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RESUMO 

 

DE LIMA, B. E. Efeito do exercício crônico realizado no Xbox Kinect sobre o estado de 

humor e a capacidade funcional de idosos. 2017.  50 f. Dissertação (Mestrado) – Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – Regional Jataí, Universidade de Federal de 

Goiás, Jataí, 2017. 

 

Com o aumento da expectativa de vida, o número de idosos vem aumentando de forma 

significativa. O processo de envelhecimento pode culminar na redução gradual da capacidade 

funcional e piora do humor e, consequentemente, da qualidade de vida dos idosos. No 

entanto, evidências científicas sugerem que prática de exercícios físicos pode atenuar essa 

perda funcional e melhorar o humor de idosos. Os video games ativos (VGAs) surgem como 

uma alternativa interessante para a população idosa, uma vez que as atividades desenvolvidas 

nesses jogos envolvem entretenimento e diversão associado à prática de exercícios. O objetivo 

do presente estudo foi avaliar o efeito de seis semanas de exercícios realizados no Xbox 

Kinect sobre a capacidade funcional e o estado de humor de idosos. Foram selecionados 29 

idosos (6 homens e 23 mulheres), com média de idade de 67,6 ± 5,2 anos. Os participantes 

foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, grupo experimental (GE) e grupo controle 

(GC). Os participantes do GE foram submetidos a uma intervenção com exercícios no Xbox 

Kinect por um período de seis semanas, com frequência de 3 vezes por semana, 60 minutos 

por sessão. O GC não realizou nenhuma intervenção durante o período do estudo. A avaliação 

do humor e da capacidade funcional foram realizadas pré e pós-intervenção. O GE melhorou 

os escores de ansiedade e depressão, assim como a aptidão aeróbia, agilidade e força de 

membro inferior quando comparado ao GC. Assim, pode-se concluir que prática regular de 

exercícios (6 semanas) no Xbox Kinect pode melhorar o estado de humor e a capacidade 

funcional de idosos. 

 

 

Palavras-chave:  Jogos de Vídeo, Depressão, Envelhecimento, Atividade Física. 
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ABSTRACT 

 

DE LIMA, B. E. Effects of Xbox exercise training on mood and functional capacity in 

older man. 2017. 50 f. Dissertation (Master's degree) – Unidade Acadêmica Especial de 

Ciências da Saúde – Regional Jataí, Universidade de Federal de Goiás, Jataí, 2017. 

Considering the increase in life expectancy, the number of older adults has been increasing 

significantly. The aging process may culminate in the gradual reduction of functional capacity 

and worsening of mood and, consequently, the quality of life of the older adults. However, 

scientific evidence suggests that exercise can attenuate this functional loss and improve mood. 

The active video games (VGAs) appear as an interesting alternative for older adults, because 

the games involve entertainment and fun associated with exercise practice. The aim of the 

present study was to evaluate the effect of six weeks of Xbox exercise on functional capacity 

and mood in older adults. Twenty-nine participants (6 men and 23 women), aged 67.6 ± 5.2 

years were selected. They were randomly allocated in two groups, experimental group (EG) 

and control group (CG). EG participants were submitted to a Xbox exercise training during 

six weeks, 3 times per week, for 60 minutes. The CG did not perform any intervention during 

the study period. Both groups performed pre- and post-intervention evaluations for mood and 

functional capacity assessment. GE improved anxiety and depression scores as well as aerobic 

fitness, agility and lower limb strength when compared to GC. Thus, we could conclude that 

six-week training on Xbox Kinect can improve mood and the functional capacity in older 

adults. 

 

 

Keywords: Video games, Depression, Aging, Physical Activity. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida, o número de idosos vem aumentando de 

maneira significativa (1). O processo de envelhecimento pode culminar na redução gradual da 

capacidade funcional (2-4), destacando-se a redução da força, da resistência, da agilidade, da 

flexibilidade e do equilíbrio (4, 5).  Concomitante a redução gradual da capacidade funcional, 

pode ocorrer também alterações no humor, tais como, sintomas de ansiedade e depressão (6, 

7). 

A prática regular de exercícios físicos é uma boa estratégia para combater os efeitos 

deletérios do envelhecimento, pois pode promover melhoras da capacidade funcional (8, 9), 

assim como do estado de humor (10, 11), principalmente no que se refere às melhoras dos 

sintomas de ansiedade e depressão (12). No entanto, a maioria dos idosos não apresenta boa 

adesão aos programas de exercícios físicos (13). Nesse sentido, os video games ativos (VGAs) 

surgem como uma alternativa, uma vez que as atividades desenvolvidas nesses jogos 

envolvem entretenimento e diversão associados à prática de exercícios (14). Além disso, elas 

podem ser praticadas em diferentes locais, em grupo ou individualmente (15).  

Existem vários tipos de VGAs, sendo que, os mais conhecidos e utilizados são o 

Nintendo Wii, Sony Playstation Eye & Move, Dance Dance Revolution e o Xbox Kinect (16). 

Entre esses VGAs, o mais moderno é o Xbox Kinect. Este equipamento possibilita uma 

interação com o jogo por meio do movimento corporal, sem a necessidade do uso de controles 

ou acessórios (17). O Xbox Kinect apresenta jogos que trabalham parâmetros da capacidade 

funcional como força, equilíbrio, flexibilidade e aptidão cardiovascular (18). Adicionalmente, 

esses jogos também são considerados divertidos e agradáveis (19). Estudos sugerem que 

atividades agradáveis e divertidas estão associadas com melhoras do estado de humor (20, 21) 

e adesão à prática de exercícios (22). A adesão é um fator fundamental para garantir os 

benefícios do exercício físico no que se refere ao aspecto saúde (22), como, por exemplo, a 

melhora e/ou manutenção das capacidades funcionais. Assim, o presente estudo tem como 

objetivo avaliar o efeito de seis semanas de exercícios realizados no Xbox Kinect sobre a 

capacidade funcional e o estado de humor de idosos. 

 

2. OBJETIVOS 
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2.2 Objetivo Geral 

 Avaliar o efeito de seis semanas de exercícios realizados no Xbox Kinect sobre a 

capacidade funcional e o estado de humor de idosos. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 Avaliar a agilidade/coordenação, a força, a flexibilidade e a aptidão aeróbia.  

