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Introdução e objetivos: Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma
desordem neurodegenerativa com consequências motoras. Estudos
focalizam efeitos da intervenção fisioterapêutica em membros inferiores,
mas pouca atenção é dada para as abordagens nos membros superiores de
pacientes com DP. Objetivos: Avaliar os aspectos clínico-funcionais nos
MMSS dos pacientes com DP por meio da realidade virtual não-imersiva
(RVNI).

Métodos: Métodos: Os MMSS foram avaliados pelos seguintes testes: Teste
D'Évaluation des Membres de Personnes Supérieurs Âgées-TEMPA e Nine
Hole Peg Test -9HPT. As seguintes avaliações clínicas foram feitas: UPDRS,
MEEM, Escala de Hoehn e Yarh (H&Y) modificada, Escala de Depressão
Geriátrica (GDS) e PDQ-39. O protocolo de treinamento foi baseado em 20
sessões (2 vezes por semana, 60 minutos/sessão) utilizando jogos de vídeo
game baseados em RVNI. As variáveis numéricas foram descritas como
mediana e as variáveis categóricas como frequência absoluta e relativa. Para
comparar as fases pré, pós e follow-up foi utilizado o teste não-paramétrico
de Friedman para medidas repetidas com post-hoc de Wilcoxon.

Resultado: Resultados: A amostra foi composta por 10 participantes (8
homens), idade média de 65,5 anos, tempo de diagnóstico de 6 anos, maioria
apresentando lateralidade destra (90%), H&Y de 2,8 e MEEM de 29,0. As
variáveis de desfecho foram analisadas nas fases pré-intervenção, pós-
intervenção e follow-up. Foram observadas diferenças significativas para
UPDRS (pré: 23,0 [20,0; 28,3]; pós: 14,5 [11,5; 23,5]; follow-up: 21,0 [15,0;
26,0]; p=0,038) e TEMPA (pré: 3,0 [1,3; 3,8]; pós: 0,0 [0,0; 1,8]; follow-up:
1,0 [0,0; 1,0], p=0,001). Não foram observadas diferenças significativas para
GDS (p=0,480), PDQ-39 (p=0,412), 9HPT mão direita (p=0,459) e mão
esquerda (p=0,717).



Discussão e conclusão: Discussão: A RVNI pode ser utilizada como mais
uma ferramenta no campo da neurorreabilitação para potencializar a função
dos MMSS, pois apresenta melhora na avaliação clínica e motora dos
pacientes com DP estudados. Conclusão: Os resultados sugerem que o uso
da RVNI pode ser útil para melhorar aspectos clínico-funcionais dos MMSS
em pacientes com DP, embora a amostra seja pequena.
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