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Introdução e objetivos: 

Os jogos de videogames têm sido propostos como ferramenta terapêutica útil e inovadora 
na reabilitação de pacientes neurológicos. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos 
de dois tipos de treinamento, um em ambiente real e outro em ambiente virtual com uso 
do Nintendo Wii FitR (NWF) sobre as funções motora e cognitiva, equilíbrio e marcha de 
pacientes com sequelas crônicas de AVC.  

Métodos: 
Um ensaio clinico randomizado foi conduzido com 16 pacientes (8 homens, 8 mulheres, 
média de idade 54,6±10,2 anos, tempo médio de lesão 6,7±5 anos). O treinamento 
consistiu em 14 sessões individuais compostas de 30 minutos de alongamento e 
fortalecimento seguidas de 30 minutos de treino de equilíbrio com uso de 10 jogos do 
NWF (grupo experimental, GE) ou com exercícios que exigiam a mesma demanda 
motora dos jogos (grupo controle, GC). A função motora do membro inferior, cognição, 
marcha e equilíbrio foram avaliados antes, após o treino e depois de 60 dias por meio da 
Escala Fugl-Meyer (FM-MI), Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA), Índice do Andar 
Dinâmico (IAD), Escala de equilíbrio BESTest (BESTest) e plataforma de força (PF, 
Balance Master NeurocomR), respectivamente. A análise estatística foi realizada por 
meio da ANOVA de medidas repetidas, seguida do pós hoc de Tukey. O nível de 
significância foi 5%.  

Resultado: 
Apenas o GE apresentou melhora do desempenho após o treino na FM-MI (p<0,05), no 
IAD (p<0,001), na BESTest (p<0,01) e no limite de estabilidade (p<0,05) e deslocamento 
rítmico (p<0,05) avaliados na PF. Após 60 dias ainda eram significativas as diferenças 
no GE no IAD (p<0,05) e na BESTest (p<0,05) em relação à avaliação inicial.  

Discussão e conclusão: 
A oferta de retroalimentação, de pistas direcionadoras dos movimentos e a motivação 
presentes no treino realizado com uso do NWF provavelmente atuaram como fatores 
diferencias em relação ao treino em ambiente real, uma vez que a demanda motora era 
igual nas duas modalidades. Assim, o treino com uso do NWF mostrou-se mais efetivo 
do que o treino em ambiente real para melhora da função motora do membro inferior, 
marcha e equilíbrio de pacientes com sequelas crônicas de AVC. Aprovação 224/13 
Comitê de Ética da FMUSP.  
 
 
 


