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Introdução e objetivos: Introdução: A disfunção motora mais evidente do
AVE é a hemiparesia, e pode causar um déficit de estabilidade onde há uma
propensão de manter-se em uma posição de assimetria postural, com
distribuição de peso normalmente alterada para o hemicorpo parético, esse
fator e a dificuldade de transferência de peso interferem na capacidade de
manter o controle postural. Objetivo: Analisar a descarga de peso em
hemiparéticos após uma intervenção da fisioterapia clássica associada à
Reabilitação Virtual.

Métodos: Materiais e métodos: Foram selecionados por conveniência 10
pacientes hemiparéticos, de ambos os sexos, entre 30 e 65 anos e que
tinham capacidade de permanecer na posição de pé, sem apoio, por um
período mínimo de 12 segundos. Os pacientes foram divididos
aleatoriamente em dois grupos, onde um realizou apenas fisioterapia
clássica e o outro a associação com reabilitação virtual através do Nintendo
Wii. Os pacientes foram avaliados para simetria e transferência de peso
antes e após a intervenção com dados quantitativos obtidos da própria
plataforma do jogo pelo software WiiArchery. A pesquisa foi aprovada pelo
comitê de ética da Universidade Católica de Salvador sob o parecer
1.310.210

Resultado: Resultados: A análise da descarga de peso após a intervenção
verificou melhora na simetria nos dois grupos, porém sem superioridade
estatisticamente aceita pelo valor de p aceito como 0,05, para um dos
grupos. Os dados objetivos apontam que o grupo II (Fisioterapia + Wii)
obteve uma melhora mais evidente na simetria, porém os pacientes do grupo
I (Fisioterapia Clássica) também obtiveram melhora semelhante. Isto foi
evidenciado pela melhora da simetria na descarga de peso entre os MMII,
independente do hemicorpo comprometido ou dominância do paciente. O
instrumento de coleta também demonstrou ser uma excelente opção na
geração dos dados, especialmente pela facilidade de uso e baixo custo.

Discussão e conclusão: Discussão/Conclusão: Estudo com metodologia
semelhante, Barcala et al. também não identificaram superioridade de



resultados em grupo tratado com o Wii, provavelmente pelos exercícios da
fisioterapia clássica terem sido bem direcionados a descarga de peso nos
MMII. Clark et al. em 2010 validaram a plataforma Wii com instrumento de
mensuração. Esta pesquisa demostra melhora na simetria corporal dos
pacientes após uma única intervenção terapêutica, sem superioridade
aparente entre os grupos.
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