente é oneroso, principalmente 

quando apresenta acometimento neurológico moderados ou severo. O uso da 

tecnologia pode ser um excelente aliado na redução de gastos e ferramentas para o 

profissional. Sugere-se que seus avanços devam ser compatíveis com a inclusão de 
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pessoas com deficiência causada por doenças ou lesões, sendo elas permanentes ou 

não, para um treinamento contínuo e de menor custo, e possibilidade de avaliação em 

longo prazo. (KNIPPENBERG et al., 2015) 

A realidade virtual, além de uma tecnologia inovadora e em constante evolução, 

traz uma variedade de alternativas e aplicação em diferentes áreas, dentre as inclusões 

práticas está à modulação da experiência dolorosa, exemplo disso a regulação da dor 

aguda em crianças, que puderam ser familiarizadas com os procedimentos ao quais 

seriam submetidas, ficando o pensamento de controle por modulação neural da dor 

crônica e facilitação da terapia física, independentemente da faixa etária. (WON et al., 

2017). 

O sistema Kinect® pode ser usado para feedback cinemático contínuo, 

melhorar a capacidade de armazenamento de dados clínicos longitudinais 

quantitativos mesmo quando este for realizado fora do ambiente clínico, gerando um 

mapa de alterações do movimento humano para o profissional responsável e para 

pesquisadores, permitindo a visão de desempenho motor e auxiliar na formação de 

protocolo de tratamento. (DEHBANDI et al., 2017). 

Para Shani et al. (2017) o sistema de captação de imagem fornecido pelo 

sistema Kinect, é capaz de fornecer ao usuário parâmetro para avaliação 

tridimensional do movimento mesmo este não sendo tão eficientes quanto sistemas 

que façam o uso de marcadores, mas podendo ser aliado na avaliação biomecânica 

de baixo custo e com boa fidelidade na obtenção de dados e esqueleto virtual para 

recriação e avaliação dos movimentos. 

O Kinect®, como uma ferramenta eficaz para avaliação clínica e reabilitação, 

exige um ambiente adequado para precisão da captura de imagens realizadas por este 

equipamento pode ser aumentada quando estabelecido valores paramétricos 

(distância do equipamento, altura do participante e tempo médio de atividade 

exercida), esta precisão ajustadas podem ser usadas para melhor rastreamento 

esquelético, ampliando a precisão das trajetórias de movimento das articulações 

usando Kinect® dispositivo, tornando-o mais adequado para avaliação clínica e 

reabilitação (SINHA et al., 2017). 

A reabilitação virtual baseada na realidade da captura de movimento tornou-se 

mais comum. No entanto, os terapeutas enfrentam desafios para a implantação da 
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realidade virtual em contextos clínicos. O uso da tecnologia de captura de movimento 

como o Xbox Kinect®, pode fornecer uma ferramenta de reabilitação útil para o 

tratamento da instabilidade postural e do condicionamento cardiovascular em 

indivíduos com lesão cerebral crônica e traumatismos graves, porém faltam estudos 

em outras áreas de aplicação. (SHANE et. al, 2017). 

De acordo com Sápi (2019) a aplicação do sistema Kinect® possibilita o 

controle postural em idosos, ao direcionar o balanço corporal dentro de uma zona 

segura de movimento com elevação do tronco e descarga de peso de membros 

inferiores o suficiente para execução da atividade em ambiente controlado. 

 Com a revolução tecnológica nos cuidados a saúde, temos na vanguarda à 

realidade virtual (RV), uma importante ferramenta para os indivíduos fazerem novos 

aprendizados em benefício de sua reabilitação, de seu bem-estar físico e ou 

psicológico. A realidade virtual imersiva cria mundos interativos gerados por 

computador, permitindo um controle tão rígido sobre os estímulos apresentados que 

estratégias terapêuticas podem ser implementadas com precisão, podendo produzir 

situações para o uso terapêutico útil se usada da maneira certa, mas quase impossíveis 

de recriar na vida real. (Freeman et al., 2017). 

O processo de imersão em realidade virtual consiste na percepção de estar 

fisicamente presente em um mundo criado ou recriado, com a intenção de envolver o 

usuário com imagens, sons ou outros estímulos. (Le FRANC et.al., 2020). 

De acordo com Perez (2018) são necessários requisitos mínimos tais como: 

imersão, interação, contingências sensório-motor e ilusão, para tornar a realidade 

virtual em uma experiência quase real. 

A ilusão gerada tem aplicabilidade variada, exemplo disso à utilização da 

realidade virtual na prática de exercícios físicos ou como tem sido chamada 

exergames, que consiste na utilização do jogo em ambiente virtual com finalidade de 

atividade física. (FOLEY; MADDISON, 2010). 

O exergame entrega ao usuário uma experiência de atividade física, um 

verdadeiro simulador de caminhada, corrida, subir escadas, ciclismo, remo e natação, 

obrigando a movimentação de uma ou mais regiões corporais (WU; WU; CHU, 2015). 

Segundo Street, Lacey e Langdon (2017) Podem motivar alguns adultos a 

praticar atividade física alternativa e divertida aumentando o engajamento a um 
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determinado programa de exercícios. Na aplicação da RV temos um complemento ao 

programa de reabilitação física, uma ferramenta de biofeedback, que pode melhor o 

desempenho motor através do fornecimento do posicionamento do corpo durante sua 

execução (Rutkowski et al., 2019). 

A tecnologia Kinect® permiti movimentação sem a necessidade da utilização 

de controladores com maior liberdade na realização do exercício. Pode se dizer que o 

sistema Kinect® é uma ferramenta confiável e capaz de capturar a imagem ao recriar 

o movimento de membros inferior humano, quando comparados a equipamentos de 

maior complexidade no sistema de avaliação cinemática do movimento humano, 

principalmente, durante movimentos de menor complexidade angular como a flexão e 

extensão do joelho ao exigir um pouco menos do equipamento. (WOCHATZ et al., 

2019). 
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3     MATERIAL E MÉTODOS 
 

Ensaio clínico controlado e randomizado com 34 participantes do sexo feminino. 

As participantes foram separadas em grupo controle (GC) que realizou o programa de 

treinamento resistido progressivo e grupo Kinect (GK) que realizou os mesmos 

exercícios do GC mais o treinamento no Kinect. 

 

Figura 01: Fluxograma das atividades realizadas. 

