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Introdução: A realidade virtual (RV) através do Xbox 360® Kinect e do Nintendo Wii é um recurso fisioterapêu-
tico utilizado como um escaneamento corporal. Esse sistema-sensor de movimento é apropriado para detectar os 
movimentos em três dimensões gerando uma imagem virtual do paciente na tela, a qual promove o retorno visual do 
movimento em tempo real. A reabilitação virtual pode diminuir as limitações do paciente por meio de diferentes tipos de 
software. Além disso, desenvolve o equilíbrio estático e ajustes posturais, proporcionando um melhor condicionamento 
cardiovascular e musculoesquelético, possibilitando um tratamento mais motivador. Objetivo: Abordar a aplicação da 
RV como recurso tecnológico na área da fisioterapia. Método: Foi realizado um levantamento bibliográfico entre os 
meses de fevereiro e abril de 2015, incluindo consultas em base de dados (PUBMED e SCIELO), utilizando os descri-
tores: Fisioterapia, Jogos,  Reabilitação. Realizou-se a busca de artigos publicados em português e inglês, no período 
de 2011 a 2015, foram incluídos estudos disponíveis na íntegra. Resultados. Atualmente vem sendo utilizado com 
frequência o uso da tecnologia na área da saúde, a exemplo disso temos o uso da reabilitação virtual, utilizando um 
feedback visual entre a máquina e o indivíduo através dos canais sensório-motores, estabelecendo uma simulação 
em tempo real. A palavra (RV) foi estabelecida para o mundo virtual após o avanço de sua tecnologia, condicionando 
ao usuário que está realizando esse recurso uma maior sensação de realidade.  A RV possuir três conceitos básicos: 
1- Imersão, 2- Navegação e 3- Interação. Para a melhora do equilíbrio, é orientado que o usuário realize o exercício 
do jogo em posição ortostática, dessa forma tendo que controlar grandes modificações de massa em seu corpo. É de 
extrema importância que o fisioterapeuta, planeje e organize o local visando o conforto e o bem-estar do paciente, além 
de adequar o equipamento ao usuário, dessa forma ele fornecerá um melhor desempenho e diminuirá o risco de uma 
postura inadequada. Este recurso vem para ajudar de modo dinâmico, retirando o paciente do modo convencional do 
tratamento e fazendo com que o paciente treine com mais frequência e por um longo período de tempo sem se cansar. 
Conclusão: A proposta da realidade virtual é um grande avanço na área da saúde, tendo em vista que o uso da 
tecnologia está se tornando inevitável. Através do presente estudo foi observado que a motivação é fundamental para 
que os pacientes aceitem e permaneçam no programa fisioterapêutico.

Descritores: Fisioterapia; Jogos; Reabilitação.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


