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RESUMO 

 

MORAIS, M.A.  

EFEITO AGUDO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO XBOX KINECT SOBRE O 

ESTADO DE HUMOR DE IDOSOS DESTREINADOS. 2016. Dissertação (Mestrado) 

–Universidade Federal de Goiás, Jataí, 2016. 

 

O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno de amplitude mundial. Diversas 

alterações são provocadas pelo envelhecimento, entre elas, o aumento da prevalência de 

transtornos do humor, como a depressão e a ansiedade. Evidências científicas demonstram 

efeito positivo de diversos tipos de exercício físico na redução desses sintomas. Os objetivos 

do presente estudo foram: a) avaliar o efeito agudo de atividades realizadas no Xbox Kinect 

sobre o estado de humor de idosos destreinados; b) verificar as possíveis relações entre o 

grau de diversão da atividade e a melhora no humor. Foram selecionados vinte e nove idosos 

(15 homens e 14 mulheres), com idade de 66,4 ± 0,8 anos (média ± erro padrão). Os 

participantes foram avaliados em duas condições: Condição Controle (CC), na qual os 

participantes assistiram ao filme “A Marcha dos Pinguins” (60 minutos) e Condição 

Experimental (CE), que consistiu em uma sessão de atividades no Xbox Kinect com duração 

de 60 minutos. A ordem das condições foi definida de forma aleatória. O estado de humor 

foi avaliado nos momentos de pré e pós-intervenções através da aplicação do questionário de 

POMS (Profile of Mood States). A Escala de PACES (Physical Activity Enjoyment Scale) foi 

utilizada para avaliar o grau de diversão das atividades. Para ambas as condições, houve uma 

redução significante dos escores de tensão-ansiedade, de depressão e do distúrbio total de 

humor (p ≤ 0,05). Não foram observadas diferenças significantes entre as condições nas 

variáveis estudadas. Houve uma significante correlação negativa, na CE, entre o percentual 

de diversão e os deltas dos escores de tensão-ansiedade (r= -0,40), depressão (r= -0,40) e o 

distúrbio total de humor (r= -0,49), avaliado pelo POMS (p ≤ 0,05). Por outro lado, não foram 

encontradas correlações significantes na CC, para as mesmas variáveis. Assim, pode-se 

concluir que a sessão aguda de atividade no Xbox Kinect, bem como a condição controle 

(filme) promoveram melhoras no estado de humor de idosos destreinados, no entanto, os 

tamanhos de efeito observados após a CC foram inferiores (pequenos) aos observados após 
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a CE (médios), indicando efeitos clínicos mais significantes na CE. Além disso, quanto maior 

foi a diversão durante a atividade realizada no Xbox Kinect, maior foi a melhora no estado de 

humor. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Idosos, Video Game Ativo, Xbox Kinect, Filme. 
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ABSTRACT 

 

MORAIS, M.A. ACUTE EFFECT OF ACTIVITIES IN THE XBOX KINECT ON 

STATE OF MOOD OF UNTRAINED ELDERLY PEOPLE. 2016. Dissertation 

(Master's degree) – University Federal of Goias, Jataí, 2016. 

 

Population aging is considered a world-wide phenomenon. Several changes are caused by 

aging, among them, the higher prevalence of mood disorders, such as depression and anxiety. 

Some evidences have indicated positive effects of some types of exercise on reduction of 

depression and anxiety. The aims of the present study were: a) to evaluate the acute effects 

of exercise in the Xbox Kinect on the mood of the untrained elderly people; b) investigate 

possible correlations between the degree of enjoyment in the activity and improvement in 

mood. We selected twenty-nine elderly (15 men and 14 women), with age of 66,4 ± 0,8 years 

(mean ± standard error). The participants were evaluated in two conditions: Control 

Condition (CC), in which volunteers watched the film "The March of the Penguins" (60 

minutes) and Experimental Condition (EC), which consisted of one session of exercise with 

the Xbox Kinect (60 minutes). The order of conditions was randomly defined. The mood 

state was evaluated in the pre and post-interventions using the POMS questionnaire (Profile 

of Mood States). The PACES Scale (Physical Activity Enjoyment Scale) was used to 

evaluate the degree of enjoyment. For both conditions, there was a significant reduction in 

the scores of tension-anxiety, depression and total mood disorder (p ≤ 0,05). There were not 

significant differences between the conditions for all studied variables. There was a 

significant negative correlation at the EC, between the percentage of enjoyment and the 

scores of tension-anxiety (r = -0.40), depression (r = -0.40) and total mood disorder (r = -

0.49), evaluated by POMS (p ≤ 0,05). On the other hand, no significant correlations were 

found in the CC for the same variables. Thus, we could conclude that both activities promote 

improvements in mood state in untrained elderly, however, the effect sizes observed after CC 

were lower (smaller) those observed after EC (median), indicating most significant clinical 

effects in the EC. Moreover, higher enjoyment during the activity in the Xbox Kinect was 

associated with greater improvement in mood states. 

Keywords: Aging, Elderly, Active Video Game, Xbox Kinect, Film. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um sinalizador temporal, caracterizado como um processo 

dinâmico e progressivo, no qual ocorrem alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 

psicológicas, as quais determinam uma perda progressiva da capacidade de adaptação do 

indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e aumento na incidência de 

diversas doenças (1).  

Associado ao envelhecimento populacional, caracterizado pelo aumento da 

expectativa de vida (2), ocorre um aumento na ocorrência dos transtornos de humor (3, 4). 

Nesse sentido torna-se cada vez mais relevante estudar técnicas que contribuam para um 

envelhecimento mais "saudável" e que resultem em alterações positivas no perfil de humor. 

O efeito da atividade física no humor, seja aguda (5) ou crônica (6), está bem estabelecido 

na literatura, inclusive em idosos (7-9).  

Todavia, os idosos tem maior dificuldade de aderir à prática de atividade física, 

devido à algumas barreiras, tais como, a falta de motivação, a sensação de exclusão (10) ou 

mesmo, pela distância entre o domicílio e os locais de prática (11). Nesse sentido, os video 

games ativos (VGAs) parecem ser uma boa alternativa, uma vez que os mesmos 

proporcionam a prática de atividades físicas associada a uma condição de entretenimento 

(12). Além disso, essas atividades podem encorajar os idosos a praticarem atividades físicas 

em momentos que tipicamente estão associados aos comportamentos sedentários (13).  

Os sistemas de jogos Nintendo Wii, Sony Eye Toy, Dance Dance Revolution (DDR) e 

Xbox Kinect, são exemplos de VGAs frequentemente usados pela população geral (14), sendo 

o Xbox Kinect o mais moderno. Esse equipamento utiliza a tecnologia de vídeo e 

reconhecimento de gestos (15) e apresenta um sensor de câmera infravermelha (Kinect) que 

permite o jogador usar os movimentos do seu próprio corpo durante o jogo, sem a 

necessidade do uso de controles, o que promove uma interação direta com o jogo (14, 16). 

Além disso, o Xbox Kinect possui jogos divertidos e agradáveis (15), fornece um feedback 

audiovisual, o que torna a atividade mais atrativa e interessante, aspecto que pode incentivar 

a adesão à prática de atividades físicas (17). Pesquisas apontam que a realização de uma 

atividade agradável, pode estar associada a uma melhora do humor (18, 19). Alguns trabalhos 
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demonstram que o grau de diversão está diretamente relacionado com a melhora do estado 

de humor (20, 21). Além disso, quando existe satisfação e prazer em uma determinada 

atividade, o engajamento e a persistência na realização da mesma, são maiores (22). Assim, 

o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito agudo de atividades realizadas no Xbox 

Kinect sobre o estado de humor de idosos destreinados e verificar possíveis correlações entre 

o grau de diversão na atividade e a melhora no humor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

 Avaliar a resposta aguda de atividades físicas realizadas no Xbox Kinect sobre 

o estado de humor de idosos destreinados. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Avaliar a percepção subjetiva de esforço e de diversão; 

 Verificar correlação entre o grau de diversão na atividade e a melhora no 

humor. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Envelhecimento  

 

 

Segundo Roubenoff (1), o envelhecimento é um sinalizador temporal, um processo 

dinâmico e progressivo, no qual ocorrem alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 

psicológicas, as quais determinam perda progressiva da capacidade de adaptação do 

indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e incidência de doenças. 

O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno de amplitude mundial, 

caracterizado pelo aumento da expectativa de vida ao longo dos anos. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) prevê que, em 2025, existirão cerca de 1,2 bilhões de pessoas com 

a idade superior a 60 anos (23). Além disso, outros estudos mostram que, em 2050, a 

população composta por pessoas acima de 65 anos corresponderá a cerca de 19% da 

população brasileira, enquanto, aproximadamente, 28% da população será composta por 

pessoas com 80 anos ou mais (24).  

No Brasil, a cada ano, 650 mil novas pessoas são classificadas como idosas e, a maior 

parte, apresenta doenças crônicas ou limitações funcionais (25). Diferentemente do que 

ocorreu nos países desenvolvidos, observa-se, que no Brasil, assim como em outros países 

em desenvolvimento, o processo de transição demográfica foi rápido e não vinculado a uma 

política pública favorável para uma melhora na qualidade de vida dos idosos, associada a 

esse processo de transição (26).  