 Avaliar os sintomas de ansiedade e depressão pré e pós-intervenção; 

 Avaliar a percepção subjetiva de esforço durante a sessão de exercício no Xbox 

Kinect;  

 Avaliar o grau de diversão dos exercícios realizados no Xbox Kinect. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Envelhecimento 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico irreversível (23), que resulta em 

alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, as quais determinam a perda 

progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando uma 

maior vulnerabilidade e incidência de doenças (24). 

Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, as pessoas passam a ser 

consideradas idosas a partir dos 60 anos, enquanto nos países desenvolvidos, a idade de 

referência é 65 anos (25). As organizações internacionais calculam que existirão cerca de 1,2 

bilhões de pessoas com mais de 60 anos em 2025, sendo que os indivíduos com idade igual ou 

superior a 80 anos estabelecerão um grupo etário de expressiva importância numérica (1). De 

acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população de idosos em 2005 

representava 10,4% da população mundial. As projeções indicam que, até 2050, esse valor 

será superior a 20% (26), o que demonstra claramente um crescimento do envelhecimento da 

população mundial. 

O crescimento da população de idosos vem ocorrendo de forma acelerada no Brasil e, 

segundo as projeções de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população com idade igual ou superior a 60 anos representara 13,8% da população brasileira 

em 2020; Esse valor se elevará para 33,7% em 2060 (27), tornando o Brasil o sexto país do 

mundo em número de idosos, com números superiores a 30 milhões de pessoas (28).  A cada 

ano, 650 mil novas pessoas são classificadas como idosas, com a maior parte apresentando 

doenças crônicas ou limitações funcionais (29).  

O processo de envelhecimento apresenta diversas modificações morfológicas, como, 

por exemplo, o aumento do peso corporal e tecido adiposo, diminuição da densidade óssea, a 

perda de massa muscular, a redução no número e tamanho das fibras musculares, menor 

capacidade de hipertrofia, maior índice de fatiga muscular, menor mobilidade da parede 

torácica, diminuição da capacidade vital e diminuição da capacidade de difusão pulmonar. 

Consequentemente, essas alterações podem resultar em prejuízo sobre alguns aspectos da 

capacidade funcional, que, por sua vez, pode levar a prejuízos na qualidade de vida (30). 
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3.2 Envelhecimento e Capacidade Funcional 

 

A capacidade funcional pode ser entendida como a habilidade que o indivíduo possui 

de realizar as atividades básicas da vida diária, permitindo uma vida independente e autônoma 

(31). Para o idoso, esse conceito indica ser capaz de realizar atividades necessárias para a 

manutenção das atividades do cotidiano, como, tomar banho, vestir-se, realizar a higiene 

pessoal, levantar-se, preparar sua própria alimentação, alimentar-se sozinho, entre outras 

atividades (32). 

O envelhecimento pode culminar na redução gradual da capacidade funcional (2-4), 

limitando alguns aspectos como força, equilíbrio, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, 

resistência e agilidade (4, 5, 24).  

A redução progressiva de força muscular está relacionada com a perda de massa 

muscular (sarcopenia), atrofia muscular por inatividade e alterações no sistema nervoso (33). 

O equilíbrio deficiente em conjunto com a redução da força são os principais fatores de risco 

que predispõem os idosos a um maior risco de quedas e, consequentemente, prejuízo na 

mobilidade (34, 35). Similarmente, o comprometimento na aptidão cardiorrespiratória tem 

impacto sobre a capacidade de se manter ativo, na independência funcional e qualidade de 

vida, não só em idosos saudáveis, mas particularmente quando doenças estão associadas (36).  

A flexibilidade é o termo utilizado para descrever a faixa de movimento de uma ou 

várias articulações, podendo ser limitada pela massa muscular, ossos e tecido periarticular. O 

prejuízo sobre a flexibilidade e a mobilidade articular, pode afetar a capacidade de idosos em 

realizar atividades diárias de autocuidado, tais como, tomar banho e vestir-se (37). Do mesmo 

modo, o envelhecimento pode acarretar em mudanças sobre a marcha, que é um elemento 

fundamental para mobilidade pessoal e da independência funcional que, com o avanço da 

idade, pode ter redução na velocidade e na largura do passo (38). 

O processo de envelhecimento promove efeitos negativos sobre o controle postural, 

que é consequência da deterioração dos mecanismos de controle neuromusculares (39). O 

controle postural limitado e acompanhado da fraqueza muscular é importante fator para o 

aumento da incidência de quedas e, consequentemente, de fraturas na população idosa (2, 40-

43). Cerca de 5-20% das quedas têm consequências graves, entre elas, traumas na cabeça, 

fraturas, institucionalização e aumento do gasto público com serviços sociais e de saúde (44, 

45). 
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 A redução da capacidade funcional em idosos aumenta a dependência (46). Estudos 

mostram uma associação entre o aumento da idade e a maior chance de dependência 

funcional, assim como um maior risco de institucionalização e quedas em indivíduos idosos 

(47). De acordo com Nogueira (47), a capacidade funcional em idosos está associada a uma 

complexa rede de fatores multidimensionais, ao passo que a identificação precoce desses 

fatores pode auxiliar na tomada de medidas de prevenção da dependência funcional, visando 

propiciar melhores condições de saúde e qualidade de vida a esses indivíduos.  

Portanto, a redução da capacidade funcional em idosos está diretamente ligada a 

prejuízos sobre a qualidade de vida (30), maior risco de institucionalização e quedas (47), 

dependência (46) e a quadros de transtornos de humor, depressão e ansiedade (48). 

 

3.2.1 Envelhecimento e Humor 

 

O humor pode ser definido como estados afetivos transitórios que são provenientes de 

situações específicas e que retratam como geralmente os indivíduos se sentem (49), ou seja, 

são sentimentos subjetivos que representam a saúde psicológica do indivíduo (50). O humor 

pode ser classificado em positivo quando existe um estado mental e sentimentos em que se 

sente mais confiante, otimista e sem restrições, ou em negativo quando se identifica 

sentimentos de ansiedade, fadiga e depressão(51). 

Os idosos apresentam uma redução dos níveis de humor, interesse e/ou prazer, 

autoestima, concentração, energia e aumento do sentimento de culpa. Frequentemente, esses 

problemas se tornam crônicos e levam o indivíduo à incapacidade ou tentativas de suicídio 

(52). No idoso, a depressão pode levar a várias consequências, tais como, aumento do risco de 

declínio físico e funcional, prejuízo cognitivo, institucionalização, fragilidade, desnutrição, 

perda de peso, sofrimento psíquico, interpretações negativas de percepções cotidianas, e a 

falta de adesão à terapia medicamentosa em condições crônicas (53, 54). 

