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INTRODUÇÃO:

A pesquisa de iniciação científica “Arte -
Realidade Virtual - Neurociências: aplicações e
contribuições das apps/artes imersivas em dispositivos
HMDs de realidade virtual para a homeostase de
indivíduos inseridos no contexto hospitalar” se vincula
ao grupo de pesquisa “Processos Criativos e
Neurociências: cooperações multidimensionais e
transdisciplinares”, cadastrado no DGP-CNPq,
especificamente à linha de pesquisa “Neurociências
aplicada aos processos criativo-projetuais em Arte,
Arquitetura e Design, voltados à educação, saúde e bem
estar”, e ao projeto de pesquisa: “Biointerfaces
Inteligentes Aplicadas ao Projeto de Ambiências
Hospitalares Humanizadas e Hemodinâmicas". O
referido grupo é liderado pela Dra. Rachel Zuanon,
docente no Curso de Artes Visuais e
professora/pesquisadora junto às áreas de Processo
Criativo em Composição Artística e de Arte e Tecnologia,
do Instituto de Artes da Universidade Estadual de
Campinas (IA-UNICAMP), e bolsista produtividade em
pesquisa, PQ2. Esta pesquisa denota aderência à área
“Tecnologias para Qualidade de Vida, especificamente
no setor Saúde", a qual integra o escopo de Áreas de
Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Esta pesquisa teve como objetivo investigar
aplicações digitais (apps)/obras de arte imersivas
desenvolvidas para dispositivos HMDs (Head-Mounted
Displays) de realidade virtual e dirigidas à promoção do
bem-estar e da qualidade de vida de indivíduos envoltos
por situações de stress psicológico, físico e intelectual.
Especificamente, a investigação se propõe a identificar
os elementos projetuais presentes na elaboração destas
propostas, capazes de favorecer a homeostase e o
bem-estar de profissionais inseridos no contexto
hospitalar. Para tanto, a primeira fase da pesquisa
dedicou-se à revisão sistemática da literatura, em uma

perspectiva transdisciplinar e articulada entre os
campos de conhecimento da Arte, da Realidade Virtual
e das Neurociências. Na segunda fase, realizou-se (A) os
estudos de caso, com o propósito de identificar e
analisar os elementos projetuais presentes nas
(apps)/obras de arte imersivas encontradas na
literatura; (B) fez-se correlação entre os dados obtidos
por meio da revisão sistemática da literatura e os
obtidos pelos estudos de caso, a partir da abordagem
transdisciplinar entre os campos de conhecimento das
Artes, da Realidade Virtual, da Neurociência
Comportamental e da Neurociência Cognitiva; (C)
sistematizou-se as contribuições diretas ao projeto de
(apps)/obras de arte imersivas, capazes de favorecer a
homeostase e o bem-estar de indivíduos inseridos no
contexto hospitalar.

A realidade virtual se refere às relações entre
um indivíduo e um ambiente gerado por computador,
capazes de estimular múltiplas modalidades sensoriais,
como experiências visuais, auditivas e táteis, que
corroboram a plena imersão do indivíduo nos
ambientes simulados. Neste sentido, diversas pesquisas
(NUNES et al., 2007; DASCAL et al., 2017; RIVA et al.,
2016; RIVA, WIEDERHOLD, MANTOVANI, 2019;
MOSADEGHI et al., 2016; JERDAN et al., 2018;
NOGUEIRA, 2015; DORES et al., 2012) apontam o
expressivo potencial da tecnologia de Realidade Virtual
(RV) para o tratamento de problemas de saúde, com
contribuições extensivas que incluem desde os quadros
de ansiedade e de transtorno alimentar, até os de
psicose e de dependência química (DASCAL et al., 2017).
Essas aplicações/obras digitais e imersivas buscam
corroborar a homeostase do indivíduo inserido no
contexto hospitalar, a qual consiste em um conjunto de
processos de regulação metabólica e, ao mesmo tempo,
no estado resultante desta regulação. As reações
homeostáticas detectam dificuldades ou oportunidades
e, por meio de ações executadas no e/ou pelo corpo,
resolvem o problema de eliminar as dificuldades ou
aproveitar as oportunidades. Ou seja, em desequilíbrio
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homeostático, tal regulação não é alcançada pelo
organismo e, consequentemente, as respostas
metabólicas geradas por este corpo se alinham a este
desequilíbrio. Na sequência, o corpo sinaliza a ausência
de equilíbrio homeostático com emoções e sentimentos
de valência negativa, como por exemplo estresse, medo,
fadiga, tristeza, ansiedade (DAMÁSIO, 2004; ZUANON
et.al., 2019).