Diversas alterações patológicas e anatômicas estão associadas ao processo de 

envelhecimento, entre elas, a diminuição do número de neurônios motores, a perda de massa 

muscular, a redução no número e tamanho das fibras musculares (27) e o processo de 

degeneração da cartilagem articular (28). Como consequência, pode ocorrer perda 

progressiva da força, da resistência e da potência muscular (29) e o aumento do tecido 

adiposo (30), gerando assim, deficiência motora, incapacidade (29), quedas (31) e o aumento 

da deposição de gordura abdominal (29-31). Essas alterações geram a piora do equilíbrio 

corporal do idoso, reduzindo a amplitude dos movimentos e modificando a marcha (31). A 

diminuição do tecido muscular e o aumento da gordura corporal total podem ocorrer, 

principalmente, pela diminuição da taxa metabólica basal e do nível de atividade física (32).  
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O envelhecimento também pode causar a redução da aptidão funcional, incluindo a 

diminuição do balanço, da flexibilidade, da agilidade, da velocidade de caminhada e da 

aptidão cardiorrespiratória. Além do mais, ele tem um efeito negativo sobre o controle 

postural, seja devido a uma patologia específica, seja como consequência da deterioração dos 

mecanismos de controle neuromusculares (33). O controle postural limitado, acompanhado 

da fraqueza muscular, é um importante preditivo de quedas na população idosa (34). Mais de 

um terço dos indivíduos que vivem em comunidades com idade a partir de 65 anos, cai pelo 

menos uma vez por ano. Aproximadamente, cerca de 5-20% das quedas têm consequências 

graves, entre elas, as lacerações, os traumas na cabeça, as fraturas que podem levar à 

imobilidade e estarem associados à morte; a institucionalização e o aumento do consumo de 

serviços sociais e de saúde (35-38). A gravidade das consequências das quedas aumenta com 

a idade, e os idosos restringem suas atividades devido às dores, incapacidades, medo de cair, 

atitudes protetoras de familiares, ou até mesmo por aconselhamento de profissionais de saúde 

(39). 

Além disso, outras alterações, tais como, a redução do hipocampo, o desequilíbrio de 

neurotransmissores (serotonina, endorfinas), a perda de plasticidade neural, o déficit 

cognitivo e o aumento do risco de demência, também estão associadas ao envelhecimento 

(40). Em decorrência de todas essas mudanças, pode ocorrer o aumento do risco da 

desregulação e desequilíbrio de hormônios, o que pode estar associado ao humor deprimido 

e até mesmo à depressão maior (41). Diversos estudos têm mostrado relação entre o 

envelhecimento e o aumento de transtornos de humor, tais como a ansiedade e a depressão 

(4, 42). Esses transtornos podem estar associados a uma má qualidade de vida, e a uma 

mudança no padrão de sono do idoso (43).  

 

 3.1.1 Transtornos do Humor 

 

O humor refere-se a uma série de estados afetivos transitórios que refletem a forma 

como um indivíduo se sente geralmente ou integralmente. Os humores variam de estados de 

prazer a sentimentos desagradáveis (44). Os indivíduos podem apresentar um humor positivo 

ou negativo (45). O humor positivo é caracterizado por um elevado nível de vigor (fator 

postivo) e baixos níveis de raiva-hostilidade, depressão, fadiga e confusão mental (fatores 
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negativos) (46). Por outro lado, o humor negativo está relacionado a um baixo nível do vigor 

(47) e altos níveis de raiva-hostilidade, depressão, fadiga e confusão-mental (48). 

Embora os termos humor e emoção reflitam estados afetivos, o humor consiste em 

um estado transitório e flutuante, enquanto a emoção (afeto) em algo mais duradouro (49). 

Os transtornos do humor são divididos em transtornos depressivos ("depressão unipolar"), 

transtornos bipolares e aqueles baseados na etiologia do transtorno de humor, decorrentes de 

uma condição médica geral ou induzidos por determinada substância (50). 

Um estudo epidemiológico mostrou que as taxas de transtornos do humor e 

comorbidades elevam-se com o aumento da idade (4). A depressão é um transtorno bastante 

presente nos idosos, e pode estar acompanhada da ansiedade (51). O termo depressão é 

utilizado amplamente e em diferentes situações. Do ponto de vista leigo, a depressão está 

associada à tristeza e desânimo, e não representa necessariamente uma patologia (52). Por 

outro lado, a depressão pode ser um sintoma que indica humor deprimido, presente em 

diversas doenças (53). Além disso, o termo depressão também é usado para definir uma 

síndrome psiquiátrica, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas relacionados, 

principalmente, aos transtornos de humor (52-54). 

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV), os 

principais transtornos depressivos são a depressão maior e a distimia (50). O transtorno 

depressivo maior (TDM) é caracterizado por humor deprimido ou perda de interesse por um 

período de pelo menos duas semanas, com presença de no mínimo quatro sintomas de 

depressão. Dentre as desordens psiquiátricas, o TDM é a mais prevalente, afetando até 25% 

das mulheres e 12% dos homens durante suas vidas. Por outro lado, a distimia, ou transtorno 

distímico, caracteriza-se por um período de pelo menos dois anos de humor deprimido, na 

maioria do tempo, acompanhado por sintomas depressivos (55, 56). 

Estudos mostram que a depressão é a doença mental mais comum entre os idosos e 

está associada com aumento da morbidade, mortalidade prematura, e com maior utilização 

de serviços de saúde (57). Além disso, ela é considerada uma doença grave, capaz de causar 

consequências sociais semelhantes às doenças crônicas, como o diabetes mellitus, a 

insuficiência cardíaca congestiva, e a hipertensão arterial (58).  



24 

 

Dados mundiais apontam que, em 2020, a depressão será a principal causa de 

incapacidade (59) e a segunda principal contribuinte para o aparecimento de doenças, como 

o diabetes mellitus, os distúrbios da tireóide e a obesidade (60).  

Os mecanismos biológicos que relacionam a depressão com o diabetes mellitus ainda 

não estão bem esclarecidos, mas estudos sugerem que as alterações hormonais, como a 

hipercortisolemia e a ativação imunoinflamatória, poderiam explicar o aumento do risco de 

diabetes em pacientes deprimidos (61). Por outro lado, a associação dos distúrbios da tireóide 

com a depressão pode-se dar pelo aumento do hormônio tiroxina (T4), livre no líquor de 

pacientes agudamente deprimidos, e pela diminuição dos níveis séricos de triiodotironina 

(T3) (62). Por fim, a associação entre depressão e obesidade pode estar relacionada a alguns 

fatores, tais como, aspectos genéticos, comportamento alimentar e de atividade física, ou 

ainda, pela hipercortisolemia (63). 

Indivíduos com depressão podem apresentar alterações no humor, no apetite, no 

interesse/prazer, no sono, baixa auto-estima, sentimento de culpa, baixa concentração e falta 

de energia. Frequentemente, esses problemas se tornam crônicos e levam o paciente à 

incapacidade ou tentativas de suicídio (64). Em particular, no idoso, a depressão pode levar 

a outros prejuízos além desses, como o aumento do risco do declínio físico e funcional, 

prejuízo cognitivo, institucionalização, fragilidade, desnutrição, perda de peso, sofrimento 

psíquico, interpretações negativas de percepções cotidianas, e falta de adesão a terapia 

medicamentosa em condições crônicas (65, 66). Além disso, pode ocorrer a redução da 

autonomia e o agravamento da pré-existência de condições patológicas, tais como, as doenças 

de Alzheimer e Parkinson, assim como o aumento da mortalidade nesses pacientes em 

decorrência de doenças crônicas (67, 68).  

A depressão pode ser diagnosticada na atenção primária, e pode ser tratada através de 

medicamentos e psicoterapia (58). Todavia, apenas 10-25% das pessoas afetadas recebem 

tratamento, seja pela falta de recursos e/ou profissionais treinados seja pelo estigma social 

associado a esta doença, e apenas 30 a 35% dos pacientes depressivos respondem ao 

tratamento com psicofármacos (58, 59, 69, 70).  

Além da depressão, sintomas de ansiedade são frequentes em idosos e, na maioria das 

vezes, a ansiedade vem associada a transtornos depressivos, a doenças físicas e a uma má 

qualidade de sono (71, 72). Diversos estudos norte-americanos encontraram alta prevalência 
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de ansiedade como comorbidade em pacientes com depressão (12, 73). Assim como a 

depressão, os transtornos de ansiedade podem causar comprometimento psicossocial e estão 

associados à mortalidade em todo o mundo (12).  

Atualmente, a ansiedade tem sido definida tanto como uma patologia quanto como 

um sintoma. A ansiedade como patologia pode apresentar caráter cognitivo ou somático. No 

aspecto cognitivo, as reações ou sintomas podem ser subjetivos; como apreensão, medo, 

tremores indefinidos e impaciência. Já no aspecto somático, a ansiedade promove alterações 

fisiológicas, por exemplo: taquicardia, vômitos, diarréia, cefaléia e insônia (74). Por outro 

lado, a ansiedade pode ser um sintoma bastante presente nos indivíduos com doença crônica, 

e refere-se a sentimentos desagradáveis de apreensão e pensamentos de preocupação, que, na 

maioria das vezes, são combinados com a ativação do sistema nervoso autônomo e são 

reconhecidos como uma resposta adaptativa a uma ameaça objetiva ou percebida, que pode 

levar ao surgimento dos transtornos de ansiedade e se tornar grave e crônica (75, 76). 

