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Introdução e objetivos: Síndrome de Down (SD) caracteriza-se pelo atraso
no desenvolvimento motor e resulta em deficiências associadas, como
hipotonia muscular, hiperextensibilidade conjunta, atraso no ganho de
controle postural, pobre controle motor e equilíbrio. Jogos com tecnologia
interativa refletem uma nova terapia que auxilia na aprendizagem motora e
controle postural. O estudo teve por objetivo avaliar coordenação motora
grossa, equilíbrio e reação postural de pacientes com SD por meio do
console X-Box 360®.

Métodos: O estudo prospectivo, transversal e de caráter observacional foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (795.905).
Foram selecionadas nove crianças com Síndrome de Down baseado nos
critérios de inclusão e exclusão. Após assinarem o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, realizou-se a coleta de dados gerais das crianças. Após
este procedimento utilizou-se o X-Box 360®, jogo Kinect Adventures, os
jogos “vazamentos” e “corredeiras” e por meio destes foram observados a
coordenação e equilíbrio dos membros superiores e inferiores. Os jogos
utilizados apresentam subdivisões em níveis básicos, intermediários e
avançados, relacionados à dificuldade e velocidade.

Resultado: Dentre as 9 crianças avaliadas foi observado uma média de
150,65 (±0,94) para altura e média de 45,33 (±2,35) de peso, sendo
classificadas as crianças portanto como normotômicas. Foi utilizado o teste
paramétrico T de Student (<0.05) e o Teste de Kruskal Wallis. Ao comparar
as variáveis coordenação, equilíbrio e reação postural, observou-se
diferença significativa entre coordenação e equilíbrio e coordenação e
reação postural, identificando maior dificuldade na coordenação motora
grossa dessas crianças durante os jogos do Xbox. Em relação aos níveis de
dificuldade, não foi observado diferença significativa.



Discussão e conclusão: Os resultados obtidos podem estar associados a
um maior déficit cerebelar nas áreas destinadas ao controle da coordenação
motora quando comparadas às áreas controladoras do equilíbrio e reação
postural. Verificamos com esse estudo que crianças portadoras de Síndrome
de Down apresentaram alteração da coordenação motora durante a
realização dos jogos.
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