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Introdução e objetivos: Introdução: Crianças com paralisia cerebral (PC)
apresentam disfunções no cardio-pulmonares, maior gasto energético e alta
frequência cardíaca nas atividades diárias. O Wii Fit é um vídeo game ativo
que oferece jogos para estimular a realização de exercícios aeróbicos, de
equilíbrio e força. Objetivo: Verificar a viabilidade do uso de jogos ativos
comerciais (Wii FitTM Plus) considerando os aspectos cardiovasculares em
crianças com PC.

Métodos: Métodos: Este projeto foi aprovado com o CAAE:
43225914.7.0000.5546. A amostra composta de crianças diagnosticadas com
PC. Critério de inclusão: idade entre 5-18 anos, GMFCS I a III, capaz de ficar
de pé com o mínimo de apoio. Critério de exclusão: Alterações cognitivas
graves, presença de dor. A intervenção consistiu de 1h, 2 x por semana,
durante 5 semanas totalizando 10 sessões de jogos aeróbicos e de equilíbrio.
As avaliações cardiovasculares foram realizadas no final de cada semana,
com o Test up & down stairs (TUDS), teste do 3min de step, teste de
caminhada de 6min com a escala de percepção de esforço de BORG.

Resultado: Resultado: Na avaliação do grupo na escala TUDS as crianças
começaram com o tempo mediano de 53,7seg (min. 13,5 e máx. 173,7), sem
alterações significativas no final com 53,0 seg (18,3 e 178,3); nos 3 min step
os batimentos cardíacos iniciais e finais foram investigados, onde um
aumento maior que 20bpm seria considerado um fator de alerta. Todas as
crianças mantiveram a diferença do bpm inicial e final entre 20bpm, exceto
as crianças C3 e C6 que alteraram a frequência cardíaca para mais que
20bpm. Na análise individual de cada criança, as crianças classificadas
como PC diplégicas e tetraplégicas mostraram uma maior instabilidade
cardiovascular nos testes realizados, porém sem riscos.

Discussão e conclusão: Conclusão: Os jogos do Wii Fit podem ser usados
sem risco em crianças com PC de forma geral, porém uma maior atenção
deve ser dada a crianças classificadas com diplegia e tetraplegia do que as
crianças com hemiplegia.
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