Em vista deste expressivo potencial, os
ambientes virtuais abriram um leque de novas
possibilidades de pesquisa e de aplicações nos campos
da psicologia e da neurociência
cognitivo-comportamental, especialmente pela ação
destes ambientes sobre a percepção, a cognição e o
comportamento do interator. Melhor dizendo, a
realidade virtual atua sobre o mesmo mecanismo
cerebral envolvido nos processos de
antevisão/simulação de ações, conceitos e emoções
experienciados pelo ser humano no mundo, o que
também inclui as dimensões viscerais, sensoriais,
motoras e cognitivas deste corpo (PAIVA, 2018; RIVA,
WIEDERHOLD, MANTOVANI, 2019). Especificamente
sobre a área da saúde, observa-se que os contínuos
aperfeiçoamentos no âmbito do desenvolvimento de
hardware e de software, acompanhados pela redução
dos seus custos, tornaram acessível e promissor o uso
da RV neste contexto (MOSADEGHI et al., 2016). Ou
seja, ao mesmo tempo que a área da saúde tem sido
beneficiada por esta tecnologia, ela também se destaca
como uma das grandes estimuladoras para o
desenvolvimento de aplicações em realidade virtual
(NUNES et al., 2011). Isso se revela nos mais variados
tipos de aplicações médicas, as quais têm utilizado a
experiência imersiva propiciada por dispositivos HMDs
como estratégia complementar nos tratamentos de
fobias, traumas psicológicos, problemas
neuropsiquiátricos, reabilitação cognitiva, indução de
humor, redução da sensação de dor, entre outros
(NUNES et al., 2007; DORES et al., 2012).

A partir desse breve contexto é possível
compreender que, apesar dos desafios projetuais, os
dispositivos de RV fornecem experiências imersivas,
realistas e tridimensionais que transportam os
indivíduos para ambientes virtuais capazes de aliviar os
aspectos negativos do contexto hospitalar. Ao fornecer
informações multissensoriais e permitir que os
interatores “fujam” do confinamento e do tédio
hospitalar para locais e realidades agradáveis
(MOSADEGHI et al., 2016), a RV corrobora a
homeostase e o bem-estar humano e, assim, estabelece
uma interface entre afeto e saúde psicológica, física e
intelectual.

METODOLOGIA:

O estudo proposto delimitou-se como pesquisa
científica de natureza aplicada, com abordagem
qualitativa, exploratória e transdisciplinar nas áreas de
conhecimento das Artes, da Realidade Virtual, da
Neurociência Comportamental e da Neurociência

Cognitiva. As atividades desta pesquisa se concentraram
na revisão sistemática na literatura, no levantamento
das apps e obras imersivas, que utilizam HMD, e na
produção teórica, conforme segue:

- Revisão sistemática da literatura:
A pesquisa bibliográfica se fez presente ao

longo de todo o desenvolvimento do estudo. Foi
responsável por estruturar a base das atividades
elaboradas durante o primeiro semestre do projeto, tão
quanto fundamentou o conteúdo referente à produção
teórica, descritas nos relatórios de acompanhamento da
pesquisa. Esta etapa compreendeu:

a.) O levantamento bibliográfico sobre a
Realidade Virtual; b.) A investigação de conteúdo
bibliográfico referente ao uso da Realidade Virtual no
tratamento de patologias, na saúde mental e na
atividade emocional; c.) A articulação dos dados obtidos
na revisão da literatura; d.) A transferência dos
resultados obtidos na etapa anterior ao contexto de
análise das apps e obras.