A ansiedade pode ser classificada em ansiedade-traço e ansiedade-estado. A 

ansiedade-traço está relacionada a uma condição relativamente estável, na qual o indivíduo 

está propenso a ser ansioso (77), enquanto que a ansiedade-estado refere-se a sentimentos 

transitórios de tensão e preocupação, que podem variar em intensidade, dependendo de cada 

momento vivido pelo indivíduo (78). 

Os transtornos de ansiedade são um grupo de condições debilitantes caracterizadas 

por uma ansiedade crônica excessiva. Os mais comuns são: fobia específica, transtorno de 

ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno 

obsessivo-compulsivo e estresse (79). Os distúrbios de ansiedade são os tipos mais comuns 

de transtorno de saúde mental e afetam, aproximadamente, 40 milhões de americanos 

anualmente (80), gerando um custo anual estimado em mais de 44 bilhões de dólares, em 

decorrência de custos diretos de tratamento de ansiedade, além de custos indiretos, como a 

redução da produtividade do trabalho (81).  

Além da depressão e ansiedade, outros transtornos do humor também podem ocorrer 

nesta população, como o transtorno bipolar e diversos distúrbios mentais (82). Estudos 

mostram que a maioria desses transtornos vêm acompanhada por distúrbios do sono, tais 

como insônia e hipersonia, o que mostra uma forte relação entre desordens psiquiátricas e 

transtornos primários do sono (83). Aproximadamente, 80% dos pacientes com depressão 
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apresentam mudanças nos seus padrões de sono, e existe uma maior probabilidade de adultos 

com insônia sofrerem de TDM, comparados com aqueles que não apresentam queixas de 

sono (84, 85).  

Todas essas alterações do humor podem diminuir a qualidade de vida do idoso. De 

acordo com a OMS, a qualidade de vida consiste na percepção do indivíduo em relação a sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele subsiste e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, preocupações e padrões. Este, é um conceito amplo, 

que engloba a saúde física, o estado psicológico, as relações sociais, as crenças e a relação 

com as características do ambiente em que vive (2). De outra forma, a qualidade de vida 

relacionada à saúde refere-se não somente à forma com a qual o indivíduo percebe seu estado 

geral de saúde, mas também o quão física, psicológica e socialmente ele se encontra 

envolvido na realização de suas atividades diárias (86). Sendo assim, é importante que seja 

garantida aos idosos não apenas uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida (87). 

Tendo em vista que transtornos de humor são frequentes em idosos, e que o 

tratamento farmacológico apresenta efeitos colaterais e é de baixa adesão (88), alguns estudos 

têm demonstrado que a atividade física pode ser utilizada como uma forma de prevenção e 

tratamento para os transtornos do humor, de forma que pode promover a melhora da 

qualidade de vida dos idosos (89, 90). 

 

3.2 Envelhecimento e Atividade Física  

 

A recomendação do ACSM é “não permanecer em um estado de inatividade” (91). O 

comportamento sedentário é um dos fatores de risco mais importantes para o surgimento de 

doenças crônicas, tais como, a osteoporose, a hipertensão, as doenças coronarianas e diabetes 

mellitus (16, 74). Além disso, sabe-se que a redução do nível de atividade física geral, 

principalmente, relacionada à capacidade de resistência cardiorrespiratória, pode resultar em 

complicações na realização de tarefas diárias que estejam relacionadas à vida profissional, e 

redução na prática de atividades físicas e atividades de lazer, podendo resultar em transtornos 

de humor, tais como, a ansiedade e a depressão (74, 92, 93). 
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Para promover a manutenção da saúde e a independência física na população idosa, 

bem como diminuir os riscos de doenças crônicas, de mortalidade prematura, de limitações 

funcionais e de incapacidade, recomenda-se a prática regular de atividade física, incluindo 

atividades aeróbias, de fortalecimento muscular, de flexibilidade e de equilíbrio. A atividade 

aeróbia pode ser realizada em intensidade moderada, vigorosa ou ainda de forma combinada 

(moderada e vigorosa). Quando a intensidade for moderada, deve ser realizada por pelo 

menos 30 minutos e com frequência de cinco vezes por semana; e, se for vigorosa, deverá ter 

duração de vinte minutos, e frequência de três vezes na semana (91). 

Para a prática de atividade de resistência/força muscular, a recomendação é que sua 

realização seja com uma frequência de no mínimo duas vezes por semana. Devem ser 

praticados de 8 a 10 atividades, envolvendo os principais grupos musculares, com 10 a 15 

repetições e frequência de dois ou mais dias consecutivos por semana. O nível de esforço 

deve ser de moderado a alto (91). Para manter a flexibilidade necessária para a prática de 

atividade física regular, bem como das atividades da vida diária, os idosos podem realizar 

atividades de alongamento muscular que mantenham ou aumentem a flexibilidade, com uma 

frequência de pelo menos dois dias, por 10 minutos. E, para evitar os danos causados pelas 

quedas, recomenda-se que os idosos realizem atividades que aumentem o equilíbrio (91). 

As intervenções com atividade física podem gerar alterações agudas e crônicas. A 

intervenção aguda é realizada em uma única sessão (94), e a intervenção crônica por um 

determinado período de tempo (95). Segundo Szabo (96), a atividade aguda desencadeia 

melhoras imediatas no afeto dos indivíduos, além de fornecer melhores condições para 

enfrentar os desafios da vida cotidiana. Os principais efeitos fisiológicos da atividade aguda 

são: o aumento da frequência cardíaca, da ventilação pulmonar, da sudorese e diminuição da 

motilidade gastrointestinal. Além disso, ela promove o aumento da secreção de 

catecolaminas, como a noradrenalina (94). Esse aumento está associado com a melhora do 

bem-estar (97). Por outro lado, a atividade regular e repetitiva causa modificações 

morfológicas e funcionais, que são conhecidas como efeitos crônicos da atividade. Os 

principais efeitos são: o aumento da aptidão física (94), a melhora do condicionamento físico, 

aumento da força, aumento do equilíbrio e da coordenação (98). 

Em relação à intensidade da atividade, o ACSM recomenda, para a população idosa, 

a realização de atividade aeróbia de intensidade relativa à 40 - 60% da frequência cardíaca 
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de reserva, ou um escore de 11 a 13 na escala de Borg (99). Além disso, para a população 

idosa, sugere-se que a participação em atividades de intensidade moderada ajude a reduzir o 

risco de morbi-mortalidade por doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 (100). No 

perfil de humor, os benefícios da atividade de intensidade moderada parecem ser maiores em 

relação aos de baixa ou alta intensidade (101). No entanto, a atividade de alta intensidade 

está associado a poucas alterações, mas, por outro lado, ele pode melhorar a aptidão 

cardiorrespiratória e gerar benefícios metabólicos (102). 

Um estilo de vida saudável está associado ao aumento da prática de atividade física, 

seja ela realizada no momento do trabalho, da locomoção, do lazer ou das atividades 

domésticas, o que gera, melhores padrões de saúde e qualidade de vida (103). Sendo assim, 

a atividade física é um fator que contribui para a melhora da capacidade funcional do idoso, 

e fornece estímulos para uma maior independência funcional e socialização. Como 

consequência, promove a melhora no quadro de humor, no bem estar, na qualidade do sono 

e na qualidade de vida dessa população (104). 

Além disso, a prática regular de atividades físicas pode promover a melhora do 

condicionamento físico, a diminuição da perda de massa óssea e muscular, o aumento da 

força, da coordenação e do equilíbrio, a diminuição da intensidade dos pensamentos 

negativos e de doenças físicas (98). Diversas diretrizes da prática clínica colocam a atividade 

física como uma importante terapia na prevenção e no tratamento de algumas doenças, entre 

elas, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoporose, a depressão, 

a ansiedade, os distúrbios do sono, entre outras (91). 

Pesquisas recentes mostram que os idosos que apresentam um estilo de vida ativo são 

mais felizes, têm maior prazer na vida e vivem mais, quando comparados àqueles que são 

inativos (105, 106). Além do mais, a prática de atividades físicas permite que os idosos 

tenham maior confiança para enfrentarem os desafios associados ao envelhecimento (90).  

 

3.2.1 Transtornos de Humor e Atividade Física 

 

Os transtornos mentais estão associados com o declínio da saúde física e ocorre em 

maior frequência na população mais velha (3). Um estudo realizado com pessoas idosas nos 
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Estados Unidos mostrou que existe uma alta taxa de transtornos de humor nessa população 

e, geralmente, eles são maiores nas mulheres do que nos homens (4). 

Levando em consideração a alta prevalência de depressão em idosos, o tratamento 

eficaz dessa patologia é uma prioridade de saúde pública. Em comparação com os 

tratamentos farmacológicos, a prática de atividades físicas apresenta efeitos benéficos sobre 

os sintomas de depressão, podendo ser usada como meio terapêutico e em associação com os 

cuidados primários de saúde mental (64). Além disso, a atividade física é um comportamento 

saudável que apresenta um risco mínimo de efeitos adversos comparada ao uso de 

medicamentos e que também pode ser usada como uma ferramenta eficaz e prática para 

diminuir a ansiedade. Sendo assim, a atividade física tem sido cada vez mais avaliada como 

uma potencial estratégia terapêutica (56, 107). Um estudo realizado por Blumenthal (70) 

mostrou que 16 semanas de tratamento com atividade aeróbia foram igualmente efetivas ao 

tratamento com antidepressivos para o TDM em idosos.  

