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RESUMO

Conforme a população da terceira idade cresce, a ocorrência dos casos de doenças não transmissíveis do tipo crônico-degenerativo aumenta, 
ameaçando a aptidão física e autonomia dos idosos. Além das deficiências da saúde no envelhecimento como lentidão e dificuldades na 
realização de tarefas simultâneas, os idosos que residem em instituições de longa permanência (ILPI), apresentam maior dependência funcional 
devido a declínios físico e cognitivo. Dentre as debilidades causadas pela senescência, as alterações nas regiões frontais no cérebro do idoso, 
influenciam diretamente nas funções executivas, acarretando dificuldades em planejamento de metas, formação de conceitos, adaptação a novas 
situações, solução de problemas, e organização do sistema motor para responder a estímulos inesperados. Em consequência, a produção de 
fatores tróficos do cérebro diminui, causando menor sensibilidade de receptores como a dopamina, implicando na redução de movimentos 
voluntários, sensação de prazer, atenção e flexibilidade cognitiva, importante para que o idoso consiga realizar ações e perceber se está correto 
ou se necessita executar mudanças direcionais. A realidade virtual não imersiva (RVNI) permite que através de estímulos aleatórios, em tarefas 
abertas com movimentos imprevisíveis, o executante identifique o ambiente para ajustar seus movimentos em pouco tempo, exigindo maior 
trabalho de atenção, tomada de decisão com reações rápidas, e flexibilidade cognitiva. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a 
ocorrência de diferença do desempenho dos idosos institucionalizados submetidos a RVNI. A amostra do estudo contou com 32 idosos 
voluntários 77,20±7,20 anos, sendo 10 do sexo masculino e 22 feminino, residentes de Instituições de Longa Permanência da Zona Oeste no Rio 
de Janeiro. Os idosos foram submetidos à avaliação prévia cognitiva com o teste Montreal Cognitive Assessement-MoCA. Os instrumentos do 
estudo foram o Xbox 360 Kinect® com o jogo Sports Season 1® e para mensurar os escores alcançados, foi utilizado a tabela gerada pelo próprio 
jogo ao longo das 10 sessões de RVNI, com duração de 30 a 40 minutos por dia, duas vezes na semana. Foi selecionado o jogo de tênis de mesa 
com duração de 3 a 5 minutos (conforme a pontuação alcançada do jogador, mais tempo ele tem na fase, adquirindo “bônus de tempo”). Os 
idosos puderam jogar quantas vezes desejassem e foram orientados a parar e descansar sempre que necessário. Durante as primeiras sessões a 
maioria dos participantes jogou somente duas vezes, após a quinta sessão solicitaram jogar mais vezes, visto que sentiram mais prazer, motivação 
e confiança em desafiar outros participantes ao ver seus pontos alcançados. O estudo atendeu as Normas para a Realização da Pesquisa em Seres 
Humanos, Resolução 466/96, do Conselho Nacional de Saúde de 12/12/2012. Os dados foram analisados mediante estatística descritiva (média e 
desvio padrão) e utilizou-se o Teste-t para verificar diferença significativa (p<0,05) entre as médias. Os resultados mostram diferença significativa 
(p=0,01...) entre o desempenho dos idosos quando comparados os pontos da primeira (42,71±32,85) e última (76,37±66,65) sessão utilizando a 
RVNI. Diante dos resultados apresentados, percebe-se que para o grupo estudado através do uso da RVNI, houve melhora do desempenho 
progressivamente mediante aos estímulos sensoriais que lhes foram expostos, conseguindo realizar as tarefas, além da possibilidade de utilização 
para preservação da cognição, autonomia funcional e saúde de idosos institucionalizados. 
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