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Resumo

O Wii Fit U® foi utilizado como coadjuvante na reabilitação de pacientes do
ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional da Policlínica Piquet Carneiro, com
diferentes diagnósticos. Foram utilizados jogos de equilíbrio, fortalecimento
e aeróbicos como recurso terapêutico de acordo com as evidências científicas
encontradas na literatura.
Palavras-chave: Reabilitação Neurológica, Jogos de Vídeo, Sistemas Virtuais.

Abstract

Wii Fit U® was used as a support in the rehabilitation of patients with different
neurological diagnoses at Polyclinic Piquet Carneiro. Balance, strengthening
and aerobic games were used as a therapeutic resource in accordance with the
scientific evidences found in the literature.
Keywords: Neurological Rehabilitation, Video Games, Virtual Systems.
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Introdução

pia Neurofuncional como parte da reabilitação de 8 (oito)
pacientes, sendo 2 (duas) do sexo feminino e 6 (seis)

A Divisão de Fisioterapia da Policlínica Piquet Carneiro
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (PPC/UERJ)
oferta aos usuários da Rede do Sistema Único de Saúde o
atendimento gratuito em diferentes especialidades fisioterapêuticas a fim de contribuir para a atenção integral

do sexo masculino com idade entre 20ª e a 60ª década
de vida com diagnósticos diversos, dentre eles: Mielite
Transversa, Doença de Menière, Acidente Vascular Encefálico, Miopatia Mitocondrial, Amiotrofia Espinhal, Neurolúpus e Síndrome Cerebelar.

destes usuários. Uma das especialidades ofertadas é a

Os jogos do Wii Fit U® foram associados ou não a ou-

Fisioterapia Neurofuncional, que atua de forma preven-

tras técnicas fisioterapêuticas, a depender da fase do

tiva, curativa, adaptativa ou paliativa nas sequelas resul-

tratamento e do objetivo a ser alcançado. O Wii Fit U®

tantes de danos ao Sistema Nervoso, abrangendo tanto

possui cinco categorias de jogos: Yoga, Fortalecimento,

o Sistema Nervoso Central como o Periférico, bem como

Equilíbrio, Aeróbicos e Dança. O ambulatório de fisiotera-

àqueles com doenças neuromusculares.(1) A equipe de

pia neurofuncional selecionou os jogos que contempla-

Fisioterapeutas da PPC tem buscado aplicar abordagens

vam Equilíbrio, Atividades Aeróbicas e de Fortalecimento

inovadoras no cuidado de pacientes de acordo com as

Muscular, associados ou não a utilização de um andador

evidências científicas encontradas na literatura. Dentre

para proporcionar um ambiente mais seguro para o pa-

estas abordagens, destaca-se a Realidade Virtual.

ciente, por um período de 15 a 30 minutos por sessão. O

O pacote de jogos Wii Fit U® é descrito na literatura
como coadjuvante no tratamento fisioterapêutico de

gráfico 1 mostra o tempo em minutos de utilização dos
jogos em cada categoria.

pacientes com distúrbios neurofuncionais diversos. Os
jogos fornecem feedback da performance do usuário

2447

centivam a transferência do centro de massa lateral, anterior ou posteriormente, a fim de alcançar um objetivo,
o que leva o paciente a aprimorar as estratégias de equilíbrio de tornozelo e quadril e os limites de estabilidade.(2,3)
Neste contexto, pretende-se descrever a utilização do
Wii Fit U® como recurso terapêutico no ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional da Policlínica Piquet Carneiro
durante o período de maio de 2015 a junho de 2016.

tempo em minutos

através da percepção auditiva e visual do paciente e in-
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Aeróbicos

Equilíbrio

Fortalecimento

Gráfico 1. Tempo total (minutos) de utilização dos jogos
por categoria.

Relato da experiência
A Divisão de Fisioterapia da PPC iniciou a utilização do
Wii Fit U® em maio de 2015 no ambulatório de Fisiotera-

A tabela 1 mostra o tempo em minutos de cada jogo
utilizado. Os jogos escolhidos exigem mudança rápida de
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direção do centro de massa corporal e a utilização de es-

Discussão:

tratégias de equilíbrio estático e dinâmico de tornozelo e
quadril. A escolha de cada jogo foi influenciada pelo objetivo do tratamento, aceitação e motivação do paciente

A inclusão do Wii Fit U® no ambulatório de fisioterapia
neurofuncional da Policlínica Piquet Carneiro trouxe re-

na realização dos mesmos.

sultados promissores que corroboram com os encontrados na literatura.(2,4,5,6) Os pacientes acompanhados apreJogos por categoria

Tempo (minutos)

sentaram melhora do equilíbrio e da performance de
movimento, traduzindo em um gestual de execução mais

Aeróbicos

Rowing Crew

37

Advanced Step

70

Basic Step

126

Rythm Box

32

Puzzle Squash

25

harmônica e funcional. Os jogos mais utilizados foram os
de equilíbrio, devido à característica dos pacientes reabilitados em nosso ambulatório e elegíveis à utilização do
Wii Fit U®. (2, 5, 6)

Conclusão:

Fortalecimento

Torso Twist

20

Equilíbrio

O Wii Fit U® utilizado na prática clínica tornou-se um
importante aliado na reabilitação dos pacientes com dé-

Table Tilt

703

ficits neurofuncionais. Estudos mostram a crescente utili-

Soccer Heading

409

zação da realidade virtual no tratamento destes déficits,

Obstacle Course

218

em especial as alterações de equilíbrio.(5,6) Entretanto faz-

Balance Bubble

204

Ski Slalom

204

Perfect 10

180

Dessert Course

132

Tilt City

108

Core Luge

78

Hosedown

74

Ski Jump

58

Climbing

42

Trampoline Target

37

Total

2757

Tabela 1. Tempo em minutos de cada jogo utilizado e

se necessário a realização de ensaios clínicos randomizados para determinar a eficácia da técnica e avaliar a sua
contribuição na reabilitação de diferentes tipos de patologias neurológicas. ■
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