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Introducao: A doença de Parkinson é uma desordem degenerativa progressiva dos neurônios dopaminérgicos nigroestriatais, resulta em
disfunções motoras, respiratórias, baixa qualidade de vida e depressão. A realização de exercícios físicos minimiza e retarda a evolução
dos sinais e sintomas motores nessa população, proporcionando melhora da qualidade de vida.

Objetivos: Avaliar e comparar os efeitos da gameterapia e do treinamento funcional na capacidade respiratória, função motora,
qualidade de vida e depressão em pacientes com Parkinson.

Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe-CEP/UFS (nº
CAAE: 66449217.9.0000.5546). Participaram 34 sujeitos com doença de Parkinson, média de idade de 64,4 ± 9,7 anos, distribuídos em
três grupos: 12 sujeitos no grupo gameterapia utilizaram o Nintendo Wii(R) como ferramenta para promover o treinamento físico, 12
indivíduos no grupo treinamento funcional foram submetidos ao treinamento funcional e 10 sujeitos no grupo controle que
permaneceram 4 semanas sem realizar exercícios físicos. Os participantes foram avaliados pré e após as intervenções com a escala
unificada de avaliação da doença de Parkinson (UPDRS), questionário de qualidade de vida (PDQ-39), inventário de depressão de Beck,
com o espirômetro, manovacuômetro e o teste de caminhada de 6 minutos. Os pacientes do grupo gameterapia e do treinamento
funcional realizaram 12 sessões de treinamento físico, 3 vezes por semana durante 60 minutos.

Resultados: A gameterapia e o treinamento funcional aumentaram a função motora [F(1,31) = 84,39; p<0,001], qualidade de vida
[F(1,31) = 39,89; p<0,001], força dos músculos respiratórios [Pimáx: F(1,31) = 22,18; p<0,001]; Pemáx [F(1,31) = 31,53; p<0,001], a
distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos [F(1,31) = 13,22; p<0,01] após a intervenção e diminuíram a depressão [F(1,31)
= 21,59; p<0,001] em sujeitos com Parkinson. Já a qualidade de vida diminuiu no grupo controle após 1 mês da não realização de
exercícios físicos. Quando comparados os grupos, foi observado que não ocorreu diferenças entre o grupo gameterapia e o treinamento
funcional.

Conclusão: A gameterapia e o treinamento funcional promoveram melhora na função motora, qualidade de vida, depressão. Assim como
na força dos músculos respiratórios e na distância do teste de caminhada de 6 minutos após o protocolo de treinamento físico em
pacientes com Parkinson."
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