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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo constatar os efeitos do aparelho Nintendo Wii na melhora do equilíbrio, qualidade
de vida e na transferência de peso em ortostatismo em pacientes com hemiparesia devido a um Acidente Vascular
Encefálico.  Serão  selecionados  10  indivíduos  com  AVE,  independente  do  sexo,  que  sejam  hemiparéticos,
deambuladores, com bom nível de compreensão, com deformidades das mãos e dos pés e que não estejam realizando
tratamento  fisioterapêutico  associado.  Serão  excluídos  os  que  apresentarem  outros  distúrbios  neurológicos  ou
psiquiátricos, deficientes visuais ou mentais, cadeirantes e deformidades associadas. Os indivíduos serão triados da lista
de  espera  da  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  da  Unicesumar.  Em seguida,  será  feito  contato  com os  pacientes  e
agendada a avaliação inicial, onde será aplicado o questionário SF-36, a escala de Berg, a escala de atividades de vida
diária e a mensuração da transferência de peso do lado afetado através de uma balança digital, Welmy. Na sequência,
os pacientes serão submetidos a 10 sessões de fisioterapia, utilizando Nintendo Wii, 2 vezes por semana, enfatizando o
treino  de  equilíbrio  e  a  transferência  de  peso.  Ao  término  das  sessões,  os  pacientes  serão  reavaliados  pelos
instrumentos utilizados na avaliação inicial, para a verificação dos resultados alcançados. Os dados serão analisados
estatisticamente, utilizando o nível de significância de 5%.

PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico; Nintendo Wii; Fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

 O  Acidente  Vascular  Encefálico  (AVE)  é  uma  doença  que  possui  elevada  frequência  e
gravidade, cujos sinais e sintomas clínicos de perda de função cerebral perduram por mais de 24
horas, provocando sequelas motoras, sensitivas e cognitivas (OMS, 2006).  
  Segundo  Rezende  et  al.  (2014),  o  mesmo  provoca  significativos  agravos  à  saúde  da
população mundial,  encontrando-se como a principal  causa de morte no Brasil  e o motivo mais
comum de incapacidade neurológica no mundo. Dentre os fatores de risco que podem ocasionar tal
transtorno  destaca-se  o  sedentarismo,  a  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS),  a  obesidade,  o
tabagismo, etilismo e o estresse.
 O AVE é caracterizado como um comprometimento neurológico de rápido desenvolvimento,
devido a uma lesão de sinais clínicos focais ou globais de perturbação do Sistema Nervoso Central
(SNC), podendo ser classificado como isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico ocorre em torno de
70% dos acidentes vasculares cerebrais e é causado pela isquemia devido à trombose ou embolia
em determinada região encefálica. Já o hemorrágico é menos frequente e tem como causa a ruptura
de  um vaso  sanguíneo  em região  intracraniana,  havendo  o  extravasamento  de  sangue  para  o
parênquima  cerebral  e/ou  para  o  espaço  subaracnóideo,  sendo  decorrente  de  traumas  ou
aneurismas (MACHADO, HAERTEL, 2014; CAI et al., 2016).
 Com isso, o indivíduo terá como sintomas a paralisia e ou parestesia do lado oposto do corpo,
podendo haver graves distúrbios de linguagem, alterações cognitivas, do tônus muscular, padrões
anormais de movimento e déficit de equilíbrio (MACHADO, HAERTEL, 2014; CAI et al., 2016).  
 A  assimetria  corporal  e  a  dificuldade  em suportar  o  peso  no  lado  afetado  interferem na
capacidade de manter uma boa posição postural, o que traz instabilidade para realizar movimentos
com o tronco e membros,  aumentando as  chances de quedas e prejudicando a independência
funcional e qualidade de vida deste indivíduo (SANTOS et al., 2013).
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 O tratamento mais eficaz para esta doença é a prevenção, por meio da alteração dos fatores
predisponentes através da interferência sobre o estilo de vida. Entretanto, uma vez ocorrido o AVE,
este  causa  influências  significativas  sobre  a  vida  deste  indivíduo,  fazendo-se  necessário  o
tratamento fisioterapêutico precoce, o qual visa reestabelecer funções e/ou minimizar as sequelas
deixadas.  
 Várias são as alternativas terapêuticas para o tratamento fisioterapêutico destes pacientes.
Dentre  elas,  vem ganhando  destaque  a  Reabilitação  Virtual,  devido  ao  seu  caráter  inovador  e
motivacional,  principalmente  para  pacientes  crônicos,  que requerem muito  tempo de tratamento
(ARAÚJO et al., 2014).
 A Reabilitação Virtual objetiva incentivar o uso de funções motoras grosseiras e finas, por
meio do contato do indivíduo com ambiente  virtual,  a chamada Tecnologia de Ambiente Virtual
Imersivo ou “Realidade Virtual”. Seus benefícios se dão por meio da capacidade do indivíduo manter
ao  mesmo  tempo,  o  controle  sobre  a  realidade  e  o  abstrato,  proporcionando  situações  que  o
paciente pode aprender coisas que não aprenderia por métodos tradicionais. A explicação para o
êxito deste recurso se baseia na teoria da reorganização mediada por neurônios espelhos, que são
os responsáveis pela imagética motora, ou seja, imaginação ou visualização de movimentos que
favorecem o aprendizado (SOUZA et al., 2012).  
 Dentre  os  recursos  da  Realidade  Virtual,  destacamos  o  Nintendo  Wii®,  um  videogame
lançado  no  mercado  em  2006,  que  traz  ao  indivíduo  que  o  pratica  uma  sensação  de  estar
executando diversas tarefas simultâneas ou de praticar diferentes esportes (PERIARD et al., 2013).
Segundo Souza et al. (2012), é um aparelho que aos poucos vem sendo colocado em tratamentos
motores e cognitivos como ferramenta terapêutica. Ele identifica os movimentos quanto à aceleração
em três dimensões usando um controle manual (Wii Remote) e um receptor que se localiza em cima
ou abaixo do televisor.  
 O estudo primo realizado com o  Nintendo Wii® foi executado por Deutsch et al. (2008), no
qual buscou-se avaliar os benefícios motores que uma criança com paralisia cerebral obteve após
sessões  sob  monitoramento  de  Wii  Sports.  A  partir  disso,  outros  estudos  se  deram,  como  o
desenvolvido por Clark et al. (2009), onde foram demonstrados resultados como ganhos de função
referentes a melhora no equilíbrio, em idosos com alto risco de quedas.  
 Mediante a estas vantagens terapêuticas do uso da Realidade Virtual apontada pela literatura,
este estudo terá como objetivo geral verificar os efeitos do Nintendo Wii, na melhora do equilíbrio, na
qualidade  de  vida  e  na  transferência  de  peso  em  ortostatismo  de  pacientes  com  hemiparesia
decorrente de Acidente Vascular Encefálico.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa do tipo intervencional, descritiva e quantitativa será realizada na Clínica-Escola de
Fisioterapia do Centro Universitário de Maringá após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
do CESUMAR (CEP).

