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EXPERIÊNCIA DE MULHERES IDOSAS COM EXERGAME PROPOSTO A PARTIR DE 
UM PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO 

A fisioterapia, por meio de exercícios cinesioterapêuticos, apresenta um papel
fundamental na reabilitação do sistema musculoesquelético em idosos. A realização da prática
regular apresenta comprovação científica na melhora da saúde física, performance funcional e
qualidade de vida. Atualmente, a realização da cinesioterapia com o uso de exergames vem
evoluindo e se aprimorando, especialmente na última década. Estes jogos buscam incentivar
os movimentos corporais para a interação com o ambiente virtual. Resultados positivos sobre
a eficácia dos exergames foram encontrados na melhora da coordenação motora, resistência e
força muscular, na motivação e satisfação durante as sessões. Contudo, a experiência do
usuário ao interagir com os exergames é de fundamental importância para o sucesso e
aceitação do produto.
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Os resultados da avaliação da experiência das mulheres idosas apontaram que a
experiência foi mais positiva, com média 3 +/- 0,46, em uma escala de 0 a 4. Enquanto isso,
para experiência negativa obteve-se média de 0,67 +/- 0,08. As participantes não relataram
cansaço significativo, com média 0,45 +/- 0,77 e nem dificuldade para retorno à realidade, com
média 0,17 +/- 0,42.

Avaliar a experiência de mulheres idosas com o exergame proposto a partir de um
protocolo cinseioterapêutico.

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, em que foram incluídas 20
participantes com idade igual ou superior a 60 anos. As participantes foram alocadas em dois
grupos: o Grupo Intervenção (GI), que realizou o protocolo cinesioterapêutico com o uso de
exergame (Fisio Virtual) e o Grupo Controle (GC), que realizou o mesmo protocolo sem o uso
de exergame. O protocolo contou com sessões de 1 hora, 2 vezes por semana, durante 06
semanas, totalizando 12 sessões. O instrumento utilizado para avaliar a experiência do usuário
foi o Game Experience Questionnaire – Post Game. Apenas as participantes do GI
responderam ao questionário no final da décima segunda sessão. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo sob parecer número 3.479.038.
Devido à pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), os cuidados em relação a amostra,
consideradas grupo de risco, foram intensificados. Em todas as sessões as idosas foram
submetidas a verificação da temperatura, higienização das mãos no início e final de cada
sessão, com obrigatoriedade na utilização da máscara.

A experiência das usuárias com o uso do exergame demonstrou ser positiva após seis 
semanas de intervenção.
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Figura 1. Resultados do GEQ – Post Game – após 06 semanas

Figura 2. Posição inicial do exercício de abdução de quadril Figura 3. Avatar realizando o exercício com faixa elástica
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