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Introducao: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica cujas manifestações relacionam-se às dificuldades
sociais, de comunicação, cognitivas e padrões comportamentais repetitivos e restritos que prejudicam o processo de aprendizagem e
habilidades funcionais. Neste contexto, a Realidade Virtual pode ser útil como terapêutica complementar e facilitadora de desempenho.

Objetivos: Verificar as variações do desempenho motor de crianças e adolescentes com TEA durante a prática de jogos com dispositivos
de interação virtual (sem toque físico) e real (com toque físico) e a capacidade de transferência de aprendizado.

Método: Após aprovação do comitê de ética (CAAE 79411217.3.0000.0065), participaram 22 indivíduos, entre 7 e 16 anos de idade e
diagnóstico de TEA grau leve e moderado. O jogo realizado foi uma tarefa de timing coincidente (bolas que caem, em quatro colunas
imaginárias na tela do computador em direção à 4 alvos, no ritmo de uma sequência de 4 músicas) com duas possibilidades de interação
(webcam ou touch Screen). Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos. O grupo (A) realizou prática em ambiente
virtual com dispositivo Webcam (12 minutos) seguido da transferência (2 minutos) em ambiente real com dispositivo Touch Screen. O
grupo (B) iniciou com prática em ambiente real com dispositivo Touch Screen (12 minutos) seguido da transferência (2 minutos) em
ambiente virtual com dispositivo Webcam. As variáveis dependentes foram as médias dos valores de erro em milissegundos (ms) e
quantidade de acertos e perdas (valores absolutos).

Resultados: Os participantes do grupo A apresentaram médias de 14,4±1,5 anos e QI 87,9±10,7. A média de acertos, entre a primeira e a
última música foi 21,4 para 28,2 e transferência (T) com 22,5 acertos. As perdas foram de 5,6 para 3,6; Transferência com 4,5. O erro
absoluto foi de 336,7 para 308,9; Transferência com 131,6 ms. No grupo B, médias 13,6±2,1 anos e QI 82,9±14,1. Os acertos, foram de
20,6 para 25,7; transferência com 17,0 acertos. As perdas, foram de 6,8 para 5,6; T com 10. O erro absoluto, foi de 109,3 para 193,9;
transferência com 374,7 ms.

Conclusão: O grupo que iniciou a prática com interface virtual apresentou aumento dos acertos, diminuição dos erros e, diminuição do
erro absoluto, com transferência para o ambiente real. Contudo, o grupo que realizou a tarefa inversa, não apresentou transferência,
indicando resultados positivos na utilização de realidade virtual em uma tarefa específica."
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