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Introdução e objetivos: Indivíduos com déficits neurológicos comumente
apresentam limitações quanto ao seu desempenho motor e funcionalidade.
No intuito de melhorar a capacidade funcional destes indivíduos a wii
reabilitação vem a se apresentar como uma técnica inovadora e eficaz,
promovendo ganhos tanto físicos quanto emocionais. Este presente artigo
tem intuito de avaliar o score “capacidade funcional” do Questionário de
Qualidade de Vida (SF-36) após uso de wii terapia e fisioterapia
convencional.

Métodos: O estudo caracterizou-se como ensaio clínico randomizado
cruzado, quantitativo e experimental. Este foi aprovado sob parecer de
aprovação de número 308.653/2013 do Comitê de Ética em Pesquisa da
UEPA-STM. Foram estudados 14 pacientes avaliados de forma cega e
randomizada pelo questionário de Qualidade de Vida (QV) SF-36 e a Medida
de Independência Funcional (MIF). Os indivíduos foram divididos em dois,
grupo I: os pacientes que seriam tratados pela wii reabilitação com
pontuação >60, no grupo II: os pacientes que seriam tratados através
terapia convencional com pontuação <60. Cada grupo passou por 10
cessões 3x por semana com duração de 40 minutos.

Resultado: A comparação entre Wii Reabilitação e a Fisioterapia
Convencional no estudo apontou a Wii Reabilitação significante quanto a
capacidade funcional esta sendo analisada intra grupo. Já a fisioterapia
convencional não apresentou resultados significante quando comparada
intra-grupo no mesmo quesito.

Discussão e conclusão: É necessário que o paciente tenha certo grau de
independência para que possa apresentar ganhos significativos na técnica
de Wii reabilitação, tendo em vista que esta proporciona melhora do
desempenho físico e motor com movimentos amplos e adequação postural. A
wii terapia mostrou-se eficaz na melhora da capacidade funcional de



indivíduos acometidos por desordens neurológicas, enfatizando que a
mesma deve ser associada à fisioterapia convencional para que seus
resultados sejam potencializados.
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