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Introdução e objetivos: É crescente a associação entre a instabilidade
postural na marcha e a disfunção cognitiva, principalmente da função
executiva, em indivíduos com doença de Parkinson (DP). A dificuldade em
dividir a atenção, inibição da resposta e prejuízo visuoespacial podem ser
fatores que contribuem para essa disfunção na marcha. Abordagens
emergentes contemplam o tratamento das disfunções apresentadas. Assim,
o estudo avaliou os efeitos dos jogos do Kinect Adventures na marcha e
cognição de indivíduos com DP.

Métodos: Estudo longitudinal (aprovado CAAE: 226.672), constituído por 5
indivíduos com DP idiopática na fase on, média de idade de 66,8 anos
[desvio padrão–dp (5,4)], estágios 1-3 da Hoehn e Yahr e média de
pontuação 29,0 (1,2) no Mini-Exame do Estado Mental. Realizaram 14
sessões individual de treino, 2 vezes por semana com o Kinect Adventures
por meio da prática de 4 jogos (Vazamentos, Bolha Espacial, Cume dos
Reflexos, Corredeiras). A avaliação da marcha foi feita pelo Dynamic Gait
Index-DGI; Functional Gait Assessment-FGA; Timed-Up and Go Test-TUG e
cognição por meio do Montreal Cognitive Assessment-MoCA no pré, pós-
treino e follow-up (FU) de 30 dias, com análise das medidas descritivas.

Resultado: Os indivíduos com DP pós-intervenção apresentaram aumento
das pontuações nos quatro jogos Kinect Adventures. O equilíbrio melhorou
nas escalas motoras DGI, FGA e TUG, com manutenção dos seus efeitos no
follow-up. A cognição não foi alterada. As médias e com respectivos dp
obtidos nas pontuações das escalas avaliadas foram: DGI (21,6±1,14 para
22,4±1,5 e FU 22,2±1,8); FGA (26,4±2,2 para 27,2±2,4 e FU 27,6±2,2);
TUG (8,6±2,0 para 8,1±2,5 e FU 8,1±1,4) e MoCA (23,8±2,0 para 23,8±2,7
e FU 23,6±2,7).

Discussão e conclusão: Não foi notada alteração na cognição pós-treino,
sendo mantida a média da pontuação obtida na linha de base. A melhora
obtida na marcha pós-treino com videogame deve-se as características dos



jogos que incluem deslocamento multidirecional do centro de massa,
contextualização da tarefa, feedback visual e auditiva, inibição recíproca e
atenção seletiva. Assim, Kinect pode ser uma ferramenta útil e segura para
melhorar a mobilidade na DP. Dados mais robustos são necessários em
relação à cognição.


	Efeitos do uso de exergames na marcha e cognição de indivíduos com doença de Parkinson

