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Introdução e objetivos: A hipofunção vestibular unilateral (HVU)
acarretam distúrbios do equilíbrio corporal e prejuízo à funcionalidade.
Entre as novas abordagens fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento
destes pacientes discute-se a utilização da realidade virtual. O objetivo deste
estudo foi investigar os efeitos obtidos com o uso da realidade virtual por
meio de jogos Wii™, a curto e longo prazo, como recurso terapêutico na
reabilitação vestibular.

Métodos: EEstudo quase experimental aprovado pelo Comitê de Ética sob o
registro CAAE: 46609715.6.0000.0030. Realizou-se 10 sessões de
reabilitação vestibular com uso de realidade virtual por meio do Nintendo
Wii® por 30 minutos, 2 vezes por semana, em 3 pacientes com diagnóstico
de HVU, os quais foram avaliados pelos testes Timed up and go (TUG),
Dizziness Handicap Inventory (DHI), Dynamic Gait Index (DGI), Clinical Test
of Sensory Interaction and Balance (CTSIB), Escala de Equilíbrio de Berg
(EEB) e Short Physical Performance Battery (SPPB) avaliados antes (A0),
após as 10 sessões (A1) e após 30 dias após o término do tratamento (A2).
Análise estatística: ANOVA e post hoc de Dunnet.

Resultado: Observou-se um incremento da pontuação dos participantes
após as 10 sessões de realidade virtual com Nintendo Wii, conforme pode
ser observado a seguir no comparativo da avaliação inicial A0 para A1,
respectivamente: TUG (11, 9), DHI (67, 56), DGI (16, 22), CTSIB (4, 2), EEB
(50, 56). Houve um declínio dos ganhos nos instrumentos DGI (A3=45) e
EEB (A3=55) após 30 dias do término do treinamento. Foi possível observar
melhorias estatisticamente significativas nas pontuações do jogo Obstacle
course, apresentando um p<0,01 quando comparadas a primeira ou a
segunda sessão com a última sessão (Anova com post hoc de Dunnet).

Discussão e conclusão: Os dados deste estudo piloto sugerem que o uso
da realidade virtual por meio de jogos Wii™ pode ser usada como recurso



complementar na reabilitação vestibular de pacientes com hipofunção
vestibular unilateral. Os jogos utilizados foram capazes de melhorar a
interação vestibular, estabilidade postural e equilíbrio e parte dos ganhos
parecem se manter a longo prazo.
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