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1. RESUMO 

No Brasil, o número de idosos vem aumentando significativamente. Mudanças 

relacionadas à idade contribuem para alterações na composição corporal, como o 

aumento da massa de gordura. Com isso, a prevalência de obesidade aumentou 

entre os idosos. Dentre os mais variados protocolos de exercícios e atividades 

físicas utilizadas, o uso de vídeo game como uma ferramenta terapêutica para 

aprimorar as funções tanto físicas, quanto cognitivas é uma tendência crescente no 

setor de saúde e idosos. No entanto, não há informações relevantes disponíveis na 

literatura a respeito do uso do vídeo game em idosos institucionalizados.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A prevalência de idosos vem aumentando de forma rápida - PNAD 2009. O 

sedentarismo associado ao envelhecimento é um importante fator de risco para 

doenças em geral, e somado aos aspectos sociais e ambientais, pode ocorrer de 

forma ainda mais rápida uma perda progressiva da capacidade funcional, que é 

acompanhada de reduções da capacidade de realizar as atividades da vida diária 

(BASSUK et al. 2003; BOCALINI et al. 2012; CHU et al. 2004). O exercício físico tem 

é um meio não farmacológico eficaz para reduzir o peso corporal e a incapacidade 

física e sua prática tem sido considerada a principal estratégia para diminuir o risco 

de diversas doenças. Surge então neste contexto a prestação de cuidados nas ILPIs 

(Yamamoto e Diogo, 2002). As prescrições de exercicios ideais para instituições de 

longa permanencia (ILPIs) e idosos não estão bem estabelecidas. Assim, há uma 

necessidade de desenvolver um programa de exercícios eficaz que reduza o risco 

de doenças crônicas associadas com o processo de envelhecimento, além de 

melhorar a função física e psicológica e aumentar a longevidade e a qualidade de 

vida em adultos mais velhos. Dentre outros protocolos de exercícios e atividades 

físicas utilizadas, o uso de vídeo game como uma ferramenta terapêutica para 

aprimorar as funções tanto físicas, quanto cognitivas é uma tendência crescente no 

setor de saúde e idosos. 

 

3. OBJETIVO  

O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de 3 meses de um programa de atividade 

física, baseado na prática de vídeo game com o uso do Microsoft Kinect na 

composição corporal de idosas institucionalizadas. 



4. METODOLOGIA 

4.1.Sujeitos 

 Cinquenta idosos com idade superior a 60 anos, divididos em grupos 

controle (GC) e grupo vídeo game (GVG). Com os seguintes critérios de exclusão: 

participação atual ou anterior a programa de exercícios, hospitalização recente, 

doenças cardiorrespiratória sintomática detectada no teste de esforço, hipertenção, 

doença renal ou hepática grave comprometimentos cognitivo ou condições 

progressivas e debilitantes, obesidade acentuada com a incapacidade para o 

exercício; recentes fraturas ósseas, resposta positiva para isquemia durante o teste 

de esforço ou quaisquer outras contraindicações médicas para a prática de 

exercícios físicos. A efetividade da participação de todos os participantes foi aceita 

após assinatura do termo de consentimento para inclusão voluntária no estudo 

conforme a Declaração de Helsinki. Para a seleção dos indivíduos foi utilizado a 

classificação de obesidade de acordo com o IMC, conforme a Organização Mundial 

de Saúde (MINISTERIO DA SAÚDE, 2008). 

 

4.2. Protocolo de jogo de vídeo 

Foi utilizado o aparelho X-BOX 360 Console, com o Acessório Kinect. As 

atividades correspondem à jogos de equilíbrio, jogos com tarefas de força, tarefas 

aeróbicas leves, e passos de dança. Jogos utilizados: Kinect Sports Ultimate 

Collection; Dance Central e Nike + Kinect Trainning. 

As atividades vão acontecer em sessões individuais de 60 minutos, três vezes 

por semana, por três meses, com intensidade correspondente à 75% da frequência 

cardíaca máxima e monitorada, utilizando frequencímentro da Marca Polar (S150; 

São Paulo, Brazil). As tarefas serão realizadas em posição ortostática e em espaço 

adequado para o movimento, sem obstáculos em que o jogador poderia 

acidentalmente bater e se contundir.  

 

4.3. Avaliação 

4.3.1. Composição Corporal 

A altura foi medida utilizando um estadiômetro Cardiomed (modelo WCS) com 

precisão de 0,1 cm. A massa corporal medida usando uma balança Filizola 

(Personal Line Modelo 150) com precisão de 0,1 kg. O Índice de massa corporal 

(IMC, kg/m2) foi calculado conforme a formula: IMC = peso/altura². A composição 



corporal foi determinada utilizando medidas antropométricas. Cada dobra cutânea  

foi medida três vezes, utilizando um paquímetro (Sanny Científico Skinfold Caliper, 

Brasil) com precisão de 0,1 cm. O percentual de gordura corporal foi obtido através 

das dobras cutâneas. Desta forma, os seguintes parâmetros foram avaliados: o peso 

corporal (PC), gordura corporal (GC) massa magra (MM), massa gorda (MG), índice 

de massa corporal (IMC), índice de conicidade (IC = Perímetro abdominal (m)/0.109 

√(Massa corpórea/estatura), circunferência abdominal, circunferência da cintura e a 

relação cintura quadril. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após aprovação do comitê de ética e a assinatura dos termos de concordância da 

ILPI com a realização da pesquisa os idosos residentes na mesma foram 

convidados a participar de um programa de atividade física baseado na prática de 

video game com uso do aparelho X-BOX 360 um video game bastante utilizado nos 

dias atuais. As atividades que foram incluídas corresponderam à jogos de equilíbrio 

e tarefas aeróbicas leves. As atividades aconteceram em sessões de 60 minutos, 

três vezes por semana, por três meses, com intensidade correspondente à 75% da 

freqüência cardíaca máxima e monitorada, utilizando frequencímentro.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Nenhuma queixa de desconforto ou lesão foram reportadas durante a 

vigência do protocolo de vídeo game. A avaliação inicial, contudo, após os um mês 

de protocolo diferenças significativas foram identificadas em todos os parâmetros da 

composição corporal no grupo GVG.    

 

7. FONTES CONSULTADAS  

1. GIGANTE DP, MOURA EC, SARDINHA LMV, Prevalência de excesso de peso e 
fatores associados, Brasil 2006. Revista de Saúde Pública, 43(Supl. 2): 83-9, 

2009. 
2. GREEN C, BAVELIER D. Exercising your brain: A review of human brain plasticity 

and training-induced learning. Psychology and Aging, 23(4):692-701, 2008. 
3. YAMAMOTO A, DIOGO JDM. Caracterização das instituições asilares no 

Município de Campinas quanto à área física. Revista Paulista de Enfermagem, 

21(3):213-9, 2002. 

 

 


