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RESUMO 

O videogame Wii™ é um recurso de realidade virtual não imersiva, atualmente, mais 

utilizado na fisioterapia, porém há poucas evidências científicas sobre seus efeitos 

na reabilitação de pacientes com vestibulopatia. Esse estudo teve o objetivo de 

analisar os efeitos dos jogos do Nintendo Wii™ na reabilitação do equilíbrio postural 

dinâmico em adultos de meia idade e idosos com vestibulopatia. Trata-se de estudo 

prospectivo, em pacientes com disfunção vestibular periférica crônica (n=14). Os 

desfechos avaliados foram: os sintomas de tontura e instabilidade postural e a 

avaliação clínica da marcha por meio do Dynamic Gait Index (DGI). O DGI é 

composto por oito tarefas: deambular em sua velocidade normal; aceleração e 

desaceleração; movimento de rotação cefálica; movimento de rotação axial do 

corpo; ultrapassagem de obstáculo; circundar obstáculo; e subir e descer escada. O 

tratamento consistiu de 12 sessões de 60 minutos. Nove jogos do Wii™ Fit Plus + 

Balance Board foram selecionados. Os testes McNemar e Wilcoxon foram 

empregados para a análise dos dados. Observou-se pós-fisioterapia, redução da 

tontura, aumento da pontuação total e nas tarefas do DGI de marcha com 

movimentação cefálica, passar por cima de obstáculo e subir/descer degraus 

(p≤0,034). Conclui-se que a reabilitação por meio do Nintendo Wii™ foi efetiva para 

promover redução da tontura, melhor desempenho em tarefas de locomoção e 

redução do risco de quedas em pacientes com vestibulopatia periférica crônica. 

 

INTRODUÇÃO 

O controle postural é fundamental para a marcha e realização dos movimentos 

funcionais, com isso é necessário ter integridade dos sistemas sensoriais. A 

disfunção vestibular tem como principal sintoma a tontura e a alteração do equilíbrio 

postural (GANANÇA et al., 2008). A fisioterapia vestibular, denominada de 

reabilitação vestibular, é eficaz no controle dos sintomas e sinais clínicos 

relacionados às vestibulopatias em pacientes de meia idade e idosos (RICCI et al., 

2011). O videogame Wii™ é um recurso de realidade virtual não imersiva, 

atualmente, mais utilizado na fisioterapia, porém há poucas evidências científicas 

sobre seus efeitos na reabilitação de pacientes com vestibulopatia crônica.  

 

 



OBJETIVOS 

Analisar os efeitos do videogame Nintendo WiiTM na reabilitação do equilíbrio 

dinâmico em pacientes de meia idade e idosos com vestibulopatia  periférica crônica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A realidade virtual é um recurso inovador na fisioterapia que possibilita a imersão em 

um mundo ilusório, onde a percepção do ambiente é modificada por um estímulo 

sensorial artificial. Os jogos interativos 3D (realidade virtual não imersiva), por ser 

uma ferramenta de baixo custo, têm conquistado espaço e têm sido utilizados com 

frequência pelos profissionais de fisioterapia. Nintendo Wii™ é uma das plataformas 

de realidade virtual, atualmente, mais utilizadas na fisioterapia (SILVA 2012; 

BIERYLA et al., 2013). 

 

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo prospectivo, em pacientes de meia idade e idosos que 

apresentavam diagnóstico médico de vestibulopatia periférica crônica (n=14) 

atendidos no Laboratório de Estudo e Pesquisa em Reabilitação do Equilíbrio 

Corporal e Inclusão Social da Universidade Anhanguera de São Paulo (CAAE: 

28283314.2.0000.5493). Foram excluídos do estudo os pacientes com incapacidade 

para compreender e atender a comando verbal simples; com deficiência visual não 

corrigida por lentes; distúrbios ortopédicos; uso contínuo de bebida alcoólica; 

deficiência auditiva severa; doença de Ménière; Vertigem Posicional Paroxística 

Benigna; e os que realizaram reabilitação do equilíbrio ou uso de medicamentos 

antivertiginosos nos últimos seis meses. Os desfechos avaliados foram: presença de 

sintomas otoneurológicos e a avaliação da marcha por meio do Dynamic Gait Index 

– DGI (CASTRO et al., 2006). O tratamento consistiu de duas sessões semanais, 60 

minutos, totalizando 12 sessões. Utilizou a plataforma Nintendo Wii™ com a 

aplicação de jogos do WiiTM Fit Plus + Balance Board: Free Run, Soccer Heading, 

Pinguin Slide, Bambolê, Island Cycling, Perfect 10, Tilt Table, Free Steps e Balance 

Bubble. Na análise dos resultados utilizou-se uma análise descritiva simples e 

inferencial por meio dos Testes McNemar e Wilcoxon.    

 

RESULTADOS  

A amostra foi constituída por pacientes com variação de idade entre 59 a 82 anos. 



Na caracterização clínica, os 14 pacientes apresentaram como queixa principal a 

tontura e a instabilidade postural, conforme consta nos critérios de inclusão. Os 

sintomas otoneurológicos mais prevalentes, além de tontura e instabilidade, foram: 

cefaleia, cinetose, náusea, ansiedade e zumbido. Observou-se que dez pacientes 

relataram tontura há mais de três anos e oito apresentaram maior risco de quedas 

(DGI≤19 pontos). Após a fisioterapia, houve redução da tontura, instabilidade 

postural, cefaleia, cinetose e náusea (p≤0,034), e aumento da pontuação do DGI 

total (p=0,001) e nas tarefas de marcha com movimentos horizontais/verticais de 

cabeça, passar por cima de um obstáculo e subir/descer escadas (p≤0,034). No pós-

tratamento apenas uma paciente continuou com pontuações no DGI inferior ao valor 

preditivo de acidentes por quedas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O videogame Nintendo Wii™ é uma boa ferramenta para promover redução da 

tontura, melhor desempenho em tarefas de locomoção e redução do risco de quedas 

em pacientes com síndrome vestibular periférica crônica. Esse recurso tecnológico é 

um recurso adicional aos outros métodos convencionais da fisioterapia vestibular. 
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