
Efeitos da Realidade Virtual no Equilíbrio e Velocidade da
Marcha em Adolescente com Paralisia Cerebral
Autores: Elisa de Jesus Valenzuela, Carolyne Miranda Drumond, Renata Rosa Martins, Kênnea Martins Almeida Ayupe, Jaqueline da
Silva Frônio, Paula Silva de Carvalho Chagas

Palavras-chave: PARALISIA CEREBRAL, realidade virtual, Equilíbrio, Marcha

Introducao: O uso da realidade virtual (RV) como tratamento fisioterapêutico nas diversas desordens motoras, principalmente a
Paralisia Cerebral (PC), configura-se como um novo recurso, de baixo custo, com grande apelo motivacional e efeitos positivos
evidenciados na melhora da percepção espacial, equilíbrio, força e coordenação motora dessas crianças.

Objetivos: Verificar o efeito da intervenção com RV no equilíbrio semi-estático, distribuição das pressões plantares e velocidade da
marcha em uma adolescente com PC.

Método: Estudo piloto, experimental de caso único tipo A-B, do qual participou uma adolescente, diagnóstico de PC unilateral
esquerda,18 anos de idade, Gross Motor Function Classification System nível II, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE-
82345718.6.0000.5147). A intervenção baseou-se em doze jogos do vídeo game Nintendo Wii®, que a adolescente praticou durante seis
sessões semanais de 90 minutos, por duas semanas. Os desfechos investigados foram: equilíbrio semi-estático (estabilometria),
velocidade de marcha (teste de caminhada de 10 metros - T-10), distribuição das pressões plantares (plataforma de pressão). Os dados
foram analisados através do método Banda de dois desvios-padrão entre as quatro avaliações realizadas durante as duas semanas da linha
de base (A) e as quatro avaliações realizadas nas duas semanas da fase intervenção (B).

Resultados: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as fases de base (A) e intervenção (B) no equilíbrio
semi-estático, na distribuição de pressões plantares, nem na velocidade da marcha (p>0,05).

Conclusão: Programas de RV são eficazes na melhora do equilíbrio e marcha em jovens com PC após três meses de intervenção. No
presente estudo, não houveram benefícios durante a intervenção intensiva. Possivelmente seus ganhos são alcançados com o tempo ou
não serão detectados em adolescentes com PC nesta intensidade de intervenção."


	Efeitos da Realidade Virtual no Equilíbrio e Velocidade da Marcha em Adolescente com Paralisia Cerebral

