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CAPÍTULO 01: 
 

O USO DA GAMETERAPIA NA UTI1 
 

THE USE OF GAMETHERAPY IN THE ICU 
 

EL USO DE GAMETERAPIA EN LA UCI 
 
 

Carla Chiste Tomazoli Santos 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5729-7904 
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Resumo 
O Tratamento na Unidade de Terapia Intensiva é destinado aos pacientes com estado 
de saúde grave e requer o monitoramento intensivo, na maioria dos casos utiliza a 
intubação do paciente. Nesse caso, o paciente permanece muito tempo no leito, o que 
pode acarretar diversos problemas tanto no sistema motor como no cognitivo. As 
técnicas e métodos fisioterapêuticos estão evoluindo e inovando. Para tornar as 
atividades mais dinâmicas, recorrem aos ambientes virtuais por meio de jogos 
interativos, em que o paciente utiliza sessões de jogos na reabilitação. Essa técnica é 
denominada Gameterapia e pode ser utilizada em diversos pacientes, de diferentes 
idades, proporcionando momentos prazerosos, e em muitos casos indolores, pois o 
paciente desenvolverá os movimentos de acordo com o seu ritmo. 
 
Palavras chaves: Gameterapia, reabilitação, jogo, paciente. 
 
Abstract 
Treatment in the Intensive Care Unit is intended for patients whose health condition is 
serious and requires intensive monitoring, in most cases the patient is intubated. In 
this case, the patient remains in bed for a long time, which can cause several problems 
both in the patient's motor and cognitive system. Physiotherapeutic techniques and 
methods have been evolving and innovating, to make activities more dynamic, they 

 
1 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com a diagramação do Prof. 

Danilo da Costa. 

https://orcid.org/0000-0002-5729-7904
http://lattes.cnpq.br/4472348871314866
https://orcid.org/0000-0002-0268-3496
http://lattes.cnpq.br/4472348871314866
mailto:janarafacul@gmail.com
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are using virtual environments through interactive games, where the patient is 
submitted to game sessions in the patient's rehabilitation, this technique is called 
Gametherapy it can be used in several patients of different ages, it provides pleasant 
moments and in many cases painless, as the patient will develop movements 
according to their rhythm. 
 
Keywords: Gametherapy, rehabilitation, game, patient. 
 
Resumen 
El tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos está destinado a pacientes cuyo 
estado de salud es grave y requiere un seguimiento intensivo, en la mayoría de los 
casos el paciente está intubado. En este caso, el paciente permanece en cama 
durante mucho tiempo, lo que puede ocasionar varios problemas tanto en el sistema 
motor como cognitivo del paciente. Las técnicas y métodos fisioterapéuticos han ido 
evolucionando e innovando, para dinamizar las actividades, se están utilizando 
entornos virtuales a través de juegos interactivos, donde el paciente es sometido a 
sesiones de juego en la rehabilitación del paciente, esta técnica se llama Gameterapia 
se puede utilizar en varios pacientes de diferentes edades, brinda momentos 
agradables y en muchos casos indoloros, ya que el paciente desarrollará movimientos 
acordes a su ritmo. 
 
Palabras clave: gameterapia, rehabilitación, juego, paciente. 
 
Introdução 
 A inatividade prolongada pode desencadear limitações e disfunções de órgãos 
e sistemas, dentre eles o sistema respiratório (TOP et al., 2002). As complicações 
pulmonares mais comuns são pneumonia, insuficiência respiratória, 
tromboembolismo pulmonar, derrame pleural e atelectasia (Neto, Thomson e 
Cardoso, 2005). 

São muitas as complicações dos pacientes que ficam em repouso prolongado 
nos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo. 

A função do fisioterapeuta na Unidade de Tratamento Intensivo é 
primordialmente voltada para a manutenção da vida, pois auxilia o paciente a respirar 
por meio de ventilação mecânica e a se exercitar, mesmo acamado, para que não 
perca seus movimentos motores. Em alguns casos, os pacientes permanecem na UTI 
vários meses, o que acaba debilitando-o bastante. 

