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Introducao: As alterações cognitivas provenientes da senescência vêm sendo amplamente estudadas nos últimos tempos, sendo que
estudos apontam que as mesmas podem impactar a qualidade de vida. O treino multimodal e os Exergames vêm sendo apontados como
capazes de minimizar esses déficits.

Objetivos: Avaliar os efeitos dos Exergames por meio dos Jogos comerciais Kinect Adventures comparados com a fisioterapia
convencional por meio de um treinamento multimodal na cognição e qualidade de vida de idosos. adicionalmente, pretende-se verificar a
duração dos efeitos das intervenções após 30 dias de seguimento.

Método: Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado e cego (CAAE: 45547415.8.0000.0065), cadastrado no Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (RBR-4z4f48). Participaram do estudo 46 idosos, que foram aleatorizados entre grupo controle e grupo experimental,
23 em cada grupo. Todos os sujeitos foram submetidos a 14 sessões de intervenção, duas vezes por semana, por sete semanas. O grupo
controle realizou fisioterapia convencional por meio de um treinamento multimodal (aquecimento, treino de equilíbrio, coordenação
motora, exercício aeróbio, fortalecimento muscular e desaquecimento). O grupo experimental praticou quatro jogos do Kinect
Adventures (Vazamento, Corredeiras, Cume dos Reflexos e Bolha Espacial). Todos os participantes foram submetidos a três avaliações:
inicial, final e trinta dias após as intervenções (seguimento). A cognição foi avaliada por meio da Avaliação Cognitiva de Montreal e a
qualidade de vida por meio do WHOQOL-bref. A análise estatística foi realizada por meio da ANOVA de medidas repetidas e teste pos
hoc de Tukey.

Resultados: Não houve diferença entre os grupos após as intervenções, assim como no seguimento em todos os desfechos. Ambos os
grupos apresentaram melhora na cognição após as intervenções com manutenção dos resultados no seguimento (p <0,05). Em relação
qualidade de vida não houve melhora estatisticamente significante em nenhum dos momentos das avaliações.

Conclusão: As intervenções propostas promoveram efeitos positivos na cognição de idosos, porém não foram suficientes para interferir
na qualidade de vida destes indivíduos."
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