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RESUMO
Introdução: Com o fenômeno do envelhecimento mundial e as incapacidades por ele geradas,
a busca por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) tem sido uma alternativa
para os familiares de pessoas com idade avançada. A institucionalização é marcada por
declínios na saúde dos idosos, fazendo-se necessária a busca por alternativas atrativas e que
tenham efeitos positivos na melhora nas disfunções causadas nesses indivíduos. Os exercícios
com realidade virtual têm sido estudados como uma forma de prevenção e reabilitação da saúde
dos residentes em ILPIs. Diversas respostas funcionais têm sido evidenciadas, porém poucos
mecanismos fisiológicos têm sido explorados. Dentre os mecanismos neurofisiológicos ainda
não totalmente elucidados temos a atividade cortical As ondas cerebrais estão sendo estudadas
como forma de auxílio na relação e identificação de patologias comuns do processo de
envelhecimento cerebral, logo, se faz necessária a investigação da atividade cortical em função
da estimulação com exercício e realidade virtual. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi
analisar a atividade cortical frontal e o desempenho cognitivo de idosos institucionalizados após
uma única sessão de exercícios com realidade virtual. Método: Foi realizado um estudo
analítico, comparativo e duplo cego para verificar o efeito agudo de uma sessão de exergame
na ativação cortical frontal de idosos institucionalizados. Foram recrutados indivíduos
residentes de uma ILPI da cidade de Montes Claros, os quas foram alocados aleatoriamente em
dois grupos (experimental, GRV, n = 10; e controle, GCA, n = 11). O GRV foi submetidos a
realização de seis exercícios baseados em realidade virtual e o GCA foi submetido aos mesmos
exercícios, porém sem a interação com o ambiente virtual. Avaliações cognitivas (memória de
curto prazo, memória de trabalho e memória semântica/função executiva), sintomas de
depressão e atividade cortical frontal foram realizadas antes e imediatamente após a sessão de
intervenção. Em adição foi realizada a coleta e análise do lactato sérico e o monitoramento da
frequência cardíaca (FC) para verificar a intensidade do treinamento nos dois grupos. Foi
realizado o cálculo da diferença entre os momentos pré e pós intervenção (Δ) referentes à
potência relativa da atividade eletroencefalográfica (PREEG) e funções cognitivas (FCog). O
Teste t para grupos independentes foi realizado, considerando significância ≤ 0,05.
Adicionalmente foi realizado o cálculo do tamanho do efeito de Cohen. Resultados: A
intensidade do treinamento se manteve equilibrada em ambos os grupos (lactato e FC sem
diferença, p > 0,05). Houve redução significativa na PREEG da onda beta para o GRV (-29 ±
18%) em comparação ao GCA (4 ± 9%) (t= 3,5; df = 8; p < 0,01). O tamanho de efeito mostrou
um pequeno aumento na Fluência Verbal no GRV (TE= 0,21) e uma manutenção dos sintomas
de depressão. Conclusão: Após uma sessão de exercícios com realidade virtual a potência
relativa da banda de frequência beta no córtex frontal esquerdo de idosos institucionalizados
pode diminuir durante a realização de tarefas cognitivas. Este achado abre caminhos para
pesquisas maiores que investiguem os mecanismos neurofisiológicos que justificam as
alterações funcionais em indivíduos idosos, como por exemplo, nas funções cognitivas.
Palavras Chaves: realidade virtual; idosos institucionalizados; atividade cortical; potência
relativa
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ABSTRACT
Introduction: With the phenomenon of global aging and disabilities generated by it, the search
for Long Stay Institutions for the Elderly (ILPIs) has been an alternative for the relatives of
elderly people. Institutionalization is marked by declines in the health of the elderly, making
the search for attractive alternatives and that has positive effects in the improvement in the
dysfunctions caused by these individuals. The exercises with virtual reality have been
investigated as a way of prevention and rehabilitation of the health of the residents in ILPIs.
Several functional responses have been shown, but few physiological mechanisms have been
explored. Among the neurophysiological mechanisms not yet fully elucidated we have the
cortical activity. The brain waves are being studied as a way of aiding in the relationship and
identification of common pathology of the aging process. Therefore, it is necessary to
investigate the cortical activity as a function of stimulation with exercise and virtual reality.
Objective: The objective of the present study was to analyze frontal cortical activity and
cognitive performance of institutionalized elderly individuals after a single exercise session
with virtual reality. Method: An analytical, compare and double blind study was performed to
verify the acute effect of an exergame session on frontal cortical activation of institutionalized
elderly. Results: Individuals living in a city of Montes Claros ILPI were recruited, which were
randomly allocated into two groups (experimental, GRV, n = 10, and control, GCA, n = 11).
The GRV was submitted to six exercises based on virtual reality and the GCA was submitted
to the same exercises, but without the interaction with the virtual environment. Cognitive
assessments (short-term memory, working memory and semantic memory / executive
function), symptoms of depression and frontal cortical activity were performed before and
immediately after the intervention session. In addition, serum lactate was gathered and
analyzed, and heart rate (HR) was monitored to verify the intensity of training in both groups.
We calculated the difference between the pre and post intervention moments (Δ) relative to the
relative power of the electroencephalographic activity (PREEG) and cognitive functions
(FCog). The t-test for independent groups was performed, considering significance ≤ 0.05. In
addition, Cohen effect size was calculated. Results: The intensity of the training remained
balanced in both groups (lactate and FC without difference, p> 0.05). There was a significant
reduction in PREEG of beta wave of GRV (-29 ± 18%) compared to GCA (4 ± 9%) (t = 3,5; df
= 8; p <0.01). The effect size showed a small increase in Verbal Fluency in GRV (TE = 0.21)
and a maintenance of the symptoms of depression. Conclusion: After an exercise session with
virtual reality, the relative power of the beta frequency band in the left frontal cortex of
institutionalized elderly can decrease during the performance of cognitive tasks. This finding
opens the way to more research that investigates neurophysiological mechanisms that justify
functional changes in elderly individuals, such as cognitive functions.
Keywords: virtual reality; institutionalized elderly people; cortical activity; relative power
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1.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenômeno cada vez mais presente, o que aumenta
a incidência de doenças crônicas e redução da autonomia funcional (Wang et al., 2013; World
Health, 2015) e, portanto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são cada
vez mais requisitadas (Lini et al., 2016). São diversos os motivos que levam à
institucionalização do idoso, dentre eles destacam-se a limitação para atividades de vida diária
(AVDs), a presença de comprometimento cognitivo, doenças neurodegenerativas e transtornos
neuropsicológicos e sobrecarga do cuidador (Hajek et al., 2015; Wergeland et al., 2015). Esses
fatores são apontados pelos familiares como os de maior dificuldade de gerenciamento no dia
a dia de cuidado ao idoso, fazendo com que recorram às instituições em busca de serviços
especializados (Kliebsch et al., 1998; Lini et al., 2016; Toot et al., 2017). Apesar dessa busca
por um melhor tratamento para o idoso, a institucionalização pode causar isolamento social,
alterações psicológicas e cognitivas e diminuição dos níveis de atividade física (Jacelon, 1995;
Runcan et al., 2010; Harmand et al., 2014).
É importante para o idoso ser fisicamente ativo, para a manutenção da saúde física e
mental, tendo o potencial de melhorar o desempenho nas AVDs, melhora na mobilidade,
redução de quedas e de sintomas de depressão (De Souto Barreto et al., 2016). Diferentes
metodologias de exercício tem sido utilizadas atualmente nas ILPIs, buscando a melhora das
capacidades físicas e cognitivas de seus residentes (Moreira et al., 2018; Whitney, 2018).
Atualmente há um grande interesse no potencial dos exergames como modalidade de exercício
para idosos (Laufer et al., 2014), estudos mostram sua efetividade na motivação, mobilidade,
equilíbrio e estabilidade postural, função executiva, memória de curto prazo, memória de
trabalho (Rendon et al., 2012; Monteiro-Junior et al., 2016; Meekes e Stanmore, 2017;
Monteiro-Junior, R. S., Da Silva Figueiredo, L. F., et al., 2017; Monteiro-Junior, R. S.,
Figueiredo, L. F. D.S, et al., 2017). Além disso, o uso de exercício com realidade virtual é
apontado como uma alternativa de baixo custo e promissor para melhora de funções cognitivas
(Stanmore et al., 2017).
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1.1