As sessões de terapia são repetitivas e em decorrência disso alguns pacientes 
ficam desmotivados, necessitando que o fisioterapeuta busque métodos e técnicas 
que atendam suas necessidades e ajudem na reabilitação. Assim, muitos 
fisioterapeutas recorrem ao uso da Gameterapia para inovar e dinamizar o processo. 

A Gameterapia oferece uma diversidade de possibilidades usando uma 
plataforma virtual que pode levar o paciente para diferentes ambientes e atividades 
nas quais pode se movimentar sem sair de seu ambiente. Com os jogos 3D, a pessoa 
interage como se estivesse no mundo real, de forma realista e interativa para que as 
sessões não fiquem monótonas, cansativas e dolorosas. 
 
Unidade de Terapia Intensiva 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC 
07/2010, definiu UTI como a área crítica destinada ao processo de internação de 
pacientes graves com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas 
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fisiológicos, com a perda da autorregulação que requer atenção profissional 
especializada contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao 
diagnóstico, monitorização e terapia  
 Aumenta diariamente o número de pacientes da UTI que apresentam 
problemas de mobilidade devido ao tempo que ficaram inertes, acarretando um 
declínio funcional, aumentando os cursos assistenciais, reduzindo a qualidade de vida 
do paciente e a sobrevida após a alta. Suas funções ficam muito limitadas e 
delimitadas, necessitando de ajuda para reaprender, e em alguns casos parece que o 
aprendizado no esquecimento, seja pelas atitudes do paciente ou pelas complicações 
de saúde. 

O paciente que permanece algum tempo na UTI precisa se submeter a uma 
reabilitação devido ao uso de respiração mecânica, pois ficar imóvel ocasiona 
disfunção osteomioarticular. 

De acordo com LAHÓZ (2009), a equipe que atua e presta atendimento é 
multiprofissional e constituída por: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas 
cardiorrespiratórios, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais (LAHÓZ, 2009). 

Na concepção de Silva (1998), quatro  mecanismos são capazes de aumentar 
o fluxo de líquido ao espaço pleural sendo eles:  

 
a) aumento da pressão hidrostática, na microcirculação sistêmica; b) 
diminuição da pressão oncótica plasmática; c) aumento da permeabilidade 
capilar, pleural; d) diminuição da pressão no espaço pleural. Os fatores que 
dificultam a saída de líquido do espaço pleural estão basicamente 
relacionados à redução da função linfática pleural. Os vasos linfáticos são 
dotados de válvulas unidirecionais e, no tórax, impulsionam a linfa, utilizando 
sua própria contração rítmica e os movimentos respiratórios da parede 
torácica. Adicionalmente, o fluxo, através dos linfáticos, é afetado pela 
permeabilidade dos mesmos, pela disponibilidade de líquido e pelas pressões 
de enchimento e de esvaziamento dos linfáticos. (Silva,1998) 

 
 Com o aumento do líquido pleural, o paciente precisa de ventilação mecânica 
para diminuir o líquido alojado nos órgãos, mais especificamente nos pulmões, o que 
pode ocasionar o comprometimento de diversos órgãos.  
 Para esse tipo de tratamento é necessário um fisioterapeuta especializado em 
UTI para que o procedimento seja realizado corretamente. 

Entretanto, PINHEIRO; CHRISTOFOLETTI, 2012; FELICIANO et al., (2012) 
afirmam que: 

 
Essas alterações atuam como fatores que predispõem a polineuropatia e 
miopatia do doente crítico, com grande incidência em pacientes na UTI 
submetidos a ventilação mecânica por mais de 7 dias, acarretando assim no 
aumento de duas a cinco vezes no tempo de permanência da ventilação 
mecânica, prejudicando o desmame ventilatório (PINHEIRO; 
CHRISTOFOLETTI, 2012; FELICIANO et al., 2012). 

