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Introdução e objetivos: A realidade virtual (RV) é descrita como uma
abordagem entre o usuário e uma interface computadorizada. Apesar da
ampla utilização na prática clínica, pouco se sabe sobre os efeitos do treino
com RV por meio do Nintendo Wii® no movimento de alcance manual em
crianças com Paralisia Cerebral, do tipo hemiparesia espástica. (PCHE).
Este estudo analisou os efeitos do treino com RV no movimento de alcance
manual em crianças com PCHE.

Métodos: Este estudo de casos foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UFRN, sob o parecer de número 308.763/2013, 3 crianças
participaram de 3 dias de procedimentos. As crianças foram submetidas a
uma avaliação inicial de tônus muscular, amplitude de movimento, força de
preensão, incapacidades e análise cinemática dos membros superiores,
realizada pelo Qualisys Motion Capture System®. As crianças participaram
de forma aleatória a duas sessões de treinos A (RV) e B (Convencional), que
ocorreram com intervalo de uma semana. A avaliação cinemática foi
realizada antes e após os treinos e depois de uma semana do último treino.
Os dados foram analisados de acordo com médias e desvio padrão.

Resultado: Após ambos os treinos, houve aumento da flexão máxima e ADM
do ombro das 3 crianças. Foi demonstrado um aumento de 17,66° na ADM
após o treino com RV, e aumento de 17,39° na flexão máxima do ombro, após
o treino Convencional. No que diz respeito ao cotovelo, observou-se o
aumento de 44,58° da extensão máxima do cotovelo, e aumento de 46,47°
após o treino com RV.

Discussão e conclusão: Ainda que os resultados deste estudo não possam
ser conclusivos, o treino com RV mostrou-se efetivo para motivar as crianças
com PCHE durante a terapia. Se com apenas 1 intervenção esse resultado
foi obtido, intensificando as repetições do treino pode promover alterações
significativas e estáveis. Os treinos utilizando jogos do software Nintendo



Wii® e terapia convencional foram capazes de alterar as variáveis angulares
e espaço temporais, o que sugere uma melhora do movimento de alcance
manual.
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