- Levantamento de apps e obras:
a.) Mapeamento e identificação de aplicações

digitais (apps)/obras de arte imersivas utilizadas como
estratégia não farmacológica nos tratamentos médicos;
b.) Estudos de caso, com o propósito de identificar e
analisar os elementos projetuais favoráveis à
homeostase presentes nas (apps)/obras de arte
imersivas identificadas na literatura.

- Produção teórica:
A produção teórica circunscreveu a articulação

dos dados obtidos nas instâncias de revisão sistemática
da literatura, além de compor os resultados finais da
divulgação científica. Este processo compreendeu tanto
a produção de conhecimento, obtida por meio de
fichamentos de títulos catalogados no decorrer do
estudo, como também a elaboração teórica para os
relatórios de acompanhamento da pesquisa. Nesta
etapa, o conteúdo produzido apresenta a correlação
entre os dados obtidos por meio da revisão sistemática
da literatura e os dados obtidos pelos estudos de caso, a
partir da abordagem transdisciplinar entre os campos
de conhecimento das Artes, da Realidade Virtual, da
Neurociência Comportamental e da Neurociência
Cognitiva. Além disso, abrange a sistematização das
contribuições diretas ao projeto de (apps)/obras de arte
imersivas, capazes de favorecer a homeostase e o
bem-estar de indivíduos inseridos no contexto
hospitalar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES PARCIAIS:

No que concerne aos resultados e discussões parciais

desta pesquisa, estes advêm da revisão da literatura

[1,2] e da análise dos parâmetros projetuais das apps e

obras em Realidade Virtual [3], conforme segue:

[1] Aplicações da Realidade Virtual no contexto da

saúde
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Foi possível, por meio da revisão da literatura, assimilar

que a área da saúde tem sido uma das grandes

beneficiadas pela tecnologia de RV, ainda mais pelos

dispositivos HMDs, que são utilizados em múltiplas

aplicações médicas, desde tratamentos de fobias,

ansiedade, depressão, dependência, psicose, problemas

neuropsiquiátricos, entre outros (NUNES et al., 2007;

DASCAL et al., 2017; RIVA et al., 2016; RIVA,

WIEDERHOLD, MANTOVANI, 2019; MOSADEGHI et al.,

2016; JERDAN et al., 2018; NOGUEIRA, 2015). Além

disso, os dados disponibilizados pelas pesquisas

mostram que a RV é capaz de reduzir significativamente

os sintomas de ansiedade associada a diferentes

transtornos, como fobias, estresse pós-traumático,

pânico, agorafobia, ansiedade social, estresse

psicológico, ansiedade generalizada e burnout (RIVA, et

al., 2016). Ainda, evidenciam que a RV tem um

potencial expressivo para ajudar as pessoas a superar

problemas de saúde mental, se altos níveis de presença

forem alcançados. (MOSADEGHI et al., 2016)

Tais alcances são possíveis pelo fato dos dispositivos de

RV fornecem experiências imersivas, realistas,

tridimensionais, serem altamente interativos, flexíveis,

feitos sob medida para o indivíduo e aplicável às

pessoas de idade, sexo e condições clínicas variadas.

Neste sentido, demonstram potencial expressivo para

aliviar muitos dos aspectos negativos da sobrecarga

causados por estresse e ansiedade sobre pacientes e

profissionais da saúde, fornecendo informações

multissensoriais e permitindo que tais indivíduos se

“desloquem” para locais e realidades virtuais muito

mais agradáveis, com uma interação segura, atrativa e

motivadora. (MOSADEGHI et al., 2016; DASCAL et al.,

2017)

[2] Arte em Realidade Virtual, fatores humanos e

estimulação homeodinâmica

O usuário de RV encontra-se simultaneamente engajado

nos mundos físico e virtual, por isso, é necessária a

adoção de uma nova postura pelo ergonomista e pelo

designer, que precisam estar atentos tanto aos fatores

humanos relacionados à experiência com o corpo físico

e virtual no uso desses produtos e sistemas, quanto aos

aspectos referentes à segurança, conforto, eficiência e

satisfação dos usuários (FRANÇA, 2019).