A taxa de prevalência de depressão vem aumentando ao longo dos anos (55), sendo 

comum em idosos (56), o qual afeta cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo (52). 

Além disso, parece que esse aumento está associado a uma maior morbidade, mortalidade 

prematura e utilização dos serviços de saúde (44, 57). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que a depressão será a segunda principal causa de incapacidade e morte no 

mundo até o ano de 2020, perdendo somente para as doenças cardiovasculares (58). 
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Além da depressão, outras desordens de humor também podem ocorrer nesta 

população, entre elas, a ansiedade (59). Os distúrbios de ansiedade vêm associados a 

transtornos depressivos (60) e são os tipos mais comuns de transtorno mental (61). A 

ansiedade geralmente está associada com o medo, o nervosismo, a apreensão e o pânico (62), 

e, paralelamente, existe uma relação entre ansiedade e sintomas de insônia, tensão, angústia, 

irritabilidade e dificuldade de concentração, além de alguns sintomas físicos, tais como, 

taquicardia, tontura, cefaleia, dores musculares, formigamento e suor (63). Para a população 

Norte Americana, especificamente os Estados Unidos, estima-se que a ansiedade gera uma 

redução da produtividade do trabalho, o que leva a um gasto indireto de cerca de 63 bilhões 

de dólares (64). 

O tratamento farmacológico para depressão (65) e ansiedade (66) apresenta efeitos 

colaterais e baixa adesão ao uso dos medicamentos (88). Por outro lado, existe forte evidência 

que a prática de exercícios está associada com melhoras significativas no bem-estar 

psicológico dos praticantes. O exercício aeróbio está associado com uma diminuição do risco 

para a depressão e/ou ansiedade (67), e podem proporcionar o aumento da autoestima nos 

indivíduos que sofrem de tais sintomas (68). 

 

3.2.2 Envelhecimento e Exercício Físico 

 

De acordo com a literatura, a atividade física pode ser definida como qualquer 

movimento corporal que resulte em um gasto energético acima dos valores de repouso, 

enquanto o exercício físico é um subgrupo da atividade física, que tem como característica, o 

planejamento, a estruturação e a sequência (repetição), tendo como principal propósito a 

manutenção ou a otimização do condicionamento físico (69, 70).  

Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) (37, 67), a 

recomendação é “não permanecer em um estado de inatividade”. Esta é uma interessante 

estratégia para minimizar os efeitos deletérios associados ao envelhecimento. Segundo a OMS 

cerca de 3,2 milhões de mortes por ano são atribuídas à inatividade física (71), sendo 

considerada um dos fatores de risco mais associados com o surgimento de doenças crônicas 

não transmissíveis (72).  

Os estudos fornecem evidências de uma forte associação entre o aumento nos níveis 

de atividade física e a participação em programas de exercício físico com a melhoria da saúde 

em idosos (73). Dessa maneira, a atividade física regular é capaz de reduzir o risco de doenças 
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cardiovasculares, acidente vascular encefálico, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, 

osteoporose, obesidade, ansiedade e depressão (74). Além disso, existem evidências de que a 

prática regular de atividade física reduz o risco de quedas, diminui as lesões causadas por 

quedas, e evita ou atenua as limitações funcionais decorrentes do envelhecimento (75-77).  

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). Adicionalmente, os indivíduos também podem se beneficiar psicologicamente, 

atenuando os sintomas de depressão e ansiedade (7). 

O ACSM recomenda que idosos realizem atividades físicas de intensidade leve a 

moderada por 30 minutos diários ou 150 minutos semanais (67). Apesar de todos os 

benefícios do exercício físico, o número de pessoas fisicamente inativas ainda é elevado em 

todo o mundo (78) e menos de 5% dos idosos conseguem cumprir as recomendações diárias 

da prática de exercícios (57).  

 

3.3 Vídeo Game Ativo 

 

A princípio, o video game convencional foi desenvolvido como um meio de 

entretenimento (79), no entanto, foi considerado uma atividade sedentária, diversas vezes 

associado a prejuízos a saúde, devido ao estado de inatividade durante os jogos (80, 81). Em 

contrapartida, pode-se observar na última década, o desenvolvimento de sistemas de jogos 

eletrônicos que podem promover a interação entre o indivíduo e o jogo por meio de 

movimentos e feedback audiovisual (82), conhecidos como video games ativos (VGA) ou 

exergames (83).  

A interação dos jogadores com o jogo ocorre por uma ampla variedade de sistemas de 

sensores (a depender do tipo de VGA), como por exemplo, acelerômetros, giroscópios, 

sensores e/ou câmeras infravermelho e/ou RGB e sensores de pressão (84), que captam a 

movimentação corporal e fazem um mapeamento do ambiente virtual (85). Existem vários 

sistemas de VGA, como por exemplo, Nintendo Wii
 
(Nintendo; Redmond, Washington), Sony 

Playstation
 
Eye & Move, Dance Dance Revolution (Konami Digital Entertainment; El 

Segundo, California) e o Xbox
 
Kinect (Microsoft; Redmond, Washington) (16). 
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O Nintendo Wii, lançado em 2006, apresenta a tecnologia de captação de movimento 

através de acelerômetro, giroscópio e barosensor (17). É necessário acessórios do próprio 

VGA para a captação do movimento, como por exemplo, Wii Remote, Nunchuk e Wii Balance 

Board (16). Essas tecnologias mantêm a limitação de que o usuário precisa estar em contato 

direto com um controlador (17). 

O Playstation Eye Toy é um modelo de VGA lançado pela Sony, que utiliza um 

sistema de câmera capaz de reconhecer gestos, possibilita o usuário utilizar os seus próprios 

movimentos para jogar. No entanto, uma desvantagem deste sistema é não fornecer a precisão 

necessária para jogar jogos mais rápidos ou fazer medições de alta resolução (84). 

Posteriormente, outro VGA lançado pela Sony, Playstation Move, tem utilizado a tecnologia 

de acelerômetro e giroscópio conjuntamente com a câmera do Playstation Eye Toy para 

detectar movimentos (16, 17).  

