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Questões para começarmos:

1. Quais alterações cerebrais podemos esperar 
do treino cognitivo por jogos?

2. Jogos podem modificar o cérebro forma 
duradoura? Como?

3. Que tipos de benefícios x malefícios 
podemos esperar do treino cognitivo com 
jogos violentos?





• Ambiente ilusório que contém estímulos sensoriais,
produzindo uma simulação da realidade.

• Objetivo: produzir respostas cerebrais e
comportamentais no mundo virtual compatíveis ao que
seria no mundo real.

(ADAMOVICH S V e Col, 2009)

O que é  treino cognitivo por jogos?
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As experiências com jogos
modificam de forma duradoura o 

cérebro?

Como testamos esta
hipótese?













Realidade Aumentada,  hiper realidade  e RV











meta-análise na qual foram avaliados 24 

estudos sobre o tema, os quais 

envolveram mais de 17 mil participantes.









Há mais riscos nos  jogos interativos 
on-line?



O que acontece no nosso cérebro? 





a prática de jogos violentos pode alterar sistemas cerebrais de 

processamento afetivo e cognitivo.

- sociabilidade  (ajudar outros)

- empatia

+ pensamentos agressivos

+ sentimentos de raiva

+ hostilidade 

+ gatilhos fisiológicos 

+ desensibilização para exposição a violência 

culturas que promovem responsabilidade social e empatia em relação às vítimas de 

violência tendem a reduzir os efeitos negativos dos jogos violentos. Por outro lado, 

culturas que promovem o individualismo exacerbado e valorizam o que chamaram de 

“mentalidade guerreira” podem levar os indivíduos a se identificar mais com o papel de 

agressor e reduzir sua simpatia por sua vítima virtual, com consequências para seus 

valores e comportamentos que extrapolam o ambiente dos jogos.



O comportamento humano é multifacetado, fruto de complexas interações entre 

predisposições biológicas e influências ambientais. Atribuir a causa de comportamentos 

violentos a um único fator, como a exposição a jogos violentos, pode atender 

momentaneamente ao anseio de quem busca por culpados, mas não contribui para a 

melhor compreensão do fenômeno

como sociedade, devemos oferecer ambientes mais saudáveis para crianças e 

adolescentes, os quais apresentem alternativas de lazer e aprendizagem que possam ir 

muito além de telas coloridas com socos, chutes, facadas, tiros e outras ações cujo 

objetivo é matar e não ser morto.
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Mapa Somatotópico

Homúnculo sensorial



Mapa Somatotópico

Dedo 4

Dedo 3

Dedo 2



Elbert et al., Science, 1995

Quem toca violão tem um aumento da
região de representação dos dedos no 

cérebro
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O homúnculo é dinâmico



Jogos podem modificar o cérebro forma duradoura? 

Como?
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Tarefas cognitivas Jogos Violentos
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Exposto a 7 KHz

Córtex Auditivo: exposição passiva

Exposição passiva a sons não muda o cérebro adulto 

No bebê
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Exposto a 7 KHz

De Villers-Sidani et al., J Neurosc 2007



Kilgard and Merzenich, Science 1998

Plasticidade depende de:

ATENÇÃO E FOCO



Bao et al, Nature 2001Area Tegmental Ventral

Plasticidade depende de:
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Neuroplasticidade depende de:

Recompensa

Muitas repetições

Neuroterapia cognitiva como

jogos de computador

Atenção e foco



Neuroterapia Cognitiva na Dislexia

Temple, et al. PNAS 2003

Criança normal

Criança com dislexia

Criança com dislexia

após treinamento cerebral
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Efeito do treino cognitivo em  pessoas com 
>65 anos

Melhora de 113% na velocidade de processamento auditivo 

 Na média as pessoas tiveram uma melhora de memória 
equivalente a 10 anos

 Três em cada 4 pessoas referiram melhora na vida diária

Smith et al. Journal of the American Geriatrics Society 2006

 Preservou as capacidades de vida diária 5 anos depois

Willis et al. Journal of the American Medical Association 2006

 Reduziu os gastos médicos

Wolinsky et al. BMC Health Serv Res 2009



Campo de Visão Útil diminui 
com o Envelhecimento



Campo de Visão Útil diminui 
com o Envelhecimento



Campo de Visão Útil diminui 
com o Envelhecimento



Speed of processing training improves the useful 
field of view (UFOV)

Edwards et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009
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Presente Futuro



Como a neuroterapia pode ser útil?
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Conclusões

• Devemos tratar a cognição dos pacientes com 
esquizofrenia

• A plasticidade cerebral é uma ferramenta para
a remediação cognitiva

• Treinamento cognitivo computadorizado é
aplicável aos pacientes do Rio de Janeiro