Os achados dessa revisão mostram que ambientes

gerados a partir de contextos virtuais e por meio de

computadores vestíveis são capazes de estimular

emoções de modo consistente, especialmente na

indução do humor. Além disso, evidenciam que os

Ambientes Virtuais são eficientes à estimulação

psicológica e fisiológica, à medida que propiciam

experiências imersivas cada vez mais realistas, não

apenas nos níveis visual e auditivo, mas também no

háptico. (SILVA, 2014; FRANÇA,2019; SOUZA, 2019;

MORALES et al., 2019)

Além disso, a Realidade Virtual aqui investigada, se

insere no escopo dos 'Ambientes e Produtos

Homeodinâmicos Preventivos', pois segundo os autores

tais 'Ambientes e Produtos Homeodinâmicos

Preventivos' têm como foco a aquisição e a manutenção

da saúde, a partir do hábito saudável, com o objetivo de

alcançar e preservar o equilíbrio do corpo, da mente e

do espírito. Esta dimensão visa promover a substituição

de hábitos pouco saudáveis para hábitos saudáveis.

(ZUANON, FERREIRA, MONTEIRO, 2020).

Nesta perspectiva, a realidade virtual evoluiu o

suficiente para atuar na regulação dos mecanismos

fisiológicos do organismo humano e,

consequentemente, auxiliar as pessoas a controlar sua

dor, lidar com os sintomas decorrentes dos quadros de

ansiedade, superar seus medos e memórias

traumáticas, entre outras adversidades da vida humana

que comprometem o equilíbrio do corpo, da mente e do

espírito.

[3] Análise dos parâmetros projetuais das apps e obras

em Realidade Virtual

A. Levantamento das apps e obras de arte em HMD

Essa pesquisa realizou o levantamento de apps e obras

de arte imersivas, que fazem uso de HMD, utilizadas

como estratégia não farmacológica nos tratamentos de

sintomas associados à ansiedade e ao estresse. Para

tanto, dividiu-se os achados em três perfis de público:

profissionais da área da saúde; público geral; pacientes.

Selecionou-se para essa pesquisa as apps e obras de

arte imersivas direcionadas à saúde mental de

profissionais da área da saúde, especificamente de

enfermeiros e médicos. Tal seleção resultou em duas

apps: ‘MIND VR’ e ‘GUIDED MEDITATION’, e uma obra

de arte-terapia, ‘FRAGRANCE AND CREATIVE

SELF-EXPRESSIVE ARTWORK’. Levantou-se

documentação visual e bibliográfica para análise destas,

bem como estipulou-se os parâmetros projetuais que

seriam observados na análise.

B. Parâmetros Projetuais a serem observados na

análise

Sistema: [I]. Imersão- 1. Aspectos cognitivos- a) Agência;

b) Dimensão da ação; c) Visão do jogo; d) Fluxo; e)

Enredo; f) Duração; g) Comunicação; 2. Narração- a)

Escrita; b) Línguas; [II]. Personalizável; [III]. Interação- 1.

Navegação – a) Manuseio; b) Interface; c) Comandos/

ações; d) Objetivos; 2. Aspectos tecnológicos- a) Head

Mounted Display; b) Equipamento de controle manual;
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c) Fone de ouvido VR; d) Sensores de fragrância; [IV].

Estímulos somatossensoriais - 1. Aspectos

estético-visuais – a) Modelagem 3D; b) Cor; c)

Iluminação; d) Reflexos; e) Materiais/ Superfícies; f)

Sombras e sombreamentos; g) Texturas; h) Perspectiva;

i) Animação; 2. Olfativo; 3. Tátil; 4. Auditivo; [V]

Observações relevantes. (BORDINI, 2021)

C. Apps e Obras em análise

A aplicação dos parâmetros projetuais acima detalhados

segue em curso na análise das apps e obras abaixo

elencadas.

i. MIND VR: A app direciona o usuário por um passeio

na praia. Pode-se seguir três caminhos para ler as

informações sobre ansiedade nos totens de madeira. O

modo de navegação por teletransporte é limitado ao

direcionamento da cabeça/visão. O foco da app no

relaxamento do indivíduo está refletida nos estímulos

somatossensoriais produzidos, por exemplo, a

modelagem 3D é "cartunesca", com baixo nível de

detalhamento nos materiais, texturas e reflexos.