Dados epidemiológicos sugerem que um comportamento sedentário, ou mesmo a 

redução da atividade física, podem levar ao aumento dos sintomas depressivos em idosos. 

Esses sintomas podem ser reduzidos quando a atividade física é retomada (108). Um estudo 

realizado com 1920 idosos mostrou que aqueles que eram depressivos tendiam mais ao 

sedentarismo do que aqueles sem depressão, sugerindo que a depressão seria a causa da 

diminuição do estado geral de aptidão física (16). Outro estudo relatou que indivíduos que 

são frequentemente ativos apresentam níveis mais baixos de depressão, apresentam maior 

chance de humor positivo, têm maior satisfação com a vida e são mais saudáveis, quando 

comparados com aqueles ocasionalmente ativos. Além disso, os indivíduos que são inativos 

possuem os mais altos níveis de depressão (90). 

Evidências apontam que a prática de atividades físicas está associada a melhoras 

significantes no humor (6, 20, 96). Uma revisão, que analisou quatro estudos que avaliaram 

o efeito de diversas técnicas comportamentais no estado de humor, mostrou que, entre todas, 

incluindo a atividade física e a psicoterapia, a atividade física foi a que mais promoveu a 

melhora do humor (109). Outro estudo realizado com estudantes, avaliou o efeito das 

atividades de Ioga e de Natação sobre o estado de humor dos indivíduos. Observou-se que 

em ambas as atividades houve diminuição da depressão, da raiva-hostilidade, da confusão 

mental e da tensão-ansiedade (110). 
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Os efeitos da atividade física sobre a depressão e a ansiedade parecem ser maiores 

nos idosos, quando comparados com os jovens (9). Vários mecanismos fisiológicos e 

psicológicos têm sido propostos para explicar a diminuição dos sintomas depressivos, bem 

como os efeitos ansiolíticos associados à prática de atividades físicas; incluindo o aumento 

de sentimentos de auto-eficácia, percepções de autocontrole e domínio, redução de respostas 

fisiológicas ao estresse, o aumento da liberação de serotonina e endorfinas (111), o aumento 

da temperatura corporal (97) e o efeito “distração” (97). 

Uma única sessão de atividade pode promover o aumento da biossíntese, assim como 

da liberação de serotonina cerebral. Isso ocorre através do aumento da concentração de 

triptofano livre e da entrada dessa mesma substância no cérebro (112). O estado de humor 

parece ser altamente dependente da secreção de endorfinas, que são compostos polipeptídicos 

opióides endógenos, produzidos pela glândula hipófise e pelo hipotálamo durante a atividade, 

a emoção e a dor. O sistema opióide desempenha papel importante na mediação da analgesia 

e tem efeito sobre a depressão (113). Sendo assim, as endorfinas podem produzir analgesia e 

uma sensação de bem-estar (111). 

Portanto, os estudos apontam que o aumento da produção de endorfinas, tais como a 

β-Endorfina, por meio da prática de atividade física, poderá causar euforia geral, diminuir a 

dor e, como consequência, reduzir os níveis de ansiedade e depressão (114, 115). Tal hipótese 

pode ser apoiada pelo fato da atividade, quando realizada com adequadas intensidade e 

duração, poder levar ao aumento dos níveis de β-Endorfina circulante (116). No entanto, 

esses mecanismos ainda permanecem incertos, pelo fato de ainda existirem limitações 

metodológicas nas pesquisas existentes (64).  

Outra hipótese sugerida é a do aumento da temperatura corporal, que pode levar a 

uma diminuição da tensão muscular e, como consequência, a uma redução dos níveis de 

ansiedade-estado (117). Além dessas hipóteses, Morgan (97), sugere que o efeito “distração” 

pode promover reduções significantes nos níveis de ansiedade. Isso pode ocorrer, 

simplesmente pelo fato dos indivíduos alterarem a sua rotina diária ao saírem de casa e terem 

uma relação social (20, 97).  

A prática de atividades físicas pode reduzir não apenas os sintomas de depressão, mas 

também os de ansiedade e, dessa maneira, proporcionar o aumento da auto-estima nos 

indivíduos que sofrem de tais sintomas (118, 119). Pessoas fisicamente ativas apresentam 
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chances de redução nos sintomas de ansiedade numa faixa de 30% a 55% comparados 

àquelas que praticam pouca ou nenhuma atividade física (120, 121). Um estudo realizado 

com pacientes que sofriam de distúrbios de ansiedade, mostrou que tanto as atividades 

aeróbias quanto as anaeróbias foram capazes de reduzir significativamente o nível de 

ansiedade (93). 

Os sintomas de ansiedade, podem, inclusive, ser transitoriamente reduzidos em 

resposta a atividade física agudo (8, 122). A magnitude da melhora no estado de ansiedade 

após uma única sessão de atividade parece ser maior para indivíduos que apresentam 

ansiedade elevada, porém, mesmo aqueles com níveis mais baixos, relataram melhora após 

a atividade aguda (123). 

 

3.3 Video Game Ativo 

 

O video game, por muitos anos, foi visto como uma atividade sedentária, muitas vezes 

associada aos prejuízos na saúde, devido à inatividade durante os jogos (124). No entanto, 

com os avanços tecnológicos, os video games começaram a proporcionar maior interação de 

movimentos entre o indivíduo e os jogos, os chamados VGAs, também conhecidos como 

exergames (125). A adição de um componente ativo a esta forma popular de entretenimento, 

evidenciou uma ferramenta a mais para aumentar os níveis de atividade física (126, 127). A 

interação ocorre por meio de um sensor de movimento, que capta a movimentação corporal, 

e projeta as informações em um ambiente virtual (128).  

 

3.3.1 Tipos de Video Games Ativos 

 

Sistemas de jogos, como o Nintendo Wii, Sony Eye Toy (jogado com o Play Station 

2), DDR e Xbox Kinect, são exemplos de VGAs (14). Em 2006, a empresa japonesa Nintendo 

lançou o VGA Wii, esse foi o primeiro a apresentar a nova tecnologia de captação de 

movimentos (129). O Nintendo Wii possui uma tecnologia de acelerômetro dimensional que 

responde às mudanças de direção, velocidade e aceleração. Os movimentos no jogo são 

controlados por um Wii Remote (controle remoto), uma plataforma de equilíbrio, um 

Nunchuk ou ainda por meio da combinação de tais elementos (14, 90).  
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Outro tipo de VGA, o Eye Toy, lançado pela Sony, é considerado de baixo custo e 

permite a interação do jogador com objetos virtuais através de uma câmera de vídeo de cor; 

assim como o Wii, ele também apresenta controladores de movimento. Por outro lado, o jogo 

DDR, possui como controlador, um tapete de chão, onde o jogador se posiciona. O usuário 

move seus pés em um determinado padrão, que é definido pela batida geral da música, através 

de setas que rolam em uma  tela de computador ou televisão (14).  

O VGA Xbox Kinect foi o último a ser lançado no mercado, ele apresenta um sensor 

de câmera infravermelha (Kinect), que permite ao jogador usar os movimentos do seu corpo 

durante o jogo, sem a necessidade do uso de controles; os seus movimentos são capturados 

em tempo real, e transmitidos imediatamente para a tela projetada. Dessa forma, esse VGA 

promove maior atividade de todo o corpo, ao invés de usar apenas o movimento dos braços 

ou mãos (14, 16). Além do mais, ele apresenta jogos divertidos e agradáveis (15). O Xbox 

Kinect tem sido amplamente testado em diversas pesquisas, que avaliam seu efeito em 

doenças crônicas (130) e na depressão (131). 

 

3.3.2 Benefícios dos Video Games Ativos 

 

Os jogos de VGAs têm sido usados como uma boa estratégia de atividade física 

voltada à saúde, à aptidão física, à reabilitação e melhora da capacidade funcional dos idosos 

(132-134). Estudos demonstram que o treinamento usando o VGA promove melhoras sobre 

as funções de controle executivo, tais como a alternância de tarefas, memória de trabalho, 

memória visual de curto prazo e raciocínio, pois aumenta a aprendizagem motora e a 

plasticidade neural (135, 136).  

Além disso, uma recente meta-análise demonstrou que a prática de atividades físicas 

com jogos de VGAs são capazes de promover o aumento da frequência cardíaca, do consumo 

de oxigênio e do gasto de energia, em intensidades que vão de leve a moderada (137). Os 

VGAs têm sido utilizados não somente para aumentar o nível de atividade física, mas também 

em tratamentos de reabilitação de doenças crônicas, tais como acidente vascular encefálico 

(130), fibrose cística (138) e osteoartrite (17). Além disso, estudos têm mostrado que a 

atividade física usando o VGA pode aumentar o tônus muscular, assim como a força 



33 

 

muscular dos membros superiores e inferiores (139), e melhorar a capacidade cognitiva dos 

usuários (140).  

Um estudo que avaliou o efeito da atividade física com o VGA Nintendo Wii, por um 

período de 12 semanas, em população idosa, encontrou que a atividade foi capaz de reduzir 

os sintomas depressivos, melhorar a saúde mental e a qualidade de vida (141). Um outro 

estudo, que avaliou o efeito do Xbox Kinect no tratamento da depressão em idosas com 

osteoartrite, mostrou que as mulheres que participaram da intervenção com o VGA 

apresentaram menores escores de depressão e maior índice de qualidade de vida, após a 

intervenção (17). Uma pesquisa com idosos, realizada durante 8 semanas, mostrou que o 

VGA promoveu maior socialização e melhora na qualidade de vida geral, principalmente, 

relacionado à saúde física e psicológica (142).  