 
 Fonte: Autor 

 

 

3.1 Critério de Elegibilidade 
 

3.1.1 Inclusão: foram inclusos no estudo participantes do sexo feminino que 

apresentaram idade de 45 a 70 anos, com diagnóstico de osteoartrite do joelho 

unilateral ou bilateral, dor referida de 4 a 8 pontos na escala numérica de dor, exame 

radiográfico do joelho (vista anteroposterior) classificado em Grau II ou Grau III por 

examinador cego de acordo com critérios de classificação de Kellgren e Lawrence 
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(Mark et.al, 2016) e Índice Algofuncional de Lequesne com mínimo de 4 pontos e 

máximo de 14 pontos (Marx et.al, 2006). 

 

3.1.2 Exclusão: participante engajada em programa de fortalecimento muscular 

nos últimos 3 meses; hipertensão arterial sistêmica descompensada; incapacidade na 

realização do exercício proposto. 

 

3.2 Local de coleta 
 

O estudo foi conduzido na Universidade Federal de São Paulo em parceria com 

a Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) – Campus Guarujá, no período de 2017 a 

2018 sendo utilizada a academia da instituição para realização do programa de 

exercício resistido progressivo e a clínica escola de fisioterapia para realização da 

avaliação, reavaliação e prática de exercício em realidade virtual. 

 

3.3 Instrumentos de avaliação 
 

3.3.1 Escala numérica de Dor: escala utilizada para quantificar a dor referida, consiste 

em classificar a dor em de zero a dez pontos, onde 0 representa a ausência de dor e 

10 a dor insuportável. Este instrumento foi utilizado na avaliação inicial com reavaliação 

quinzenal antecedendo todas as atividades do dia.  

 

          Figura 02: Escala numérica de Dor  

 
          Fonte: Sociedade brasileira de geriatria e gerontologia, 2019. 

 

 

 3.3.2 Classificação de Kellgren e Lawrence: está classificação tem maior 

reprodutibilidade entre reumatologistas, com melhor eficácia quando realizada pelo 

mesmo observador, pontuada em cinco graus sendo o primeiro igual a zero (normal) 
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e o último estágio de comprometimento o grau mais severo de comprometimento da 

osteoartrite do joelho. 

 

Figura 03: Classificação de Kellgren e Lawrence, visão dos quatro graus de acometimento.  

 
Fonte: Liao et al. (2017). 
 
 

Exame radiográfico realizado com carga e avaliado pela vista anteroposterior e 

bilateral da articulação dos joelhos.  

 

3.3.3 Índice Algofuncional de Lequesne:  Para a relação dor e funcionalidade foi adotado o 

Índice Algofuncional de Lequesne, composto por 10 questões fechadas com objetivo de 

avaliar a capacidade funcional de indivíduos com osteoartrite do joelho e ou quadril, a 

pontuação varia de 0 a 24 pontos, onde quanto maior a pontuação, pior a funcionalidade. Este 

instrumento foi utilizado inicialmente na elegibilidade das participantes com osteoartrite do 

joelho e empregado na reavaliação quinzenal deles (Anexo II). 

 

3.3.4 Amplitude de movimento (ADM): Caracterização da capacidade angular ativa do 

joelho (flexão-extensão) e quadril (flexão-extensão/abdução-adução) por aferição com 

goniômetro analógico de superfície quantificada em grau (°) de movimento realizado 

por cada participante. O ângulo de movimento foi mensurado na primeira avaliação, 

após trinta e sessenta dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau I (estreitamento articular duvidoso, possíveis osteófitos) Grau II (possível estreitamento articular 

e osteófito definido) Grau III definido estreitamento de o espaço articular, múltiplos osteófitos 

moderados, alguma esclerose subcondral e possível deformidade do contorno ósseo) Grau IV (notável 

estreitamento de o espaço articular, definida deformidade de contorno ósseo e presença de grandes 

osteófitos) 
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3.3.5 Humor: Para avaliação dos sentimentos presentes ao longo do estudo as 

participantes foram submetidas ao questionário de Perfil do Estado de Humor- POMS 

com validação para língua portuguesa, autoaplicável, e composto por 42 itens onde 

cada um destes recebe uma pontuação de 0 (nada) a 4 (muitíssimo) de acordo com a 

pergunta: “Como você tem se sentido nos últimos sete dias incluindo hoje?”. Com 

aplicação no primeiro dia de atividade física semanal (Anexo III). 

O questionário tem por objetivo avaliar as dimensões de tensão-ansiedade, 

depressão, tristeza, raiva, hostilidade, vigor-atividade, fadiga inércia e confusão-

perplexidade. A pontuação distúrbio total de humor (TDH) a ser calculada para cada 

participante usando o seguinte algoritmo: tensão + depressão + raiva + fadiga + vigor 

(O’CONNOR et al., 2018). 

 

3.4 Intervenções 
 

3.4.1 Aquecimento: cinco minutos de atividade em bicicleta ergométrica horizontal 

sem carga. 

 

3.4.2 Grupo controle (GC): Programa de exercício resistido progressivo (PERP) com 

realização de exercícios em equipamentos de mecanoterapia para fortalecimento 

muscular de flexores e extensores do joelho, e abdutores e adutores do quadril.   

Efetuado exercícios de flexão e extensão do joelho em cadeira flexora e 

extensora com a participante sentada, coluna apoiada e coxa fixada à cadeira pelo 

equipamento com ponto de resistência próximo a linha articular do tornozelo, quando 

anterior (extensão) e posterior (flexão), já para os exercícios de abdução e adução 

utilizou-se a cadeira abdutora e adutora com a participante sentada e coluna apoiada, 

ponto de resistência do aparelho fixado na coxa e próximo ao joelho, lateralmente 

(abdução) e medialmente (adução).  

Primeiramente, as participantes foram apresentadas aos equipamentos e na 

sequência submetidas a uma semana de ambientação sendo realizado aquecimento e 

duas sessões de oito repetições sem carga com intervalo de 1 minuto entre as 

sessões. 
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          Figura 04: Ilustração dos aparelhos utilizados para teste e avaliação de 1RM. 

 
          Fonte: Revista GQ, fisioterapeuta Bruno Mazziotti. 

  

Na semana seguinte, após ambientação dos equipamentos, as participantes 

foram instruídas sobre o procedimento de cálculo de uma repetição máxima (1RM), 

que teve reavaliação quinzenal, tanto para flexores e extensores do joelho, como para 

abdutores e adutores do quadril. 

