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Introdução e objetivos: A diretriz europeia para doença de Parkinson (DP)
foi desenvolvida e atualizada com base em evidência científica sobre os
efeitos dos exercícios físicos nos sintomas motores da doença. Porém, novas
estratégias terapêuticas têm mostrado efeitos positivos na DP, entre elas o
treino com realidade virtual realizada por meio de videogames. O objetivo
do estudo foi analisar os efeitos da fisioterapia e do uso de realidade virtual
no controle postural, cognição e qualidade de vida (QV) na DP.

Métodos: Ensaio clínico randomizado (aprovado CAAE 226.672) com 15
indivíduos com DP, média de idade 64 anos e estágio 1-3 na Hoehn e Yahr.
Grupo Controle (n=7) realizou exercícios em grupo baseado na diretriz
europeia e o Grupo Experimental (n=8) realizou treino individual com Kinect
Adventures. Os participantes realizaram 14 sessões de treino, 2 vezes por
semana. Foi avaliado o controle postural (Mini-Balance Evaluation Systems
Test, Limite de Estabilidade e Reserva Funcional do Equilíbrio Corporal-RFE
com olhos abertos e fechados), QV (Parkinson Disease Questionnaire) e
cognição (Montreal Cognitive Assessment) no pré, pós-treino e follow-up de
30 dias, com análise das medidas descritivas.

Resultado: O grupo experimental apresentou melhora no controle postural,
na cognição e na qualidade de vida pós-treino com manutenção dos seus
efeitos no follow-up. O grupo controle apresentou melhora em todas as
medidas avaliadas pós-treino, exceto na RFE com os olhos abertos. Em
relação ao seguimento de 30 dias, não se verificou no grupo controle a
manutenção dos efeitos terapêuticos na área do limite de estabilidade e na
RFE com olhos abertos. Não foi observada diferença significativa entre os
grupos experimental e controle para as medidas analisadas no pré, pós-
treino e follow-up de 30 dias.

Discussão e conclusão: Ambos os programas propostos promoveram
melhora no controle postural, na cognição e na QV em indivíduos DP. No
entanto, não houve superioridade entre as intervenções realizadas.



Possivelmente, deve-se ao fato de que ambos os treinos incluíram exercícios
de intensidade moderada que estimularam o controle postural e a cognição.
Além disso, fatores como pistas externas (visual e auditiva) e atividades
orientadas realizadas em ambiente complexo foram contemplados em ambas
as intervenções.
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