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Introdução. A Realidade Virtual mostra-se um recurso promissor no que concerne a reabilitação pois faz com que 
o paciente seja inserido num ambiente virtual que promove diversas ações. Esse recurso é visto na literatura como 
motivante, entretanto ainda não apresenta evidências em relação ao treino do ortostatismo em pacientes lesados medu-
lares. Objetivos. Avaliar se a utilização do videogame Nintendo Wii® associado a Wii Balance Board pode ser 
considerado um recurso motivante para auxiliar no ortostatismo de lesados medulares. Método. Esse estudo é um 
piloto que está sendo desenvolvido no Centro de Reabilitação Professor Ruy Neves Baptista do Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando Figueira e foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos sob o CAAE: 
48077815900005201. Inicialmente, foram aplicadas a American Spinal Injury Association (ASIA), a Escala de Desem-
penho Tóraco-lombar para traumatismo raquimedular, o Teste de Alcance funcional (TAF), a Medida de Independência 
Funcional (MIF) e a Avaliação do Equilíbrio estático com a Wii balance board. Após isso, foi inicada a intervenção 
com o Nintendo, utilizando um protocolo com jogos para o ortostatismo, equilíbrio, concentração e descarga de peso. 
Foram realizadas doze sessões, duas vezes por semana com duração de aproximadamente 40 minutos. Durante a 
intervenção foram realizadas as avaliações acerca da motivação do indivíduo em relação à terapia que estava sendo 
realizada, sendo aplicada uma escala de satisfação com a terapia a cada três sessões. Resultados. O indivíduo, 
sexo Feminino, possui lesão medular incompleta, nível T12-L1. Na avaliação, a escala de desempenho Tóraco-lombar, 
apresentou um escore de 46 pontos evoluindo para 56 pontos; no TAF evoluiu de 42cm para 51cm, a MIF apresentou 
escore de 110 pontos mantendo-se na reavaliação. Na avaliação do equilíbrio estático, apresentou descarga de peso 
de 44,8% em membro inferior esquerdo (E) e 55,2% no direito (D), evoluindo posteriormente para uma maior simetria 
45,8% (E) e 54,2% (D). Na avaliação da motivação, o indivíduo graduou em 8, 9, 9 e 10 o seu nível de satisfação na 
terceira, sexta, nona e décima segunda sessões, respectivamente. Conclusão. As implicações clínicas desse estudo 
sugerem que com a utilização do Nintendo Wii® no treino de ortostatismo de lesados medulares houveram melhora 
do alcance funcional, desempenho Tóraco-lombar, simetria dos membros inferiores e na motivação. As implicações 
práticas sugerem que novos estudos sejam realizados com amostra significante e produção de um protocolo específico 
para esta população para verificação de sua efetividade e inclusão na prática clínica. 
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