JUSTIFICATIVA

Considerando a preocupação de políticas públicas com gastos elevados na saúde de
idosos, principalmente de idosos institucionalizados e a necessidade de elaboração de
estratégias com positivo custo- benefício na prevenção de doenças e atendimento efetivo desta
população, o presente trabalho apresenta uma abordagem de treinamento promissora, de baixo
custo, juntamente à um dispositivo móvel para auxiliar no tratamento preventivo de idosos
institucionalizados. Além disso, poucos estudos na literatura investigaram os efeitos desse
método de exercícios nessa população. Os estudos com essa característica avaliaram
componentes físicos isoladamente, o que não necessariamente significa melhora da autonomia
funcional. O cruzamento das informações associadas ao desempenho funcional e aos aspectos
neuropsicológicos e comportamentais pode aumentar a consistência dos achados e relacionálos aos efeitos positivos do exercício físico no cérebro, especialmente se correlacionados aos
mecanismos fisiológicos. No Brasil, até o momento nenhum estudo verificou esses parâmetros
em idosos institucionalizados, o que aumenta a relevância da presente pesquisa e, apesar do
crescimento da utilização dessas tecnologias associadas ao exercício e avaliação de
determinadas

funções

para

idosos

institucionalizados,

até

o

momento

respostas

neurofisiológicas não foram investigadas.

1.2

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi analisar a atividade cortical frontal, o desempenho
cognitivo e os sintomas de depressão em idosos institucionalizados após uma única sessão de
exercícios com realidade virtual.

1.3

HIPÓTESES

H1A – Há diferença significativa na atividade cortical frontal de idosos institucionalizados após
uma única sessão de exercício com realidade virtual.
H1B – Há diferença significativa no desempenho cognitivo de idosos institucionalizados após
uma única sessão de exercício com realidade virtual.
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2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

Envelhecimento e Institucionalização de Idosos

A população mundial está cada vez mais velha, a expectativa de vida é cada vez maior
para a população mundial (World Health, 2015), não sendo diferente no Brasil. segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Brasil, 2018b) o país ganhou cerca de
4,8 milhões de idosos desde o ano de 2012, ultrapassando o número de 30,2 milhões de idosos
no ano de 2017. Ainda de acordo com o IBGE a expectativa de vida do brasileiro que era de
75,8 anos em 2016 atingiu 76 anos em 2017, mostrando o crescente envelhecimento
populacional no país (Brasil, 2018a). Apesar desse crescimento da expectativa de vida, a
atenção à saúde do idoso ainda é necessária, uma vez que o envelhecimento é marcado pelo
declínio funcional, doenças crônicas e morte (De Cabo et al., 2014).
O envelhecimento é um processo fisiológico natural caracterizado por alterações
celulares relacionadas aos distúrbios mentais, baixa capacidade cognitiva e doenças crônicas,
podendo resultar em perdas de capacidades funcionais (Camarano, 2010). Apesar de natural,
esse processo tem demonstrado efeitos sobre diversas variáveis clinicamente relevantes como
a visão, audição, integração sensório-motora, tolerância à glicose, a pressão sanguínea sistólica,
a função pulmonar, a função renal, função imunológica, densidade óssea, assim como em uma
variedade de medidas cognitivas e comportamentais e a atividade do sistema nervoso simpático
(Freitas et al., 2002). Em relação ao envelhecimento cerebral, alterações morfológicas da
substância branca e corpo caloso resultam em perda de neurônios. O RNA citoplasmático tem
redução com o avanço da idade nos neurônios do córtex frontal, giro hipocampal, células
piramidais do hipocampo e células de Purkinje. Este fenômeno provoca várias mudanças
neuropsicológicas, sendo além de déficits cognitivos, distúrbios psicológicos e alterações nas
atividades de vida diária (AVDs), podendo ser relacionado com sintomas de demência e
depressão (Freitas et al., 2002; Schlindwein-Zanini, 2010). Além disso, ainda há a redução de
massa magra que consequentemente leva à diminuição de força e independência, sendo um dos
grandes problemas a serem combatidos, pois essa diminuição de força implica diretamente nas
AVDs e na possibilidade de fazê-las de forma independente (Dos Santos et al., 2017), exigindo
uma demanda em cuidados de longa duração. Esse quadro de necessidade por cuidados é
considerado um risco de institucionalização para o idoso, aumentando a busca por Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) (Wang et al., 2013; Hajek et al., 2015; Lini et al.,
2016; Toot et al., 2017).
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Com a institucionalização, idosos apresentam maior declínio cognitivo (Harmand et al.,
2014) em comparação aos idosos que vivem independentes na comunidade, além de maiores
perdas das capacidades funcionais e mobilidade (Mattos et al., 2014). Idosos institucionalizados
também apresentam problemas relacionados à socialização, sintomas de depressão e transtornos
de humor (Creighton et al., 2018). Após a entrada em ILPIs, os pacientes deixam de realizar
suas AVDs e se tornam mais dependentes dos cuidadores (Dos Santos et al., 2017). Essa
população é apontada como mais susceptíveis a diversos desfechos clínicos, devido a uma
possibilidade de apresentar redução de anticorpos mais acentuada. Além disso, mudanças de
comportamento nessa população e alterações na cognição podem ir de distúrbios leves a quadro
de delirium, assim como influenciar a dependência funcional (Freitas et al., 2002).

