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O uso de tecnologia não imersiva com jogos interativos para o tratamento do 

vestibulopatia crônica em idosos.  

 

1. RESUMO 

A vestibulopatia apresenta alta prevalência na população de idosos, cuja estimativa 

mundial é de um aumento exponencial nos próximos anos. Desta forma, as 

alterações de equilíbrio corporal de origem vestibular serão o grande desafio para os 

profissionais responsáveis por sua reabilitação. Uma nova proposta de reabilitação 

utilizando jogos interativos parece ser uma área promissora no tratamento ainda 

pouco explorado pela literatura nacional e internacional. Portanto o objetivo deste 

estudo será verificar a efetividade de um protocolo de reabilitação vestibular 

utilizando tecnologia não imersiva dos jogos interativos do Nintendo WII® em 

pacientes com vestibulopatia periférica, em relação aos resultados da posturografia 

estática do Balance Rehabilitation Unit. Está sendo desenvolvido um estudo do tipo 

retrospectivo, com análise de prontuários em pacientes com doenças vestibulares 

crônicas, todas do gênero feminino e com idade acima de 60 anos. Até o momento, 

dados de três pacientes foram coletados. As pacientes referiram melhora do 

equilíbrio corporal, diminuição da tontura e não apresentaram quedas.  

palavras chaves: Tontura. Idosos. Tratamento. Reabilitação. Terapia de 

exposição à realidade virtual  

 

2. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Reabilitação Vestibular (RV) é um recurso terapêutico aplicado em pacientes com 

distúrbios do equilíbrio corporal de origem vestibular.1 Os sintomas vestibulares, 

como tontura e vertigem estão presentes em 5 a 10% da população mundial, sendo 

o sintoma mais comum após os 65 anos.2 A RV apresenta resultados importantes no 

tratamento dos pacientes com desordens do equilíbrio corporal, proporcionando 

acentuada melhora em sua qualidade de vida.3,4 Vários protocolos já são 

consagrados e recentemente o uso da tecnologia possibilitou a aplicação de 

feedback auditivos, visuais e somatossensorias concomitantemente.5 Um estudo 

piloto tratou 26 pacientes com queixa de desequilíbrio com um protocolo de jogos 

virtuais do Nintendo Wii® e obtiveram altos níveis de aceitação, capacidade de 
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aprendizado e diversão durante as terapias.6 A maioria (82%) relataram que 

utilizariam o equipamento em um futuro tratamento, indicaram elevada capacidade 

de aprendizado para os jogos propostos, 67% relataram maior motivação do que a 

terapia convencional e sem efeitos adversos significativos.6  

 

3. OBJETIVO 

Avaliar a efetividade de um protocolo de reabilitação vestibular com os jogos 

interativos do Nintendo WII® em pacientes com vestibulopatia periférica crônica 

descompensados. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Estudo retrospectivo em pacientes com doenças vestibulares e tratadas no 

Laboratório de Reabilitação do Equilíbrio Corporal da Universidade Anhanguera de 

São Paulo, após a aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da instituição 

(CAAE:30324914.5.0000.5493). A amostra será coletada de dados do prontuário, 

sendo composta de idosos com tontura, vertigem e/ou desequilíbrio de origem 

vestibular há mais de 3 meses, de ambos os gêneros, com idade igual ou superior a 

60 anos. Os instrumentos de avaliação serão um questionário de sintomas, 

diagnóstico etiológico da vestibulopatia e as respostas da oscilação do centro de 

pressão do corpo (COP) aos estímulos visuais, vestibulares e somatossensoriais da 

posturografia estática do Balance Rehabilitation Unit – BRU™.7 Para o protocolo dos 

Jogos Interativos do Nintendo Wii™ serão selecionados 10 jogos (freerun, soccer 

heading, pinguin slide, bambolê, island cycling, perfect 10, tilt table, free step e 

balance buble) realizados duas vezes por semana, com duração de 45 minutos 

cada, em um total de 12 sessões, de acordo com protocolo de SILVA (2012). 7  

 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento, foram avaliados 50 prontuários de pacientes que foram tratados no 

setor e identificamos três casos que foram elegíveis para o estudo, descritos a 

seguir. 
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SINTOMAS 
 

POSTUROGRAFIA- COP (cm²) 
 

RV Pré Pós Pré Pós Pré Pós  Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Caso A B C  A B C 

Tontura  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não Cond. 1 0,89 0,63  20,26  3,55  2,78  2,56 

Vertigem  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não Cond. 2 1,79 0,94  35,8  6,72  2,29  1,63 

Náusea  Sim  Sim  Sim  Não  Sim  Não Cond. 3 13,81 1,72  26,08  9,97  6,88  7,82 

Instabilidade 
Postural  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não Cond. 4 0,8 0,97  2,81  9,35  3,12  2,16 

Quedas  Não  Não  Não  Não  Sim  Não Cond. 5 1,46 0,79  19,52  3,94  2,68  1,67 

       
Cond. 6 1,15 0,76  12,8  6,87  2,17  2,10 

       
Cond. 7 3,02 0,74  18,55  3,76  3,12  2,04 

       
Cond. 8 3,31 0,69  15,54  8,22  2,01  3,19 

       
Cond. 9 3,05 1,05  13,85  9,00  2,01  1,33 

       
Cond. 10 1,88 1,3 

  
 3,14  1,14 