Além do mais, a prática de atividade física utilizando o VGA pode promover a 

melhora do equilíbrio, diminuir o risco de quedas, aumentar a independência e, 

consequentemente, contribuir para a melhora da qualidade de vida dos idosos (143). Uma 

pesquisa realizada com pacientes que haviam sofrido acidente vascular encefálico, mostrou 

que o Xbox Kinect teve um efeito positivo sobre a função motora e o desempenho nas 

atividades da vida diária (144). 

Além das vantagens sobre a saúde física e mental dos idosos, outro benefício 

proporcionado pelo VGA é a capacidade de tornar a atividade física mais atraente (12). 

Estudos recentes com pessoas mais velhas mostram que os VGAs podem proporcionar maior 

interação do idoso com a família, principalmente, com netos; podendo ainda, diminuir 

barreiras que o impediam de ser fisicamente ativo (104, 145). Além disso, essas atividades 

podem encorajar os participantes a praticarem atividades físicas em momentos que 

tipicamente estão associados a comportamentos sedentários (13), resultando assim em um 

maior nível de atividade física. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Seleção da Amostra 

 

Os participantes foram recrutados em Unidades Básicas de Saúde da cidade de Jataí-

GO. Todos os procedimentos foram realizados nas dependências do Hospital Padre Tiago – 

Jataí/GO. Antes de qualquer procedimento experimental, os participantes leram e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I). O estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(nº 1.040.278).  

Foram recrutados para o presente estudo 60 idosos de ambos os sexos. Os seguintes 

critérios de inclusão foram adotados: Idade > 60 anos, capacidade física/funcional preservada 

(não apresentar limitação física), não ser fumante, não praticar atividade física regularmente 

e apresentar escore ≥ a 24 no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Anexo I). Os critérios 

de não inclusão foram: Não conseguir realizar as atividades no Xbox Kinect e/ou apresentar 

dificuldades em responder os questionários. Os participantes passaram por uma avaliação 

médica (Apêndice II), seguindo as recomendações do ACSM (146). Dos selecionados (60 

idosos), 29 foram considerados elegíveis, de acordo com os critérios de inclusão, 28 foram 

eliminados durante as avaliações clínica ou cardiológica e os outros 3 não completaram as 

atividades.  

A avaliação cardiológica foi feita através da realização do exame de 

eletrocardiograma (ECG) de repouso; no qual foi realizada a análise do ritmo de 

quantificação da frequência cardíaca; análise da duração, amplitude, morfologia da onda P e 

duração do intervalo PR; a determinação do eixo elétrico de P, QRS e T; a análise da duração, 

amplitude e morfologia do QRS, análise da repolarização ventricular e duração das alterações 

do ST-T, QT e U quando presentes (147). Os idosos selecionados foram analisados em duas 

condições: Condição Experimental (CE) e Condição Controle (CC). 

A seleção da amostra está representada na Figura 1.  
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FIGURA 1: Seleção da Amostra. 

 

 

4.2 Avaliações 

 

4.2.1 Avaliações Físicas 

 

As medidas de estatura e massa corporal foram obtidas por meio de um estadiômetro 

e balança digital (Welmy®), respectivamente. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

calculado pela divisão da massa corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m). As medidas das 

circunferências de cintura e de quadril foram realizadas com uma fita métrica metálica 

(Sanny®), no nível da cintura e quadril, respectivamente. O cálculo da relação cintura quadril 

Idosos recrutados: 

n=60 

Inelegíveis: 

n= 31 

28: não aptos 

clinicamente 

3: desistência 

Elegíveis: 

n=29 

Condição Experimental (CE) Condição Controle (CC) 

Avaliação Médica 

(clínica e cardiológica) 

Questionário MEEM 

Antropometria 
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(RCQ), foi realizado pela divisão da circunferência de cintura (cm) pela circunferência de 

quadril (cm).  

 

4.2.2 Avaliações Subjetivas 

 

 As avaliações subjetivas foram realizadas por meio da aplicação de 

questionários. 

 

4.2.2.1 Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

O MEEM é dividido em cinco sub-testes (orientação, memória imediata, atenção e 

cálculo, evocação e linguagem) e é utilizado para a triagem dos sintomas clínicos de 

demência (148). O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 até um total máximo 

de 30 pontos. O ponto de corte para o exame é de 24 pontos (149).  

 

4.2.2.2 Profile of Mood States (POMS) 

 

O POMS (Anexo II) permite avaliar o estado de humor agudo. Esse instrumento é 

auto-aplicável, e possui 65 itens e 6 domínios: tensão-ansiedade; depressão; raiva-

hostilidade; vigor; fadiga e confusão mental. O escore total (distúrbio total de humor) é 

derivado da diferença entre os escores da escala vigor e a soma dos escores dados pelas outras 

sub-escalas (44).  

 

4.2.2.3 Escala Subjetiva de Percepção de Esforço 

 

A escala subjetiva de percepção de esforço (Escala de Borg) (Anexo III) foi utilizada 

para classificar a intensidade da atividade. Essa escala apresenta 15 pontos (6–20). Cada 

número refere-se a uma determinada intensidade, de forma que a atividade pode ser 

classificada como: de nenhum esforço (6), extremamente leve (7), muito leve (8 e 9), leve 

(10 e 11), moderada (12 e 13), intensa (14 e 15), muito intensa (16 e 17), extremamente 

intensa (18 e 19) ou com o máximo de esforço (20). Deve-se atribuir um valor numérico na 
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escala correspondente à percepção geral de esforço físico pelo indivíduo que está realizando 

a atividade. A escala possui atributos verbais ao lado dos números para facilitar a escolha 

(150, 151). 

 

4.2.2.4 Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) 

 

Foi utilizada uma escala adaptada de PACES (Physical Activity Enjoyment Scale) 

(Anexo IV) para determinar a percepção de diversão dos participantes durante as Condições 

Controle e Experimental. Essa ferramenta é composta por 5 itens. Cada item apresenta uma 

pontuação de 1 a 7 em forma de escala do tipo Likert. A soma desses itens gera um escore de 

5 a 35, sendo 5 a pontuação mais baixa, e 35 a mais alta. Quanto maior a pontuação obtida 

na soma dos itens, maior o grau de diversão do indivíduo (152). Os escores foram 

transformados em porcentagem, levando em consideração que 35 pontos equivalem a 100%. 

 

4.3 Descrição das Intervenções do Estudo  

 

Em ambas as condições, os participantes foram avaliados individualmente. Além 

disso, os dados foram coletados no período da tarde (entre 14 e 18 horas), para as duas 

condições.  

 

4.3.1 Condição Controle (CC) 

 

Para a CC, o participante assistiu ao filme “A Marcha dos Pinguins” por 60 minutos. 

Esse filme recebeu o prêmio de melhor documentário em 2006, pela Academia Award. O 

filme mostra os esforços do Pinguim-Imperador, da Antártica, para sobreviver contra a 

extrema adversidade da natureza. A escolha dessa atividade ocorreu pelo fato de ser uma 

atividade passiva em relação à atividade com o VGA. Esse mesmo filme foi utilizado em 

prévios estudos (153, 154). 

 

4.3.2 Condição Experimental (CE) 
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As sessões de atividade com o Xbox Kinect foram realizadas com jogos projetados 

em uma parede branca, usando um projetor multimídia. Como opção de jogo no Xbox Kinect 

foi utilizado o "Your Shape Fitness evolved" - Ubisoft 2013. Este jogo simula um ambiente 

com uma variedade de atividades físicas. As atividades do jogo são divididas em 

determinadas categorias, sendo que as escolhidas foram: classes e Activities. Destas, as 

seguintes atividades foram selecionadas: 1) Zen-Develop it, constituído por atividades de 

alongamento, equilíbrio e flexibilidade, semelhantes ao Ioga; 2) Pump it, atividade que 

consiste em encher bolas até que elas estourem; 3) Wall breacker, atividade que se assemelha 

ao boxe, e objetiva-se em quebrar blocos; 4) Kick it, corresponde a uma atividade de futebol; 

5) Hurricane, atividade que movimenta os braços com o objetivo de levantar as bolas do 

chão e não as deixar caírem; e finalmente, 6) Stack in up, uma atividade de equilíbrio em que 

o jogador “segura” uma tábua em sua mão, para equilibrar blocos que caem sobre ela. Os 

jogos são divididos nos níveis fácil, médio e difícil. No presente estudo, o nível selecionado 

foi o fácil. 

Foi criada uma seleção de sequência dos jogos, sendo que cada um foi realizado por 

um determinado período de tempo, de modo que 50 minutos da sessão foram reservados para 

realização dos jogos, e os outros 10 minutos, para a transição de um jogo para o outro. Os 

jogos se repetiram ao longo da sessão: Zen-Develop it (5 min.), Pump it (4 min.), Wall 

breacker (3 min.), Kick it (4 min.), Wall breacker (3 min.), Kick it (4 min.), Hurricane (2 

min.), Wall breacker (3min.), Stack in up (4 min.), Kick it (4 min.), Wall breacker (3 min.), 

Pump it (4 min.), Hurricane (2 min.), Zen-Develop it (5 min.).  