 
Vale ressaltar que o organismo de cada paciente responderá ao tratamento de 

uma forma, e é preciso considerar o período que o paciente permaneceu inerte, o que 
ocasionará lesões que devem ser tratadas com sessões de fisioterapia. 

A função dos fisioterapeutas nas Unidades de Terapia Intensiva é o ajuste do 
Ventilador Mecânico para que seja menos abrasivo ao paciente, ajudando-o a voltar 
a respirar sem a ajuda de aparelhos, o que chamamos de desmame da ventilação 
mecânica.  
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A fisioterapia na UTI contribui com a observação geral do paciente, 
identificando os potenciais problemas do sistema respiratório e cardiovascular, e as 
melhores técnicas para tratá-los. Para que o processo da fisioterapia na UTI obtenha 
sucesso é importante que as vias aéreas, bem como os músculos respiratórios do 
paciente estejam em pleno funcionamento (LAHÓZ, 2009). 

Segundo Guimarães (2009): 
 
A fisioterapia auxilia na manutenção das funções vitais de diversos sistemas 
corporais, pois atua na prevenção e/ou no tratamento das doenças 
cardiopulmonares, circulatórias e musculares, reduzindo assim a chance de 
possíveis complicações clínicas. O fisioterapeuta também possui o objetivo 
de trabalhar a força dos músculos, diminuir a retração de tendões e evitar os 
vícios posturais que podem provocar contraturas e úlceras de pressão 
(GUIMARÃES, 2009). 

 
O paciente, mesmo na UTI, precisa que suas funções cognitivas e motoras 

sejam estimuladas para não perder suas habilidades devido ao tempo que 
permaneceu acamado.  

Shigemoto (2007) relata que o objetivo principal do fisioterapeuta nessa 
unidade é evitar a Síndrome do Imobilismo por meio de um programa gradual de 
exercícios que pode ser iniciado quando o paciente estiver hemodinamicamente 
estável, mesmo na UTI, e tem como metas a melhora das funções cardiovascular e 
respiratória, além de fortalecimento, prevenção de osteoporose e bem-estar 
psicológico. 
 
O uso da Gameterapia nas Unidades de Terapia Intensiva. 

Em 2006 surgiu no Canadá uma nova técnica para ajudar na reabilitação de 
pacientes, a Gameterapia. Nela, o paciente é submetido a uma atividade de Realidade 
Virtual por meio de jogos com diferentes comandos motores e cognitivos, o que 
auxiliará na reabilitação de lesões motoras melhorando seus resultados de forma 
dinâmica e prazerosa. 

Chamado inicialmente de Wii Rehabilitation, por volta de 2006, pacientes com 
sequelas de AVC, Parkinson e TRM (Trauma Raquimedular) começaram a utilizar 
games para aprimorar os movimentos perdidos por doenças e condições médicas. 

No ano de 2008 foi publicado um estudo na revista americana Pysical Therapy, 
relatando um caso médico que comprovava os benefícios da Gameterapia: um 
paciente com alterações motoras apresentou melhoras consideráveis no equilíbrio e 
na mobilidade após 11 sessões de treinamento com o Nintendo Wii. 

Por meio da Gameterapia, o fisioterapeuta consegue avaliar, observar as 
evoluções e intensificar o tratamento de: postura; ponto de gravidade; força muscular; 
amplitude de movimento; e descarga de peso. 

Assim, o paciente é tratado brincando, explorando suas habilidades, superando 
limites, mantendo a atenção, persistência e a dedicação durante o tratamento. Ele é 
incentivado a quebrar recordes nos jogos, o que contribuirá para avançar no 
tratamento. 

Para ajudar os pacientes na reabilitação, as tecnologias são grandes aliadas 
na evolução de processos otimizando e dinamizando seu uso.  

De acordo com Schiavinato et al. (2011), os videogames de RV apresentam 
alto potencial para aumentar a motivação de pacientes. São uma opção promissora 
na reabilitação de pacientes com consequências neurológicas provenientes de 
doenças como o Acidente Vascular Encefálico (AVE). 