2.2

EEG, Atividade Cortical, Diferença nas Bandas de Frequência e Reações do

Cérebro

A eletroencefalografia é a captação e o registro da atividade elétrica do cérebro, sendo
uma das maneiras não invasiva e confiável de monitorar a condição cerebral (Shin et al., 2013),
também é uma técnica acessível e comum na pesquisa clínica (Moraes et al., 2011). O
eletroencefalograma (EEG) é uma medida que permite visualizar a atividade generalizada do
córtex, ele mede a voltagem derivada das correntes geradas durante a excitação sináptica dos
dendritos dos neurônios piramidais no córtex cerebral, sendo necessários milhares de neurônios
ativados juntos para gerar um sinal de EEG grande o suficiente para ser visualizado. Ritmos do
EEG apresentam são relacionados à estados de comportamento, e com algumas patologias
como epilepsia (Bear et al., 2008). Estudos mostram também a relação da alteração dos ritmos
do EEG com doenças como Parkinson (DP) (Soikkeli et al., 1991; Klassen et al., 2011) e
Alzheimer (DA) (Jeong, 2004).
Os ritmos de um EEG são categorizados pelas faixas de frequência em Hz e ao serem
ativadas, cada faixa de frequência dominante no córtex representa um estado de
comportamento: Delta = 1,5 – 4Hz, Teta = 3,5 – 7Hz, Alfa = 7,5 – 12,5Hz, Beta = 12,5 – 25Hz
e Gama > 25 Hz (Rogers et al., 2016). O EEG pode detectar uma parte de todas as atividades
elétricas que ocorrem no cérebro, medindo potenciais pós-sinápticos que são resultantes de
correntes mais lentas após a liberação do neurotransmissor nos botões terminais do axônio,
dessa forma os neurônios piramidais individuais facilitam a medição do EEG (Biasiucci et al.,
2019).
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A idade pode ser relacionada a mudanças no cérebro que podem afetar a
neurotransmissão inibitória de neurônios corticais e subcorticais, podendo afetar as respostas
dos neurônios e o processamento temporal (Bourisly e Shuaib, 2018). Uma dessas mudanças é
o aumento nas potências relativas e absoluta da frequência Beta em repouso na região frontal
(Holschneider e Leuchter, 1995; Koyama et al., 1997).Da mesma forma, durante uma tarefa
cognitiva é esperado que idosos saudáveis apresentem um aumento da demanda cortical frontal
(Oh e Song, 2016; Okello et al., 2016). Em idosos com determinadas patologias como a Doença
de Alzheimer é esperado um aumento da frequência da onda Alfa em estado de repouso, o que
geraria uma menor resposta cognitiva por parte desses idosos (Jeong, 2004). Também em
pacientes com depressão foi observado a frequente atividade da onda Alfa no córtex frontal
esquerdo, sugerindo redução da ativação frontal (Cao et al., 2017). Desta forma o EEG vêm
sendo utilizado como um instrumento para auxiliar no diagnóstico de diversas patologias e na
investigação da atividade cortical durante o desempenho de diversas tarefas (Bylsma et al.,
1994; Jeong, 2004; Petit et al., 2004; Wolf et al., 2009; Klassen et al., 2011).
São variados os modelos de dispositivos de EEG disponíveis atualmente, podendo variar
quanto ao número de eletrodos, relacionando-se com o modo de comunicação do dispositivo e
a unidade de processamento, assim como a praticabilidade. Geralmente esses aparelhos
apresentam custos elevados, hardware específicos e necessidade de profissionais especializados
para manuseio, ainda assim é apresentado como um método de grande potencial pela sua forma
não invasiva de captação de sinais através de eletrodos distribuídos no couro cabeludo e
conforto no momento do exame (Biasiucci et al., 2019). Com a evolução da tecnologia
empresas vêm buscando formas de desenvolver equipamentos mais evoluídos em relação à
praticidade de aplicação, custo, captação e envio de sinais, estando atualmente disponível no
mercado equipamentos como o EMOTIV e o MINWAVE, que são aparelhos que utilizam a
tecnologia de eletrodos secos. Esses aparelhos estão sendo bastante utilizados devido ao baixo
custo e facilidade de utilização, além da forma de poder contar com aplicativos em aparelhos
portáteis como o celular e notebooks para armazenamento e análise dos sinais (França et al.;
Sałabun, 2014; Rogers et al., 2016). Tais equipamentos apresentam validade e confiabilidade,
o que garantem uma medida compatível com os tradicionais dispositivos de EEG (Badcock et
al., 2013; Rogers et al., 2016).

2.3

Funções Cognitivas em Idosos em Geral e Idosos Institucionalizados
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Com a idade as capacidades cognitivas são reduzidas, sendo as funções mais afetadas a
atenção e a memória, linguagem, tomada de decisão, controle inibitório, dentre outras (Glisky,
2007). Essas alterações podem ser devido aos fenômenos neurobiológicos e funcionais no
cérebro (Harmand et al., 2014). Idosos apresentam prejuízos nas tarefas que exigem divisão ou
troca de atenção. As tarefas nas quais apresentam maior comprometimento são as que exigem
controle flexível de atenção, função cognitiva associada aos lobos frontais, também apresentam
déficits em tarefas que envolvem manipulação ativa, reorganização ou integração de conteúdos
de memória operacional, tarefas como tomadas de decisão, solução de problemas e
planejamento. Essas mudanças podem variar de acordo com os indivíduos e seus domínios
cognitivos (Glisky, 2007). De forma geral as funções executivas (planejamento, memória de
trabalho, tomada de decisão, controle inibitório, flexibilidade cognitiva), memória de curto
prazo, memória episódica e memória semântica são deterioradas com o envelhecimento
(Glisky, 2007; Harmand et al., 2014).
Idosos que residem em ILPIs apresentam maior declínio cognitivo em relação à idosos
não residente em ILPIs, esses declínios são apresentados após a institucionalização (Harmand
et al., 2014). O comprometimento cognitivo juntamente com incidência de hospitalização são
fatores prognósticos para o declínio funcional nessa população, essa probabilidade de sofrer o
declínio funcional é de aproximadamente 56% após 2 anos de institucionalização (Jerez-Roig
et al., 2017). Além disso, o comprometimento cognitivo costuma ser um dos sintomas mais
frequentes nas demências, dessa forma a institucionalização pode agravar o declínio cognitivo,
podendo aumentar a incidência de demências nessa população (Harmand et al., 2014). A
deficiência de estimulação variada durante o dia a dia dos idosos institucionalizados pode piorar
esses déficits cognitivos. Estratégias diferentes estímulos e de exercício vêm mostrando
perspectiva de melhora cognitiva nesses idosos, contribuindo na melhora da saúde dessas
pessoas (França et al.; Arai et al., 2012; Harmand et al., 2014; Hajek et al., 2015; MonteiroJunior, Renato Sobral et al., 2017; Monteiro-Junior, R. S., Da Silva Figueiredo, L. F., et al.,
2017; Monteiro-Junior, R. S., Figueiredo, L. F. D.S, et al., 2017). Portanto, a utilização de
exercício físico baseado em realidade virtual pode ser uma alternativa útil a ser empregada em
ILPIs.