Para determinar o valor de 1 repetição máxima (1RM) teve-se como base o nível 

de dificuldade, referido pela participante, ao fazer o movimento, e este deveria ser 

executado sem fragmentação e angulação similar ao realizado sem carga. Foi feito um 

aumento progressivo durante seis séries com duas repetições com descanso de três 

minutos entre as séries, e considerado incapaz de levantamento da carga quando não 

alcançado angulo final previamente avaliado, contudo foram concedidas três tentativas 

e caso a participante não fosse capaz de realizar duas repetições completas, seria está 

registrada como a 1RM. (GENTIL et. al., 2017).  

O teste de 1RM foi reavaliado quinzenalmente nos mesmos equipamentos em 

que as participantes realizaram o exercício resistido progressivo.  

Para todos os exercícios de fortalecimento foi realizado aquecimento e em 

seguida séries com oito repetições, sendo a primeira série executada com uma carga 

de 50% de 1RM, dado um repouso de um minuto para realização de uma segunda 

série a 70% de 1RM.  

 

3.4.3 Grupo Kinect (GK): Neste grupo manteve-se a conduta de exercícios realizada 

no grupo controle sendo aplicado logo após a realização do programa de exercícios 

resistidos progressivos, o exercício em realidade virtual no sistema Kinect®.  
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       Figura 05: Sensor de captação de movimento Kinect®. 

       
          Fonte: TUVSHINJARGAL; DORJ; LEE (2015) 
 
 
 

Para isso as participantes foram posicionadas em duplas a aproximadamente 

1,80 metros de distância, em frente ao sensor Kinect® ficando em pé sobre placas do 

tipo tatame para demarcação da área de jogo (figura). 

 

       Figura 06: Distanciamento para captação do sensor kinect® 

      
                   Fonte: Microsoft Xbox 360. 

 

 Foi adotado o jogo Kinect® Sports 2 na modalidade esqui (simulador de esqui 

na neve com obstáculos) semelhante a atividade praticada nos jogos olímpicos de 

inverno, o nível de dificuldade varia com a pista escolhida ou progressão de fases, para 

o presente estudo adotou-se as pistas um, dois ou três, por apresentarem menor 

dificuldade de jogabilidade. 
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      Figura 07: Participantes do grupo Kinect - visão e posicionamento durante o exercício 

 
                  Fonte:  Acervo do autor. 

 

               As participantes foram previamente ambientadas a modalidade de realidade 

virtual durante uma semana com duas sessões sendo instruídas a realizar movimentos 

como agachar (acelerar), inclinar o corpo para direita ou esquerda (mudar a trajetória 

do avatar conforme a posição escolhida) a fim de alcançar os obstáculos projetados 

pelo jogo no intuito de incentivar a imersão na atividade.  

 

                Figura 08: Pontos de captação para reprodução gerada pelo sensor Kinect® 

 
                    Fonte: Cardoso (2013)  
 
 

Após a semana de ambientação cada participante realizou três séries com duas 

repetições, o tempo (minutos) de atividade ocorreu de acordo com a habilidade 

individual, não houve repouso entre as séries. Durante a realização da atividade o 

pesquisador ficou próximo as participantes para maior segurança em caso de eventual 

desequilíbrio e orientação verbal quando necessário, quanto ao objetivo do jogo.  
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Não houve período de reavaliação. Para comparação da evolução usou-se os 

registros do melhor tempo atingido individualmente durante as séries. 

 

3.5 Avaliador cego 
 

Após contato foram agendadas avaliações de forma individual das possíveis 

participantes desta pesquisa. O avaliador não teve contato prévio com as 

classificações e pontuações necessárias para inclusão no estudo. 

O avaliador: profissional bacharel em Fisioterapia e Educação física, com 

formação superior a 5 anos em ambas as áreas, mestre em saúde pública, especialista 

em fisiologia do exercício, docente e atuando na área de fisioterapia traumatológica, 

desportiva e reumatológica. 

Simulação: o avaliador cego foi submetido previamente ao reconhecimento dos 

instrumentos adotados no presente estudo. Para a classificação de Kellgren e 

Lawrence foram selecionados exames radiográficos para padronização de acordo com 

estudo realizado por MARK et. Al, 2016. Além de uma tabela com imagem e descrição 

anexa no corpo da anamnese. 

 

3.6 Tamanho da amostra 
 

A determinação do cálculo para o tamanho da amostra baseou-se no trabalho 

realizado por Trajano et al. (2014), no qual foi utilizado o programa de exercícios 

resistidos progressivos (PERP) em mulheres com osteoartrite do joelho. 

Considerando-se as diferenças esperadas no uso da realidade virtual adicionada ao 

PERP. Verificou-se que para ter um poder superior a 0,80 e nível de significância de 

0,05 o tamanho mínimo da amostra deveria ser de 48 participantes por grupo. 

Infelizmente, devido a problemas na captação de participantes com osteoartrite 

do joelho, problemas operacionais e redução do tempo de inclusão de novos 

participantes afetado inicialmente pelo calendário universitário e posteriormente 

prejudicado com o início da pandemia causada por COVID-19, Comprometendo a taxa 

de alocação proposta sendo necessário modificação da análise estatística 

comparativa. 
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3.7 Randomização 
 

Foi adotada uma randomização em bloco com distribuição das participantes em 

dois, sendo o primeiro intitulado Grupo Controle e o segundo Grupo Kinect®, para isso 

utilizou-se de Tabua de Randomização confeccionada por estatístico da Universidade 

Federal de São Paulo e enviada por endereço eletrônico a uma terceira pessoa 

(indicada) que se responsabilizou em colocar a divisão recebida em envelopes pretos 

e lacrá-los. 

Os envelopes lacrados foram entregues ao fisioterapeuta responsável pela 

intervenção dos grupos, que por sua vez de forma individual e isolada solicitou a cada 

participante que retirasse um envelope, conferindo se ele estava realmente lacrado, e 

após confirmação abrisse ele lendo em voz alta o resultado contido, podendo este ser: 

“Kinect” ou “Controle”, marcados em planilha e material após aberto desprezado. 

Todas as participantes foram orientadas a não falar sobre a atividade executada 

com o avaliador. Fichas de avaliação foram entregues sem nenhuma marcação que 

indicassem ao qual grupo a participante pertencia, todos os instrumentos foram 

executados de forma individual, agendadas de forma com que não houvesse encontro 

das participantes de diferentes grupos. 

