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Introdução e objetivos: 
O Acidente Vascular Cerebral pode resultar em alterações como o déficit de equilíbrio. 
Dentre os recursos utilizados na reabilitação do equilíbrio a Realidade Virtual é uma 
possibilidade terapêutica a ser utilizada. O objetivo desse estudo foi verificar o efeito 
terapêutico da Realidade Virtual, utilizando o Nintendo Wii®, associada à fisioterapia 
convencional, sobre o equilíbrio após AVC.  
 
Métodos: 
Trata-se de um ensaio clínico, cego, realizado com pacientes após AVC, de 20 a 65 
anos, os quais foram submetidos a avaliações de equilíbrio, pela Gait Dynamic Index 
(DGI), antes e após a intervenção. Os mesmos foram randomizados em dois grupos, 
um realizou fisioterapia convencional associada à realidade virtual com Nitendo Wii® 
(grupo tratamento) e o outro apenas fisioterapia convencional (grupo controle), 
totalizando 20 sessões cada. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com o CAAE 19135213.2.0000.0046. Foi considerada diferença 
estatisticamente significativa um p < 0,05.  
 
Resultado: 
Foram selecionados 30 pacientes, sendo 63% do sexo feminino, 47% pardos, 56% 
hemiparéticos à direita, 86% de predomínio braquial. No decorrer do estudo ocorreram 
três perdas de segmento, uma por instabilidade da pressão arterial, uma por dificuldade 
de acesso e uma por desistência do estudo, totalizando 13 no grupo controle e 14 no 
grupo tratamento. Ao comparar os valores da DGI antes e após o tratamento, observou-
se que ambos os grupos, tratamento e controle, obtiveram melhora após a reabilitação 
com diferença estatisticamente significante (p = 0,021 e p = 0,008, respectivamente). 
Porém não houve diferença estatisticamente significante na análise entre os dois grupos 
após o tratamento (p = 0,468).  
 
Discussão e conclusão: 
No presente estudo ambos os protocolos de tratamento resultaram em melhora no 
equilíbrio, baseado na avaliação da DGI. Sugerindo que a realidade virtual pode ser 
mais uma ferramenta para o treino da atividade funcional na reabilitação de pacientes 
após AVC, incluindo aspectos motivacionais e de entretenimento do paciente.  
 
 
 
 
 