2.4

Sintomas de Depressão em Idosos em Geral e Idosos Institucionalizados

A depressão é um transtorno mental frequente, estima-se que mais de 300 milhões de
pessoas no mundo sofram com esse transtorno, é a principal causa de incapacidade e é um
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importante contribuinte para a carga global de doenças. Esse transtorno é resultado de
interações de fatores sociais, psicológicos e biológicos (Brasil et al., 2018), caracterizada por
sentimentos de derrota, baixa estima e culpa, o que a torna uma das maiores causas de suicídio.
Estudos sugerem que uma hiperatividade do eixo HPA seria a causa do transtorno de
humor (Bear et al., 2008). A depressão crônica está entre as síndromes geriátricas que apresenta
um fator predisponente para doenças crônicas e diminui o status funcional (Aguilar-Navarro e
Avila-Funes, 2007). Transtornos depressivos são comuns e apresentam alta relevância clínica
em idosos (Ferreira et al., 2014). Os sintomas apresentados por adultos com mais de 60 anos
de idade podem ser um pouco diferentes dos sintomas apresentados por jovens, podendo não
parecer tristes ou com expressão de sentimentos de depressão, mas podem apresentar perda de
interesse em atividades que antes eram prazerosas, fragilidade, comprometimento cognitivo,
ideação suicida, queixas somáticas inexplicáveis e solidão (Melrose, 2018).
Sintomas de depressão em pessoas idosas podem predizer um declínio subsequente no
desempenho fisico após um período de 4 anos, sendo a função física um componente integral
da obtenção e manutenção da independência nas AVD e um contribuinte importante para o
estado geral de saúde do idoso (Penninx et al., 1998). Os transtornos mentais, como demência
e depressão estão relacionados com doenças somáticas crônicas, que são comuns em idosos
institucionalizados. Não diferentes dos idosos de comunidade, os idosos residentes em ILPIs
apresentam sintomas de depressão que são relacionados a variáveis como dor diária, existência
de transtornos psiquiátricos, presença de sintomas comportamentais, distúrbios do sono,
dispneia e sensação de solidão, apresentando uma alta prevalência de ansiedade (Horwath e
Szczerbińska, 2017; Creighton et al., 2018). São apresentados ainda o comprometimento
cognitivo e incapacidade funcional como fatores de risco mais consistentes da depressão para
idosos institucionalizados (Chau et al., 2018).
Estes sintomas de depressão em idosos institucionalizados estão sendo relacionados à
diversos desfechos como déficits cognitivos, doenças neurodegenerativas, diabetes e
fragilidade (Freitas et al., 2002; Arai et al., 2012). Desta forma é importante reconhecer esses
sintomas com antecedência e buscar meios de prevenir ou diminui-los a fim de preservar a
saúde e funcionalidade dos idosos, podendo retardar até mesmo a institucionalização.

2.5

Exercício com Realidade Virtual para Idosos em Geral e idosos Institucionalizados

É possível que pessoas envelheçam com um padrão satisfatório com menores perdas do
que se teria normalmente. Esse envelhecimento saudável continuaria com danos, mas com
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intensidade menor se influenciados por hábitos pessoais saudáveis como dieta, exercício e
exposições ambientais (Freitas et al., 2002). Direcionar o envelhecimento pode prevenir
alterações metabólicas associadas à idade, prolongando a expectativa de vida saudável (Longo
et al., 2015).
Diversos estudos mostram os benefícios do exercício físico para idosos (Bouaziz et al.,
2016; De Souto Barreto et al., 2016; Monteiro-Junior et al., 2018; Moreira et al., 2018), os
quais apontam que programas de exercício regulares são necessários para manter ou melhorar
a capacidade física e mobilidade desses indivíduos (Maurer et al., 2018). Um grupo de
especialistas das áreas de ciência do exercício e geriatria se reuniram para estabelecerem
recomendações de atividade física para idosos institucionalizados, mostrando a importância do
exercício físico para diferentes desfechos relacionados à saúde dessa população como a melhora
em AVDs, cognição, mobilidade, função física, sintomas de depressão, quedas dentre outros.
Esse mesmo grupo sugere um programa de exercício de intensidade moderada, a ser alcançada
com diferentes tipos de exercício (multimodais), especialmente utilizando novas tecnologias,
com sessões que não sejam tão longas (35 – 45 minutos), por duas vezes por semana, sendo
flexível de acordo com cada instituição (De Souto Barreto et al., 2016). Portanto, é importante
que se tenha um ambiente favorável nas ILPIs para incentivar o engajamento dos residentes nas
atividades (Yen e Lin, 2018).
Com o avanço da tecnologia são apresentadas novas técnicas para intervenção com
idosos tendo em vista melhores resultados e melhores níveis de adesão ao exercício (Meekes e
Stanmore, 2017). Atualmente têm sido desenvolvidos métodos de treinamento e reabilitação
com a utilização de dispositivos de realidade virtual, tanto para idosos saudáveis ou frágeis
(Clark et al., 2010), quanto para indivíduos com doenças neurodegenerativas (De Carvalho
Bastone, 2004). A realidade virtual (RV) é marcada por dois conceitos de reabilitação
importantes que são: a interação definida pela possibilidade de manipulação em tempo real do
ambiente virtual e a imersão caracterizada pela percepção do indivíduo em estar em um
ambiente virtual interagindo com objetos como se fosse real (Peñasco-Martín et al., 2010; De
Schutter et al., 2019; Maggio et al., 2019; Wiederhold et al., 2019).
Os exergames são exercícios realizados com a interação do indivíduo e jogos com
realidade virtual, como o Nintendo Wii e o X Box 360 Kinect, desenvolvidos para estimular a
realização de exercício físico com entretenimento. Estes jogos são realizados por uma interface
homem-videogame permitindo que o indivíduo interaja com o ambiente virtual através de seus
movimentos corporais, essa interação se dá através de acelerômetros, strain gauges ou câmeras
que registram os movimentos realizados e enviam os sinais via infravermelho ou sem fio para
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o dispositivo receptor, tendo a imagem gerada em uma tela (Pichierri et al., 2012). Eles podem
ser considerados uma dupla tarefa, pois exigem funções cognitivas e motoras simultaneamente,
a interface entre homem – videogame exige habilidades cognitivas como percepção espaçotemporal, memória de trabalho e função executiva, além de permitir ao jogador receber uma
carga de estímulos cognitiva e físicos através da necessidade de realizar movimentos
simultâneos e coordenados durante o jogo, podendo utilizar o peso corporal ou cargas como
implementos adicionais, requerendo mais esforço, aumentando o gasto de energia (Maillot et
al., 2012; Monteiro-Junior et al., 2015; Monteiro-Junior et al., 2016).
Em um estudo de hipótese Monteiro-Junior et al (2016) sugeriram que a utilização de
exergames é uma estratégia para estimular a neuroplasticidade e melhorar as funções
cognitivas, essa estimulação se daria inicialmente pelo aumento da exigência muscular,
elevando a síntese de fatores tróficos e citocinas anti-inflamatórias, transportadas ao cérebro,
aumentando o potencial neuroplástico do hipocampo, córtex frontal e parietal (Monteiro-Junior
et al., 2016). Os exercícios com realidade virtual recentemente foram apontados como um
possível potencializador de efeitos terapêuticos na melhora de funções cognitivas de idosos,
aumento de equilíbrio de pacientes com doença de Parkinson e acidente vascular cerebral, sendo
um bom método na melhora da saúde e reabilitação em diferentes condições patológicas (Costa
et al., 2019; Roberts et al., 2019).
Os efeitos positivos desta modalidade de exercício para idosos institucionalizados estão
sendo apresentados a cada dia por pesquisadores na melhora de diversos desfechos, como
sintomas de depressão, função executiva, diminuição de declínios cognitivos, melhora da
mobilidade, equilíbrio e AVDs (Maillot et al., 2012; Rendon et al., 2012; Monteiro-Junior, R.
S., Figueiredo, L. F. D.S, et al., 2017; Stanmore et al., 2017; Neumann et al., 2018; Taylor et
al., 2018). Esse tipo de treinamento leva em consideração as orientações e sugestões apontadas
pelo trabalho de de Souto et al (2016), além de apresentar baixo custo e facilidade de inserção
em diferentes ambientes como hospitais e ILPIs (De Souto Barreto et al., 2016; Stanmore et
al., 2017; Costa et al., 2019).
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Delineamento do Estudo
Estudo analítico, comparativo, com cegamento na randomização e alocação secreta de
grupos paralelos.