Outro VGA que se tornou popular, desenvolvido pela Konami Digital Entertainment 

Inc., foi o Dance Dance Revolution (DDR), o qual é um acessório para ser utilizado no 

console Playstation (17). O DDR é jogado em um tapete de dança com marcações em forma 

de seta, onde o jogar se posiciona, o usuário move seus pés de modo a acertar as setas do 

tapete. O padrão de movimento é definido pela batida geral da música, através de um conjunto 

de setas que aparecem na tela do televisor (16). 

O mais recente e moderno VGA é o Xbox Kinect, o qual teve sua primeira versão 

lançada em 2010 pela Microsoft. O Kinect utiliza tecnologia de câmera capaz de reconhecer 

cor e distância entre fundo e superfície, que em conjunto com um software é capaz de criar 

imagens 3D do ambiente, o que não é possível ser feito em outros VGAs (17, 84). Isso 

possibilita um jogo livre, em que o usuário controla absolutamente tudo por meio do 

movimento, sem a necessidade do uso de controles ou acessórios (17). O Xbox Kinect tem 

jogos divertidos (19) que focam em treino de força, equilíbrio e treinamento cardiovascular, 

como por exemplo, o jogo Yourshape
®

 Fitness Evolved (17). 

Juntamente com a função de entretenimento, o VGA pode também ser aplicado para 

estimular os adultos e idosos, que não têm motivação, a se envolverem em uma atividade 

física (7). O VGA apresenta vantagens quando comparado aos exercícios convencionais, 

tendo em vista que pode motivar as pessoas a praticarem atividades motoras e cognitivas ao 

mesmo tempo. O foco de atenção não é o próprio movimento, mas sim o resultado que os 

movimentos têm sobre o jogo ou atividade proposta (84), o que pode tornar a atividade física 

mais atraente (86). 
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Os VGAs têm sido amplamente estudados como forma de reabilitação e aumento do 

nível de atividade física em diversas condições, como, por exemplo, em indivíduos com 

esquizofrenia (87), parkinson (88), osteoartrite (89), paralisia supranuclear progressiva (90), 

acidente vascular encefálico (91), fibrose cística (92) e esclerose múltipla (93). Além disso, 

algumas intervenções têm mostrado que o VGA pode promover melhoras no equilíbrio, na 

velocidade da marcha, no controle postural e na diminuição do risco de queda  (94-96), até 

mesmo em indivíduos com doença de Parkinson (97). 

De forma geral, os VGAs têm se mostrado promissores em promover maior 

socialização e melhora de alguns aspectos da qualidade de vida geral, principalmente, 

relacionado à saúde física e psicológica (98). O treinamento com o VGA em idosos pode 

promover melhora sobre a função cognitiva, no que se refere à memória de curto prazo, 

orientação, atenção, compreensão, repetição, nomeação, memória e julgamento (7).  

Estudos com Xbox Kinect e Nintendo Wii tem destacado melhora sobre sintomas de 

depressão, qualidade de vida e maior socialização (57, 89). O estudo piloto de Rosenberg et 

al. (57) em uma população de idosos, mostrou que uma intervenção de 12 semanas, 35 

minutos por sessão e 3 sessões por semana, utilizando o Nintendo Wii é capaz de promover 

melhora nos sintomas de depressão. Li et al. (99) também realizou uma intervenção com o 

Nintendo Wii, com a mesma população e com duração de seis semanas, 1 hora por sessão e 1 

sessão por semana e, similarmente, observou redução nos sintomas de depressão  e 

melhoradas emoções positivas. Outro estudo realizado em mulheres idosas com osteoartrite, o 

qual utilizou Xbox Kinect como intervenção durante quatro semanas, 30 minutos por sessão e 

3 sessões por semana, mostraram melhoras significativas sobre sintomas de depressão e na 

qualidade de vida (89).  

Uma meta-análise apontou que os VGAs promovem aumento da frequência cardíaca, 

do consumo de oxigênio e do gasto energético, bem como proporciona atividades com 

intensidade que variam de leve a moderada (100). No entanto, para algumas condições como, 

por exemplo, a fibrose cística, a intensidade das atividades dos VGAs é considerada de alta 

intensidade (92). Importa salientar que alguns estudos tem mostrado que o Xbox Kinect pode 

promover maior gasto energético que o Nintendo Wii, assim como atividades realizadas em 

dupla pode promover maior gasto energético do que aquelas realizadas sozinhas (101).  

É interessante ressaltar que os VGAs podem ser considerados como uma atividade 

divertida para crianças (102), adolescentes, adultos jovens e idosos (14), além de serem 

capazes promover socialização entre os usuários (103). Esses fatores parecem ser essenciais 
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para uma boa taxa de adesão à atividade (22, 104), que por sua vez é fundamental para 

garantir os efeitos fisiológicos do exercício. 

   

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Recrutamento e Seleção dos Voluntários  

Para o desenvolvimento da dissertação, elencou-se como modelo de estudo, uma 

população de idosos provenientes das Unidades Básicas de Saúde e Centros de convivência 

do município de Jataí - Goiás. 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). 

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: Idade > 60 anos, capacidade 

física/funcional preservada (não apresentar limitação física) e não praticar atividade física 

regularmente. Os critérios de não inclusão foram: Não conseguir realizar as atividades no 

Xbox Kinect e/ou os testes físicos/funcionais, dificuldade em responder os questionários e 

fazer uso de psicotrópicos.  

Os participantes passaram por uma avaliação médica, seguindo as recomendações do 

ACSM (105). Os voluntários selecionados foram divididos em grupo controle e grupo 

experimental de maneira aleatória. A seleção da amostra está representada na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma da seleção da amostra. 