 14 

Essa técnica pode ser usada no tratamento de diferentes tipos de patologias, 
desde disfunções posturais e congênitas até pós-operatórias. 

Dentre as diversas possibilidades atuais de videogames, os jogos do Nintendo 
Wii são os mais utilizados como abordagem terapêutica nos distúrbios do movimento 
(SEGALA; OLIVEIRA; BRAZ, 2014). 

Sancho (1998, p.47) afirma que a interação entre o indivíduo e a tecnologia 
transformou profundamente o indivíduo e o mundo. Segundo a autora, o 
prolongamento dos sentidos e das habilidades naturais do ser humano por meio da 
tecnologia alterou substancialmente sua natureza e atitude. 

Para Dias et al. (2017), a utilização de videogames como recursos terapêuticos 
integra o método de Gameterapia, que tem potencial para viabilizar o processo de 
estimulação motora e/ou cognitiva.  

Esse método pode especificamente viabilizar as melhorias de habilidades 
perceptuais, atenção seletiva, concentração, pensamento abstrato, memória, 
organização viso-espacial, criatividade, funções executivas, entre outras habilidades 
cognitivas por meio do aprendizado de habilidades e da aquisição de conhecimento 
no contexto do jogo, o que facilita o aprendizado de novas tarefas em outros contextos  
(GREEN; BAVELIER, 2015; GRIFFITHS; KUSS; GORTARI, 2017). 

A Gameterapia contribui significativamente para a recuperação das habilidades 
dos pacientes que ficaram algum tempo na UTI e estavam limitados ao leito de um 
hospital, o que causou diversos danos físicos, motores e cognitivos.  

Durante a interação com a interface de Realidade Virtual, o usuário tem de se 
sentir dentro do jogo, manipulando, pegando e executando ações no ambiente virtual 
em tempo real. Para melhorar essa experiência podem ser utilizados dispositivos não 
convencionais como capacetes, luvas, gestos, comando de voz, e dispositivos 
convencionais como mouse, teclado e monitor de vídeo. A Realidade Virtual pode ser 
imersiva quando o indivíduo é transportado totalmente para dentro do jogo por meio 
da captura de movimentos efetuada por dispositivos multissensoriais, e não imersiva 
quando transporta apenas uma parte do usuário, por meio do monitor, por exemplo 
(TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 2006). 

Essa técnica, na maioria dos casos, coloca o paciente em uma pequena 
plataforma composta de sensores de movimentos que controlam os personagens. As 
ações são supervisionadas e orientadas pelo fisioterapeuta.  Nesse caso, o objetivo 
da técnica não é a atividade física, mas o jogo no qual o paciente terá que superar 
recordes, melhorando suas habilidades. 

No Brasil, os consoles e jogos mais utilizados são o Nitendo Wii e o Xbox 360 
Kinect, entre os jogos há destaque para o Wii Fit, um conjunto de 48 exercícios que 
vão de atividades aeróbicas até Yoga e treinos de equilíbrio. Outros jogos muito 
utilizados na Gameterapia são: Boxe; Tênis; Boliche; Golfe;  Simulador de caminhada;  
Beisebol;  Dança (coreografias);  e Esqui. 

Atualmente, a Gameterapia contribui no tratamento de diversas doenças:  
• Mal de Parkinson;  
• Problemas ortopédicos; 
 • Doenças neurológicas;  
• Distúrbios de equilíbrio e coordenação;  
• Autismo;  
• Controle do diabetes;  
• Tumores cerebrais;  
• Doenças da terceira idade;  
• Déficit de atenção;  
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• Disfunções motoras e mentais;  
• Quadros pós-operatórios;  
• Pós-imobilizações; 
 • Entorses; 
 • Lesões medulares;  
• Reeducação motora e recuperação de movimentos. 
A cada dia ela é testada em diferentes patologias, o que amplia a gama de 

atendimentos obtendo êxito, apesar das inúmeras indicações e aplicações dos jogos 
na recuperação de pacientes. A Gameterapia não substitui outras práticas 
terapêuticas, como a fisioterapia convencional, o uso de medicamentos ou outras 
atividades envolvidas no tratamento da doença ou da condição médica em questão.  

