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Introdução e objetivos: O comprometimento motor do membro superior
(MS) de crianças com Paralisia Cerebral Hemiparética Espástica (PCHE)
reduz a funcionalidade em atividades cotidianas. A realidade virtual (RV)
tem demonstrado resultados promissores na recuperação funcional desta
população, entretanto, poucos estudos avaliaram sua efetividade no
movimento de alcance manual. Esta pesquisa analisou os efeitos do treino
com RV no alcance manual sobre as variáveis angulares e espaço temporais
de crianças com PCHE.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado cruzado, do qual
participaram 11 crianças com diagnóstico de PC hemiparética e idade média
de 9,63 ± 2,3 anos. Foram realizadas avaliações do tônus muscular,
amplitude de movimento, força de preensão, habilidade manual e
incapacidades. A análise cinemática dos MMSS foi realizada pelo Qualisys
Motion Capture System® antes e após o protocolo de treino, que consistiu
em 2 dias de treinos A (Nintendo Wii®) e B (protocolo convencional) e 1 de
reavaliação. As crianças foram randomizadas nas sequências A-B e B-A, com
intervalo de uma semana entre os treinos. As variáveis angulares e espaço
temporais foram analisadas por meio da ANOVA two-way.

Resultado: A análise das variáveis angulares de ombro e cotovelo mostrou
que, comparando antes e após os treinos com RV (A2 – A1), treino
convencional (B2 – B1) e retenção, não houve diferença estatisticamente
significativa. Em relação ao ombro, analisando a interação entre os
momentos pré-treino, pós-treino e retenção, e entre as sequências de
treinamento AB e BA, observou-se valores de P superiores a 0,05 quanto ao
ombro (flexão: P=0,170, F=1,707; ADM: P=0,382, F=1,078), e ao cotovelo
(extensão: P=0,884, F=0,098; ADM: P=0,486, F=0,879).

Discussão e conclusão: A reduzida necessidade de flexão do ombro para
realizar tarefa e o aumento do recrutamento do músculo bíceps braquial



podem ter interferido nos resultados apresentados. O treino com RV não foi
capaz de melhorar desempenho no movimento de alcance manual das
crianças com PCHE.
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