  

Voluntários Recrutados: 

n=75 

Inelegíveis: 

n = 37 

8: Não aptos clinicamente  

11: Não aceitaram participar da pesquisa 

4: Praticante regular de atividade física 

14:Dificuldade em responder os 

questionários 

Avaliação Médica 

(clínica) 

Participantes randomizados 

n=38 

Grupo Experimental 

19 

Grupo Controle 

19 

Desistências 

5 
Desistências 

4 

Pós Reavaliação 

14 
Pós Reavaliação 

15 
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4.2 Avaliações 

 

4.2.1 Avaliações Antropométricas  

 

As medidas de estatura e massa corporal foram obtidas, respectivamente, por meio de 

um estadiômetro e de uma balança digital (Welmy®). O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

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

 

4.2.2 Avaliação da Capacidade Funcional 

 

A avaliação da capacidade funcional foi estruturada para avaliar força, flexibilidade, 

aptidão aeróbia, agilidade e equilíbrio dinâmico, seguindo as instruções da bateria de teste de 

Rikli e Jones (106). Para o presente estudo foram selecionados os seguintes testes: a) Sentar e 

alcançar os pés, b) Flexão de braço, c) Levantar e sentar na cadeira, d) Levantar, caminhar e 

sentar, e) Caminhada de 6 minutos (TC6). Todos os testes foram realizados conforme o 

protocolo, exceto os testes TC6 e flexão de braço que foram adaptados, sendo que o primeiro 

foi realizado em uma pista de 20 metros de comprimento e o segundo com halteres de 2,5kg 

(para mulheres) e 3,5kg (para homens). 

 

4.2.3 Intensidade do Exercício Físico 

 

Para classificar a intensidade da sessão de exercício físico, foi utilizada a escala 

subjetiva de percepção de esforço (Escala de Borg) (Anexo I), a qual é composta por 15 

pontos (6-20) que permite classificar a intensidade do exercício através da avaliação da 

percepção subjetiva de esforço do indivíduo. A atividade pode ser classificada como: 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). O indivíduo indica um valor conforme a percepção geral de esforço físico 

durante a atividade realizada (107, 108). Essa escala foi aplicada no dia da 1ª, 9ª e 18ª sessão 

de exercício. 
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4.2.4 Avaliação do Estado de Humor 

 

A avaliação do estado de humor consistiu na avaliação da ansiedade e depressão. O 

nível de ansiedade foi avaliado pelo Inventário de Ansiedade de IDATE-Traço (Anexo II) 

(109). A ansiedade-traço esta relacionada como geralmente o indivíduo se sente. Este 

questionário é estruturado em vinte afirmações para cada parte, com quatro opções de escolha 

para cada afirmação. O escore varia de 20 a 80 pontos, sendo que, os escores indicam baixo 

(0-30), médio (31-49) ou alto (50 ou mais) nível de ansiedade.  

A Escala Geriátrica de Depressão (EGD-30) (Anexo III) avalia os sintomas 

depressivos. Estruturado em 30 questões sobre sentimento e atitudes da última semana, com 

alternativas de sim e não. O escore varia de 0 a 30 pontos, sendo que, os escores indicam 

ausência de sintomas depressivos (≤ 10), depressão leve (11-20) e depressão grave (≤ 20) 

(110). 

 

4.2.5 Physical  Activity Enjoyment Scale (PACES) 

 

Para avaliar a percepção de diversão dos participantes durante a atividade, foi utilizada 

uma escala modificada de PACES (Physical Activity Enjoyment Scale) (Anexo IV). Essa 

ferramenta é composta por 5 itens, sendo que cada um apresenta pontuação de 1 a 7 em forma 

de escala do tipo Likert. A soma desses itens gera um escore que varia de 5 a 35 pontos, 

quanto maior a pontuação obtida na soma dos itens, maior o grau de diversão do indivíduo 

(14). A pontuação final da escala foi transformada em porcentagem, levando em consideração 

que 35 pontos equivalem a 100%. 
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4.3 Descrição das Intervenções do Estudo 

 

4.3.1 Grupo Controle 

 

O GC não foi submetido a nenhuma intervenção, sendo realizada apenas avaliações 

basais e reavaliação após seis semanas. Posteriormente a reavaliação, foi oferecida a estes 

voluntários a oportunidade de realizar a intervenção com o Xbox Kinect. Os participantes no 

GC foram orientados a não modificar o seu estilo de vida ao longo do estudo. 

 

4.3.2 Grupo Experimental 

 

  As sessões de atividades no Xbox Kinect foram realizadas três vezes na semana por um 

período de seis semanas. Cada sessão foi composta por dois integrantes que realizaram a 

atividade de forma individual, sendo disponibilizados dois video games. Os jogos foram 

projetados em televisores de 55 polegadas. Como escolha de atividade, foi utilizado o jogo 

"Your Shape Fitness evolved" - Ubisoft 2012.   

O Your Shape Fitness evolved apresenta uma ampla diversidade de atividades físicas. 

As atividades do jogo são divididas em determinadas categorias, sendo que as escolhidas 

foram: Classes e Activities. Destas, as seguintes foram selecionadas: 1) Pump it: consiste em 

encher bolas até que elas estourem; 2) Wall breacker: assemelha ao boxe e objetiva-se em 

quebrar blocos; 3) Kick it: corresponde a uma atividade de futebol; 4) Hurricane: movimenta 

os braços com o objetivo de levantar as bolas do chão e não as deixar caírem; e 5) Stack ’em 

up: uma atividade de equilíbrio em que o jogador “segura” uma tábua em suas mãos para 

equilibrar blocos que caem sobre ela. Para a maioria das atividades o Your Shape Fitness 

evolved apresenta três níveis de dificuldade, fácil, médio e difícil. Para o nosso estudo o nível 

selecionado foi o fácil.  

Dos jogos selecionados para a intervenção, cada um foi realizado por um determinado 

período de tempo, de modo que em média 50 minutos da sessão foram reservados para 

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

sessão de intervenção foi constituída dos seguintes jogos: Wall breacker (4 min.), Kick it (4 

min.), Pump it (2 min.), Wall breacker (4 min.), Kick it (4 min.), Wall breacker (4 min.), 

Hurricane (2 min.), Kick it (4 min.), Wall breacker (4 min.), Stack ’em up (4 min.), Pump it (2 

min.), Wall breacker (4 min.), Kick it (4 min.) e Wall breacker (4 min.). A intensidade da 
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sessão foi classificada pela Escala de Borg, a qual foi aplicada na 1ª, 9ª e 18ª sessão de 

exercício.  

Durante todo o período de intervenção foi recomendado aos participantes que usassem 

sapatos e roupas adequadas para a realização da sessão de jogos. 

 

4.4 Delineamento do Estudo 

 

Após a seleção dos voluntários, ambos os grupos passaram por uma avaliação basal 

que consistiu em três etapas: 1) avaliação médica; 2) avaliação funcional; (3) avaliação do 

estado de humor. 