Porém, a Gameterapia oferece ótimos resultados quando utilizada como 
complemento no tratamento. Além de fortalecer a musculatura e favorecer a 
recuperação dos movimentos, a prática modifica a aceitação dos pacientes diante dos 
exercícios, pois passam a ser mais divertidos. Consequentemente, a determinação e 
a motivação do jogador também aumentam, contribuindo para uma melhora muito 
mais rápida. 

 
Considerações finais 

O paciente na UTI requer uma atenção especial da equipe multidisciplinar, pois 
é preciso observar atentamente a evolução de seu quadro clínico. Muitas vezes o 
paciente permanece na UTI semanas ou meses. Isso ocasiona a debilitação de suas 
funções motoras, físicas e cognitivas. 

O tempo que o paciente fica imóvel no leito devido aos problemas patológicos 
requer um programa de sessões fisioterapêuticas para a reabilitação de suas 
habilidades. Para que o paciente não seja desmotivado, os fisioterapeutas utilizam a 
Gameterapia, pois assim ele participa de atividades em um ambiente de Realidade 
Virtual, o que torna o processo mais atrativo e dinâmico. 

Possibilitar aos pacientes com diversos problemas de saúde, dos mais simples 
aos mais graves, a prática de esportes e atividades físicas com a supervisão 
adequada e dentro de um programa de tratamento amplo é a maior conquista da 
Gameterapia, que cada vez mais demonstra ser uma alternativa eficaz e agradável 
para a recuperação de crianças, adultos e idosos. 
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Resumo 
A duração e os padrões do sono mostram um considerável número de alterações no 
decurso da ontogenia humana, estando documentado que a estrutura cíclica e a 
distribuição das diferentes fases do sono variam com a idade. Os eventos positivos 
melhoram o sono, enquanto os negativos podem levar ao ponto de inibi-lo (Paiva, 
2008). A insônia, em todas as faixas etárias, afeta as capacidades cognitivas, as 
funções executivas e as capacidades emocionais. Dessa forma, este trabalho 
pretende analisar se a gameterapia pode proporcionar ao paciente o restabelecimento 
da qualidade e quantidade do sono defasado na fase da velhice. 
 
Palavras-chave: Sono, distúrbio, idoso, insônia, gameterapia. 
 
Abstract 
Sleep duration and patterns show a considerable number of changes in the course of 
human ontogeny, and it is documented that the cyclic structure and distribution of 
different sleep phases vary with age. Positive events improve sleep, while negative 
events can lead to the point of inhibiting it (Paiva, 2008). Insomnia, in all age groups, 
affects cognitive abilities, executive functions and emotional abilities. Thus, this study 
aims to analyze whether gametherapy can provide the patient with the restoration of 
the quality and quantity of lawed sleep in the phase of old age. 

 
2 Este capítulo contou com a revisão linguística de Viviany Reis Esteves Caetano com a diagramação 
do Prof. Danilo da Costa. 
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Keywords: Sleep, disorder, elderly, insomnia, game therapy. 
 
Resumen 
La duración y los patrones de sueño muestran un número considerable de cambios 
en el curso de la ontogenía humana, y está documentado que la estructura cíclica y la 
distribución de las diferentes fases del sueño varían con la edad. Los eventos positivos 
mejoran el sueño, mientras que los eventos negativos pueden llevar al punto de 
inhibirlo (Paiva, 2008). El insomnio, en todos los grupos de edad, afecta las 
capacidades cognitivas, las funciones ejecutivas y las habilidades emocionales. Así, 
este estudio tiene como objetivo analizar si la gameterapia puede proporcionar al 
paciente la restauración de la calidad y cantidad del sueño legal en la fase de la vejez. 
 