3.2 Amostra
Participaram deste estudo pessoas idosas de ambos os sexos, com idade acima de 60
anos de idade e residentes em uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos da cidade de
Montes Claros (Minas Gerais, Brasil). Os participantes foram randomizados em dois grupos
por meio de uma sequência de números aleatórios no software Excel. A randomização ocorreu
de acordo com a idade e os participantes foram distribuídos em dois grupos: Realidade Virtual
(GRV, n = 10) e Controle Ativo (GCA, n = 11). Os participantes não tinham ciência de sua
alocação nas intervenções experimental ou controle.
Para participar da pesquisa os indivíduos atenderam aos seguintes critérios de inclusão:
a) ser residente de instituição de longa permanência para idosos; e b) capacidade de
comunicação preservada (entender e atender comandos). Foram excluídos os indivíduos que
apresentaram: a) histórico pregresso de cardiopatia grave; b) lesões musculoesqueléticas agudas
que impossibilitasse a realização dos exercícios; c) sequelas graves de acidente vascular
encefálico ou doenças neurodegenerativas em estágio avançado que impossibilitasse a
aplicação da intervenção.
Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros
(2.398.863/2017).

3.3 Avaliação da Atividade Cortical Frontal
Para a avaliação da atividade cortical frontal foi utilizado o equipamento portátil
Neurosky Mindset (NeuroSky, San Jose, Califórnia, Estados Unidos), composto por um eletrodo
frontal esquerdo (área Fp1 – referência do sistema internacional 10/20) de aço inoxidável, com
10 mm de diâmetro, e um eletrodo terra localizado no lóbulo da orelha esquerda. O potencial
elétrico é obtido e amplificado 8000 vezes. A Amostragem de dados (128 Hz), filtragem e
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conversão do sinal são modulados por um microchip interno (ThinkGear) do equipamento, que
analisa os dados por meio de uma Transformada Rápida de Fourier (Yasui, 2009). O Neurosky
Mindset é um equipamento válido e apresenta alta confiabilidade (R = 0,76 – 0,85) (Rogers et
al., 2016). O dispositivo foi conectado via bluetooth à um aparelho celular da marca Samsung,
modelo J1- SMJ120H/ 2016 (Samsung, Seul, Coreia do Sul). O sinal eletroencefalográfico foi
transmitido para o aplicativo EegID (Isomer Programming LLC, Hampton, Virginia, EUA).
Foram realizadas duas avaliações, sendo a primeira durante cinco minutos em repouso, na qual
o participante permanecia em decúbito dorsal sobre uma maca, braços ao lado do corpo, olhos
fechados e vendados, sendo captado o sinal eletroencefalográfico com intervalo de recepção de
1ms. Na segunda avaliação o participante permanecia na mesma posição, com olhos fechados
e durante o mesmo tempo, porém foram realizados testes cognitivos (memória de curto prazo e
de trabalho, memória semântica e função executiva). As duas avaliações foram realizadas antes
e depois da sessão de exercícios. A potência relativa do EEG (PREEG) referente às ondas delta,
teta, alfa e beta foi analisada.

3.4 Avaliação das Funções Cognitivas (FCog)
Foi utilizado o instrumento Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para detecção
declínio cognitivo. O instrumento é composto por questões para avaliar domínios como
orientação temporal e espacial, codificação de palavras, atenção e cálculo, linguagem e
capacidade construtiva, com pontuação máxima de 30 pontos e o ponto de corte é de acordo
com a escolaridade ( 0 anos de estudo < 13 pontos; 1 a 7 anos <18; 8 + anos <26)(Bertolucci et
al., 1994). Para avaliar a memória semântica/função executiva, memória de curto prazo e
memória de trabalho, foram realizados os testes de Fluência Verbal (FV) (Brucki et al., 1997)
e Digit Span (Forward e Backward) (DSB e DSF) (Schroeder et al., 2012). No teste de Fluência
Verbal foi solicitado ao participante que falasse o maior número de animais durante 60
segundos, sendo a pontuação final deste teste o número total de animais. No DSF, o pesquisador
falou uma série de números e pediu ao participante que repetisse os números imediatamente.
Para o DSB o procedimento de avaliação foi o mesmo, porém os participantes deveriam repetir
a sequência inversa de números. Para o Digit Span Test, cada sequência de números repetida
corretamente pelo participante resulta em um ponto, sendo o escore total de 14 pontos. O teste
era interrompido quando o participante errava duas sequências ou quando terminava todas as
sequências sem erro.
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3.5 Avaliação dos Sintomas de Depressão
Para avaliar os sintomas de depressão foi utilizada a Geriatric Depression Scale (GDS)
(Almeida e Almeida, 1999), desenvolvida para idosos e composta por 30 perguntas que o
participante deve responder somente sim ou não. Acima de 10 pontos o indivíduo apresenta
suspeita de depressão.
Todas as avaliações foram realizadas em uma única sessão de intervenção, antes e
imediatamente após o treinamento.

