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RESUMO
Com a intervenção do vídeo-game espera-se que haja melhora da força muscular dos idosos visto que, de acordo com
os dados do IBGE essa população no Brasil aumentará aproximadamente 20% entre os anos 2010 à 2050. Isso se dá
pelo aumento da expectativa de vida, porém com o passar dos anos os idosos vão apresentando alterações  celulares,
moleculares,  funcionais  e  consequentemente  diminui  a  sua  capacidade  funcional.  Segundo  OMS,  para  ter  um
envelhecimento saudável necessita de estilo de vida ativo, com práticas de exercícios e alimentação balanceada. Devido
as alterações neuromusculares, a força muscular é fator que tem um importante decréscimo principalmente das fibras
musculares do tipo II e diminuição da sua área transversa. Visto que nos dias atuais há um grande número de adeptos
idosos com  tecnologia, o projeto será realizado com a amostra de 20 idosos mais de 60 anos e sedentários iniciando
com  uma  avaliação  através  do  isocinético  e  posteriormente  os  Nintendo  WI’s  serão  instalados  nas  casas  dessa
população por 2 meses para que realizem exercícios físicos diariamente. Após terminar o prazo terá uma reavaliação
para analisar se houve um aumento de força muscular. Os dados serão verificados pelo programa Statistical Analysis
Software (version 9.0) com a base de dados construída pelo programa Microsoft Office Excel. Sendo assim, o projeto
tem em vista realizar uma aproximação do idoso com a tecnologia, estimular a prática de exercícios físicos afim de uma
melhora na qualidade funcional, força muscular, coordenação e equilíbrio, logo uma melhora na qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Nintendo Wii; Envelhecimento; bem-estar.

1 INTRODUÇÃO

O uso de vídeo-game como forma de tratamento em idosos de 60 anos e sedentários tem em
vista a melhora da força muscular, logo uma qualidade de vida melhor para essa população. 

O processo do envelhecimento é uma fase na vida em que todos os seres humanos irão
passar independentes dos fatores externos e/ou internos. Segundo as informações passadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) houve um grande aumento da população com mais de 60
anos e  a  tendência  deste  fenômeno é  crescer.  De acordo com os dados da OMS de 2002,  a
expectativa  no  ano  de  2025  será  mais  de  800  milhões  de  idosos  a  nível  mundial  (FECHINE;
TROMPIERI, 2012) 

Conforme o relatório mundial  de envelhecimento e saúde da OMS de 2015, o sistema de
envelhecimento biológico gera vários danos celulares e moleculares. Com o passar do tempo, as
mesmas vão apresentando perdas funcionais gerando riscos à saúde e diminuição da capacidade
funcional do idoso. Ainda, no processo de envelhecimento está presente a condição e a posição
social debilitada, as emoções não balanceadas, prática de atividade física reduzida e estilo de vida
desequilibrado.

De acordo com Marciel (2010), a fim de se ter um envelhecimento saudável, isto é, prevenção
de doenças e redução de fatores de risco, a OMS pontua que é necessário desenvolver e realizar a
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manutenção da capacidade funcional através de promoções de saúde como melhora do estilo de
vida, prática de atividades e exercícios físicos e uma alimentação adequada.

Dessa maneira, vale destacar que a  prática regular de exercícios físicos é altamente eficaz
para atrasar o processo de percas fisiológicas causadas pelo envelhecimento, melhora da aptidão
física, benefícios para a área psicofisiológicas e até aumento da autoimagem e auto-estima. Ainda, a
OMS consta que exercícios físicos no cotidiano do indivíduo diminui o risco de mortes, doenças
vasculares, AVE, câncer de cólon e mama, diabetes tipo II, reduz hipertensão arterial, diminui o risco
de obesidade, atua como prevenção ou diminuição da osteoporose, melhora o quadro de ansiedade
e  depressão,  assim  promovendo  o  bem-estar  ao  idoso.  (FIDELIS;  PATRIZZI;  WALSH,  2013)
(TARTARUGA et al., 2014)

Assim sendo, a força muscular é o fator com mais perda no processo do envelhecimento,
sendo que este tem um decréscimo devido as alterações fisiológicas no sistema neuromuscular.
Consequentemente, resulta em densidade de minerais ósseos reduzidos gerando atrofia muscular
principalmente as fibras musculares do tipo II e diminuição da sua área transversa (conhecida como
sarcopenia). Isso ocorre de maneira igualada em ambos os sexos.

A sarcopenia ocasiona o aumento do número de quedas e fraturas, em especial a fratura no
colo do fêmur, na qual pode acarretar até a morte devido a uma embolia gordurosa, dificuldades em
realizar as atividades independentes como caminhar e incapacidade funcional afetando assim, o
bem-estar  do  idoso  (DAVINI;  NUNES,  2003;  LACOURT;  MARIM,  2006;  SILVIA;  FREITAS;
MONTEIRO; BORGES, 2010; NETO; et al., 2012). 