 

3.8 Análise Estatística 
 

Para medidas descritivas das variáveis apresentas foi usado o teste t de student 

para medidas paramétricas, e para análise inferencial das variáveis de interesse 

segundo os grupos e avaliações, foi empregado o modelo de variância com medidas 

repetidas e o modelo de comparações múltiplas de Bonferroni com p>0,001. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Foram randomizados 34 participantes do gênero feminino, sendo um grupo 

controle (GC n=21) e grupo Kinect (GK n=13), onde não houve perda por lesão em 

ambos os grupos, com resultados apresentados em tabelas e gráficos separados em 

três períodos denominados: inicial (T0), intermediário (T30) e final (T60). Foi 

investigada a dor referida, a relação dor-função, a força muscular e o tempo necessário 

para conclusão em ambiente de realidade virtual. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes do Grupo Controle (GC) e do Grupo Kinect (GK) 
quanto a idade, raça, avaliação radiográfica, dor e funcionalidade. 

Variável GC (N=21) GK (N= 13) Total P 

 

Idade média em anos (DP) 

 
59,76 (±8,18) 

 
59,62 (±8,36) 

 
59,71 (±8,13) 

 

   Min-max 42-70 43-69 42-70  

Raça N(%)     

Preta 06 (28,6%) 03 (23,1%) 09 (26,5%) - 

Branca 10 (47,6%) 03 (23,1%) 13 (38,2%) - 

Parda 05 (23,8%) 06 (53,8%) 12 (35,3%) - 

Total 21(100,0%) 13 (100,0%) 34 (100,0%) - 

Kellgren e Lawrence N(%)     

GII 14 (66,7%) 09 (69,2%) 23 (67,6%) - 

GIII 07 (33,3%) 04 (30,8%) 11 (32,4%) - 

Dor média da END (DP) 6,71 (±1,45) 6,62 (±1,76) 6,68 (±1,55) 0,16 

Min-max 4-8 4-8 4-8  

Lequesne em pontos (DP) 10,95 (±3,06) 11,08 (±3,12) 11,00 (±3,04) 0,66 

Min-max 5-14 5-14 5-14  

Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 

 

A tabela 01 descreve a média e o desvio padrão (DP) dos dados sócios 

demográficos apresentando a homogeneidade das características dos participantes. 

Sendo estes homogêneos para idade, raça, avaliação radiográfica de Kellgren e 

Lawrence (KL) e funcionalidade avaliada pelo índice Algofuncional de Lequesne. 



39 
 

Nossa amostra foi constituída somente por mulheres dada à falta de voluntários do 

gênero masculino, prejudicando o tempo necessário para realização do período 

considerado adequado para elucidação da hipótese apresentada neste estudo.  

A classificação segundo os critérios de Kellgren e Laurence (KL) adotado no 

estudo identificou que 67,6% dos participantes encontram-se em Grau II e 32,4% em 

Grau III de acometimento da doença, o que é compatível com os achados clínicos. 

Embora KL tenha limitações, pode ser usada como ferramenta de classificação da 

osteoartrite tanto em joelhos, sua combinação com exame físico e exame laboratorial 

são superiores aos achados de forma isolada (KOHN; SAMSOM; NAVIN, 2016). 

 

Tabela 2 – Valores atribuídos a dor referida e índice Algofuncional de Lequesne do grupo 
controle (GC) e grupo Kinect (GK) 

  GC (N=21)   GK (N= 13)  P 

Variável T0 T30 T60 T0 T30 T60  

Dor referida 6,71(±1,45) 4,71(±1,49) 2,45(±2.11) 6,62(±1.76) 3.15(±1,86) 1,67(±1.92) 0,027 

Min-Max 4-8 2-7 0-6 4-8 0-6 0-6  

Lequesne 10,95 
(±3,06) 

8,71(±3,49) 6,8(±3.40) 11,08(±3.08) 7,77(±2.71) 6,0(±2.30) 0,244 

Min-Max 5-14 2-14 2-13 5-14 4-13 3-10  

Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 

 

A tabela 2 representa os valores atribuídos à dor referida na END e para o índice 

de Lequesne. Os valores apontados para dor referida em GC em um período de T30 

foram de 4,71 (±1,49) pontos e no período T60 um valor de 2,45 (± 2.11) pontos já 

para GK em um período de T30 obteve-se 3.15 (±1.86) pontos e em T60 1,67 (±1.92) 

pontos. O índice algo funcional de Lequesne resultou em GC em T30 igual a 8,71 

(±3.49) pontos e T60 de 6,8 (±3.40) pontos, o GK em T30 foi de 7,77 (±2.71) pontos e 

T60 de 6,0 (±2.30) pontos. 

De acordo com McQuade e Oliveira (2011), a dor compromete a função 

biomecânica interferindo diretamente na qualidade de vida de indivíduos acima de 

quarenta anos, afirmação feita após estudo da relação dor-funcionalidade em pessoas 

treinadas submetidas a um programa de fortalecimento muscular com carga, por um 

período de sessenta dias com três sessões semanais, onde tiveram a funcionalidade 

avaliada pelo índice de Lequesne, mostrando que a dor, rigidez e funcionalidade com 
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o decorrer do treinamento melhoraram de forma significativa, corroborando com os 

resultados encontrados no presente estudo. 

Segundo Jegu et al.(2014) o comprometimento da articulação do joelho gera 

alteração do equilíbrio em pacientes com OAJ, seu protocolo de treino estático por 

meio de plataforma de força e tempo de velocidade da caminhada de oitenta 

indivíduos com idade entre quarenta     e setenta e cinco anos resultou em uma diferença 

do ângulo do movimento, da força e da velocidade da caminha conforme o aumento 

dor referida observada, sendo assim a dor e a força muscular mudam com o grau de 

acometimento do joelho, sustentando a necessidade da avaliação da força muscular 

do joelho e do quadril em pacientes com este diagnóstico. 

 

  Gráfico 01: Valor da média atribuída a dor referida e índice de Lequesne 

 

 

O gráfico 1 expressa o valor da média atribuída a dor referida e a funcionalidade 

pontuada pelo índice de Lequesne, fica visível a redução significativa da dor para os 

dois grupos conforme a manutenção do protocolo de fortalecimento. A redução 

apresentada no grupo GK sugere que o declínio da dor teve um início anterior a GC 

quando comparados. 

