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1. RESUMO 

O envelhecimento traz uma série de alterações, dentre elas um prejuízo do equilíbrio 

corporal. O objetivo desse estudo é avaliar os efeitos da reabilitação virtual no 

equilíbrio, medo de quedas e grau de assistência para atividades de autocuidado e 

mobilidade em idosos institucionalizados.Trata-se de um estudo quasi-experimental 

com idosos acima de 60 anos, com função cognitiva preservada, que não tenham se 

submetido a tratamento fisioterápico recentemente e que não apresentem déficits 

visuais ou auditivos incorrigíveis. É feita uma avaliação antes e após o protocolo de 

treinamento de 10 sessões com X-Box/360 Kinect. O equilíbrio esta sendo avaliado 

pela Escala de Equilíbrio de Berg,o medo de quedas pela Escala de Eficácia de 

Quedas–Internacional–Brasil (FES-I-Brasil) e o grau de assistência requerida para 

atividades de vida diária pelo Índice de Barthel. A análise dos dados será feita pelo 

pacote estatístico Statistical Package for Social Sicences (SPSS). Já foram 

avaliados três idosos que se encontram em treinamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Melhorias na saúde, segurança e educação e controle da taxa de natalidade 

contribuem para a expectativa de que o Brasil em 2025 passe da sétima para à 

sexta posição dos países mais envelhecidos do mundo. Com isso, questões 

inerentes ao envelhecimento tornam-se o foco de muitos estudos atualmente. (1) 

O envelhecimento acarreta uma diminuição da habilidade de processar sinais 

vestibulares, visuais, proprioceptivos e da capacidade de modificação dos reflexos 

adaptativos repercutindo negativamente no equilíbrio. As consequências disto são o 

maior grau de dependência para atividades de autocuidado e mobilidade e restrição 

do convívio social, pelo aumento do medo de cair. (2,3) 

A fisioterapia neste contexto atua através de técnicas já consagradas e atualmente 

têm sido utilizados vídeo games que possibilitam a associação dos movimentos dos 

jogadores aos ambientes virtuais. Tendo como benefício correção da postura, 

melhora da locomoção, do equilíbrio e da capacidade aeróbia, diminuição do medo 

de quedas, melhora na motivação. No entanto, essa técnica ainda carece de uma 

padronização e conhecimentos de seus resultados para o seu melhor uso.(1, 4, 5) 

 

3. OBJETIVOS 



Avaliar os efeitos da reabilitação virtual no equilíbrio, medo de quedas e grau de 

assistência para autocuidado e mobilidade em idosos institucionalizados. 

 

4. METODOLOGIA 

Idosos de duas instituições de longa permanência em Belo Horizonte estão sendo 

avaliados por uma ficha com dados clínicos e demográficos para melhor 

caracterização da amostra; pela Escala de Equilíbrio de Berg, pela Escala de 

Eficácia de Quedas –Internacional– Brasil (FES-I-Brasil) e pelo Índice de Barthel 

para mensuração do equilíbrio, medo de quedas e grau de assistência para 

atividades de autocuidado e mobilidade, respectivamente. (2) O treinamento consiste 

de 5 sessões na semana de 1 hora, por 2 semanas, iniciando com aferição da 

pressão arterial e frequência cardíaca e exercícios de alongamento. São três jogos 

ao dia de 15 minutos cada, intercalados com tempo de descanso e, encerrando com 

a aferição novamente dos dados vitais. A escolha dos jogos é feita de acordo com a 

demanda observada na avaliação inicial e ao final do protocolo há uma reavaliação 

com a escala de Berg, FES-I e o Índice de Barthel, feitos pelo mesmo avaliador. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os vídeos game mais usados atualmente são o Nintendo Wii e o X-box/360 Kinect, 

sendo este último o escolhido nesse estudo por possibilitar maior liberdade de 

movimento, pois o jogador não necessita segurar o controle para captação dos 

gestos.   

Em um estudo de caso feito com uma idosa houve melhora de cinco pontos na Berg 

após seis sessões usando o Nitendo Wii.(6) E, em outro com quatro idosos avaliados 

pela Berg, Timed Up and Go e alcance funcional houve melhora, principalmente, no 

equilíbrio estático. (7) Utilizando-se o Xbox/360 em um lesado medular em 15 

sessões houve aumento de quatro pontos na Berg.(8) Os jogos melhoram o equilíbrio 

por facilitar a ocorrência de padrões de movimentos possibilitando a reaquisição do 

processamento de sinais proprioceptivos, vestibulares e visuais. (9) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram avaliados três idosos e os mesmos estão no período de 

realização do protocolo de treinamento. Somente após o término do protocolo será 

possível analisar os dados da reavaliação. Os dados estão sumarizados na tabela 1. 



Tabela 1. Resumo dos dados da avaliação dos três primeiros idosos 

 Idade/

Sexo 

 

Tempo de 

institucionalização 

Dispositivos 

auxiliares 
Berg FES-I Barthel 

Idoso 1 77/M 7 anos Não 49 17 95 

Idoso 2 79/F 3 anos e 8 meses Não 49 28 95 

Idoso 3 75/F 1 ano e 3 meses Não 49 17 95 

Média 77 3 anos e 11 meses --- 49 20,66 95 
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