
cód. do trabalho: 633

Realidade virtual na função motora de membros inferiores
pós-Acidente Vascular Encefálico (AVE)

CAEE: 36990414.2.0000.5142

Nome Completo: TEREZA CRISTINA CARBONARI DE FARIA

Autor Principal: MARCOS PAULO BRAZ DE OLIVEIRA1

Autor Apresentador: Tereza Cristina Carbonari de Faria3

Co-Autores: DAIANE MARQUES FERREIRA2; TEREZA CRISTINA
CARBONARI DE FARIA3; ANDRÉIA MARIA SILVA3; CAROLINA KOSO

E-mail: t.faria@uol.com.br

Palavra chave: acidente vascular cerebral, equilíbrio , reabilitação

Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode gerar
importantes alterações motoras. A realidade virtual (RV) voltada para
reabilitação trazem benefícios em relação à aptidão física e equilíbrio,
facilitando reorganização motora para ganho funcional(1). O objetivo deste
estudo foi investigar o efeito da terapia por RV na função sensório-motora,
descarga de peso no membro inferior afetado, no equilíbrio estático e
dinâmico e mobilidade de indivíduos pós-AVE.

Métodos: Estudo clínico, quase-experimental e prospectivo em 6 indivíduos
com diagnóstico de AVE. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da UNIFAL-MG (protocolo 36990414.2.0000.5142). Antes e após intervenção
comNintendo Wii Fit Plus os indivíduosforam avaliadospela Escala Fugl
Meyer (EFM) para membros inferiores, Teste de Marcha (TM), Escala de
Equilíbrio de Berg (EEB),Timed “Upand Go” (TUG) e Índice do Andar
Dinâmico (IAD). Protocolode 2 meses, 2 vezes por semana, totalizando 15
intervenções. Para análise estatística utilizou o teste Kolmogorov-Smirnov,
teste t e Wilcoxon. Foi adotado p<0,05. O efeito foi classificado de acordo
com Cohen (1988) (2 )e Power maior que 80%.

Resultado: EFM houve aumentos significativos com grande efeito e Power
maior que 90% nos itens coordenação/velocidade (p=0,02; d=6,74; 100%) e
sensibilidade (p=0,01). Nos itens extremidade inferior (p=0,65), total de
função motora (p=0,18) e movimento articular passivo (p=0,37) não foram
encontrados valores significativos. O TM apresentou aumento significativo
no início da 1a sessão quando comparado ao início da 15a sessão (p= 0,03),
com grande tamanho do efeito (d=1,96) e Power de 96%. Não foi observado
significância ao final da sessão (p=0,12).A EEB (p=0,58), TUG (p=0,13) e
IAD (p=0,07) não demonstraram resultados significativos.

Discussão e conclusão: : Houve aumentos na coordenação/velocidade e
sensibilidade na EFM, sendo este um instrumento confiável. OTM
demonstrou melhora na distribuição do peso no início da sessão e o mesmo



não ocorreu ao final, talvez por possível fadiga muscular. Não houve
resultados na EEB, TUG e IAD, talvez devido às alterações
musculoesqueléticas que interferem no equilíbrio. Os resultados indicam
eficácia da terapia por RV na melhora da função sensório-motora e descarga
de peso no membro inferior afetado pós-AVE.
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