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Introducao: A instabilidade postural é um dos sintomas motores mais incapacitantes na doença de Parkinson (DP). O Nintendo Wii Fit
é um software que possui um protocolo básico de avaliação de equilíbrio, porém a eficácia desse recurso como instrumento de avaliação
de equilíbrio em indivíduos com DP ainda é desconhecida.

Objetivos: Avaliar o equilíbrio em indivíduos com DP utilizando o Nintendo Wii Fit e a plataforma de força e comparar essas medidas
para avaliar a sua correlação.

Método: Trata-se de um estudo transversal, composto por 23 indivíduos com idade superior a 50 anos, diagnóstico médico de DP, entre
estágios de 1,5 e 3,0 pela escala de estadiamento de Hohen e Yarh (H&Y). Os participantes foram avaliados utilizando os seguintes
instrumentos: 1) Avaliação corporal básica (Basic Body Test) do software Wii Fit Plus, que fornece informações sobre o centro de
equilíbrio (COB), juntamente com o teste básico de equilíbrio, que consiste na transferência adequada de peso em 5 etapas perfazendo
um tempo de 30 segundos e 2) Avaliação do equilíbrio pela plataforma de força BIOMEC 400 nas posições em apoio Bipodal, Unipodal
e Tandem, esta última com os olhos abertos (OA), com os olhos fechados (OF) e com a realização de dupla tarefa (DT).

Resultados: Foi observada diferença na área do COB do Wii Fit de -4,64 (±11,81), configurando assimetria na transferência de peso. No
teste básico, os pacientes gastaram média de 7,71 (±4,22) segundos no teste 1 e 8,17 (±3,29) segundos no teste 2, representando quase a
totalidade do teste para realizar apenas as primeiras 2 etapas. A mediana da área do COP em Tandem OA foi 2,08 [1,60-2,98], em
Tandem OF foi 2,71 [2,12-4,54], em Unipodal foi 6,31 [4,85-8,36], Tandem DT foi 2,58 [1,66-3,78]. Não houve correlação entre as
medidas do Wii Fit e a plataforma de força.

Conclusão: A avaliação de equilíbrio do Wii Fit não apresentou correlação com as medidas da plataforma de força. Deste modo, não se
trata de um instrumento eficaz na avaliação do equilíbrio na DP."
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