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Introducao: A hemiparesia é o quadro clínico clássico do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e habitualmente gera importantes
limitações locomotoras. A reabilitação convencional, embora efetiva, frequentemente é monótona e entediante. Jogos Sérios (JS)
representam uma excelente estratégia de tratamento, permitindo combinar treinamento físico e aspectos lúdicos com melhora da atenção
e motivação.

Objetivos: Verificar os efeitos terapêuticos de um programa de exercícios utilizando um JS desenvolvido para avaliação e reabilitação
do membro inferior de pacientes hemiparéticos após AVC.

Método: Ensaio Clínico Controlado Não-Randomizado, envolvendo 24 pacientes (12 homens), com idade 57.8±10.4 anos, em fase
subaguda ou crônica (tempo de AVC 16.8±19.6 meses), divididos em 2 grupos, o primeiro realizando exercícios com JS (experimental,
n=16) e o segundo cinesioterapia convencional (controle, n=8). Ambos os grupos completaram o protocolo de tratamento de 20 sessões
(2x semanais). Foram avaliadas: força muscular (FM), controle motor (CM), espasticidade, mobilidade funcional e qualidade de vida; no
período pré e pósintervenção. O JS mim-Pong utiliza uma célula de carga acoplada a uma cadeira flexoextensora, possibilitando o
treinamento de quadríceps femoral e isquiotibiais. Os dados foram analisados com estatística descritiva, Teste t de Student Pareado,
Teste de Wilcoxon e cálculo do tamanho de efeito. Nível de significância p<0,05. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis (CAAE 56995816.6.0000.0118); e pelo
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBR-2MF595).

Resultados: Ambos os grupos apresentaram melhoras nas variáveis estudadas, porém, estas foram muito superiores no grupo
experimental que realizou o tratamento com o JS. Neste grupo, foram observadas melhoras significativas em todas as variáveis, com
tamanho de efeito de moderado à forte. Destacam-se as variáveis FM e CM, onde os incrementos tiveram grande tamanho de efeito para
quadríceps femoral (0.7 e 1.2) e isquiotibiais (1.3 e 1.3). No grupo controle, os incrementos foram inferiores em todas as variáveis, sendo
significativos apenas na variável CM, com tamanho de efeito variando de pequeno à moderado.

Conclusão: JS representam uma opção viável e atrativa na reabilitação de hemiparéticos pós-AVC, principalmente para ganho de FM e
CM. Esta técnica possibilita a realização de vários exercícios que exigem atenção contínua do paciente. A jogabilidade inerente à técnica
gera motivação especial no usuário, que reflete positivamente na adesão ao tratamento."
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