As sessões no Xbox Kinect foram de 60 minutos, preenchidas pelas atividades 

selecionadas. Caso o jogador se sentisse cansado, era permitido um breve descanso (138). 

Era recomendando aos participantes que não realizassem outra atividade no mesmo dia, e 

que fossem de sapatos e roupas adequados para a realização da sessão de atividades. 

 

4.4 Delineamento do Estudo 

 

Houve um intervalo de 48 a 72 horas entre as etapas de avaliações. Os voluntários 

realizaram de forma aleatória ambas as condições, controle e experimental, respeitando um 

intervalo de 1 semana entre as intervenções (Figura 2). 
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Etapa 1 - Inicialmente, os participantes que concordaram com os procedimentos 

experimentais, leram e assinaram o TCLE. Posteriormente, responderam o teste de MEEM 

(148) e passaram por uma consulta médica, na qual foram avaliados também os dados 

antropométricos. Por fim, realizaram a avaliação cardiológica (ECG de repouso).  

Etapa 2 - Os participantes foram submetidos a duas sessões de 30 minutos de 

familiarização com o VGA (Xbox Kinect -  "Your Shape Fitness evolved"). 

Etapa 3 - Condição Controle - Os participantes assistiram ao filme "A Marcha dos 

Pinguins" por 60 minutos e responderam o questionário de perfil de humor (POMS) (153, 

155), cinco minutos antes e cinco minutos após a intervenção. 

Etapa 4 - Condição Experimental - Os participantes realizaram uma atividade de 60 

minutos no Xbox Kinect. Cinco minutos antes e cinco minutos após a sessão de atividades 

físicas no Xbox Kinect os participantes responderam o questionário de perfil de humor 

(POMS) (44). A intensidade da sessão de atividades físicas foi estimada por uma escala de 

percepção subjetiva de esforço (156). A escala foi aplicada em três etapas da sessão: no início 

(após 5 minutos), meio (após 30 minutos) e final (aos 60 minutos da sessão).  

Ao final da sessão de ambas as condições (CE e CC), aplicou-se uma Escala Adaptada 

de PACES (Physical Activity Enjoyment Scale), que avaliou o grau de diversão do 

participante, ao realizar o conjunto de atividades. 

O delineamento do estudo encontra-se representado na Figura 2. 
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FIGURA 2- Delineamento do Estudo.  

 

4.5 Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados foi utilizado o software Statistica (Statsoft, Inc, versão 7.0). 

Os testes estatísticos foram adotados de acordo com a distribuição dos dados obtidos (não-

paramétricos). Sendo assim, para avaliar as diferenças intra grupo e entre as condições foi 

utilizado o teste Friedman ANOVA. Para verificar a posição das diferenças foi usado o teste 

Post Hoc de Fisher. Para calcular a amplitude das diferenças intra grupo foi realizado o 

cálculo dos Deltas (pós – pré: ). O tamanho do efeito foi calculado pelo teste Cohen’s (d) 

effect size. Considera-se pequeno, tamanho de efeito entre 0,20 e 0,30, médio entre 0,40 e 
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0,70 e grande maior que 0,80. Para avaliar a correlação entre as variáveis estudadas, foi 

utilizado o teste de Spearman. Os dados estão expressos como média ± erro padrão (EP) e o 

nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Descrição das Características Clínicas, Físicas e Cognitivas 

 

Todos os participantes passaram por avaliações que permitiram traçar o perfil da 

amostra estudada. As características clínicas, físicas e cognitivas dos participantes estão 

apresentadas na Tabela 1.  

 

  TABELA 1 – Características Clínicas, Físicas e Cognitivas dos Participantes do Estudo. 

Variáveis n = 29 

Idade (anos) 

Sexo (masculino/feminino) 

66,4 ± 0,8 

14/15 

Estatura (m) 1,60 ± 0,02 

Massa Corporal (kg) 70,9 ± 2,7 

Índice de Massa Corporal (kg/m2) 27,6 ± 0,8 

Circunferência de Cintura (cm) 97,1 ± 2,2 

Circunferência de Quadril (cm) 101,9 ± 1,5 

Relação Cintura Quadril 0,95 ± 0,02 

Diabéticos (%) 13,79 

Hipertensos (%) 48,27 

Escolaridade (anos) 6,6 ± 0,8 

Mini Exame do Estado Mental (escore) 27,1 ± 0,5 

 

 5.2 Estado de Humor 

 

Para ambas as condições, foi observada redução significante nas seguintes sub-

escalas do POMS: tensão-ansiedade, depressão e distúrbio total do humor (Tabela 2). Em 

relação às curvas do POMS, ambas condições apresentaram formato de “iceberg”, com o 

vigor acima do percentil 50 e as outras dimensões do POMS abaixo do percentil 50 (Figura 

3).
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                                                      TABELA 2 - Dados do Estado de Humor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: Os dados estão apresentados como média ± erro padrão. POMS: Profile of Mood States; TA: Tensão-ansiedade; DEP: Depressão; RH: Raiva-

hostilidade; V: Vigor; F: Fadiga; CM: Confusão Mental; DTH: Distúrbio Total de Humor. *Diferente da pré-intervenção. p ≤ 0,05.

  

Condição Controle - Filme (n=29) 

 

Condição Experimental - Xbox Kinect (n=29) 

Variáveis 

POMS 

Pré-Intervenção Pós-Intervenção Effect Size 

(d) 

Pré-Intervenção Pós-Intervenção Effect Size 

(d) 

TA (escore) 0,3 ± 0,8 -1,4 ± 0,4* -0,39 0,5 ± 0,7 -1,3 ± 0,4* -0,48 

DEP (escore) 2,5 ± 0,8 1,0 ± 0,4* -0,35 2,0 ± 0,6 0,5 ± 0,2* -0,46 

RH (escore) 0,8 ± 0,3 0,3 ± 0,1 -0,31 1,0 ± 0,3 0,5 ± 0,2 -0,31 

V (escore) 20,3 ± 1,2 21,2 ± 1,1 0,14 18,6 ± 1,2 20,7 ± 1,2 0,32 

F (escore) 2,9 ± 0,5 2,3  ± 0,4 -0,22 2,6 ± 0,4 2,6 ± 0,6 0,01 

CM (escore) -0,7 ± 0,6 -0,8  ± 0,6 -0,03 -0,3 ± 0,6 -1,4 ± 0,4 -0,34 

DTH (escore) -17,4 ± 2,7 -20,3  ± 2,2* -0,20 -14,4 ± 1,9 -19,3 ± 2,2* -0,48 
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FIGURA 3: A: Dados do Estado de Humor na Condição Controle (CC). B: Dados do Estado de Humor na Condição 

Experimental (CE). TA: Tensão-ansiedade; DEP: Depressão; RH: Raiva-hostilidade; V: Vigor; F: Fadiga; CM: Confusão 

Mental. n = 29.  

  

5.3 Escalas Adaptada de PACES e de Percepção Subjetiva de Esforço  

 

Não houve diferença significante entre a percepção de diversão quando comparadas 

as condições (CE: 90,7 ± 2,0% vs CC: 87 ± 2,6%). Na CE houve uma significante correlação 

negativa entre o percentual de diversão e os escores das seguintes escalas de POMS: tensão-

ansiedade (r= -0,40), depressão (r= -0,40) e distúrbio total de humor (r= -0,49) (p ≤ 0,05). 

Por outro lado, não houve correlação significante na CC entre o percentual de diversão e os 

escores de tensão-ansiedade (r= -0,24), depressão (r= -0,05) e distúrbio total de humor (r= -

0,22) (p > 0,05). 
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As médias encontradas para a percepção de esforço avaliada pela Escala de Borg na 

CE foram de 10,8 ± 0,4, após 5 minutos de atividade; 13,2 ± 0,3, após 30 minutos e de 13,8 

± 0,3, após 60 minutos. A média geral encontrada foi de 12,6 ± 0,2, indicando uma 

intensidade moderada. 
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6. DISCUSSÃO 

 

  O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito agudo de atividades físicas 

realizadas no Xbox Kinect sobre o estado de humor de idosos destreinados. Nossos resultados 

mostraram que a atividade realizada no Xbox Kinect, bem como a condição controle (sessão 

de filme), melhoraram o estado de humor dos participantes, no que se refere aos escores de 

tensão-ansiedade, depressão e distúrbio total de humor. No entanto, os tamanhos de efeito 

observados após o filme foram inferiores (pequenos) aos observados após a sessão de 

atividade no Xbox Kinect (médios), indicando efeitos clínicos mais significantes após a 

sessão de atividade no Xbox Kinect. O perfil “iceberg” foi observado nas duas condições 

analisadas, o que indica um perfil normal de humor (157, 158). 

Corroborando com os nossos resultados, Pierce & Pate (7) ao avaliarem o efeito 

agudo de uma sessão de atividade aeróbia (dança) sobre o humor de idosos, encontraram uma 

redução significante nos escores de tensão-ansiedade, depressão, fadiga e raiva-hostilidade, 

além de um aumento no escore do vigor. O efeito agudo de outros tipos de atividades (corrida, 

caminhada, hidroginástica e exercício resistido) nos sintomas de ansiedade, também tem sido 

amplamente estudado em idosos (9, 159, 160) e, de forma geral, os tamanhos de efeito tem 

sido de médio a grande (9), como o observado no presente estudo (médio) após a atividade 

no Xbox Kinect.  