3.6 Grupo Realidade Virtual
Foi utilizado o vídeo game Nintendo Wii (realidade virtual 2D) para a sessão de
treinamento deste grupo. Utilizaram-se os jogos Rowing Squat, Penguim Slide e Basic Run Plus
do pacote Wii Fit Plus, com o dispositivo Wii Balance Board nos dois primeiros exercícios, e
os jogos Heavy Bag, Bump e Set e Dance Basic 1 do pacote EA Sports Avtive: Personal Trainer.
Cada sessão de treinamento teve duração de 30 a 45 minutos, respeitando o intervalo de 30 a
60 segundos entre os jogos para todos os participantes. Não houve implementação de carga,
devendo o participante apenas sustentar sua massa corporal. Foi utilizado um Datashow para a
projeção dos jogos.

3.7 Grupo Controle Ativo
O grupo controle ativo realizou os mesmos movimentos do GRV, porém sem a interação
com o ambiente virtual (sem jogos). Todos os exercícios foram contados ou cronometrados
pelo responsável por acompanhar os participantes. Também foi respeitado o tempo de duração
da sessão de treinamento (30-45 min) e o intervalo entre cada exercício (30-60 s).

3.8 Intensidade do Treinamento
Para verificar a intensidade do exercício em cada grupo foi realizada a mensuração da
frequência cardíaca dos participantes por meio de um oxímetro Premium Dellamed (Contec,
Beijing, China), o qual foi colocado no dedo indicador da mão esquerda de cada indivíduo.
Adicionalmente, o lactato foi analisado antes e imediatamente após a sessão de treinamento dos
grupos. Para a coleta de lactato foram retiradas amostras de sangue capilar do dedo indicador
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de cada participante utilizando uma lanceta Accu-Chek (Roche, Rio de Janeiro, Brasil). Para a
respectiva análise utilizou-se uma gota do sangue coletado, a qual foi colocada em uma tira
reagente BM lactate, posteriormente inserida no aparelho portátil Accutrend Plus Roche
(Roche, Rio de Janeiro, Brasil).

3.9 Análise Estatística
A normalidade e homocedasticidade dos dados foram verificadas com os testes de
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Os dados são apresentados em média e desvio padrão
para os resultados dos grupos. Realizou-se o cálculo da diferença entre os momentos pós e préintervenção (Δ) referentes à PREEG e FCog. As variáveis demográficas e características entre os
grupos foram comparadas para verificar a homogeneidade da amostra. Para a comparação de
todos os dados entre os grupos foi utilizado o Test t Independente. Todas as análises
consideraram o nível de α ≤ 0,05. Adicionalmente foi utilizado o cálculo do tamanho do efeito
(TE) de Cohen (Cohen, 1988). Os resultados desse cálculo foram classificados de acordo com
Hopkins (Hopkins, 2002) em: trivial = 0 e <0,2; pequeno = 0,2 e <0,6; moderado = 0,6 e <1,2;
grande = 1,2 e <2; muito grande = 2 e <4; quase perfeito = 4; e perfeito >4.

26

4.

RESULTADOS

De março a novembro de 2018 foram recrutados 123 idosos. Após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão 23 indivíduos foram elegíveis para participar do estudo. Ao
final, 10 sujeitos realizaram a intervenção (Figura 1). Os dados demográficos e características
da amostra são apresentados na Tabela 1 e mostram que os grupos eram homogêneos.

Figura 1: Fluxograma do processo de recrutamento dos participantes até. *Nem todos os
participantes completaram todas as avaliações
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Tabela 1: Caracterização da amostra
GRV (n=5)

GCA (n=5)

P

Idade (anos)

76,4 ± 6,7

72,6 ± 4,15

0,314

Peso (kg)

55,7 ± 9,46

57,4 ± 12,1

0,320

Altura (m)

1,57 ± 0,15

1,58 ± 0,07

0,841

Escolaridade (anos)

5,6 ± 4,21

4,6 ± 4,21

0,683

MEEM (escore)

17 ± 7,14

13,4 ± 5,68

0,404

48,0 ± 14,69

57,0 ± 39,23

0,644

Nº medicamentos

6,0 ± 3,67

4,6 ± 1,51

0,454

FCRep (bpm)

78,4 ± 14,6

78,8 ± 8,93

0,980

SPO2Rep (%)

95,8 ± 0,84

95,2 ± 1,30

0,412

Tempo na instituição (meses)

GRV: grupo realidade virtual; GCA: grupo controle ativo; MEEM: mini exame do estado mental; FCRep:
frequência cardíaca de repouso; SPO2Rep: saturação de oxigênio em repouso

A intensidade do treinamento se manteve equilibrada em ambos os grupos, garantindo
a homogeneidade na prescrição do treinamento (Tabela 02).

Tabela 2: Controle das variáveis do treinamento
GRV

GCA

Pré

Pós

Pré

Pós

p EG

Lactato (mmol/l)

3,82 ± 2,29

4,18±2,48

3,94 ± 1,68

4,82 ± 2,94

0,714

FC (bpm)

78,4 ± 14,6

97,4±5,03

78,8 ± 8,93

93 ± 11,77

0,460

PA S (mmHg)

104 ± 15,02

110±15,8

110 ± 12,25

122 ± 17,89

0,466

PA D (mmgHg)

60 ± 7,1

64±8,9

72 ± 8,37

80 ± 7,07

0,401

95,8 ± 0,84

96,2±0,84

95,2 ± 1,30

95,2 ± 0,84

0,644

SPO2 (%)

GRV: grupo realidade virtual; GCA: grupo controle ativo; FC: frequência cardíaca; PAS e PAD: pressão
arterial sistólica e diastólica; SPO2: saturação de oxigênio

A PREEG de cada grupo é mostrada na Figura 2 (A e B). Ao analisar o Δ da potência
relativa cortical frontal esquerda dos participantes, verificou-se que houve redução significativa
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na onda beta para o GRV (-29 ± 18%) em comparação ao GCA (4 ± 9%) (t= 3,5; df = 8; p<0,01)
(Figura 2C). Entretanto, não houve diferença na comparação dos testes cognitivos e sintomas
de depressão entre os grupos (p>0,05). Por outro lado, a análise do tamanho de efeito mostrou
um pequeno aumento na Fluência Verbal no GRV (TE = 0,21) e um efeito trivial no GCA (TE
= 0,13), apesar do efeito entre os grupos ter sido trivial (TE = 0,11). Todas as outras variáveis
apresentaram efeito trivial (TE < 0,02), com exceção dos sintomas de depressão, que no GCA
teve aumento moderado (TE = 0,71) e no GRV trivial (TE = 0,17). Todavia, o tamanho do
efeito entre os grupos para essa variável mostra melhora no GRV em relação ao GCA (Tabela
03).

