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Introducao: Qualidade de vida e funcionalidade não ocorrem apenas pela evolução de aspectos funcionais do indivíduo, mas por
questões pessoais e motivação pelo tratamento. São necessários estudos que investiguem a percepção do indivíduo sobre a modalidade
de tratamento que recebem, sua satisfação e seus efeitos sobre funcionalidade e qualidade de vida.

Objetivos: Investigar a percepção de uma adolescente com paralisia cerebral (PC) sobre um protocolo intensivo de terapia por realidade
virtual não imersiva à que se submeteu, sobre a sua funcionalidade e sua qualidade de vida pós-intervenção.

Método: Estudo qualitativo, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE-82345718.6.0000.5147), com a participação de uma
adolescente com PC unilateral, sexo feminino, 18 anos, classificada pelo Gross Motor Function Classification System II (GMFCS II). A
percepção sobre os efeitos da intervenção na sua funcionalidade e qualidade de vida foi observada por meio de um questionário
semiestruturado, aplicado no último dia de intervenção, que englobaram perguntas relacionadas ao modo da intervenção, aos tipos de
jogos, aos tipos de movimentos e exercícios realizados, sobre a intensidade da intervenção, e os efeitos percebidos no desempenho motor
e no dia a dia, a satisfação ou não com esse tipo de tratamento, e sobre a sua qualidade de vida. A entrevista foi gravada em dispositivo
de áudio, transcrita integralmente e posteriormente analisada seguindo os métodos de análise de conteúdo de Bardin.

Resultados: Análise do conteúdo da entrevista identificou as categorias: 1) Satisfação com o tratamento; 2) Benefícios percebidos no
equilíbrio, marcha e confiança; 3) Dor na primeira semana; 4) Sensação de superação. A participante analisou positivamente sua
experiência com os jogos e com a forma intensiva da terapia. Apesar de sentir dor muscular na primeira semana de intervenção, relatou
que seu equilíbrio estava melhor na marcha, com menos episódios de quedas ao deambular na rua. Relatou que a motivação e vontade de
melhorar são chaves para um tratamento bem-sucedido, e que superar seus limites “é a melhor sensação do mundo” (SIC).

Conclusão: Novas tecnologias, como o uso de jogos por meio de realidade virtual não imersiva (RV), como formas de tratamento
resultam em melhorias funcionais auto-percebidas, em alguns casos, mais efetivas do que quando comparado ao tratamento convencional
por ter características como a interatividade que propicia diversão e superação de suas dificuldades."
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