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INTERVENÇÃO POR REALIDADE VIRTUAL E EXERCÍCIO FÍSICO NA CAPACIDADE 
FÍSICA E COGNITIVA EM IDOSOS  

Com o processo de envelhecimento, muitas são as dificuldades 
vivenciadas pelo idoso e cada dia mais pesquisas são realizadas 
para obter melhor qualidade de vida para o envelhecimento 
saudável.  
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Na variável atenção [tempo F (1,28) = 77,75 pontos], todos os 
grupos aumentaram a pontuação média após o período de 
intervenção, sendo os tamanhos de efeito “muito grande” (RV 
e RVEF) e “grande” (EF), sugerindo que os grupos RV e RVEF 
aumentaram o escore médio após o período de intervenção. 
Em relação à mobilidade, os intervalos de confiança revelaram 
que os grupos EF e RVEF melhoraram a mobilidade 
(diminuíram o risco de quedas) após o período de intervenção 
[F tempo (1, 28) = 17,86], porém o tamanho de efeito do grupo 
EF foi “insignificante”, enquanto que o grupo RVEF obteve 
tamanho de efeito “médio”, indicando que a variação foi mais 
proeminente no grupo RVEF. Considerando os intervalos de 
confiança, a modificação estatisticamente significativa ocorreu 
no grupo RVEF (d = 1,911). 

 

Comparar nos idosos a evolução dos fatores mobilidade e 
atenção em 5 meses de pesquisa, relacionando a prática de 
exercício físico com a realidade virtual. 

 

 31 idosos, de ambos os sexos, com idade média de 73 anos, 
divididos em 3 grupos: Grupo 1 Realidade Virtual (RV); Grupo 
2 Realidade Virtual e Exercício Físico (RVEF); Grupo 3: Exercício 
Físico (EF). Os grupos com RV realizaram procedimentos com o 
quebra-cabeça virtual Gesture Puzzle e os grupos com EF 
realizaram atividades de alongamento e caminhada. Para isso, 
foram utilizados os seguintes instrumentos, aplicados antes e 
depois da intervenção: Índice da Marcha Dinâmica e Teste de 
Atenção Alternada. CAAE: 86626318.0.0000.5404. 

 

As intervenções por RV e EF mostram-se eficazes para a 
melhora do equilíbrio, da marcha, da atenção e da memória. 
Portanto, ao observarmos o grupo RVEF podemos concluir que 
a intervenção por RV associada ao EF melhora o desempenho 
físico funcional em idosos. 

 