Figura 2: Potência Cortical Frontal Esquerda. A) Potência Relativa GRV; B) Potência Relativa
GCA; C) Δ Potência Relativa. Escala do gráfico não considera onda Gama.
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Tabela 3: Tamanho do Efeito nos testes cognitivos
TEEG

CLAS

TEGRV

CLAS

TEGCA

CLAS

TFV (escore)

0,11

T

0,21

P

0,13

T

DSF (escore)

-0,04

T

-0,03

T

0

T

DSB (escore)

0

T

0

T

0

T

GDS (escore)

-0,43

M

0,17

T

0,71

M

TEEG: tamanho de efeito entre os grupos; TEGRV: tamanho de efeito grupo realidade virtual; TEGCA:
tamanho de efeito grupo controle ativo; CLAS: classificação; FV: Fluência Verbal; DSF: Digit Span
Forward; DSB: Digit Span Backward; GDS: Escala Geriátrica de Depressão; T: trivial; P: pequeno; M:
moderado
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5.

DISCUSSÃO

O presente estudo analisou a atividade cortical frontal esquerda, as funções cognitivas e
sintomas de depressão de idosos institucionalizados submetidos a uma única sessão de exercício
com realidade virtual. O principal achado foi a redução na PREEG da onda beta na área frontal
esquerda durante testes cognitivos nos idosos do GRV em comparação ao GCA, porém, sem
alteração nas FCog e sintomas depressão. Entretanto, um efeito pequeno de aumento na fluência
verbal foi identificado no GRV, mostrando uma possível melhora clínica na memória
semântica/função executiva. Além disso, houve um efeito de manutenção do humor no GRV
(efeito trivial na GDS), enquanto o GCA teve aumento de efeito pequeno. Tais resultados
mostram uma possível relação entre o exercício baseado em realidade virtual, redução da
potência relativa da onda beta na região cortical frontal esquerda, melhora cognitiva e nos
sintomas de depressão.
Indivíduos idosos apresentam um aumento nas potências relativa e absoluta da banda
de frequência beta em repouso, quando comparados a pessoas jovens, mostrando que esse
fenômeno de redução em beta na região frontal parece ser uma característica normal do
envelhecimento (Holschneider e Leuchter, 1995; Koyama et al., 1997). Todavia, em indivíduos
saudáveis seria esperado um aumento de potência cortical frontal durante uma demanda
cognitiva (Oh e Song, 2016; Okello et al., 2016). Entretanto, nossos achados apontam para um
efeito agudo oposto do exergame na onda beta, mostrando sua redução. Estes dados corroboram
com Tarrant et al (Tarrant et al., 2018), que mostraram uma redução na onda beta no córtex
cingulado anterior de indivíduos submetidos à intervenção com realidade virtual. Esses autores
utilizaram um algoritmo (LORETA) para o EEG, de modo a estimar a ativação de áreas mais
profundas do cérebro. Considerando tal estimativa no estudo desses autores, é razoável supor
que a potência reduzida da onda beta pode ter ocorrido em diferentes áreas do córtex pré-frontal,
uma vez que o córtex cingulado tem conexões com o córtex orbito-frontal (Marusak et al.,
2016). Portanto, os achados do presente estudo sugerem uma associação entre a redução na
PREEG da onda beta na região frontal esquerda com a modulação cognitiva e manutenção do
humor, devido a estabilidade nos sintomas de depressão.
Um estudo prévio realizado por nosso grupo mostra que a intervenção com jogos de
realidade virtual resulta em efeito de melhora na memória semântica e função executiva de
idosos institucionalizados (Monteiro-Junior, R. S., Da Silva Figueiredo, L. F., et al., 2017). Tal
estudo corrobora com um de nossos achados no presente trabalho, que mostra que o GRV teve
um efeito pequeno de aumento no teste de fluência verbal após a realização dos exergames em
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comparação ao GCA. Os lobos frontal e temporal são apontados como responsáveis pelo bom
desempenho no teste de fluência verbal (Baldo et al., 2006). Portanto, sugerimos que o exercício
com realidade virtual poderia melhorar o desempenho cognitivo devido à modulação do córtex
frontal durante a dupla-tarefa (cognitiva e motora). Tal demanda durante as atividades préativariam o córtex frontal, gerando uma adaptação ultrarrápida (Yuan et al., 2018) que resultaria
em eficiência cortical, causando a diminuição da potência relativa da onda beta durante a
demanda nos testes cognitivos. Entretanto, tais afirmações são apenas suposições, uma vez que
tais mecanismos não foram investigados neste estudo.
Alterações de humor podem ser identificadas de acordo com o aumento da potência da
onda beta e diminuição da onda alpha em repouso na região frontal, resultando em
agressividade e sintomas de depressão (Mohammadzadeh et al., 2016). Em nosso estudo não
foi encontrado resultado significativo para sintomas de depressão, porém o GCA apresentou
efeito de aumento moderado nos resultados da GDS. Em contrapartida, o GRV mostrou uma
estabilidade nos resultados desse teste, o que resultou em um tamanho de efeito moderado de
redução dos sintomas quando comparado ao GCA. Entretanto, nenhuma diferença foi vista na
onda alfa para nenhum dos grupos, o que limita uma total afirmação de causa e efeito. Apesar
disto, nossos achados relativos ao tamanho de efeito mostram uma perspectiva futura para este
tipo de intervenção na redução dos sintomas de depressão em idosos institucionalizados (Chao
et al., 2014; Keogh et al., 2014; Monteiro-Junior, R. S., Figueiredo, L. F. D.S, et al., 2017).
O presente estudo apresenta importantes limitações. Apesar da amostra oriunda da
maior ILPI do norte de Minas Gerais, foram poucos os pacientes que apresentaram capacidade
cognitiva e mobilidade preservada para participar da intervenção. Portanto, o número pequeno
de participantes é uma das limitações deste estudo. Outro ponto importante a ser destacado é o
equipamento utilizado para a captação do sinal eletroencefalográfico, que apesar do efetivo
custo e benefício, apenas permite a captação de uma única região cortical, limitando nossas
inferências apenas ao córtex frontal esquerdo. Por fim, a análise de uma única sessão não
permite fazer inferências sobre o resultado a longo prazo, sendo portanto necessários novos
trabalhos com esse propósito.
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6.