Posterior a avaliação basal, o GE iniciou a intervenção com as atividades no Xbox 

Kinect durante seis semanas consecutivas, com duração de 60 minutos por sessão, 3 sessões 

por semana. Depois do período de seis semanas de intervenção, as mesmas avaliações iniciais 

foram realizadas novamente para ambos os grupos. Cada sessão de treinamento foi 

supervisionada por um membro da pesquisa.  

O delineamento da fase de avaliação e intervenção do estudo encontra-se representado 

na Figura 2. 

 

4.5 Análises Estatísticas 

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

Os testes estatísticos foram adotados de acordo com a distribuição dos dados obtidos. Para 

calcular a amplitude das diferenças intra-grupo foi realizado o cálculo dos deltas (pós – pré: 

Δ). Para avaliar a diferença entre os grupos foi utilizado o Teste t de Student para amostras 

independentes. O tamanho do efeito foi calculado pelo teste Cohen’s (d) effect size. 

Considera-se pequeno, o tamanho de efeito de 0,20 e 0,39; médio entre 0,40 e 0,79; e grande 

maior que 0,80 (111). Os dados estão expressos como média ± desvio padrão (DP) e o nível 

de significância adotado foi o valor de p < 0,05. 
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Figura 2: Resumo das etapas do delineamento do estudo.  

 

 

5 RESULTADOS 

Dos 75 indivíduos recrutados, 37 foram excluídos por não se encaixarem nos critérios 

de inclusão. Apenas 38 indivíduos foram selecionados, sendo que após as avaliações iniciais 9 

desistiram ou não puderam continuar, restando 29 (6 homens e 23 mulheres)  voluntários que 

terminaram todas as fases do estudo. 

Levando em consideração a frequência de participação da intervenção, os 15 

participantes do GE apresentaram uma boa adesão às atividades propostas no Xbox Kinect, 

91,8 ± 7,8%.  

 

 

-TCLE 

-Avaliação Médica 

-Antropometria 

    Avaliação Pré-Intervenção: 

-Estado de Humor 

-Capacidade Funcional 

 

Intervenção Xbox Kinect (6 semanas): 

-Escala de Percepção de Esforço (Borg) 

-Escala de Diversão (PACES) 
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    Avaliação Pré-Intervenção: 
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5.1 Características Físicas da Amostra 

 

As características antropométricas dos participantes estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Características físicas da amostra. 

Variáveis Físicas 
Grupo Controle 

(n = 14) 

Grupo Experimental 

(n = 15) 

Idade (anos) 68,0 ± 6,1 67,2 ± 4,4 

Sexo (masculino/feminino) 4/10 2/13 

Estatura (m) 1,59 ± 0,07 1,54 ± 0,06 

Massa Corporal (Kg) 70,0 ± 14,7 65,1 ± 11,6 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 27,4 ± 5,1 27,1 ± 4,0 

 

5.2  Escalas Adaptada de PACES e Percepção Subjetiva de Esforço  

 

A média da percepção de diversão dos participantes do GE relatada ao final da 1ª, 9ª e 

18ª sessão de exercício foram respectivamente de 91,4% ± 10,0%, 95,2 ± 6,4 e 91,6 7,8%. As 

médias encontradas para a percepção de esforço avaliada pela Escala de Borg para 1ª, 9ª e 18ª 

sessão de exercício foram respectivamente de 13,1 ± 0,6; 12,9 ± 2,6 e 13,4 ± 1,3. A média 

geral das avaliações foi de 13,1 ± 0,2, indicando uma intensidade moderada. 

 

5.3 Capacidade Funcional 

 

O GE quando comparado ao GC, apresentou melhoras significativas na força de 

membros inferiores, aptidão aeróbia, agilidade e equilíbrio dinâmico (Tabela 2). 

 

5.4 Estado de Humor 

 

Houve diferença significativa para os níveis de ansiedade e sintomas de depressão 

avaliados respectivamente pelo IDATE-Traço e EGD-30 (Tabela 3). 
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Tabela 2- Dados referentes aos testes de capacidade funcional na pré e pós-intervenção. 

 Grupo Controle (n = 14) Grupo Experimental (n=15) 

Variáveis 

CF 
Pré-Intervenção Pós- Intervenção Δ Pré-Intervenção Pós-Intervenção Δ 

Effect Size 

(d) 

LS 8,3 ±2,4 8,0 ± 1,5 -0,28 ± 2,39 8,8 ± 2,7 10,7 ± 2,7 1,93 ± 2,18* 1,18 

FA 9,0 ± 2,4 8,6 ± 2,4 -0,35 ± 3,15 8,0 ± 2,8 10 ± 3 1,93 ± 3,45 0,49 

SA (D) -16,4 ± 8,2 -16,0 ± 6,7 0,35 ± 6,99 -10,6 ± 8,1 -7,5 ± 8,1 3,08 ± 7,38 1,14 

LCS 7,9 ± 2,0 8,2 ± 1,9 0,23 ± 1,21 8,2 ± 2,3 7,2 ± 1,4 -0,95 ± 1,59* -0,56 

TC6 (m) 450,3 ± 55,3 431 ± 68,7 -19,32 ±44,28 439,5 ± 61,5 468,4 ± 80,5 28,98 ± 37,73* 0,49 

Notas: CF: Capacidade Funcional; LS: Levantar e sentar; FA: Flexão de Antebraço; SA: Sentar e Alcançar; LCS: Levantar, Caminhar e Sentar; TC6: 

Teste de Caminhada de 6 minutos. *Diferença entre grupos. p ≤ 0,05. 

 

 

 

Tabela 3-Dados referentes ao estado de humor na pré e pós-intervenção. 

 Grupo Controle (n = 14) Grupo Experimental (n=15) 

Variáveis Pré-Intervenção Pós-Intervenção Δ Pré-Intervenção Pós-Intervenção Δ 
Effect Size 

(d) 

IDATE-Traço 40,0 ± 7,9 37,8 ± 7,0 -2,21 ± 5,89 43,5 ± 9,7 34,2 ± 5,9 -9,26 ± 7,64* -0,55 

EGD-30 8,9 ± 4,8 7,5 ± 4,5 -1,42 ± 2,68 10,7 ± 6,3 5,8 ± 3,9 -4,93 ± 4,81* -0,40 

Notas: * Diferença entre grupos. p ≤ 0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A proposta do presente estudo foi verificar se a prática regular de exercícios realizados 

no Xbox Kinect seria capaz de promover melhoras no humor e na capacidade funcional de 

idosos. Nossos resultados mostraram que a atividade realizada no Xbox Kinect promoveu 

melhoras significativas sobre o nível de ansiedade e depressão, assim como de alguns 

parâmetros da capacidade funcional. No que se refere ao humor, corroborando com os 

resultados do presente estudo, Rosenberg et al. (57) avaliaram o efeito de uma intervenção de 

12 semanas, com o Nintendo Wii (35 minutos por sessão, 3 vezes por semana) sobre o estado 

de humor de idosos com depressão e observaram redução significante no nível de depressão. 