Corroborando com esta constatação está a conclusão de Mazloum et al. (2018) 

de que a associação de técnicas aumenta o desempenho das atividades funcionais e 

reduz a dor de forma significativa, com ênfase a aquelas submetidas ao treino de 

equilíbrio, afirmação feita após a avaliação de 62 participantes de ambos os gêneros 

 

 
Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 
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com osteoartrite do joelho em um protocolo de oito semanas submetidos ao método 

Pilates frente a exercícios de fortalecimento e quantificação do índice Lequesne para 

comparação posterior. 

De acordo com a revisão sistemática feita por Geenen et al. (2017) para 

tratamento da artrite inflamatória e Osteoartrite, é possível afirmar que condutas 

terapêuticas com protocolos de fortalecimento resistido tem resultado moderado ou 

bom, com maior relevância para o exercício resistido na osteoartrite do joelho. Mesmo 

com tanta literatura disponível sobre o assunto, existe a dificuldade de quantificar a 

carga necessária com o menor risco de danos e aceitação do participante a realização 

do fortalecimento. 

Embora a utilização do exercício no tratamento da osteoartrite pode ser 

classificada como a pedra angular em seu tratamento, é preciso um maior 

esclarecimento em relação à quantidade de carga necessária não apenas para o 

ganho de força muscular de forma segura, mas também que esta carga auxilie na 

redução da dor, a utilização de recursos adicionais para maior percepção da 

funcionalidade pode contribuir para um melhor prognostico. 

 

Tabela 3 – Valores em quilograma para cálculo de 1RM 
  GC (N=21)   GK (N=13)  P 

Variável T0 T30 T60 T0 T30 T60  

Flexores do joelho 15.24 (±4.15) 18,76(±4.39) 22,5(±5.67) 18,38(±5.85) 27,77(±6.76) 29,00(±5,53) 0,001 

Min-max 10-25 12-30 12-34 5-27 12-35 19-37  

Extensores do 16,48 (±4,81) 19,67(±5.38) 23,60(±6.48) 17,15(±5.24) 23,62(±7.14) 29,17(±6.24) 0,001 

joelho 10-25 10-28 12-35 5-25 10-37 18-40  

Min-max        

Abdutores do 22,90 (±7.18) 27,19(±8.96) 30,35(±10.09) 25,15(±7.54) 29,85(±7.80) 35,08(±6.89) 0,387 

quadril 10-36 10-40 11-45 15-40 17-43 25-45  

Min-max        

Adutores do quadril 22,00(±6.97) 25,33(±8.24) 28,75(±9.21) 25,23(±7.36) 30,15(±8,06) 34,92(±7.10) 0,085 

Min-max 10-20 12-40 12-45 15-40 17-45 25-47  

Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 

 

O cálculo de 1RM realizado para definição de 50% e 70% da carga em quilos a 

ser empregada está descrita na Tabela 3, demonstrando a evolução crescente do peso 

aplicado durante o exercício resistido nos dois grupos. Observa-se que após 30 (T30) 

dias de exercício resistido há aumento significativo da força muscular, flexores e 
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extensores do joelho expressam maior diferença neste período, e que GK foi capaz de 

gerar maior força após 60 (T60) dias. 

Segundo Loureiro et al.(2018) o aumento da força muscular acontecerá em 

membros inferiores independentemente desta apresentar osteoartrite bilateral ou 

unilateral do quadril e ou joelho colocação feita após a avaliação da força muscular de 

quadril e joelho, de dezenove pacientes com diagnóstico de osteoartrite de quadril e 

vinte e três participantes para o grupo controle, com idade entre cinquenta e oitenta e 

três anos, índice de KL grau II ou grau III e escala de dor e função de Harris Hip Score 

maior ou igual a noventa e cinco pontos, alcançando força muscular com p˂0,005. 

A aplicação percentual proposta com a intenção de aumento da FM 

estabelecida tanto para o GC como para GK com base em 50% e 70% de 1RM neste 

estudo, obteve resultado significativo no aumento da capacidade de carga com a 

prática regular do exercício, podendo aqui ser correlacionada à redução da dor destes 

participantes, o que difere de Davis et al. (2017) que ao empregar em indivíduos com 

osteoartrite do joelho, e exercício de FM com a 30% de 1RM aplicada durante três 

vezes semanais uso da força isotônica no equipamento de legpress aumentou a 

capacidade de carga de extensores do joelho, porém não produziu diferença 

significativa na dor do joelho quando comparados o grupo controle e grupo 

experimento. 

 Houve inicialmente a intenção de conduzir um protocolo a 40% de 1RM, que 

sugerem ganho de força com baixo risco como o estudo proposto por Pelletier, 

Gingras-Hill e Boissy (2017) em dezessete mulheres com diagnóstico de OAJ 

submetidas ao questionário KOOS - Knee Osteoarthritis Outcome Score, EVA, força e 

dinamômetro isocinético para avaliação da força e potência, durante oito semanas de 

treinamento, resultando significativamente na redução da dor na EVA com p˂0,01 e 

KOOS p˂0,05 e aumento da FM p˂0,05, mas apesar da resposta positiva e um tempo 

semelhante o desfecho FM apresentou-se muito próximo da igualdade, fazendo com 

que o próprio autor sugerisse uma carga com porcentagem maior. 

Mantendo esta sugestão está Segal et al. (2017) que não obteve diferença 

significativa, ao empregar carga de 40% de 1RM em seu estudo, sendo observado que 

o aumento encontrado em sua investigação deixou o grupo submetido ao treinamento 

resistido abaixo da capacidade mínima necessária para um índice seguro e capaz de 
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produzir efeito acima do limiar para ganho de força, fazendo com que o autor sugerisse 

o emprego de 50% ou mais de 1RM para alteração significativa, reforçando a resposta 

encontrada no presente estudo. 

Sayers, Gibson e Cozinheiro (2017) corroboram com a aplicação de carga 

dentro dos parâmetros estabelecidos para o GC e GK. Uma vez que a fim de aumentar 

a força de forma eficiente, adotaram para trinta e três indivíduos com idade média de 

setenta e sete anos, exercício de força com movimentação lenta a 40% e 80% de 1RM 

e legpress a 40% e 90% de 1RM, pontuando um maior índice de lesão no exercício 

realizado acima de 80% de 1RM, com uma significância de p<0,005. 

