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BENEFÍCIOS DO USO DA REALIDADE VIRTUAL NO CONDICIONAMENTO 

FÍSICO DE IDOSOS SEDENTÁRIOS 

 

Resumo: O processo de envelhecimento é natural aos seres vivos e o sedentarismo 

pode ser prejudicial a esse período, trazendo limitações funcionais aos indivíduos. 

Através de um estudo de caso, estamos avaliando os benefícios da realidade virtual 

no condicionamento físico de dois idosos sedentários não institucionalizados. A 

pesquisa segue em desenvolvimento na Clínica de Fisioterapia da Faculdade 

Anhanguera de Campinas, Unidade 3. As intervenções iniciaram-se em maio de 

2014 e tem previsão de término para agosto de 2014. O estudo é composto por duas 

sessões semanais de 30 minutos cada com Xbox 360 com Kinect, particionados em 

aquecimento, exercícios e desaquecimento. O condicionamento físico será avaliado 

através do Teste de Caminhada de Seis Minutos realizado antes e após o término 

da pesquisa. Esperamos os resultados de melhora do condicionamento físico dos 

participantes e redução do sedentarismo. Parcialmente apresentamos a disposição 

da amostra do projeto e exercícios propostos em ambiente virtual. 

 

Introdução 

O envelhecimento é um processo natural a todos os seres vivos, e nas 

últimas décadas foi possível observar o crescimento acelerado da população idosa. 

Devemos estar atualizados sobre o envelhecimento da população, saber avaliar e 

identificar os riscos e as doenças dessa fase da vida e, assim, proporcionar aos 

idosos uma melhor qualidade de vida (Rebelatto et al, 2007). 

O sedentarismo aumenta o risco de quedas e fraturas no idoso podendo 

trazer complicações limitantes nas suas atividades de vida diária e o convívio social. 

Estudos apontam que a atividade física aliada a outras medidas gerais de saúde é 

de extrema importância para a população idosa, pois essas medidas podem 

minimizar os efeitos do envelhecimento (Fernandes, et al 2012). 

 

Objetivo 

          Analisar os benefícios no condicionamento físico de dois idosos sedentários 

não institucionalizados por meio da intervenção com realidade virtual (RV).  

 

Metodologia  



Trata-se de um estudo de caso com dois idosos sedentários, não institucionalizados. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) e está sendo 

desenvolvida na Clínica de Fisioterapia cedida pela Faculdade Anhanguera de 

Campinas - Unidade 3, sob a supervisão de profissionais fisioterapeutas. As 

intervenções com Xbox 360 com Kinect são realizadas duas vezes por semana, no 

período da tarde, com duração de trinta minutos cada sessão, divididos em 5 

minutos de aquecimento, 20 minutos de exercícios e 5 minutos para o 

desaquecimento. Além disso, esse tempo de 20 minutos de exercícios é 

particionado em atividades com duração de três minutos e pausas de um minuto.  

 

Desenvolvimento 

Os dois idosos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O primeiro, sujeito 1, é do sexo masculino e, o segundo, sujeito 2, é do 

sexo feminino. As intervenções com RV tiveram inicio no próximo encontro após a 

aplicação do Teste de Caminhada de Seis Minutos e a apresentação da Escala de 

Borg para avaliação cardiorrespiratória inicial. 

 

Resultados Preliminares 

            O gráfico 1, apresenta os resultados da avaliação cardiorrespiratória inicial 

do sujeito 1, antes e após o Teste de Caminhada de Seis Minutos e a aplicação da 

Escala de Borg:  

Gráfico 1: Avaliação inicial, sujeito 1. 
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PA = Pressão Arterial; FC = Frequência Cardíaca; FR = Frequência Respiratória; BORG D = Escala 

de Borg Dispnéia; BORG F = Escala de Borg Fadiga; SAT 02 (%) = Saturação de Oxigênio. 



          O gráfico 2, apresenta os resultados da avaliação cardiorrespiratória inicial do 

sujeito 2, antes e após o Teste de Caminhada de Seis Minutos e a aplicação da 

Escala de Borg: 

Gráfico 2: Avaliação inicial, sujeito 2. 

 

PA = Pressão Arterial; FC = Frequência Cardíaca; FR = Frequência Respiratória; BORG D = Escala 

de Borg Dispnéia; BORG F = Escala de Borg Fadiga; SAT 02 (%) = Saturação de Oxigênio. 

 

Após a avaliação cardiorrespiratória inicial de cada um dos sujeitos, iniciaram-se as 

intervenções com a RV e, estas, estão sendo desenvolvidas até a data atual. Ao 

término da pesquisa, serão apresentados resultados finais, quando todos os valores 

serão comparados antes e após a intervenção de três meses e, espera-se, 

demonstrar a eficiência da RV e os benefícios da sua utilização como ferramenta 

terapêutica.          
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