Outro estudo semelhante avaliou o efeito de atividades no Nintendo Wii em idosos com 

depressão, e também observou melhora dos sintomas de depressão após 6 semanas de 

intervenção (99). Em relação à ansiedade, há poucas informações sobre esta variável nos 

estudos com VGA. Nesse sentido, o estudo de Rosenberg et al. (57), não encontrou diferenças 

significativas sobre os sintomas de ansiedade em idosos. 

Possíveis mecanismos psicológicos e neurobiológicos podem explicar essas melhoras 

no humor. Do ponto de vista psicológico, o "efeito de distração" (112) poderia explicar a 

redução dos sintomas de ansiedade encontrados neste estudo, o qual ocorre por meio de 

distração dos possíveis fatores estressores e de um descanso das atividades rotineiras do dia a 

dia. Outra perspectiva envolve os mecanismos neurobiológicos, em que a prática regular de 

exercícios físicos pode modular a síntese de neurotransmissores do cérebro, como por 

exemplo, a serotonina, a dopamina e as endorfinas (99). Estudos mostram que os baixos 

níveis de serotonina intracerebral estão associados com humor deprimido, tanto em situações 

pré-clínicas, como clínicas (113). Por outro lado, outros estudos destacam que altos níveis de 

serotonina estão relacionados com humor positivo (114). A serotonina é incapaz de atravessar 

a barreira hemato-encefálica, logo, sua síntese intracerebral é mediada pelo aminoácido 

precursor, o triptofano (115). Durante a prática de exercícios, a biodisponibilidade de 

triptofano livre aumenta, consequentemente, a concentração de triptofano livre aumenta e 

atinge a barreira hematoencefálica com vantagem sobre os demais aminoácidos, resultando 

em uma maior biodisponibilidade intracerebral, e, consequentemente, em uma maior 

produção de serotonina (116).  

No presente estudo, foram observadas melhoras significativas na aptidão aeróbia após 

6 semanas de prática de exercício. Em contraste com nossos resultados, Soares et al. (117) 
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não observaram melhoras significativas no TC6 em idosos submetidos à 8 semanas de 

intervenção no Xbox Kinect (sessões de 30 min, 2 vezes por semana). Contudo, Soares et 

al.(117) não cumprem algumas recomendações frequentemente atribuídas a melhora da 

aptidão aeróbia, como, por exemplo, a frequência de treinamento de 3 a 5 vezes na semana e a 

duração do exercício de 20 a 60 min  (dependente da intensidade do exercício) (118). Além 

disso, intensidade do exercício não foi controlada. Segundo Nakamura et al. (119), a 

frequência da atividades tem um impacto importante sobre a resposta da aptidão aeróbia. 

Possivelmente, uma maior frequência semanal contribua para a melhora da aptidão aeróbica 

de idosos que utilizam o Xbox Kinect para a prática de exercícios. 

No presente estudo destacaram-se melhoras significativas na força de membro inferior 

e no equilíbrio dinâmico. Corroborando com esses achados, Maillot & Perrot (104) 

submeteram idosos a 12 semanas de intervenção com Nitendo Wii (60 min por sessão, 2 vezes 

por semana) e encontraram melhoras significativas sobre a força de membro inferior. Outros 

estudos com idosos que também utilizaram o Nintendo Wii (120, 121) e o Xbox Kinect (122) 

verificaram resultados semelhantes, com melhora da força de membro inferior e equilíbrio 

dinâmico. Esses achados são importantes, uma vez que a fraqueza muscular dos membros 

inferiores e o equilíbrio dinâmico são fatores de risco relacionados com quedas em idosos 

(123). A melhora no equilíbrio dinâmico pode ser atribuída à melhora da força muscular de 

membro inferior (124), e pelo fato do Kinect permitir que o participante se movimente em 

torno do espaço, o que torna as tarefas mais dinâmicas (122). Além disso, programas de 

exercícios que promovem o feedback visual estão relacionados com melhoras no equilíbrio 

dinâmico (125). Em sua maioria, as atividades propostas neste estudo requisitaram a agilidade 

do participante, a qual incorporada a um programa de treinamento pode melhorar os reflexos e 

a capacidade de realizar movimentos corporais rápidos, permitindo assim um controle do 

equilíbrio (120).   

O presente estudo utilizou em seu protocolo de atividades no Xbox Kinect, 40% de 

atividades com ênfase em membros inferiores. Considerando que se trata de uma intervenção 

de curto prazo, a melhora sobre a força de membro inferior proporcionada pelas atividades no 

Xbox Kinect, pode ser explicada por possíveis adaptações neurais, como, por exemplo, uma 

maior ativação muscular, um melhor recrutamento das fibras musculares, uma maior 

frequência de disparos das unidades motoras e uma diminuição da co-ativação dos músculos 

antagonista ao movimento (126). Existem algumas evidências de que a adaptação do sistema 

nervoso pode ser o principal mecanismo responsável pelo aumento da força muscular em 

idosos, ao invés da hipertrofia muscular (127).  
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As variáveis de flexibilidade e força de membro superior não sofreram melhoras 

significativas. Apesar de alguns estudos com outros VGAs mostrarem melhoras desses 

parâmetros, a maioria foi realizado com pessoas em processo de reabilitação ou com 

patologias associadas (7). Tudo indica que intervenções de curto prazo com atividades no 

Xbox Kinect, não promovem melhoras desses parâmetros na população idosa com capacidade 

funcional preservada.  

