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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) está entre as doenças
neurodegenerativas de maior incidência em pessoas idosas. Caracteriza-se
por sinais de rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor de repouso e
instabilidade postural, resultando em alterações no equilíbrio e na postura,
gerando também distúrbios na marcha. Esse estudo objetivou verificar os
efeitos de uma intervenção fisioterapêutica baseada em realidade virtual
sobre o equilíbrio corporal, a marcha e a qualidade de vida de pacientes com
DP.

Métodos: Essa pesquisa é composta por uma série de casos selecionados
por conveniência, composta por quatro pacientes com DP. Foi realizada
avaliação do equilíbrio (MiniBESTest), marcha (teste de caminhada por 10m)
e qualidade de vida (Parkinson’s Disease Questionnaire – PDQ-39) dos
pacientes com DP, antes e após as intervenções. Depois de avaliados os
pacientes foram submetidos à intervenção fisioterapêutica por 15 sessões de
Wii reabilitação, com duração de 30 minutos cada, com frequência de duas
vezes por semana. Foi utilizado como intervenção jogos do Wii Fit (Jogo
Table Tilt Plus e Jogo Penguin Slide) do Nintendo Wii®. Estudo aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo 909/111.

Resultado: Participaram 04 indivíduos, com média de 63,75 ±11,35 (48-75)
anos, 50% sexo masculino e com estágios variados da DP.Todos os pacientes
mostraram sinais de melhora no equilíbrio através do MiniBESTest, tendo
média inicial de 23 ±3,16 pontos e final de 30,75 ±1,25 pontos, e na
qualidade de vida no PDQ-39 média inicial de 30,97 ±10,65 pontos e final de
22,91 ±8,7 pontos. Com relação à marcha, dois pacientes apresentaram
melhora enquanto dois mantiveram os resultados da avaliação inicial.

Discussão e conclusão: Pode-se concluir que neste estudo o tratamento
por meio de jogos Wii Fit (Nintendo Wii®), apresentou resultados positivos
no equilíbrio e marcha dos pacientes. A Wii reabilitação tende a aumentar o
interesse do paciente, o objetivo de cada jogo e as disputas geram o
estímulo lúdico do tratamento e consequentemente a cooperação por parte
dos pacientes.
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