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Introdução e objetivos: 

A evolução da doença de Parkinson (DP) pode ser observada por alterações nos 
sintomas clássicos, que interferem negativamente em marcadores funcionais 
importantes, como o equilíbrio. Recursos tecnológicos, como a realidade virtual (RV), 
têm proporcionado interações entre importantes sistemas do organismo, levando à 
redução da instabilidade postural e, consequentemente, do risco de quedas. O objetivo 
foi identificar a relação entre equilíbrio e evolução da DP em idosos praticantes de dois 
programas distintos de exercícios.  

Métodos: 
Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado, realizado no ano de 2013 na 
Clínica Escola da UNIME (União Metropolitana de Educação e Cultura), na cidade de 
Itabuna/Bahia. A amostra foi composta por 31 idosos com diagnóstico clínico de DP, 
randomizados em grupo experimental (exercícios com RV) e em grupo controle 
(exercícios sem RV), analisados quanto à classificação da evolução da DP através da 
escala de Hoehn e Yahr, e quanto ao equilíbrio através da escala de equilíbrio de Berg. 
Cada sessão durou 35 minutos, e cada indivíduo foi submetido a 10 sessões de 
realidade virtual não imersiva, três vezes por semana. A pesquisa obedece a resolução 
196/1996, sendo submetida ao CEP/UESC, sob protocolo n° 473/2011.  

Resultado: 
O escore na escala de Hoehn e Yahr teve média de 2,23+1,06 pontos (p=0,898). Os 
valores encontrados no baseline acerca do equilíbrio no GE e no GC foram, 
respectivamente, 44,13+6,01 e 42,50+8,19 (p=0,534), enquanto que ao final das 
intervenções, foram 47,60+5,40 e 45,37+6,87 (p=0,326). A correlação entre a evolução 
da DP e o equilíbrio foram estatisticamente significativos no baseline (p=0,000) e após 
as intervenções (p=0,002).  

Discussão e conclusão: 
Os resultados encontrados demonstraram que existe correlação direta entre a evolução 
da doença e o equilíbrio em idosos com DP, e que protocolos de exercícios, seja com 
ou sem o uso da RV, ajudam a melhorar os níveis de instabilidade postural e o equilíbrio, 
reduzindo os riscos de quedas nessa população.  
  


