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Introducao: Pacientes com doença de Parkinson (DP) apresentam comprometimento do controle postural e marcha, bem como prejuízos
em tarefas de equilíbrio cognitivamente controladas. O uso dos videogames ativos, combinando atividade física com tarefas que exigem
demandas cognitivas, pode ser uma nova estratégia tanto para melhorar o desempenho cognitivo quanto motor.

Objetivos: Avaliar os efeitos dos jogos do Microsoft Kinect Adventures sobre o controle postural e cognição de indivíduos com DP
comparado à fisioterapia convencional.

Método: Ensaio clínico randomizado com 42 indivíduos com DP idiopática na fase on, média de idade 64.5 anos [desvio padrão - SD
(8.6)], estágios I a III da Hoehn e Yahr, média de pontuação 18.2 (7.2) na Unified Parkinson's Disease Rating Scale-III, 51.2 (3.9) na
Escala de Equilíbrio de BERG e 27.8 (2.1) no Mini-Exame do Estado Mental. O grupo experimental (GE=21) realizou uma prática
supervisionada baseada por meio da prática de quatro jogos do Kinect Adventures!® e o grupo controle (GC=21) fisioterapia
convencional em grupo, após aprovação do Comitê de Ética (1.506.842). Ambos os grupos realizaram 14 sessões de uma hora cada uma,
duas vezes por semana, durante sete semanas. Foram avaliados o controle postural (Mini-Balance Evaluation Systems Test, Limite de
Estabilidade e Reserva Funcional do Equilíbrio) e a função cognitiva (Montreal Cognitive Assessment).

Resultados: Os valores médios com respectivos desvios-padrão das pontuações obtidas nas escalas nas avaliações foram comparados
entre os grupos, assim como as diferenças das médias entre as avaliações com intervalo de confiança de 95%. Não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos. No entanto, ambos os grupos apresentaram melhora no controle postural e na função
cognitiva pós-intervenção com manutenção dos seus efeitos no follow-up (P<0.05).

Conclusão: A intervenção baseada nos jogos do Kinect Adventures! trouxe benefícios similares ao tratamento fisioterapêutico
convencional atualmente preconizado sobre o controle postural e função cognitiva de indivíduos com doença de Parkinson, o que indica
que o vídeo game pode ser uma ferramenta complementar útil ao tratamento fisioterapêutico."
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