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Introdução e objetivos: O envelhecimento traz consigo um volume
crescente de afecções crônicas e degenerativas, entre elas a Doença de
Parkinson (DP). A fisioterapia é empregada como terapia associado ao
tratamento médico na DP e, como estratégias da fisioterapia temos a
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) e a Reabilitação Virtual
(RV). Objetivo: Comparar os efeitos dos exercícios de FNP e da RV isolados
ou simultaneamente no equilíbrio de pacientes com DP.

Métodos: Esse estudo é uma serie de casos de 9 pacientes que foram
atendidos no Ambulatório de Neurociências do CHUPES/UFBA em Salvador
– Bahia. . O protocolo do estudo é constituído de exercícios de Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva e terapia virtual através do Nintendo Wii ®,
onde foram realizados 16 sessões (2 meses), com uma frequência de 2 vezes
por semana, e 50 minutos de atendimento. Os pacientes foram divididos
anteriormente de forma aleatória nos grupos: Grupo reabilitação com Wii
(G0), Grupo reabilitação com FNP (G1) e o Grupo reabilitação com Wii e
FNP (G2). A análise do equilibrio foi realizado através da Escala de
Equilibrio de Berg.

Resultado: A amostra estudada consistiu de 9 pacientes, destes 3 eram
mulheres e 6 eram homens. Após-intervenção o G0, aumentou o escore para
47,6 ± 3,21. O grupo G1 apresentou aumento no escore de 46,3 ± 8,08 e o
G2 reduziu para 40,6 ± 3,81.

Discussão e conclusão: A combinação das duas técnicas não surtiu o efeito
desejado, ao contrário do que foi observado nos demais grupos. Diante
disso, acredita-se que a redução do escore se deva a diminuição do tempo ao
realizar as terapias já que é um fator importante no aprendizado motor,
diante da repetição. A FNP e RV apresentaram eficácia quando utilizadas
isoladamente, porém quando utilizadas de forma associada os resultados
não foram favoráveis na melhora do equilíbrio de pacientes com DP.


	Exercícios terapêuticos e realidade virtual no equilíbrio de indivuduos com doença de Parkinson