Palabras clave: Sueño, trastorno, ancianos, insomnio, terapia de juegos 
 
Introdução 
  As mudanças que ocorrem no sono apresentam-se como uma das queixas 
mais consistentemente documentadas pelo indivíduo adulto com crescente 
prevalência ao longo da sua vida atingindo o seu pico na população geriátrica. Embora 
seja compreendida como uma alteração fisiológica, a sua associação a determinados 
estados patológicos e as suas consequências para o idoso são inquestionáveis. 

Os estudos mais recentes apontam que mais de 50% dos cidadãos com idade 
superior a 65 anos apresentem queixas relacionadas ao sono. 

O processo de envelhecimento implica o surgimento de inúmeros fatores de 
risco para o desenvolvimento de patologia do sono. As patologias físicas e mentais, 
bem como a alteração do seu ambiente social, a invalidez ou o isolamento contribuem 
para um agravamento da qualidade do sono.  

Tratando-se de um fator com forte impacto sobre a saúde do idoso, é importante 
adereçar seriamente a este problema de modo a contribuir para que estes indivíduos 
se mantenham autônomos socialmente ativos e com uma boa qualidade de vida.  

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo apresentar as alterações típicas 
do sono no idoso, bem como estados patológicos causadores e consequentes destas 
alterações. Será também apresentado como a gameterapia pode influenciar no sono 
do idoso, trazendo seus benefícios juntamente com os seus efeitos. 
 
A gameterapia melhora o sono do idoso? 
 
O sono 

O sono “é uma condição fisiológica de atividade cerebral, natural e periódica, 
caracterizada por modificação do estado de consciência, redução da sensibilidade aos 
estímulos ambientais, acompanhados por características motoras e posturais 
próprias, além de alterações autônomas” (Gomes, Quinhones e Engelbardt, 2010, 
p.6).  

Abreu e Inocente (2005) afirmam que não é possível dizer exatamente qual é a 
função do sono, mas que todas as funções do cérebro e do organismo, como funções 
cardiovasculares, endócrinas, respiratórias, sexuais, neurológicas entre outras são 
influenciadas pela alternância da vigília com o sono 

Já Paiva e Penzel (2011) o sono é um estado multifuncional capaz de exercer 
várias funções, nomeadamente na manutenção da vigilidade, conservação de 
energia, promoção de processos anabólicos, termorregulação central, aumento da 
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atividade do sistema imunológico, desenvolvimento e maturação do cérebro, 
plasticidade docérebro, formação e consolidação da memória, regulação de diversos 
processos metabólicos e funciona como substrato para a produção de sonhos. 

O sono permite que o cérebro cuide de si próprio. Neste contexto, alguns 
circuitos cerebrais desligam-se, o que permite ao cérebro descansar, apagar 
informação irrelevante e reforçar aquela que é importante. Possibilita a consolidação 
de memórias e aprendizagens, integrando-as em novos esquemas associativos 
podendo mostrar ao indivíduo novas perspectivas ou direções. A qualidade do sono é 
influenciada pelas situações de stress, emoções positivas e negativas que ocorrem 
no dia-a-dia. Os eventos positivos melhoram o sono, enquanto os negativos podem 
levar ao ponto de inibi-lo (Paiva, 2008). 

Durante séculos, o sono foi considerado uma simples necessidade fisiológica, 
destinada unicamente a recuperar as energias gastas durante o dia, mas o estudo e 
a experimentação científica levaram a um conhecimento mais adequado e completo 
do sono (Soares, 2010).  

Ao contrário do que se pensava, sabe-se agora que o cérebro trabalha 
arduamente durante o sono criando as vias necessárias para a aprendizagem, as 
condições para a retenção e fixação de recordações arquivando na memória as 
experiências vividas (depois de devidamente catalogadas) e estabelece novas 
perspectivas das vivências previamente adquiridas.  

