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Introdução
O uso de jogos eletrônicos imersivos tem se tornado cada vez mais comum como ferramenta fisioterapêutica
para reabilitação do equilíbrio, mostrando ser eficaz para diminuição do risco e incidência de quedas em idosos.
Entretanto, os sistemas comumente utilizados não são planejados para a aplicação clínica.

Objetivo

Esta pesquisa investigou os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação, por
especialistas da área de fisioterapia, de um sistema imersivos para o exercício físico combinado com atividades
cognitivo-motoras com foco em idosos caidores.

Método

Foi desenvolvido um videogame chamado BALLOONS, implementado em três sistemas de realidade virtual
imersiva e um em realidade virtual aumentada. Três implementações foram testadas por onze fisioterapeutas
em duas sessões de coleta de dados. Na primeira sessão, os sistemas em realidade virtual imersiva foram
testados por seis fisioterapeutas. Na segunda sessão, os três sistemas foram testados, dois em realidade virtual
imersiva e um em realidade virtual aumentada, por oito fisioterapeutas, sendo 3 deles participantes da primeira
sessão. Posteriormente, uma quarta versão em realidade virtual foi implementada, mas não testada.
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Cenário do Jogo BALLOONS em realidade virtual imersiva; 2. Cenário do Jogo BALLOONS em realidade virtual aumentada; 3.
Participante jogando em realidade virtual imersiva; 4. Participante jogando em realidade virtual imersiva em esteira omnidirecional; 5.
Participante jogando em realidade virtual aumentada.

Resultado

Apontaram para uma avaliação positiva por especialistas em termos de segurança, tolerabilidade e
aceitabilidade, mas também apontam para a necessidade de mais ajustes em relação à intensidade do exercício
físico e à complexidade e diversidade das atividades cognitivas.
Conclusão
O sistema imersivo BALLOONS se mostrou aplicável para idosos caidores, porém será ajustado tecnicamente
para novos testes.
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