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Introdução e objetivos: 

O conhecimento sobre a aprendizagem motora de pacientes com Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) é fundamental para o planejamento e aplicação de estratégias mais 
eficientes de reabilitação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o aprendizado, retenção 
e transferência após treinamento de equilíbrio com uso do Nintendo WiiFit® (NWF), em 
pacientes com sequelas crônicas de AVC.  

Métodos: 
14 pacientes (8 homens e 6 mulheres, média de idade de 51,42±10,21 anos, tempo 
médio de lesão 4,47±4,06 anos, 60% com hemiparesia à esquerda) foram avaliados 
antes da primeira sessão de treinamento e após 48 horas e sete dias. Como medida de 
aprendizado e retenção foi utilizada a pontuação dos jogos. A transferência do 
treinamento foi avaliada por meio de três testes da plataforma de força Balance Master 
NeuroCom®: limites de estabilidade (LE), marcha (MA) e step (ST). A função cognitiva 
foi avaliada por meio da escala cognitiva de Montreal (MoCA). O treinamento foi 
realizado com 5 repetições de 5 jogos selecionados do NWF na primeira sessão, sendo 
eles: Basic Step (BS), Tilt City (TC), Penguim (PG), Table Tilt (TT) e Torso Twist (TTW). 
A primeira e última pontuações foram consideradas como medidas de aprendizado. Os 
sujeitos realizavam novamente uma repetição dos 5 jogos após 48 horas e sete dias 
para avaliação da retenção. A análise estatística foi realizada por meio da ANOVA de 
medidas repetidas, seguida do pós hoc de Tukey. Foi adotado nível de significância de 
5%.  

Resultado: 
Houve melhora significativa em 3 dos 5 jogos analisados (BS p=0,001; TC p=0,002; 
TTW p=0,006), com melhora entre a primeira e última pontuação na primeira sessão 
nos jogos BS (p=0,006) e TC (p=0,003). A análise dos LE mostrou melhora significativa 
do ponto final de excursão do membro inferior parético após o treinamento (p=0,01). 
Houve melhora significativa na velocidade (p=0,001) e comprimento do passo (p=0,002) 
no teste de MA.  

Discussão e conclusão: 
Os pacientes com sequelas crônicas de AVC apresentam aprendizado e transferência 
de alguns jogos, mas não retenção. É importante considerar a demanda dos jogos no 
momento de escolha dessa estratégia terapêutica, assim como o número de sessões 
para obter retenção. Aprovação 224/13 no Comitê de Ética da FMUSP.  
 

 