Segundo as autoras, a utilização de poucos elementos

em cena se deu para evitar a distração do usuário. Já

quanto à escolha das matizes, as cores predominantes

são o azul e o verde, pois estão associadas a estados

afetivos positivos e níveis neutros de ativação

emocional (PALLAVICINI et al., 2021). Para o estímulo da

audição, a música Florida Suite: III “Near the Plantation”,

de Frederick Delius, é empregada por ter se mostrado

eficaz na redução do estresse e da ansiedade

(PALLAVICINI et al., 2021). Uma desvantagem da app é

que foi criada apenas para Oculus Quest e Oculus Quest

2, limitando a sua utilização.

ii. GUIDED MEDITATION: Até o presente momento,

analisou-se três dos mais de 40 ambientes 3D presentes

na app. A partir disso, entende-se que a navegação

entre os espaços virtuais é limitada à visualização 360º.

O grande diferencial da app é que o usuário pode

personalizar a meditação guiada, os efeitos sonoros, o

ambiente e o tempo. O layout apresenta os princípios e

os propósitos da app, com uma comunicação eficiente e

organizada, que favorece a interação por pessoas não

familiarizadas à RV. Referindo-se aos aspectos

estético-visuais, as observações indicam que os

elementos como modelagem, cor, iluminação, reflexo e

texturas foram pensados para alcançar a calma do

usuário, por ter finalidade meditativa. O foco da app

está na escuta e na meditação sendo, portanto, a

interação do usuário com o ambiente 3D muito

limitada.

iii. FRAGRANCE AND CREATIVE SELF-EXPRESSIVE

ARTWORK: A app permite pintar, desenhar e esculpir no

espaço 3D em realidade virtual. É possível ainda

escolher o ambiente ao redor da obra, que interfere

diretamente na percepção e assimilação do que é

criado. A app se assemelha aos softwares de desenho e

às suas ferramentas, porém, por ser um ambiente 3D

imersivo dá maior liberdade espacial e permite

desenhar com amplo movimento do corpo. Algumas

vantagens da app são: sua interface é intuitiva para a

fase "iniciante"; o corpo da fonte tipográfica é

satisfatório e contrastante nas explicações e nas

indicações, o que favorece a leiturabilidade; há

estímulos sonoros e visuais; manipulação dos objetos na

cena; personalização total do ambiente 3D. A

desvantagem é que os participantes/usuários precisam

ter tempo suficiente para se familiarizar com a app. Os

autores relatam a introdução de tarefas de desenho

associadas a estímulo de fragrância com o objetivo de

compreenderem quais aspectos psicossociais podem ser

afetados pela inclusão de estímulos olfativos. A

atmosfera do ambiente da app é ditada pelo interator,

mas os resultados alcançados pela app junto aos

usuários indicam a tendência à inclusão de temas da

natureza, fantasia, memórias e objetos do cotidiano nas

obras criadas. Tais resultados ainda indicam uma

expressiva redução dos afetos negativos, relatados pelos

participantes, durante a experiência com estímulos

olfativos, quando comparados à experiência sem estes

estímulos (KAIMAL et al., 2020).

Figs. 1-3 (de cima para baixo): [1] Captura de tela MIND VR -
fonte: MIND VR; [2] Captura de tela “Bora Bora”- fonte:
GUIDED MEDITATION; [3] Desenho 'aurora boreal'- fonte:
KAMAL et al., 2020.
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CONCLUSÃO:

A partir dos resultados obtidos por esta pesquisa até o
presente momento, é possível estabelecer correlações
entre os campos da Arte, da Realidade Virtual, e das
Neurociências nos processos de criação e de
estruturação das apps e obras analisadas. Melhor
dizendo, por meio dos aspectos projetuais observados
já é possível identificar estímulos somatossensoriais e
sensório-motores consistentes à homeostase. Neste
sentido, reafirma-se a potencialidade de apps e de
obras de arte imersivas, que fazem uso de HMD, em
favorecer a homeostase e o bem-estar humano e,
consequentemente, em atuar como uma interface
afetiva à saúde mental dos profissionais da área da
saúde que estabelecem contato direto com os
pacientes, especificamente as equipes médica e de
enfermagem.
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