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Introducao: A doença de Parkinson (DP) leva a um declínio progressivo de funções motoras e cognitivas, sendo que uma das principais
alterações motoras é o prejuízo do controle postural. O treino em realidade virtual parece ser eficaz para melhorar o controle postural na
DP, devido às demandas motoras e cognitivas.

Objetivos: Avaliar os efeitos da realidade virtual por meio de quatro jogos comerciais Kinect Adventures no controle postural de
indivíduos com DP.

Método: Trata-se de um estudo aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CAAE:
08885912.1.0000.550), com dez indivíduos com DP idiopática, nos estágios I a III da escala Hoehn & Yahr, com idade entre 48 e 73
anos. Os indivíduos participaram de quatorze sessões de treinamento com duração de 1h, 2x/semana durante sete semanas, no qual
praticaram quatro Jogos do Kinect Adventures (Vazamento, Corredeiras, Cume dos Reflexos e Bolha Espacial). Os participantes foram
avaliados pré, pós-intervenção e 30 dias após a última sessão por meio de uma plataforma de força, que mediu os Limites de Estabilidade
(LOS), a área de oscilação do centro de pressão (COP) e oscilação da velocidade do centro de pressão (VOS), em dez diferentes
condições sensoriais. Foi realizada análise descritiva e inferencial. O alfa de 0,05 foi tomado como significância estatística e o intervalo
de confiança foi de 95%.

Resultados: A medida de LOS mostrou aumento estatisticamente significante imediatamente após as sessões de treino. Não foram
observadas alterações estatisticamente significantes em COP e VOS imediatamente após a intervenção ou 30 dias após o término do
treinamento.

Conclusão: Os resultados indicam que o treinamento por meio dos Jogos Kinect Adventures melhora o controle postural de pessoas com
DP, ao aumentar os LOS."
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