Alguns possíveis mecanismos podem explicar o efeito positivo da atividade aguda no 

humor de idosos, entre eles, o aumento da biossíntese de serotonina, assim como da sua 

liberação a nível cerebral. Isso ocorre através da elevação da concentração de triptofano livre 

e da entrada dessa mesma substância no cérebro (112). Estudos também mostram que os 

níveis de serotonina no sangue, bem como a sensibilidade de seus receptores, podem estar 

associados ao humor dos indivíduos (161, 162). Uma alta sensibilidade dos receptores de 

serotonina está relacionada à baixos níveis basais desse neurotransmissor, 

consequentemente, indivíduos que apresentam maior sensibilidade nesses receptores, podem 

ter maiores sintomas depressivos (162). Além disso, altos níveis sanguíneos de serotonina 

estão associados a um alto humor positivo (163). O estado de humor também parece ser 

altamente dependente da secreção de endorfinas, que são compostos polipeptídicos opióides 

endógenos, produzidos pela glândula hipófise e pelo hipotálamo durante a atividade física, 
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que resultam em uma sensação de bem-estar (111), o qual tem sido sugerido como mediador 

no tratamento da depressão (113).  

Em relação à sessão de filme, observou-se uma melhora no estado de humor, através 

da redução nos escores de tensão-ansiedade, de depressão e do distúrbio total de humor. 

Morgan (97) sugere que o efeito “distração” pode promover reduções significantes nos níveis 

de ansiedade. Isso pode ocorrer, simplesmente pelo fato dos indivíduos alterarem a sua rotina 

diária ao saírem de casa e terem uma relação social (20, 97).  

O efeito agudo encontrado no presente estudo é semelhante ao efeito crônico descrito 

em alguns estudos da literatura. Koay (164) comparou o efeito de atividade no VGA Nintendo 

Wii realizada individualmente e em grupo, com o grupo controle (jogos de tabuleiro), e 

observou-se melhora no humor e na auto-estima nos grupos que praticaram atividade no 

Nintendo Wii, em comparação ao grupo controle (164). Wi (17) avaliou o efeito crônico do 

Xbox Kinect em idosas depressivas com osteoartrite e, de forma semelhante ao nosso estudo, 

encontrou uma redução significante nos sintomas depressivos. Outras pesquisas que 

avaliaram o efeito crônico de atividades físicas realizadas no VGA Nintendo Wii, em idosos, 

também encontraram redução nos sintomas de depressão e ansiedade, assim como melhora 

no humor positivo (90, 140).  

O grau de diversão dos idosos, avaliado por meio da Escala adaptada de PACES (152) 

indicou, em ambas as condições, um alto grau de diversão (CE: 90,7%; CC: 87,3%). 

Corroborando com os nossos resultados, um estudo com diferentes populações (adolescentes, 

adultos jovens e idosos), que comparou o grau de diversão entre atividades com o VGA (Wii) 

e outras atividades, encontrou um grau de diversão de 80,4 à 85,5% (152). Pode-se observar 

que a média de diversão do presente estudo foi maior (90,7%), o que sugere um maior grau 

de diversão com as atividades realizadas no Xbox Kinect quando comparado às atividades 

realizadas no VGA Nintendo Wii. Dessa forma, sugere-se que o Xbox Kinect possa trazer 

uma boa possibilidade de diversão para os idosos, a qual pode contribuir para uma maior 

adesão às atividades (19, 20, 22).  

Além disso, foi observada na CE uma significante correlação negativa entre o 

percentual de diversão e os escores de tensão-ansiedade (r= -0,40), depressão (r= -0,40) e o 

distúrbio total de humor (r= -0,49), (p ≤ 0,05). Outros estudos corroboram com os nossos 

resultados (20, 21). Motl (21) mostrou que altas pontuações na escala de PACES estão 
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associadas com a redução do distúrbio total de humor em atividade de alpinismo em uma 

população de jovens. Zervas (20) verificou um alto grau de diversão, em jovens, após uma 

sessão de atividade aeróbia (dança), bem como uma melhora no estado de humor. No entanto, 

esse mesmo comportamento não foi observado para a CC. Isso pode ser explicado pelo fato 

da Escala de PACES ser um instrumento específico a ser utilizado em experiências com 

atividade física.  

Em relação a intensidade da atividade no Xbox Kinect, a média encontrada para a 

percepção subjetiva de esforço na CE foi de 12,6, a qual pode ser classificada como de 

intensidade moderada (156). Corroborando com o nosso resultado, um estudo que avaliou o 

gasto energético em uma população de jovens adultos saudáveis, também observou 

atividades de intensidade moderada (165). Por outro lado, uma pesquisa realizada com 

idosos, encontrou uma média de gasto energético de 2,4 METs, a qual pode ser caracterizada 

como de intensidade leve (166). No entanto, um estudo realizado com adultos com fibrose 

cística detectou um percentual médio de 78% da FCmáx, o que equivale a uma atividade de 

alta intensidade. Pode-se observar que há uma discrepância no que se refere a intensidade 

das atividades realizadas no Xbox Kinect. Parte dessas diferenças podem estar relacionadas 

ao método utilizado para estimar a intensidade, o tipo de jogo escolhido, à amostra 

selecionada e à presença ou ausência de alguma patologia e/ou limitação funcional.  

Há algumas limitações no presente estudo. A CC poderia ser uma atividade mais 

próxima da CE, ou seja, o uso de atividades em um video game clássico com controle manual. 

No entanto, os idosos têm dificuldades para manipular esse tipo de equipamento/jogo. Pode-

se observar que em outros estudos foram realizadas semelhantes adaptações (17, 90, 152). 

Outra limitação foi a utilização da Escala de PACES para avaliar o grau de diversão na CC, 

sendo que esse instrumento é específico para uso com atividades físicas. A escala foi utilizada 

para manter a consistência na avaliação da diversão para as duas condições, como 

previamente utilizado por Graves (152). Outra possível limitação foi a avaliação do grau de 

diversão no Xbox Kinect, levando em consideração o conjunto das atividades e não cada 

atividade separadamente. Essa estratégia foi utilizada para não sobrecarregar o voluntário 

com avaliações, assim como não aumentar o tempo de intervalo entre as atividades. Pelos 

mesmos motivos, a avaliação da percepção subjetiva de esforço foi realizada somente em 

três momentos, o que caracteriza uma percepção mais generalizada e não específica de cada 
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atividade. No entanto, as atividades foram selecionadas de acordo com um determinado 

"padrão" de atividade, com uma certa similaridade de esforço, levando em consideração a 

condição física/funcional dos participantes. 

 Assim, pode-se concluir que uma sessão aguda de atividade no Xbox Kinect, bem 

como uma sessão de filme, promovem melhoras no estado de humor de idosos destreinados. 

No entanto, os tamanhos de efeito observados após o filme foram inferiores (pequenos) aos 

observados após a atividade no Xbox Kinect (médios), indicando efeitos clínicos mais 

significantes após atividade no Xbox Kinect. Além disso, quanto maior foi a diversão durante 

a atividade realizada no Xbox Kinect, maior foi a melhora no estado de humor. 
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APÊNDICE I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E EXCLARECIDO – 

TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –TCLE  

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como participante(a), da pesquisa 

intitulada “Efeito do exercício realizado no Xbox Kinect na capacidade funcional, estado de 

humor, sono e qualidade de vida de idosos”. Meu nome é Marcos Gonçalves de Santana, sou 

o pesquisador responsável e minha área de atuação é ciências aplicadas à saúde. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(santanamg@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (64) 36068308 / (64) 99644400. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo 

telefone (62) 3521-1215. 1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: O título da 

pesquisa é "Efeito do exercício realizado no Xbox Kinect na capacidade funcional, estado de 

humor, sono e qualidade de vida de idosos". Você está sendo convidado(a) a participar do 

presente estudo que tem como objetivo avaliar a resposta do exercício realizado no Xbox 

Kinect sobre a capacidade funcional, a qualidade do sono, o estado de humor e a qualidade 

de vida de idosos. Serão selecionados um total de 30 participantes, os quais serão distribuídos 

por meio de sorteio em dois grupos, um Grupo Controle (realizará somente as avaliações 

físicas e subjetivas, antes e após 6 semanas sem intervenção) e um Grupo Experimental 

(realizará as avaliações físicas, subjetivas e participará de um intervenção com exercícios de 

video game ativo durante 6 semanas, 3 vezes/semana, com duração de 60 minutos por dia). 

Após o término do estudo, será dada a oportunidade ao Grupo Controle realizar as mesmas 

atividades de intervenção oferecida ao Grupo Experimental. Os participantes vão realizar 

testes de sentar e levantar da cadeira, flexão de braço com pesos, alcançar as costas, sentar e 

alcançar os pés, levantar e caminhar, e de caminhada. Além desses testes, serão realizadas 

medidas antropométricas (peso e altura), contagem de passos (medidor de passos) e 

avaliações subjetivas por meio de questionários (sono, humor e qualidade de vida). Em 

relação aos testes físicos, você poderá sentir algumas dores musculares, a qual dependerá da 

aptidão física de cada participante. O grupo experimental participará de 6 semanas de 

intervenção com jogos de video game ativo, em uma intensidade de exercício de leve a 

moderada. O presente estudo apresenta baixo risco aos participantes, uma vez que os testes 

físicos e os exercícios com o video game ativo são adequados a população idosa. A partir das 

informações deste estudo, você terá um conhecimento sobre a sua qualidade de sono, 

qualidade de vida, estado de humor, assim como da sua capacidade física/funcional. Além 
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disso, você estará contribuindo com informações importantes para outras pessoas no futuro. 

