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Introdução e objetivos: A Paralisia Cerebral (PC) caracteriza-se por
comprometer o desenvolvimento infantil. O paciente apresenta distúrbios de
postura e movimento, dificultando as aquisições motoras. Inúmeros são os
recursos de intervenção, sendo a realidade virtual uma proposta que vem
sendo bastante difundida nesta área. Este estudo tem como objetivo
identificar a utilização do Nintendo® Wii™ como recurso terapêutico para o
tratamento de crianças com PC.

Métodos: A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados eletrônica
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Scielo. As palavras chaves
utilizadas foram “realidade virtual”, “paralisia cerebral” e “Fisioterapia”, e
os termos correspondentes em inglês “virtual reality”, “cerebral palsy” e
“Physiotherapy” de forma combinada entre si. Foram encontrados 120
artigos. Destes, oito estudos foram incluídos de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão.

Resultado: Esta revisão apresenta um número limitado de estudos que
abordem a intervenção com o Nintendo® Wii™ na Paralisia Cerebral. Nos
últimos anos os estudos relacionados à utilização da realidade virtual na PC
têm avançado bastante, porém, ainda são recentes. O pequeno número de
participantes, intervenções de curta duração e sem padronização dificulta a
inserção dessa nova tecnologia nos atendimentos clínicos. Os benefícios da
utilização do Nintendo Wii em crianças com Paralisia Cerebral foram
observados em todos os artigos selecionados para esta revisão e em todos os
aspectos analisados (equilíbrio, marcha, função motora grossa, percepção
viso espacial, coordenação olho-mão e controle postural).

Discussão e conclusão: Pouco se tem de evidencias cientificas relativa às
alterações no comportamento motor de crianças com PC submetidas a
tratamentos com o Nintendo® Wii™ o que deixa insuficiente a efetivação
dessa intervenção como benéfica e presente durante os atendimentos
clínicos. Tornando-se necessário um número maior de estudos científicos,
uma padronização na metodologia e uma maior amostra.
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