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Introducao: A doença de Parkinson (DP) pode gerar declínio progressivo de funções motoras e cognitivas interferindo diretamente na
qualidade de vida. Recentemente, o treino por meio de videogames interativos tem se mostrado promissor, pois promove estímulos
cognitivos e motores, o que pode ser benéfico para estes indivíduos.

Objetivos: Avaliar os efeitos dos Videogames Interativos por meio de quatro Jogos Kinect Adventures na cognição e qualidade de vida
de indivíduos com DP.

Método: Trata-se de estudo experimental (CAAE: 08885912.1.0000.550), no qual participaram onze indivíduos com média de idade de
65 (9,6) anos classificados nos estágios 1 a 3 da Escala Hoehn e Yahr. Os indivíduos participaram de quatorze sessões de treinamento
com duração de uma hora, 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 antes, imediatamente após a intervenção e 30 dias
após a intervenção. A cognição foi avaliada por meio da Escala Cognitiva de Montreal (MoCA) e a qualidade de vida foi avaliada por
meio do Questionário de Doença de Parkinson (PDQ-39). Foi realizada análise descritiva dos dados clínicos e demográficos por meio da
média e desvio padrão e intervalo de confiança de 95% e Teste de Friedman (Análise de Variância Dupla). O valor alfa de 0,05 foi
adotado como nível de significância estatística.

Resultados: Somente o domínio de atividades de vida diárias do PDQ-39 demonstrou melhora estatisticamente significante. Os escores
da MoCA permaneceram os mesmos, ou seja, a cognição não foi afetada pela intervenção.

Conclusão: Embora o treino com os videogames interativos por meio dos jogos Kinect Adventures tenha promovido melhora na
independência para realizar as AVD’s, os mesmos não mostraram efeito na melhora da qualidade de vida e cognição desta população."
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