Um sono de qualidade, com todas as suas características de profundidade e 
durabilidade, que termina num acordar sereno, tranquilo e natural, é altamente 
responsável por uma memória bem estruturada, bem codificada e adequadamente 
armazenada (Soares, 2010). Segundo Silva (2008), uma das queixas mais frequentes 
das pessoas que recorrem ao médico de família são as perturbações do sono. 

 Das necessidades básicas do ser humano, o sono é a única cuja privação não 
pode ser mantida mais do que cinco ou seis dias. Nesta conjuntura, surgem alterações 
no âmbito fisiológico e comportamental que podem colocar a vida em risco (Silva, 
2008; Paiva &Penzel, 2011). 

Um padrão de sono alterado pode estar relacionado com fatores de  ordem 
psico-comportamental, psicossocial ou emocional; fatores de ordem química, como 
alimentos, medicamentos, hábitos ou vícios; fatores ambientais, como a temperatura 
do quarto, humidade, luminosidade ou ruído; fatores ligados à saúde e ao bem-estar, 
como dores, problemas cardíacos, renais, gastrointestinais, respiratórios e outros 
(Soares, 2010).  

A diminuição do desempenho psicomotor, falhas de atenção e concentração, 
diminuição da memória recente, tempos de reação prolongados, mau humor, fadiga 
irritabilidade e estados de confusão, podem resultar da privação do sono (Silva, 2008). 

Dormir pouco aumenta o risco de obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo 
II, acidentes, cancro, depressão, insónia e morte precoce. Além destes riscos, há 
ainda os que atingem diretamente o cérebro como a diminuição da memória, a 
aprendizagem, a criatividade, resolução de problemas e alteração da estabilidade 
emocional (Paiva, 2008). 

 A privação do sono afeta as capacidades cognitivas, as funções executivas e 
as capacidades emocionais (Paiva 2008).  
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Segundo Soares (2010, p. 35) os sinais comuns da privação de sono são:  
 

• Intolerância a qualquer atividade física e mental, 
• Visão turva, 
• Problemas de atenção e/ou concentração,  
• Cansaço, 
• Irritabilidade, 
• Pouca resistência ao stress,  
• Alterações comportamentais, • Dificuldades de aprendizagem,  
• Problemas sociais, 
• Infeções frequentes, 
• Mal-estar indefinido. 

 
Arquitetura e organização do sono 
O sono noturno consiste numa sequência de estados e fases do sono. Distinguem-se 
dois estados, o sono lento ou profundo (NREM) e o sono paradoxal (REM), que 
apresentam mecanismos fisiológicos diferentes (Paiva &Penzel, 2011). As fases do 
sono são o sono NREM 1,2 e 3 e o sono REM (Paiva &Penzel, 2011).  
 
Sono NREM  
Neste estado, a ativação parassimpática é dominante, com miose intensa, diminuição 
da sudação, diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. A temperatura 
corporal decresce, o tónus muscular diminui e o cérebro consome menos oxigênio 
(Paiva e Penzel, 2011).  

Neste estado a atividade cognitiva mantem-se, o conteúdo dos sonhos é do 
tipo lógico, incidindo sobre aspetos do quotidiano, sendo estes facilmente esquecidos 
(Paiva e Penzel, 2011). O sono NREM divide-se nas fases N1, N2 e N3. As duas 
primeiras correspondem ao sono superficial e a última ao sono profundo (Paiva, 2008; 
Paiva e Penzel, 2011). 
 
Fase N1 
É a fase de sono mais leve e breve, constituindo uma transição entre o estado de 
acordado e sono mais profundo (Rente & Pimentel, 2004; Littlehales, 2016).  
O indivíduo é facilmente despertado e quando isto acontece a pessoa refere que 
acordou em sobressalto, mencionando várias vezes sensação de queda (Littlehales, 
2016). Os movimentos oculares lentos são característicos nesta fase de sono (Paiva 
e Penzel, 2011).  
 
Fase N2  
A frequência cardíaca e a respiratória diminuem, a temperatura corporal abaixa e os 
movimentos oculares lentos diminuem. Os despertares por estimulação táctil ou por 
movimentos corporais são mais difíceis do que na fase anterior. Esta fase ocupa cerca 
de 50% de toda a noite de sono (Paiva, 2008; Paiva &Penzel, 2011; Littlehales, 2016). 
 