 

Tabela 4 – Valor total das médias e desvio padrão das variáveis Dor, Lequesne e 1RM 
 

Média total atribuída a comparação entre o Grupo Controle e Grupo Kinect 

Variável T0 P T30 P T60 P 

Dor 6,68(±1.55) 0,873 4,12(±1.79) 0,017 2.16(±2.05) 0,315 

Min-max 4-8  0-7  0-6  

Lequesne 11,00 (±3.04) 0,001 8,35(±3.04) 0,001 6,5(±3.02) 0,001 

Min-max 5-14  5-14  2-13  

Flexores do joelho 16,44(±5.03) 0,103 21,06(±6.09) 0,003 24,72(±6.47) 0,003 

Min-max 5-27  12-35  12-37  

Extensores do joelho 16,74(±4.91) 0,749 21,18(±6.31) 0,073 25,69(±6.99) 0,039 

Min-max 5-25  10-37  12-40  

Abdutores do quadril 23,76 (±7.29) 0,001 28,21(±8.51) 0,001 32,13(±9.20) 0,001 

Min-max 10-40  10-43  11-45  

Adutores do quadril 23,24(±7.19) 0,001 27,18(±8.39) 0,001 31,06(±8.89) 0,001 

Min-max 10-40  12-45  12-47  

Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 

 

 

Ao comparar a dor do joelho do grupo controle (GC) e grupo Kinect ® (GK) 

após o programa de exercício resistivo progressivo, obteve-se redução significativa 

para ambos os grupos em relação à dor referida com melhor resultado para o GK ao 

longo de trinta e sessenta dias. 

Em relação à melhora pós-exercício resistido pode-se dizer que já era um 

resultado esperado como os já encontrados no estudo de McQuade e Oliveira (2011) 

que obteve melhora significativa na dor, na rigidez e na função articular, ao realizar 

treinamento de força com três sessões semanais, durante um período de oito 

semanas, concluindo que houve redução estatisticamente significativa da dor nos 
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participantes e observação das alterações biomecânicas para o valgo do joelho e 

rotação interna do quadril. 

No que diz respeito à comparação muscular entre GC e GK, pode-se afirmar 

que o grupo tratado com a associação da reabilitação virtual apresentou diferença 

significativa em todos os exercícios executados. É importante ressaltar que os estudos 

revisados e citados até aqui ocorreram com fortalecimento muscular em programas 

de atividade isolada e especifica, no entanto, para este estudo observou-se que a força 

muscular com incremento da realidade virtual obteve melhor redução da dor em trinta 

dias do que o fortalecimento executado apenas com equipamentos de musculação. 

Podemos acreditar que a baixa adesão a recursos tecnológicos de captação e 

ou      recriação da imagem sofrem com a falta de produções científicas e reconhecimento 

da confiabilidade do equipamento, dificultando uma maior observação de seus efeitos 

em pacientes sem acometimento neurológico. 

A confiança do recurso Kinect foi testada por Wochtz et al., (2019) concluindo 

que o sistema de captação do sensor Kinect é tão eficaz quanto recursos sofisticados 

na captura de imagem tais como: Vicon, Oxford, UK, MX3, com confiança de p<0,005 

a partir da avaliação do movimento de membros inferiores de indivíduos saudáveis. 

Esse teste é importante para o nosso estudo quando levamos em consideração a 

relação funcionalidade versus tempo, ou seja, quanto maior a capacidade de 

movimentação articular menor seria o tempo necessário para alcançar o objetivo do 

jogo. 

O tempo de RV foi cada vez menor conforme o aumento da força muscular do 

joelho e do quadril, com melhor resposta após trinta dias de treinamento associado, 

resultando em redução da dor referido neste período e melhora da funcionalidade pelo 

índice de Lequesne. Mas qual o mecanismo que acarretou tal melhora neste grupo? 

Talvez tenha dessensibilizado os componentes de somação da resposta 

dolorosa como ocorrida no estudo de Dua et al. (2018) resultado da comparação de 

voluntários com OAJ em fase inicial submetidos à anestesiómetro de Von Frey frente 

à atividade em realidade virtual por sensor Kinect, obtendo melhora na percepção da 

dor e consequentemente melhor movimentação da flexão e extensão dos joelhos após 

a estimulação audiovisual. 
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   Gráfico 02: Tempo médio necessário para conclusão da atividade em realidade virtual  

 

 

O efeito da somação sensorial na comparação realizada por Sápi et al.(2019), 

entre o treinamento de equilíbrio e o treinamento Kinect® para melhorar o controle 

postural em indivíduos saudáveis com idade superior a sessenta anos, divididos em 

três grupos, durante seis semanas, resultou em uma resposta positiva para o grupo de 

treinamento de equilíbrio do Kinect, apresentando significância para o teste Timed Up 

and Go p<0,05, teste do passo quatro quadrados p<0,05, Teste Funcional de alcance 

p<0,05, velocidade de movimento LOS p <0,05. 

A utilização da tecnologia possibilita a atividade física e instrução direcionada 

através da criação de protocolos de treinamento com ou sem carga, baseado no 

espaço útil, habilidade e disponibilidade de tempo do participante. Conclusões como 

as de Dua et al., (2018) e Sápi et al., (2019) reforçam a teoria de que o treinamento 

com Kinect® auxilia no equilíbrio biomecânico de membros inferiores melhorando a 

funcionalidade e percepção articular, o que corrobora com o presente estudo tanto na 

avaliação Algofuncional como na diferença positiva na angulação do movimento de 

flexão e extensão do joelho, e adução e abdução do quadril. De forma geral o efeito 

propriocetivo encontrado nesta terapia abre a possibilidade de estudos futuros para 

melhor compreensão. 

Para a influência audiovisual temos ainda o estudo de Ikibali et al. (2018) que 

após submissão de indivíduos com sequela de acidente vascular encefálico (AVC) 

dividido em dois grupos sendo um deles treinados no recurso Kinect, apresentou 

resposta significativa na funcionalidade quando comparados a um grupo controle 
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tratado em terapia convencional, tendo como instrumentos de avaliação o score de 

autoestima, estágio de Brunnstrom e escala de função motora da extremidade superior 

de Fugl-Meyer. 

A utilização da realidade virtual com fim de reabilitação tem sido comumente 

estudada na investigação do tratamento da doença neurológica ou sequelas por ela 

deixadas, principalmente pela estimulação sensorial, feedback e treinamento continuo 

fora do ambiente clínico, adicionada ou não a outras terapias, ainda assim sua 

utilização e desempenho em indivíduos com alterações osteomusculares é uma 

incógnita. 

