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Introducao: As manifestações clínicas na ataxia de Friedreich (AF) geram comprometimento da marcha e atividades de vida diária.
Além das terapias tradicionais de reabilitação, esses pacientes se beneficiam do treinamento em Realidade Virtual (RV), através da
simulação de ambiente real por computador com interação do usuário nas cenas simuladas pelo aparelho.

Objetivos: Avaliar os aspectos motores, o controle postural e habilidades funcionais de indivíduos com AF submetidos à RV.

Método: Após aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE 831649918.2.0000.5495), foi utilizado o vídeo game da marca
Nintendo®, denominado Wii fit, com jogos que estimularam o equilíbrio em 3 indivíduos com AF, com média de idade de 43,15±3,95
anos, submetidos a quatro meses de intervenção, com duas sessões semanais, de 50 minutos cada, por meio da RV. Foram aplicados os
instrumentos International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) e
realizada análise estabilométrica, para análise do controle postural, utilizando uma plataforma de força (Biomec 400, EMG System do
Brasil). Foram analisadas as variáveis do centro de pressão (COP), posição ântero-posterior (AP) e látero-lateral (LL), amplitude média
de deslocamento AP e LL, área de deslocamento e deslocamento total do COP. Os indivíduos foram avaliados em dois momentos e a
estatística foi realizada através do teste MannWhitney.

Resultados: Os resultados evidenciaram diferença estatisticamente significativa nos escores ICARS e SARA (p<0,05) e um menor
deslocamento corporal AP e maior simetria no deslocamento LL, com resultados estatisticamente significativos em todas as variáveis
estabilomêtricas analisadas (p < 0,05), após tempo de utilização da RV.

Conclusão: As comparações dos resultados das escalas ICARS, SARA e estabilométricos evidenciaram que o protocolo de tratamento
fisioterapêutico proposto utilizando a tecnologia Wii reabilitação mostrou-se benéfica na promoção de maior equilibrio corporal,
habilidade motora e funcional nos indivíduos avaliados."
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