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RESULTADO S/CO MENTÁRIO S

Avaliar a aplicabilidade, tolerabilidade,

no SVI; o desempenho no SVI dos jovens

virtual imersivo (SVI) rico em demandas

foi superior aos grupos de idosos;


indivíduos

não

apresentaram

cybersickness de modo geral. Somente a

Correlacionar o desempenho no SVI, nível

fadiga ocular e a visão turva apresentaram

de

diferenças estatisticamente significativas

satisfação

e

a

presença

de

entre os grupos. Não houve diferença

MÉTO DO S / DESCRIÇÃO

para os níveis de satisfação entre os
grupos.

Estudo observacional transversal. Foram
avaliados

20 jovens, 20 idosos não
CO NCLUSÃO

caidores e 20 idosos caidores;


Os

não caidores e caidores;

cybersickness com diferentes variáveis.



Todos os participantes concluíram a tarefa

segurança e aceitabilidade de um sistema

motoras e cognitivas em jovens, idosos





Antes

de

experimentar

participantes

o

responderam

questionários

para

SVI,
a

os
dois

caracterizar

a



O SVI foi aplicável, tolerável, seguro e
aceitável para os jovens e grupos de
idosos.

familiaridade com uso de tecnologia e
sintomas prévios de cinetose;
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Foi utilizado o teste ANOVA One-way e
post hoc de Bonferroni para comparações
entre os grupos. A análise de correlação
entre as variáveis foi realizada pelo teste
de Pearson (α = 0,05).
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