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Introdução e objetivos: A paralisia cerebral (PC) é consequência de uma
lesão que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural,
1/3 desses são de topografia de hemiparesia espástica. A realidade virtual é
a simulação de ambientes reais em ambientes virtuais e tem sido utilizada
para reabilitação física. Nosso objetivo foi analisar efeitos do tratamento
com realidade virtual na melhora da função motora de membro superior em
pacientes com paralisia cerebral.

Métodos: Trata-se um estudo quase experimental prospectivo e aleatório,
com amostra não probabilística intencional, no qual as variáveis utilizadas
foram avaliadas antes e após o programa de intervenção proposto,
realizadas por um avaliador independente. Foi realizado a Goniometria do
membro superior e o teste da Caixa e Blocos antes e após o protocolo de 10
sessões de realidade virtual, com duração de 30 minutos, utilizando o
videogame Xbox 360º com kinect, movimentos que simulam gestos
esportivos do boliche, vôlei de praia e boxe. No qual o indivíduo utilizará
ambos os membros superiores (hemiparético e sem alteração), combinando
todos os movimentos de ombro, cotovelo, punho e dedos.

Resultado: Participaram do estudo 9 indivíduos com hemiplegia espástica
com idade entre 8 e 15 anos, sendo 1 individuo do gênero feminino e 8
indivíduos do gênero masculino. Encontrou-se significância estatística para
ao teste de destreza manual da mão acometida (p ≤ 0,04), para a mão não
acometida não houve significância (p ≤ 0,25). Com relação a avaliação de
ADM houve significância estatística nos movimentos de flexão (p ≤ 0,04),
extensão (p ≤ 0,02), abdução (p ≤ 0,04), adução ( p ≤0,01), rotação externa
(p ≤ 0,00) de ombro e flexão de cotovelo ( p ≤ 0,03). Nos movimentos de
rotação interna de ombro (p ≤ 0,06) e flexão de cotovelo (p ≤0,03)

Discussão e conclusão: A partir dos resultados obtidos no estudo pôde-se
observar que a intervenção por meio da realidade virtual proporcionou um
aumento da destreza manual e ADM articular. Podemos notar que a



realidade virtual permite que o usuário interaja com o ambiente controlando
o ritmo de trabalho e se envolva através do estímulo dos sentidos humanos
como tato, visão e audição. Proporcionando um ambiente lúdico e
promovendo um novo estimulo na reabilitação.
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