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Introdução e objetivos: O Traumatismo Raquimedular (TRM) é definido
como qualquer comprometimento na medula espinhal que acarrete déficits
na função motora, sensitiva e/ou visceral, fazendo-se necessário a
adequação de todo o potencial funcional até o máximo de independência. A
Terapia por Realidade Virtual (TRV) é considerada uma ferramenta para
potencializar a reabilitação dessa população. Diante disto, o objetivo deste
estudo foi avaliar o efeito da TRV na recuperação motora do tronco de
indivíduos com TRM.

Métodos: Trata-se de um Piloto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do IMIP sob protocolo CAAE: 37420414.3.0000.5201. Os voluntários foram
divididos aleatoriamente em dois grupos: Experimental (GE) (n=4), que
realizaram a TRV, e Controle (GC) (n=5), que realizaram fisioterapia
convencional. Os voluntários foram submetidos a 12 sessões com duração de
30 minutos. Para a análise dos dados, foram utilizados os Softwares SPSS
18.0 e o Excel 2010, onde foram aplicados o teste de Wilcoxon para as
variáveis não normais entre grupos pareados. Para comparação dos grupos
foi utilizado o Mann-Whitney com o intuito de verificar a normalidade dos
dados. Todos os testes foram aplicados com 95% de confiança.

Resultado: Dos 9 pacientes a etiologia predominante foi lesão por acidente
automobilístico (55,6%), a frequência entre eles foi de 44,4% menor que 30
anos, 33,3% entre 30 a 45 anos e 22,2% acima de 45 anos, a maioria era do
sexo masculino (88,9%). A Medida de Independência Funcional (MIF) no GE
obteve melhora no escore de 102,75 para 107,00 e o GC de 92,40 para
94,60; O teste de alcance no GE apresentou melhora na pontuação de 27,50
para 34,00 e no GC de 29,40 para 34,20. Na escala Toráco Lombar o GE teve
uma resposta de 18,75 para 20,00 no GC de 14,40 para 16,00, porém
nenhum dos grupos apresentou mudanças estatisticamente significativas.



Discussão e conclusão: A TRV se respalda em conceitos da aprendizagem
motora: repetição, feedback e motivação. Estudos que investigaram TRV
como ferramenta no tratamento do controle motor de pacientes com TRM
ainda são escassos. Nas avaliações realizadas não foram encontradas
alterações significativas em nenhum dos dois grupos. Novas investigações
precisam concentrar esforços no sentido de aumentar o número de
indivíduos, para que algumas hipóteses como as aqui levantadas possam ser
melhores esclarecidas.
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