Em nosso protocolo infelizmente não tivemos a observação de um grupo 

submetido apenas à realidade virtual por ter partido do pressuposto que a reabilitação 

Kinect é uma ferramenta que deve ser associada à outra terapia para tratamento da 

OAJ e por não contar com um número expressivo para formação de um terceiro grupo. 

Estudos como o de Kloek et al. (2018) para tratamento da osteoartrite de joelho 

ou quadril, guiada por fisioterapeuta online com base na atividade física de duzentos e 

oito indivíduos de ambos os gêneros, avaliados pelos instrumentos Outcome Score – 

HOOS e Knee Injury Outcome Scminus – KOOS, Questionário Curto de Atividade 

Física na Saúde (SQUASH) e acelerômetros tri axiais ActiGraph GT3x, sugerem que a 

atividade em ambiente virtual é capaz reduzir a dor no joelho mesmo que esta não 

tenha sido considerada significativa após três meses de estudo. 

Contudo ao afirmar que a dor referida no grupo Kinect foi estatisticamente 

menor, estamos considerando que a funcionalidade esta diretamente ligada ao ganho 

de força muscular do joelho e quadril, onde possivelmente os estímulos audiovisuais 

são capazes facilitam o desempenho articular por vias não especificas. 

Padrões psicológicos são cada vez mais avaliados em pacientes com afeções 

musculoesqueléticas, a influência das doenças reumatológicas no desempenho geral 

das atividades cotidianas e aumento da dor referida tem sido estudada e avaliada por 

questionário como o perfil do estado de humor (POMS). Os valores atribuídos nos dois 

grupos não obtiveram resultado significativo, ainda assim a variável vigor apresenta 

uma melhor resposta ao analisar a tabela 5. 
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Tabela 5 – Valor pontuação média atribuída a tensão, hostilidade, vigor, fadiga e confusão 
Avaliação do Perfil do Estado de Humor (POMS) 

  GC 
(N=21) 

  GK (N= 
13) 

 P 

Variável T0 T30 T60 T0 T30 T60  

Tensão 8,95 8,19 7,40 9,92 7,85 7,75 0,604 

±4.15 ±4.04 ±3.45 ±4.82 ±4.04 ±3.57 

Depressão 5,90 6,0 5,15 8,00 5,69 5,33 0,173 

±6.02 ±6.96 ±7.62 ±6.47 ±7.86 ±6.39 

Hostilidade 4,14 3,90 2,70 3,54 3,00 4,17 0,354 

±4.88 ±4.65 ±3.45 ±5.27 ±4.38 ±5.44 

Vigor 13,3
8 

14.19 15,35 5,90 5,48 13,75 0,361 

±4.62 ±3.94 ±5.14 ±4.09 ±4.56 ±4.92 

Fadiga 5,90 5,48 4,45 6,46 4,54 5,83 0,275 

±4.09 ±4.56 ±3.43 ±4.86 ±4.18 ±4.80 

Confusão 7,38 7,19 4,97 7,92 7,38 7,06 0,888 

 ±2.91 ±4.14 ±3.98 ±3.37 ±2.36 ±3.37  

Dados apresentados em média ±DP ou percentual e p˃0,005. 

 

Pouco se sabe sobre os efeitos da terapia de realidade virtual e seu impacto 

sobre o estado de humor e outras características psicológicas em seus praticantes. O 

gráfico Perfil do estado de Humor-POMS, expressa os valores iniciais de cada 

categoria que embora não tenham sofrido alterações estatisticamente significativas 

demonstra que com o avanço das sessões houve também alteração do sentimento, 

com ênfase para o aumento do vigor e redução da depressão. 

Pouco se sabe sobre os efeitos da terapia de realidade virtual e seu impacto 

sobre o estado de humor e outras características psicológicas em seus praticantes. O 

gráfico Perfil do estado de Humor-POMS, expressa os valores iniciais de cada 

categoria que embora não tenham sofrido alterações estatisticamente significativas 

demonstra que com o avanço das sessões houve também alteração do sentimento, 

com ênfase para o aumento do vigor e redução da depressão. 

No entanto Blikiman et al. (2018) afirma que sintomas neuropáticos e qualidade 

de vida estão diretamente correlacionados em pacientes com osteoartrite do joelho e 

do quadril, sua investigação apresentou correlação significativa, com piora da 

qualidade de vida e mudanças do humor em indivíduos com osteoartrite do quadril, 

apontando que a ansiedade clínica esta relacionada à gravidade da dor articular e a 

quantidade de regiões acometidas, correlação dada pela entrevista de onze mil 
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duzentos e vinte dois pacientes, ressaltando que os entrevistados com ansiedade 

clínica são menos propensos a realização de exercícios e mais dependentes de 

fármacos. 

De acordo com Mat et.al (2018) a depressão, a ansiedade e o estresse estão 

correlacionados ao decréscimo da funcionalidade, afirmação feita ao avaliarem 

trezentos e oitenta e nove indivíduos com diagnóstico de OA de membros inferiores 

na escala de depressão, ansiedade e estresse – DASS21 e versão curta da Efficacy 

Scale-International – Falls. Investigações como esta fortalecem a necessidade de 

avaliações psicológicas de indivíduos com diagnóstico de doença reumática e redução 

da funcionalidade. 

Os resultados aqui encontrados se apresentam em conformidade com os 

achados de Nguyen et al. (2018) onde ao comparar a sensação de felicidade de 

estudantes universitários separados em grupo controle e grupo Xbox 360, não obteve 

resposta estatística positiva, entretanto com alteração gráfica visível, fazendo com que 

se acredita na necessidade de um período mais longo para melhor conclusão. 

 

 Gráfico 03: Valor da média atribuída ao questionário do perfil do estado de humor. 

         

 

Não é novidade que a prática de exercícios regulares gere mudanças no humor 

de seu praticante, no entanto o tempo necessário ou tipo de atividade praticada parece 

trazer benefício na redução da ansiedade presente em pessoas com doenças 

reumáticas. Condutas mantidas de exercícios aeróbicos, treinamento de força ou a 
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associação das duas técnicas por um período superior a 16 semanas alcançou poder 

significativo com p>0,001 em meta analise realizada por Kelley e Callahan (2018). 

Ao comparamos os resultados do POMS aos descritos por Rathbun et al. (2018) 

que fez levantamento de mil quatrocentos e sessenta e três casos de OA do centro de 

estudos epidemiológico de depressão (CES-D), concluindo que sintomas depressivos 

estavam ligados a gravidade da dor e desempenho físico, admite-se a importância da 

avaliação psicológica em participantes com OA, a funcionalidade altera o estado de 

humor e o tempo de duração das atividades propostas deve ter um período de 

aplicação maior para melhor observação ou submissão de outro instrumento de igual 

valor para avaliação no mesmo período. 