CONCLUSÃO

Após uma sessão de exercícios com realidade virtual a potência relativa da banda de
frequência beta no córtex frontal de idosos institucionalizados pode diminuir durante a
realização de tarefas cognitivas. Este achado abre caminhos para pesquisas maiores que
investiguem os mecanismos neurofisiológicos que justificam as alterações funcionais em
indivíduos idosos, como por exemplo, nas funções cognitivas.
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permanência (ILPI) na cidade de Montes Claros (MG) e de outras ILPIs de cidades vizinhas,
caso necessário. Critério de inclusão: ser residente de instituição de longa permanência para
idosos. Critério de Exclusão: serão excluídos os indivíduos que apresentarem: a) histórico
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de acidente vascular encefálico ou doenças neurodegenerativas em estágio avançado; e d)
capacidade de entender e atender comandos simples que impossibilite a aplicação da
intervenção. Idosos que não tenham condição de realizar as atividades propostas apenas
participarão do levantamento de informações epidemiológicas. As intervenções serão aplicadas
em dois grupos, sendo: 1) exercícios com realidade virtual e 2) exercícios sem realidade virtual.
A duração do programa será de dois meses (2 vezes por semana) e os idosos serão avaliados no
início e no final do estudo. As variáveis de interesse serão obtidas com os seguintes
instrumentos: coleta e análise de sangue, posturografia estática computadorizada, análise
cinemática da marcha, testes funcionais, avaliação neuropsicológica, medida de fluxo
sanguíneo cerebral e espessura muscular (ambas com ultrassonografia) e tomografia
computadorizada de crânio. A duração do projeto será de quatro anos. Testes e Procedimentos
que serão realizados: Bioimpedância que consiste na aplicação de uma corrente elétrica
imperceptível de 500 a 800 mA e 50 kHz que é aplicada pelos eletrodos distais na mão e no pé,
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e captada pelos eletrodos proximais, no pulso e tornozelo. Antropometria: a coletada dos dados
referente à composição corporal será realizada uma semana antes dos participantes ingressarem
no programa. Será avaliada a massa corporal e estatura. Fragilidade: a síndrome da fragilidade
ocorre por meio de um “fenótipo” com cinco componentes mensuráveis objetivamente. Função
cognitiva global será avaliada pelo Mini-mental State Examination 7, 19. Este exame é
composto por 11 itens, que são divididos em duas seções: 1) respostas verbais, orientação,
memória e atenção; e 2) leitura e escrita. Função executiva será avaliada pelo Floor Maze Test
20. Trata-se de um teste que avalia a capacidade de memória episódica, planejamento e tomada
de decisão, em que o indivíduo elabora uma estratégia de percurso para um labirinto
bidimensional. Além disso, será aplicado o Trail Making Test A, nesse teste são apresentados
círculos numerados de 1 a 25, distribuídos aleatoriamente, onde o sujeito deve ligar os círculos
em ordem crescente. Para a Memória será utilizado o Digit Span Test. Esse instrumento é um
subteste da escala de Inteligência Wechsler para adultos, WAIS-R. Espessura muscular: será
utilizado o ultrassom Logic E da marca GE Healthcare com as funções: Power Doppler
Imaging, Power Doppler Imaging, que permite detectar fluxo sanguíneo lento, Easy 3D, que
permite realizar exames e reconstruir uma imagem volumétrica e a função B-Color que permite
adicionar tons de cor para melhorar a amplificação dos contrastes. Fluxo sanguíneo cerebral:
durante o teste os indivíduos permanecerão sentados a 45º. As sessões de Doppler transcraniano
funcional serão realizadas com aparelho GE LOgiq P5, com transdutor convexo 2 a 5 MHz–
4C, transdutor endocavitário 4 a 11 MHz–E8C e transdutor linear 4 a 13 MHz–12L. Para
avaliação do fluxo sanguíneo cerebral será utilizado o protocolo de Doppler transcraniano.
Desempenho funcional: tratamento dos dados medidas de tendência central e dispersão de
acordo com a natureza dos dados paramétricos ou não paramétricos.
Objetivo da Pesquisa:
O objetivo do projeto é investigar os efeitos do treinamento físico com e sem realidade virtual
na saúde mental, desempenho físico e perfil inflamatório de idosos institucionalizados.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: O pesquisador descreve que existe um pequeno risco relacionado às possíveis respostas
decorrentes dos testes de capacidade funcional ou das sessões de treinamento como: pequena
elevação da frequência cardíaca e da pressão arterial. Em todas as avaliações estarão presentes
profissionais de saúde capacitados para o suporte básico à vida, sendo de total responsabilidade
do pesquisador principal o suporte a intercorrências durante os procedimentos. O pesquisador
descreve ainda que os idosos somente poderão participar do estudo mediante liberação do
médico responsável de cada instituição.
Benefícios: A participação do idoso institucionalizado poderá trazer benefícios através dos
resultados das avaliações que serão anexadas ao seu prontuário para que a equipe que lhe atende
possa fazer o necessário à partir desses dados. Além disso, o projeto contribuirá para a
divulgação de novos recursos no atendimento ao idoso institucionalizado.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante que poderá contribuir para estabelecer novas direções de pesquisa na área,
de modo a prestar um cuidado mais direcionado e a divulgação de novos conhecimentos.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Adequados
Recomendações:
Apresentação de relatório final por meio da plataforma Brasil, em "enviar notificação".
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Aprovado.
Considerações Finais a critério do CEP:
O projeto respeita os preceitos éticos da pesquisa em seres humanos, sendo assim somos
favoráveis à aprovação do mesmo.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

MONTES CLAROS, 25 de Novembro de 2017

Assinado por:
SIMONE DE MELO COSTA
( Coordenador )
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ANEXO 2: Mini Exame do Estado Mental
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ANEXO 3: Teste de Fluência Verbal
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ANEXO 4: Digit Span Forward/ Backward
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ANEXO 5: Escala Geriátrica de Depressão (GDS)
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ANEXO 6: Fotos da Intervenção
Grupo Realidade Virtual
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Grupo Controle Ativo
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ANEXO 7: Artigos publicados
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ANEXO 8: Resumos produzidos
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