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Introdução: o Acidente Vascular Cerebral (AVC) geralmente acarreta deficiências motoras dificultando o uso funcional 

do membro superior. Dessa forma, 55% a 75% dos pacientes permanecem com deficiências que limitam as atividades 

da vida diária e restringem a participação do indivíduo na comunidade. Os jogos em realidade virtual (JRV) propiciam 

treinamento de tarefa específica, com alta intensidade e repetição, além de oferecerem feedback visual e auditivo que 

favorecem a recuperação da funcionalidade. Objetivo: verificar a influência de um tratamento com uso da tecnologia 

Nintendo-Wii na recuperação motora e funcional do membro superior de pacientes com AVC crônico. Método: O 

presente estudo foi realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Serra dos Órgãos/RJ e está de 

acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sendo aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa/UGF sob o número 030.2011. Tratou-se de pesquisa clínica (n=14), randômica com avaliador mascarado 

envolvendo dois grupos de pacientes. Cada grupo recebeu 10 sessões, duas vezes por semana, durante 50 minutos de 

tratamento com Nintendo-Wii ou tratamento convencional. Os vídeos jogos utilizados foram o tênis, o boliche e o 

Cooking Mama. Os movimentos treinados em ambos os grupos foram de flexo extensão, rotações mediolaterais 

juntamente com a pronosupinação do antebraço, diferentes graus de flexão e extensão do punho, flexão do polegar, 

preensão de precisão de ponta e compressão cilíndrica. Os instrumentos de avaliação utilizados foram o Protocolo de 

Desempenho Físico Fugl-Meyer (PDFFM), o Teste de Função Motora de Wolf (TFMW) e a Escala de Qualidade de Vida 

Específica para AVE (EQVE/AVE). As diferenças pré e pós-tratamento para as variáveis função motora, destreza e 

qualidade de vida, em cada grupo, foram analisadas através do Teste de Wilcoxon. As diferenças entre os dois 

protocolos foram verificadas pelo teste de Mann-Whitney.

Resultados: observou-se melhora significativa após o tratamento (p &#8804; 0,05) da função motora (PDFFM), da 

destreza (TFMW) e da auto avaliação da qualidade de vida (EQVE/AVE) em ambos os grupos. A comparação dos 

resultados entre os grupos não mostrou diferença significativa entre os dois tratamentos. Os resultados semelhantes 



entre os grupos podem ser explicados pela aplicação do mesmo protocolo de exercícios. Conclusão: os Jogos em 

Realidade Virtual (JRV) contribuíram para melhora da funcionalidade do membro superior e da percepção da qualidade 

de vida sendo uma alternativa terapêutica. São necessários estudos que apontem a frequência, o tempo de treinamento 

e a duração do tratamento ideal. 
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