Entretanto observa-se que a osteoartrite não é apenas uma doença física, 

agressora articular e incapacitante da funcionalidade, os resultados encontrados para 

mudança de humor, foram estatisticamente não significativos, mas com alterações 

positivas referidas pelos participantes sugerindo a realização de novos estudos, 

instrumentos e tempo de duração nas atividades exercidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O exercício físico é uma importante ferramenta na reabilitação de indivíduos 

com diagnóstico de OAJ em quadros leves ou moderados, a comparação entre o 

programa de exercício resistido progressivo e a sua associação à modalidade de 

atividade em ambiente virtual mostrou-se eficiente na redução da dor referida dos 

participantes deste estudo. 

A relação dor e funcionalidade avaliada pelo índice Algofuncional de Lequesne 

constataram que as duas formas de terapia são eficientes na modulação da dor. 

O fortalecimento muscular do joelho e do quadril com cargas a 50% e 70% 

apresentou-se de forma eficaz para ambos os grupos, tendo como vantagem o 

aumento da capacidade de carga em um curo período e o baixo risco observado neste 

estudo. 

As variáveis do estado de humor não sofreram alterações estatísticas 

significativas em nenhum dos dois grupos, embora estas sejam graficamente visíveis. 

Entretanto o número reduzido de participantes e o tempo necessário para 

aplicação dos programas de exercício proposto são fatores limitantes para uma maior 

elucidação da influência da realidade virtual na osteoartrite do joelho, assim como sua 

relação com o estado de humor destes participantes. 

Temos ainda como uma limitação à falta da observação cinemática durante a 

aplicação do recurso Kinect, que poderia ter sido realizada pelo próprio equipamento, 

contribuindo para observação da funcionalidade. 

Com tudo o estudo mostra que o exercício resistido progressivo associado à 

realidade virtual traz benefício na redução da dor do joelho na população observada, 

sugerindo para estudos futuros a formação de um ou mais grupos de intervenção com 

modalidades diferentes daqui proposta, um maior número de aplicações semanais, e 

quantificação cinemática. 
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Apêndice I  

Termo de autorização para realização de procedimentos  
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Apêndice II  

Modelo - Termo de consentimento livre e esclarecido  
 

(Folha 1 de 2) 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: O EXERCÍCIO PROGRESSIVO RESISTIDO ASSOCIADO AO 

BIOFEEDBACK POR KINECT NA REDUÇÃO DE DOR EM PACIENTES COM 

OSTEOARTRITE DE JOELHO: estudo controlado randomizado  

 

Pesquisadores Responsáveis: Cristiano da Silva Ferreira  

 

Este projeto tem como objetivo comparar os efeitos do treinamento resistido progressivo com 

e sem associação do recurso Kinect (realidade virtual) na dor de pacientes com diagnóstico de 

osteoartrite do joelho, que se encontram na fila de espera para atendimento fisioterapêutico na 

clínica Escola da Instituição de Ensino Superior UNAERP- Campus Guarujá. 

Para tanto será utilizado um questionário sócio clínico, um questionário algo funcional de 

Lequesne, um questionário POMS (avaliação do humor) ao início de cada semana e um 

protocolo de exercícios resistidos e progressivos podendo este ter o complemento de realidade 

virtual ou não de acordo com a divisão dos grupos a ser realizada aleatoriamente.  

O programa de treinamento resistido progressivo, será realizado mediante o cálculo de carga 

(peso) máxima no qual o indivíduo é capaz de realizar uma atividade, o voluntário será 

submetido a seis exercícios diferentes em máquinas usadas na academia da UNAERP para 

fortalecimento dos músculos do joelho e quadril com carga parcial em relação a capacidade 

calculada inicialmente.  

O programa de treinamento resistido progressivo e Kinect reabilitação (uso do vídeo game no 

processo de tratamento), será realizado mediante o cálculo de carga (peso) máxima no qual o 

indivíduo é capaz de realizar uma atividade, o voluntário será submetido a seis exercícios 

diferentes em maquinas usadas na academia da UNAERP para fortalecimento dos músculos do 

joelho e quadril com carga parcial a calculada inicialmente, após treinamento os voluntários 

serão submetidos a atividade em ambiente virtual por um tempo de dez minutos com 

acompanhamento de fisioterapeuta.  

As sessões serão executadas duas vezes por semana por um período de dois meses, com uma 

reavaliação agendada para 30 (trinta) dias após a última sessão.  
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(Folha 2 de 2)  

 

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:  

1.Receber resposta a qualquer pergunta para esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa;  

2.Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à 

privacidade.  

3.Procurar esclarecimentos com o pesquisador pelo telefone (13) 3386-3315 e/ou na Clínica Escola 

da Universidade, no telefone 13 3398-1211 ou Av. Dom Pedro I, 3.300 – Enseada, Guarujá - SP, 

em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.  

4.Assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as informações 

e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber 

antes, durante e depois da minha participação.  

5.Receber indenização caso eu tenha qualquer despesa adicional decorrente da participação na 

pesquisa, haverá ressarcimento na forma seguinte: depósito bancário. De igual maneira, caso ocorra 

algum dano decorrente da minha participação no estudo, serei devidamente indenizado, conforme 

determina a lei.  

6.Receber informações dos resultados obtidos com a realização deste estudo.  

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza 

e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação.  

Guarujá, ____ de ___________ de 2016.  

Nome do sujeito: ____________________________________________________________  

RG: _______________________________________________________________________  

Assinatura: _________________________________________________________________  

 

Eu, Cristiano da Silva Ferreira declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto ao 

participante e/ou responsável.  

________________________________________ 
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Apêndice III 

Modelo - Ficha de avaliação 
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Anexo I 

Parecer comitê de ética e pesquisa  
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Anexo II 

Índice algofuncional de Lequesne 
 

 

 

Fonte: Revista brasileira de Reumatologia. Tradução e validação cultural do questionário algofuncional de Lequesne 

para osteoartrite de joelhos e quadris para a língua portuguesa 
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Anexo III 

Questionário do perfil do estado de humor 
 

 

 

Fonte: Revista Análise Psicológica (2001). Adaptação portuguesa da Versão reduzida do perfil do estado de humor. 


