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Introdução e objetivos: Indivíduos com Paralisia Cerebral (PC)
apresentam alterações motoras, tais como dificuldades no controle postural,
restrição da amplitude de movimento e alterações de tônus. Os jogos com
tecnologia interativa mostram-se como um novo tipo de terapia para auxiliar
na aprendizagem motora e controle postural. O objetivo do estudo foi avaliar
a coordenação motora grossa, equilíbrio e reação postural das crianças com
PC durante o jogo Xbox.

Métodos: O estudo de caráter observacional e transversal foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Foram selecionadas cinco
crianças PC baseado nos critérios de inclusão/não-inclusão e que assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para avaliação, as crianças
foram posicionadas ortostaticamente em um retângulo demarcado com fita
relacionado a distância entre ela e o Kinect Xbox 360®. Todas elas jogaram
os jogos “Corredeiras” e “Vazamento” em todos os níveis. Se a criança saísse
do retângulo seria computado como não executado. Para análise qualitativa,
foram usadas três câmeras para avaliar a coordenação e equilíbrio dos
membros superiores/inferiores durante o jogo.

Resultado: Dentre as 5 crianças avaliadas, 80% eram do gênero masculino
e 60% pardos. Foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal Wallis (p≤0,05).
Ao comparar as variáveis coordenação e equilíbrio de todas as crianças nos
dois jogos não foi observada diferença significativa entre as variáveis. Em
relação à análise das variáveis coordenação e equilíbrio entre os jogos nos
três níveis de dificuldade não foi observado diferença significativa. Contudo,
ao comparar os níveis dos jogos, foi observada diferença entre os níveis
sendo que todas as crianças apresentaram diminuição de 20% em sua
eficácia no nível avançado nos dois jogos.

Discussão e conclusão: Os resultados estão relacionados ao nível do jogo,
pois à medida que passa de nível, o jogo fica mais veloz aumentando o



número de saltos e deslocamentos, necessitando de maior equilíbrio e
coordenação do jogador em resposta as alterações que a criança PC pode
desenvolver, como fraqueza muscular, restrição de amplitude de movimento
e alteração do tônus. O estudo não indica grandes alterações nos
parâmetros da coordenação e equilíbrio com o uso do console Xbox,
sugerindo a continuidade do estudo.
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