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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) possui quatro sinais
essenciais: tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade
postural, dificultando assim, a realização de atividades de vida diária. Na
Fisioterapia Neurofuncional, a Gameterapia (GT) possui potencial
terapêutico através da repetição, retroalimentação e motivação. Dessa
forma, o estudo, objetiva analisar a influência da GT sobre as Atividades
Básicas de Vida Diária (ABVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVDs).

Métodos: Estudo longitudinal com portadores de DP. Os instrumentos
foram: Ficha Sociodemográfica/Clínica; Escala de Estágios de Incapacidade
de Hoehn e Yahr (EIHY) para estadiamento; Unified Parkinson's Disease
Rating Scale (UPDRS) para avaliar a progressão da DP; Índice de Barthel
para ABVDs; e Índice de Lawton–Brody para AIVDs. Os indivíduos foram
submetidos à 12 sessões (três/semana) de 50 minutos no período ON da
medicação. As sessões foram iniciadas com alongamentos e seguidas por 30
minutos de X-Box 360/Kinect. Os resultados foram analisados considerando
significante p<0,05. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, nº: 42440314.9.0000.5187.

Resultado: Verificou-se que a amostra (n=06) apresentou média de 71,3
±7,2 anos, com 66,6% do gênero masculino. Observou-se estadiamento e
progressão da DP leves a moderados (EIHY=2,2±0,8; UPDRS=39,0±16,3).
No tocante às ABVDs, os indivíduos mostraram aumento significante
(p<0,05; 96,6 ± 5,2) no desempenho pós-intervenção quando comparados a
pré-intervenção (90 ± 10,5), assim como, tal neuroplasticidade foi mantida
durante o follow-up (94,2 ± 5,8) sugerindo maior independência funcional. A
GT também foi capaz de manter o desempenho funcional nas AIVDs quando
comparadas as fases pré-intervenção (16,3±4,2), pós-intervenção (16,7±2,5)
e follow-up (17,2±2,6), indicando manutenção na dependência parcial.



Discussão e conclusão: A GT destaca-se na reabilitação de pacientes
neurológicos por oferecer feedback e vivência em diferentes situações
contribuindo para o aprendizado motor em indivíduos com alguma
incapacidade motora e/ou cognitiva, como também para a motivação dos
mesmos. Com base nos resultados obtidos, sugere-se que a GT foi capaz de
modular a independência funcional dos indivíduos com DP na realização de
ABVDs, assim como, na manutenção do desempenho funcional nas AIVDs.
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