Serão selecionados 10 indivíduos com AVE, independente do sexo, que sejam hemiparéticos,
deambuladores, com bom nível de compreensão e que não apresentem deformidades em região de
mãos e pés.   Serão excluídos do estudo indivíduos que apresentarem outros distúrbios de natureza
neurológica  ou  psiquiátrica,  deficientes  visuais  e  mentais,  cadeirantes,  com  deformidades
associadas e que estejam sendo submetidos a outras modalidades de tratamento fisioterapêutico. 

Os  pacientes  serão  triados  da  lista  de  espera  da  Clínica-Escola  de  Fisioterapia  da
Unicesumar. Em seguida, será feito contato com os pacientes, explicada a finalidade do estudo,
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solicitada a autorização para participação no estudo, agendada a avaliação inicial  e, mediante a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente será incluso no estudo.

Na avaliação serão utilizadas a Escala de Berg, o questionário de qualidade de vida (SF-36),
a Escala de atividades de vida diária (EAVD) e uma balança digital da marca Welmy para verificação
da transferência de peso na posição ortostática do lado hemiparético.

O Short Form (SF-36) é utilizado para indicar o estado de saúde do paciente a ser estudado.
Ele  abarca  8  divisões  que  avaliam  o  estado  de  saúde  em  domínios  diferentes:  função  física,
desempenho físico, dor física, saúde em geral, saúde mental, desempenho emocional, função social
e vitalidade. São ao total, 36 perguntas que classificam por seus métodos, o que o paciente sente.
Após a fase de coleta dos dados, os valores obtidos serão transformados em notas de 8 domínios
que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 significa “pior” e 100 “melhor” para cada domínio. É
chamado de Raw Scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida. (SEVERO
ET al., 2006)

A escala de equilíbrio de Berg como o nome já diz, avalia o equilíbrio e leva em conta o efeito
do ambiente na função. A escala de Berg avalia 14 testes de habilidade do indivíduo, dentre eles os
de sentar, ficar em pé, girar em torno de si mesmo, alcançar, ficar em um pé só, olhar por cima de
seus ombros, e trespassar degraus. O máximo de pontos em que um paciente pode alcançar é 56, e
um índice igual ou menor a 36 está associado a 100% de susceptibilidade a quedas. (RIBEI-RO;
PEREIRA, 2005).

A Escala de Atividades de Vida Diária (EAVD) apresenta pontuação variando de 0 a 90,
sendo 0 pior resultado e 90 o melhor. A mesma verifica a incapacidade dos indivíduos na execução
de  tarefas  domésticas,  pessoais,  de  trabalho,  lazer,  finanças,  deambulação  e  convívio  social
(LAWTON e BRODY, 1969).

Para verificar a transferência de peso para o lado acometido, será solicitado ao paciente que
suba em uma balança digital  (marca Welmy)  com o membro inferior  afetado e colocar  o  outro
membro (sadio) em um objeto que tenha a mesma altura da balança.

 Após as avaliações, os pacientes iniciarão o tratamento fisioterapêutico, o qual constará de
10 sessões, realizadas 2 vezes por semana, com duração de 50 minutos. Onde os jogos utilizados
serão: futebol, voleibol, yoga, entre outros. Ao término das sessões, os pacientes serão reavaliados
pelos instrumentos utilizados na avaliação inicial para verificação dos resultados alcançados.

Na sequência os dados serão analisados estatisticamente, utilizando o nível de significância
de 5%.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Ao término do tratamento, espera-se que os pacientes tenham uma melhora no equilíbrio, na
transferência de peso e na qualidade de vida.
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