Em  sua  obra  Rosa  (2012),  é  mencionado  que  cada  grupo  muscular  apresenta  um
desempenho diferente devido à perda de massa muscular e o desuso no decorrer da vida. Essa
perda de massa muscular é muito evidente nos membros inferiores influenciando no dia-a-dia dos
idosos. Com isso, a probabilidade de risco de quedas aumenta. 

Em vista disso, nos dias atuais a tecnologia tem avançado surpreendentemente rápido e que
hoje  ela  não  é  apenas  vista  como  forma  de  sedentarismo  e  má  qualidade  de  vida,  Hayes  e
Silberman (2007) relatou que os jogos eletrônicos atraem as pessoas a participarem de esportes e
atividades físicas. Por conseguinte, a terceira idade mesmo que em menor número e com maiores
dificuldades de se adaptar também fazem parte do grupo de adeptos as novas tecnologias. Logo, o
uso de vídeo games interativos melhora a qualidade de vida dos idosos, equilíbrio, coordenação, o
tônus e força muscular, auxilia a parte psíquica, aumenta a autoestima, dá para eles a sensação de
eficiência e entre outros fatores positivos (SOARES; et al, 2014; FINCO; FRAGA, 2012. Com isso
esperasse que se tenha uma melhora na qualidade de vida e um ganho de força muscular. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é um ensaio controlado e aleatório, caracterizado por programa de intervenção com
exercícios físicos com Nintendo WI.  O Local  de desenvolvimento da pesquisa será em unidade
básica de saúde na cidade de Maringá – PR.

A amostra será de 20 idosos cadastrados no programa Melhor em Casa tendo como critérios
de inclusão ambos os sexos, faixa etária de 60 a 70 anos e não praticantes de atividades físicas e
como  critérios  de  exclusão  doenças  mentais  ou  degenerativas  do  sistema  nervoso  central,
vestibulopatias e os que não concordarem em realizar a pesquisa ou desistência durante a pesquisa
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A pesquisa receberá a aprovação do CEP e após a seleção da amostra, os idosos que forem
convidados a participar  da pesquisa assinarão um TCLE e após será aplicado um questionário
semiestruturado e os idosos serão submetidos ao levantamento do perfil sociodemográfico contendo
perguntas de identificação e hábitos sobre prática de exercícios físicos assim como do histórico de
saúde  esse  questionário  tem  como  objetivo  caracterizar  essa  população  e  fazer  a  seleção  da
amostra.

Serão  submetidos  ao  Mini-Exame  do  Estado  Menta(MEEM)  e  os  idosos  que  pontuaram
abaixo da nota de corte para seu nível de escolaridade serão excluídos, medida necessária para
maior confiabilidade das respostas.

O  (MEEM)  consiste  num  questionário  de  30  itens  e  avalia  sete  categorias  de  funções
cognitivas.  Sua pontuação total  pode atingir  30  pontos,  assim distribuídos:  orientação temporal,
orientação  espacial,  memória  imediata,  atenção  e  cálculo,  evocação  atrasada  de  palavras,
linguagem e praxia construtiva.  As notas de corte utilizadas para exclusão pelo MEEM e nesta
pesquisa, o MEEM será utilizado como critério de exclusão, proporcionando maior confiabilidade nas
respostas dadas aos questionários (BRUCKI et al, 2003).

Após compor a amostra serão submetidos a uma avalição isocinética com um protocolo no
dinamômetro isocinético (Biodex System 4, Biodex Medical Systems (USA) para a mensuração dos
parâmetros neuromusculares e déficits bilaterais da musculatura extensora e flexora dos joelhos, em
diferentes velocidades de execução. Serão posicionados sentados na cadeira do dinamômetro de
acordo com as especificações do fabricante para a realização da avaliação.

Cada idoso do grupo receberá a visita em seu domicilio para o treinamento após o vídeo
game ficará por dois mês e após esse período uma reavaliação com os mesmos instrumentos será
aplicada.

Durante o tempo de intervenção o idoso será incentivado a preencher uma agenda onde
constará  os  dias  que  ele  realizou  e  o  tempo  de  uso  assim  como  as  principais  dificuldades
encontradas por esse usuário.

A análise dos dados serão descritos por meio de tabelas de frequências simples e cruzadas,
média, desvio-padrão (DP) e coeficiente de variação (CV). A diferença entre as medidas pré e pós-
programa de intervenção, para as variáveis força muscular, equilibrio e sentido de vida será testada
por meio do teste para amostras pareadas de Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test).  A decisão de
se rejeitar a H0 ou não será tomada, considerando-se um nível de confiança de 95% (α = 0,05), ou
seja, p-valor menor que 0,05. Os dados serão analisados no Programa Statistical Analysis Software
(SAS, version 9.0), a partir de uma base de dados construída por meio do aplicativo Excel.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

No término deste  projeto  os resultados esperados são os  ganhos consideráveis de força
muscular em idosos acima de 60 anos e sedentários através da intervenção do Nintendo Wii.
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