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OBJETIVOS
 Comparar os efeitos de dois treinamentos

RESULTADOS / COMENTÁRIOS


cognitivos motores: real e virtual no

houve efeitos significativos de tempo e

equilíbrio postural de idosos e verificar a

grupo F = 15,885, p = 0,0001, potência =

duração dos efeitos das intervenções após

0,999 e F = 57,413, p = 0,0001, potência =

30 dias de seguimento

1,000, respectivamente;


MÉTODOS / DESCRIÇÃO


Ensaio clínico não randomizado e cego;



Participaram deste estudo 30 idosos,

Em relação ao escore total do MiniBEST,

Ambos os grupos apresentaram melhora
no

pós-treinamento

e

em

alguns

desfechos do Mini-Balance Evaluation
Systems com superioridade do TCMV.

divididos entre o treinamento motor
cognitivo real (TCMR) e o treinamento
motor cognitivo virtual (TCMV);


CONCLUSÃO


Todos os sujeitos foram submetidos a 14

tanto

sessões de intervenção, duas vezes por

o

TCMR

proporcionam

semana, durante sete semanas;


Os resultados deste estudo sugerem que
quanto

melhora

no

o

TCMV

equilíbrio

postural dos idosos, com diferença entre

O grupo TCMR realizou treinamento

eles.

cognitivo-motor no ambiente real;


O grupo TCMV praticou treinamento
cognitivo-motor no ambiente virtual por
meio dos videogames interativos Kinect
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