Você será mantido informado sobre os resultados do estudo. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Você tem garantida a liberdade para a retirada do consentimento a qualquer momento, 

podendo deixar o estudo, sem qualquer prejuízo ou sem afetar a sua relação com a 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. Não há despesas pessoais para o participante 

em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Além disso, o participante tem o direito de buscar indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros) decorrentes de sua participação na pesquisa. Os resultados desse 

estudo serão publicados em revistas científicas especializadas. No entanto, as informações 

obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes, não sendo divulgada a 

identificação de qualquer participante. 1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como 

Sujeito da Pesquisa: Eu, 

.................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG.:.............................................., CPF................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Efeito do exercício realizado no Xbox Kinect 

na capacidade funcional, estado de humor, sono e qualidade de vida de idosos”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

participante. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) 

responsável Marcos Gonçalves de Santana, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Jataí, ........ de ............................................ de ...............  

_______________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável. 



61 

 

APÊNDICE II – AVALIAÇÃO MÉDICA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE 

 

CADASTRO PESSOAL 

 

Nome:____________________________________________________________________

______________ Data de Nascimento: _____/_____/_____  

Estado Civil: (  )solteiro (  )casado (  )convivente (  )viúvo (  )divorciado (  )desquitado 

Filhos:(  )Não (  )Sim, quantos: _________  

Endereço: _________________________________________________________________ 

Bairro:_____________________________________ Cidade: ________________________ 

Estado: _____ 

Telefones/Fax: __________________Telefone contato: _________________ 

 E-mail: _________________ 

Profissão: ________________________ Emprego Atual: __________________ 

 Função: ________________ 

Grau de Instrução: _________________________________________________________ 

Pessoas que moram em sua casa: _______________________________________________ 

Possui Plano de Saúde? (  ) Não (  ) Sim 

Qual? 

_________________________________________________________________________

Disponibilidade de horários: (  ) manhã(  ) tarde(  ) todo o tempo 

 

OBS.:____________________________________________________________________________ 
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ANAMNESE 

I - Sintomas Atuais 

 

 

(  ) Alteração de peso 

(  ) Dor de cabeça 

(  ) Tontura 

(  ) Desmaio 

(  ) Alteração de visão 

(  ) Alteração de audição 

(  ) Falta de ar 

(  ) Tosse 

((  ) Espirro 

((  )  Dor no peito 

((  ) Formigamento 

((  ) Náusea 

((  ) Dor abdominal 

((  ) Prisão de ventre 

((  ) Alteração urinária 

((  ) Dor muscular 

((  ) Dor lombar 

((  ) Dor articular 

((  ) Cãibra 

((  ) Coceira 

((  ) Lesão de pele 

((  ) Edemas/Inchaços 

 

II - Doenças Atuais e Prévias 

 

(  ) Anemia                     (  ) Hipotiroidismo                     (  ) Hipertiroidismo 

(  ) Artrite/Artrose          (  ) Hipertensão Arterial             (  ) Hipotensão Arterial 

(  ) Convulsão (  ) AVC    (  ) DCV 

(  ) Diabetes (  ) Rinite  (  ) Asma 

(  ) Alergias          (  ) Hemofilia               (  ) Osteoporose 

(  ) Hepatite          (  ) Sífilis               (  ) Pneumonia 

(  ) Outras ____________________________________________________________
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III - Antecedentes Comportamentais 

 

Tabagismo: (  )Sim (  )Não (  )Ex-tabagista 

Tempo de tabagismo: Desde: ___________ Cigarros fumados ______ Tempo de abstinência ___________  

Etilismo: (  )Não (  )Sim (  )Ex-etilista (  )Frequentemente (  )Esporadicamente 

Tipo de bebida e quantidade: _____________________________________________________________ 

Medicamentos em uso: __________________________________________________________________ 

Suplementação vitamínica ou outra: ________________________________________________________ 

Drogas psicotrópicas:(  )Não (  )Sim (  )Ex-usuário (  )Frequentemente (  )Esporadicamente 

Alergia a medicamentos: ________________________________________________________________ 

Cirurgias/Internações: __________________________________________________________________ 

Lesões Ortopédicas: ____________________________________________________________________ 

Prática de Exercício/ Esporte/ Atividade Física: (  )Não (  )Sim Tipo: ____________________  

Frequência: ________________________________Há quanto tempo: __________________________ 

 

IV - Exame Específico 

 

ACV:                                                                              AGI: 

PA:                                                                                  Palpação: 

FC:                                                                                  Percussão: 

SaO2:                                                                              Cicatrizes/Protuberâncias: 

RC: 

 

AR:                                                                                AN:  

IPM:                                                                               Estado geral: 

MV:                                                                                Memória: 

                                                                                       Cognitivo: 

                                                                                       Mobilidade: 

                                                                                       Sensibilidade: 

 

COMP:                                                                         AL: 

Peso:                                                                              Deambulação: 

Altura:                                                                            Movimento de tronco: 

IMC:                                                                              Movimento de membros: 

CC: 

CQ: 

RCQ: 

 

OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________________ 
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ANEXO I– MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

 

NOME:_______________________________________________DATA:_______  

 

ORIENTAÇÃO  

Dia da semana....................................................................................................  

Dia do mês.........................................................................................................  

Mês.....................................................................................................................  

Ano...................  

 

Local específico (aposento ou setor)..................................................................  

Instituição (hospital, residência, clínica)............................................................  

Bairro ou rua próxima.........................................................................................  

Cidade.................................................................................................................  

Estado..................................................................................................................  

 

MEMÓRIA IMEDIATA  

 

 

(Exemplo: SORVETE; TIJOLO, MÁSCARA)  

 

ATENÇÃO E CÁLCULO  

100-  

 

EVOCAÇÃO  

 

 

LINGUAGEM  

Nomear um re  

 

Comando: "Pegue este papel com sua mão direita, dobre ao meio e coloque no 

 

 

Escrever uma  

 

 

ESCORE............................................................................................./30 =................  

DESENHO A SER COPIADO: 
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ANEXO II–PROFILE OF MOOD STATES–POMS 

 

P O M S 

 

NOME:_______________________________________________   Data:_____/_____/_____ 

 Antes  Após 

 

Para cada adjetivo abaixo indique o que melhor representa seus sentimentos atuais, segundo a 

escala abaixo: 

 

                0 – de jeito nenhum                                                             3 – bastante 

                1 – um pouco                                                                       4 – extremamente 

                2 – moderadamente 

 

1. Cordial                       23. indigno (sem valor)  45. desesperado  

2. Tenso  24. vingativo  46. vagaroso  

3. zangado  25. simpático  47. rebelde  

4. cansado  26. desconfortável  48. desamparado  

5. infeliz  27. inquieto  49. entediado  

6. lúcido  28. disperso (incapaz de se 

concentrar) 

 50. espantado  

7. animado  29. fatigado  51. alerta  

8. confuso  30. prestativo  52. enganado  

9. arrependido por 

coisas feitas 

 31. aborrecido  53. furioso  

10. trêmulo  32. desencorajado  54. eficiente  

11. desatento 

desinteressado 

 33. ressentido  55. confiante  

12. perturbado  34. nervoso  56. disposto  

13. atencioso  35. solitário  57. mal humorado  

14. triste  36. miserável  58. inútil  

15. ativo  37. atrapalhado  59. esquecido  

16. irritado  38. alegre  60. despreocupado  

17. queixoso  39. amargurado  61. apavorado  

18. deprimido  40. exausto  62. culpado  

19. energético  41. ansioso  63. vigoroso  

20. em pânico  42. pronto para brigar  64. indeciso  

21. desesperançado  43. boa índole  65. esgotado  

22. relaxado  44. melancólico    
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ANEXO III – ESCALA DE BORG 

 

ESFORÇO PERCEBIDO DE BORG 

 

6 NENHUM ESFORÇO 

7 EXTREMAMENTE LEVE 

8 - 

9 MUITO LEVE 

10 - 

11 LEVE 

12 - 

13 MODERADO 

14 - 

15 INTENSO 

16 - 

17 MUITO INTENSO 

18 - 

19 EXTREMAMENTE INTENSO 

20 MÁXIMO ESFORÇO 
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ANEXO IV – PHYSICAL ACTIVITY ENJOYMENT SCALE - PACES 

 

ESCALA DE PACES 

 

Por favor, marque a opção que melhor representa como você se sente neste momento acerca da atividade física que você está fazendo. 

 

  1 

Eu me divirto 

fazendo isso 

2 

 

3 4 5 6 7 

Eu odeio fazer isso 

1 

Eu não gosto de 

fazer isso 

2 3 4 5 6 7 

Eu gosto de fazer 

isso 

1 

Isso não é nada 

divertido 

2 3 4 5 6 7 

Isso é muito 

divertido 

 

1 

Eu me sinto bem 

fisicamente 

enquanto faço isso 

2 3 4 5 6 7 

Eu me sinto mal 

fisicamente 

enquanto faço isso 

1  

Eu estou muito 

frustrado (a) por 

fazer isso 

2 3 4 5 6 7 

Eu não estou nada 

frustrado (a) por 

fazer isso 
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