Estudos com a população idosa tem classificado a intensidade da atividade no VGA 

entre leve e moderada (104, 128, 129). Os resultados do presente estudo mostram que a 

intensidade do exercício avaliada pela percepção subjetiva de esforço teve um escore médio 

próximo a 13, o qual pode ser classificado como intensidade moderada (107, 108). Isso indica 

que a atividade proposta no Xbox Kinect pode ser um modo útil de exercício segundo as 

recomendações do ACSM (37), o qual sugere atividades de intensidade moderada para 

combater os efeitos deletérios provenientes do envelhecimento. Resultados semelhantes têm 

sido observados em adultos jovens (130). Por outro lado, em populações com limitações, 

como é o caso de pessoas com fibrose cística, as atividades no Xbox Kinect apresentam 

características de alta intensidade (92). Nesse sentido, tudo indica que as diferentes 

intensidades relatadas nos estudos com Xbox Kinect podem estar relacionadas com a 

especificidade do jogo e com as características das populações estudadas. Além disso, no 

presente estudo a intensidade se manteve moderada no início, meio e fim da intervenção, o 

que sugere um mesmo padrão de intensidade ao longo das semanas de intervenção. 

A dificuldade de adesão pode ser considerada um desafio para iniciar e manter um 

programa de exercícios (57). Parte dessa dificuldade pode estar relacionada com o 

desconforto pós-atividade física, a sudorese, o maior esforço percebido e o fenômeno de dor 

muscular de início tardio. Além disso, pode levar semanas para que consequências positivas 

da atividade física sejam percebidas (13). No presente estudo, os participantes tiveram uma 

boa adesão às atividades propostas. Resultados semelhantes são relatados em outros estudos 

(57, 104). Talvez a adesão às atividades propostas no VGA pode ser explicada pelo alto grau 

de diversão registrado durante as intervenções. A média de diversão no presente estudo foi 

92,7%. De acordo com Jekauc (22), a adesão a um programa de exercícios esta relacionada 

com a diversão durante o exercício. A diversão parece ser um fator que pode influenciar a 

motivação, que por sua vez desenvolve um papel fundamental sobre a adesão a programas de 

exercícios (131). Além disso, o presente estudo evidenciou que atividades no Xbox Kinect se 

mantiveram divertidas e agradáveis ao longo das seis semanas de intervenção e 

provavelmente pode ter contribuído para a boa taxa de adesão. 
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Existem algumas limitações no presente estudo que devem ser consideradas. Uma 

possível limitação foi à ausência de um GC que realizasse atividades semelhantes ao do video 

game clássico (atividade de comportamento sedentário). Entretanto, idosos tem dificuldade de 

utilizar esse tipo de equipamento/jogo, por esse motivo optamos por um grupo controle sem 

atividade. Outra limitação foi o uso de uma área de 20 m para realizar o TC6, que induz um 

número maior de voltas, o que poderia levar a uma subestimação da distância durante o TC6. 

Adicionalmente, outra possível limitação foi a realização do teste de flexão de braço, que no 

presente estudo utilizou pesos de 2,5kg para mulheres e 3,5kg para homens. Isso poderia 

subestimar os valores de flexão para mulheres e superestimar para os homens. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Uma intervenção de seis semanas com exercício realizado no VGA Xbox Kinect pode 

promover melhoraras dos sintomas de ansiedade e depressão, assim como de alguns 

parâmetros da capacidade funcional global, entre eles, a força de membro inferior, a 

capacidade aeróbia e o equilíbrio dinâmico. 

As atividades realizadas no Xbox Kinect podem ser consideradas de intensidade 

moderada tendo como parâmetro a percepção subjetiva de esforço. Além disso, as atividades 

no Xbox Kinect podem proporcionar um alto grau de diversão. 

Embora o presente estudo tenha mostrado uma boa taxa de adesão e grau de diversão, 

torna-se importante verificar em novos estudos se esses comportamentos se reproduzem em 

programas de longo prazo. Além disso, seria interessante um período de acompanhamento 

pós-intervenção para verificar se os VGAs tem potencialidade de mudar comportamento da 

vida diária, o que poderia auxiliar na adoção de uma vida mais ativa. 
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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 disso, você estará contribuindo 

com informações importantes para outras pessoas no futuro. Você será mantido informado sobre 

os resultados do estudo. 
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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. 
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ANEXO I – 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 II – IDATE-Traço 
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Anexo III – EGD-30 

ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO 

NOME:______________________________________________________________________________ 

DATA: 
 

1. Você está satisfeito com a sua vida?...................................................... SIM  NÃO 

2. Abandonou muito de seus deveres e atividades?.................................... SIM NÃO 

3. Sente que a sua vida está vazia?............................................................. SIM NÃO 

4. Sente-se frequentemente aborrecido? ..................................................... SIM NÃO 

5. Você tem muita fé no futuro? ................................................................... SIM NÃO 

6. Têm pensamentos negativos? ................................................................. SIM NÃO 

7. Na maioria do tempo está de bom humor? .............................................. SIM NÃO 

8. Tem medo que algo de mal vá lhe acontecer? ........................................ SIM NÃO 

9. Sente-se feliz na maioria do tempo? ........................................................ SIM NÃO 

10. Sente-se freqüentemente desamparado, adoentado?.............................. SIM NÃO 

11. Sente-se freqüentemente intranqüilo?...................................................... SIM NÃO 

12. Prefere ficar em casa em vez de sair? ..................................................... SIM NÃO 

13. Preocupa-se muito com o futuro? ............................................................ SIM NÃO 

14. Acha que tem mais problemas de memória que os outros? .................... SIM NÃO 

15. Acha bom estar vivo? ............................................................................... SIM NÃO 

16. Fica freqüentemente triste? ...................................................................... SIM NÃO 

17. Sente-se inútil? ......................................................................................... SIM NÃO 

18. Preocupa-se muito com o passado? ........................................................ SIM NÃO 

19. Acha a vida muito interessante? .............................................................. SIM NÃO 

20. Para você é difícil iniciar novos projetos? ................................................ SIM NÃO 

21. Sente-se cheio de energia? ..................................................................... SIM NÃO 

22. Sente-se sem esperança? ....................................................................... SIM NÃO 

23. Acha que os outros têm mais sorte que você? ........................................ SIM NÃO 

24. Preocupa-se com as coisas sem importância? ........................................ SIM NÃO 

25. Sente freqüentemente vontade de chorar? .............................................. SIM NÃO 

26. É difícil para você concentrar-se? ............................................................ SIM NÃO 

27. Sente-se bem ao despertar? .................................................................... SIM NÃO 

28. Prefere evitar as reuniões sociais? .......................................................... SIM NÃO 

29. É fácil para você tomar decisões? ........................................................... SIM NÃO 

30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente? .............................. SIM NÃO 
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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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