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RESUMO

O objetivo do projeto é melhorar a saúde
mental dos idosos em casas de repouso. Para
isso, montamos um robô capaz de interagir
com os idosos de diversas formas diferentes,
como charadas, músicas, dentre outras
maneiras, pois as interações previnem o
desenvolvimento de doenças mentais. Depois
disso, iriamos testá-lo numa casa de repouso
para aprimorar suas funcionalidades.

OBJETIVO

O objetivo desse
projeto, é construir
um robô capaz de
interagir com os
idosos em casas
de repouso, e
assim como testálo no local de seu
uso.

RESULTADOS

Conseguimos construir o robô e testálo nas casas de repouso. Constatamos
uma grande aprovação da parte dos
idosos, que relataram gostar muito do
protótipo.

MATERIAL E MÉTODOS

Palavras-chave: Idoso, Robô, Saúde.

INTRODUÇÃO

Muitos idosos que vivem em casas de
repouso, tendem a contrair doenças
mentais, tais como Alzheimer, ou até
apresentar quadros depressivos. Isso
acontece porque muitos deles, são
abandonados pela família o que faz com
que eles não tenham nenhum vínculo
social o que só agrava a situação.

CONCLUSÃO

Concluímos que nosso robô será muito
útil na prevenção das doenças
mentais, pois constatamos que
pessoas que não experimentam
nenhum estimulo cerebral acabam por
ser mais propensas a esse tipo de
doenças.
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