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Introdução e objetivos: A hemiparesia resulta em prejuízos funcionais e a
fisioterapia tem papel fundamental no reestabelecimento da função. Os
exergames vêm despontando como uma nova ferramenta a ser utilizada na
reabilitação dos indivíduos, entretanto estudos são necessários para
comprovar a segurança de sua aplicação em Neurologia. Objetivo: Avaliar a
resposta cardíaca (Frequência Cardíaca - FC) de hemiparéticos submetidos
à prática dos exergames.

Métodos: Trata-se de um estudo de casos múltiplos, realizado com 2
participantes (S1 e S2) com diferentes níveis de hemiparesia por AVE
isquêmico, obtidos por acessibilidade de acordo com os critérios
estabelecidos. Tal estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos (CAAE nº 35053914.6.0000.5181) que emitiu um parecer
assentindo a pesquisa. Foram realizadas tomadas de medidas da FC antes
do exercício, logo após cada atividade do game e após cinco e dez minutos.
Utilizou-se o jogo Your Shape Fitness Evolved 2012® com protocolo de uma
hora composto por: aquecimento, alongamento, treino de modalidades
motoras específicas e relaxamento com duração de 60 minutos.

Resultado: Os participantes eram do gênero masculino, com idades
distintas (S1= 53 anos; S2= 72 anos) e diferentes níveis de disfunção
motora (S1= maior déficit). S1 apresentou FC média de 113 ±3 bpm,
correspondendo a 59% da FCmáx., enquadrando-o na faixa de atividade
leve, enquanto S2 obteve uma média de 113 ±7 bpm, que corresponde a
66% da FCmáx., classificando a atividade como moderada.

Discussão e conclusão: Como toda prática física os exergames
incrementam as funções cardíacas, possibilitando diferentes níveis de
atividade a depender do nível funcional. Ressalta-se a importância de
profissionais qualificados, capazes de reconhecer os sinais de fadiga e/ou
instabilidades hemodinâmicas durante a utilização jogos virtuais.
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