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Introducao: Manifestações dos distúrbios do equilíbrio têm grande impacto na vida dos idosos podendo levá-los à diminuição de sua
autonomia e locomoção, ficando suscetíveis às quedas e fraturas. Dentre as alternativas acessíveis e modernas no tratamento
fisioterapêutico da população longeva, destaca-se a realidade virtual através do console Nintendo Wii.

Objetivos: Avaliar os efeitos do Nintendo Wii correlacionando com o equilíbrio de idosos participantes do programa de extensão
universitária: Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade do Contestado.

Método: A amostra foi constituída por cinco participantes do sexo feminino, atendendo as exigências éticas do Conselho Nacional de
Saúde (CAAE: 68643417.0.0000.0117) e cujos critérios de inclusão foram a participação efetiva no programa, idade superior a 60 anos,
queixas existentes de tontura e desequilíbrio de ordem periférica. Após aprovação ética, foram avaliados por testes validados, tais como:
Escala de Berg, Timed get up and go (TUG) e Romberg. A intervenção envolveu 10 intervenções com o recurso virtual Nintendo® Wii
utilizando os jogos Wii Fit Plus e Wii Sports, classificados de acordo com os objetivos de cada caso, envolvendo o deslocamento ântero-
posterior, látero-lateral e multidirecional em ortostase e a marcha, ressaltando atendimento personalizado com duração de 45 minutos.
Foi utilizado o teste T-student para analisar os dados paramétricos obtidos com o teste de equilíbrio de Berg e teste TUG (p<0,005). Para
Romberg foi utilizado dado descritivo de positivo ou negativo.

Resultados: Os resultados demonstraram efeitos positivos em grande parte dos casos, tais como equilíbrio unipodal, e com giros de
tronco, todavia a análise comparativa da avaliação pré e pós intervenção da gameterapia demonstrou que não houve resultados
estatisticamente significativos. Acredita-se que o fato das participantes apresentarem idade média de 60 anos e vida ativa possa ter
contribuído para o bom desempenho das funções avaliadas. Outros fatores que podem ter influenciado os resultados foram o número
reduzido da amostra estudada, o baixo risco de quedas da mesma e o curto período de tempo para aplicação da terapia.

Conclusão: Conclui-se que a realidade virtual pode ser uma ferramenta eficaz no tratamento das disfunções do equilíbrio da população
idosa, no entanto, novas pesquisas envolvendo uma amostra maior são necessárias."
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