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Introducao: A realidade virtual consiste em imagens gráficas, com interação entre o indivíduo e a máquina, sendo possível a associação
de comportamentos e reações aos objetos virtuais, permitindo a interação do usuário com o ambiente virtual. A realidade virtual é um
recurso que vem se destacando em diversas áreas da fisioterapia.

Objetivos: Verificar a influência da realidade virtual em relação ao equilíbrio, com a avaliação e análise do equilíbrio dinâmico e
estático, correlacionado com a agilidade e velocidade da marcha, antes e após a intervenção com pessoas com deficiência intelectual,
adultos da APAE de Concórdia/SC.

Método: Realizado com cinco participantes a intervenção se deu utilizando o vídeo game da marca Nintendo® denominado Wii,
utilizando os jogos Wii Fit Plus e Wii Sports. Seguindo normas éticas (CAAE: 56806116.7.0000.0117), os mesmos foram avaliados por
testes cognitivos, físicos e funcionais validados, para averiguar capacidades/habilidades, tais como: Escala de equilíbrio de Berg e teste
Timed Get Up & Go (TUG). A intervenção consistiu de seis terapias de 45 minutos realizadas uma vez por semana, acrescidas dos dias
de avaliação e reavaliação. Foram realizadas intervenções personalizadas com estimulação antero-posterior e látero-lateral, com jogos do
Wii Fit Plus, e Wii Sports. permitindo a integração do usuário com o ambiente virtual. O terapeuta associou estimulação verbal de
correção do equilíbrio, da postura, da coordenação de funcionalidade de membros superiores e inferiores, promovendo maior motivação
para o participante.

Resultados: Houve melhor desempenho no equilíbrio estático unipodal, porém na pontuação geral do teste de Equilíbrio de Berg,
observou-se que não houve ganho estatístico do grupo dos participantes, cujos resultados apresentam pontuação máxima na maioria dos
itens. Na análise de Student no teste TUG, todos os pacientes obtiveram classificação de baixo risco de quedas antes e após intervenção,
evidenciando que o tempo gasto para realização do teste está associado ao nível de mobilidade funcional. Em geral, com análise
comparativa de avaliação pré e pós do Wii, os escores demonstram que não houve melhora estatística significativa.

Conclusão: Sobre os resultados obtidos, sugere-se maior tempo de aplicação do Wii com utilização de outros jogos, que mensurem o
equilíbrio de indivíduos com déficits de balance. Salienta-se satisfação dos participantes com as atividades de relevância terapêutica,
sugerindo realidade virtual como ferramenta ao tratamento fisioterapêutico voltado para prevenção de quedas."
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