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Introducao: A associação do Nintendo Wii à prática da fisioterapia vem sendo cada vez mais considerada no tratamento de indivíduos
com doença de Parkinson (DP) por sua característica lúdica e pela efetividade na melhora da marcha, equilíbrio, depressão e qualidade de
vida recentemente descritas.

Objetivos: Avaliar o efeito agudo do Nintendo Wii Fit Plus sobre o equilíbrio, cognição e fadiga em indivíduos com DP, acrescido da
análise do grau de satisfação e de dificuldade com a terapia proposta nesta população.

Método: Trata-se de uma série de casos, composta por 30 indivíduos com diagnóstico de DP, sem déficit cognitivo e entre os estágios
leve a moderado da doença avaliados pela escala de estadiamento de Hoehn e Yahr modificada e pela Escala Unificada para Avaliação
da doença de Parkinson. Os pacientes foram avaliados antes e após uma única sessão utilizando o Nintendo Wii Fit Plus composta por 5
jogos, com duração de 10 minutos por jogo, com os seguintes instrumentos: 1) avaliação do equilíbrio pela plataforma de força nas
posições em apoio Unipodal, Tandem com os olhos abertos (OA), com os olhos fechados (OF) e com a realização de dupla tarefa (DT),
2)avaliação cognitiva pelo Trail Making Test (TMT), 3) fadiga pelo Borg e 4) satisfação e dificuldade pela Escala Visual Numérica
(EVN). O trabalho foi aprovado pelo CEP sob parecer nº 2.289.247. A análise estatística foi conduzida pelo programa SPSS 20.

Resultados: Não houve diferença na área do COP, velocidade antero-posterior e médio-lateral nas posições Tandem OA, Tandem OF e
Unipodal antes e após a aplicação da Wii terapia. Houve melhora na velocidade antero-posterior (P=0,038) e na performance cognitiva
(P=0,001), ambas na posição em Tandem com DT. Houve piora no tempo de permanência na posição Unipodal (Pré=24,5s x
Pós=15,99s; P=0,04). Não houve diferença no TMT (parte A: P=0,24 e parte B: P=0,056) e a fadiga piorou (P=0,001). O grau de
satisfação relatado foi alto com mediana 8,5 [8 – 10] e o grau de dificuldade foi moderada com média 4,78�2,28 na EVN.

Conclusão: Uma única sessão de Wii terapia, melhorou o equilíbrio e a performance cognitiva na posição em tandem com DT,
entretanto, piorou o tempo de permanência na posição Unipodal. Não houve melhora no TMT e a fadiga piorou. O grau de satisfação foi
alto, associado a dificuldade moderada após esta intervenção."
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