Fase N3 (antigamente subdividida nas fases 3 e 4 do sono lento) 
Nesta fase acentua-se a diminuição das frequências cardíaca e respiratória, diminui o 
tónus muscular e a temperatura corporal baixa significativamente. Os sonhos são 
raros e com memórias muito reduzidas. A primeira metade do sono é dominada por 
esta fase, ocupando cerca de 20 % de toda a noite de sono (Paiva, 2008; Paiva e 
Penzel, 2011). 
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Esta fase do sono é essencial, dado que aqui que são exercidas algumas 
funções essenciais, designadamente as que têm a ver com a homeostase. É também 
onde se colhem os maiores benefícios restauradores do sono (Paiva, 2008; Soares, 
2010; Littlehales, 2016). 
 
Sono REM  
O mais característico desta fase são os movimentos oculares rápidos e 
descoordenados. Persistem ao longo da fase REM, embora com uma frequência mais 
elevada no seu inicio que no final (Paiva, 2008).  

A frequência cardíaca acelera e desacelera, a respiração é irregular e a 
temperatura do corpo deixa de ser controlada, ficando-se sujeito à temperatura 
ambiente. A musculatura profunda fica paralisada, na musculatura periférica, 
nomeadamente extremidades e face, podem ocorrer contrações (Paiva, 2008). 

Os sonhos mais elaborados dão-se nesta fase existindo maior recordação dos 
mesmos (Paiva, 2008). 
 
Organização do sono  

Após o adormecimento (fase N1) o sono torna-se cada vez mais profundo, 
passando pelas fases N2 e N3. Há uma transição lenta desde o estado de vigília a um 
estado de sono profundo. Uma vez na fase N3, em que as funções vitais estão 
reduzidas ao mínimo, o processo é invertido, passando-se da fase N3 para a N2 (já 
não há regresso à fase 1 do sono, a não ser após um acordar noturno). Cerca de 90 
minutos após o início do sono surge o primeiro episódio REM, durando apenas alguns 
minutos (cerca de 5 minutos). Após este primeiro episódio REM, a passagem para o 
sono NREM começa pela fase N2 passando mais uma vez para a fase N3, num 
crescente de profundidade, tornando depois o processo a inverter-se, ocorrendo o 
segundo episódio REM, com duração superior ao primeiro (cerca de 10 minutos). Ao 
longo de uma noite de sono assiste-se a uma alternância permanente entre sono 
NREM e REM, designando-se cada conjunto NREM/REM por ciclo de sono. A duração 
média de um ciclo de sono aproxima-se dos 90 minutos, de modo a que 8 horas de 
sono compreendem cerca de 4-5 ciclos (Paiva  e Penzel, 2011; Littlehales, 2016). 
 
O sono no idoso 

A duração e os padrões do sono mostram um considerável número de 
alterações no decurso da ontogenia humana, estando documentado que a estrutura 
cíclica e a distribuição das diferentes fases do sono variam com a idade. Alcançam os 
seus valores máximos na primeira infância e a partir da puberdade inicia-se um ligeiro 
declínio nos valores destes parâmetros que se prolongam até a velhice (Duarte, 2008).  

Neto (1994) refere que o envelhecimento ocasiona modificações na quantidade 
e qualidade do sono, as quais afetam mais da metade dos adultos acima de 65 anos 
de idade (Geib, et al., 2003).  

A influência da idade (envelhecimento patológico ou não) sobre o sono altera-
o profundamente tanto na sua estrutura como na sua quantidade, sobretudo no que 
diz respeito ao sono NREM (Geib, et al., 2003; Soares, 2010). 

 Nos adultos, o tempo total de sono, eficiência do sono, percentagem de sono 
NREM e REM e a latência de REM diminuem significativamente com a idade. 
Contudo, apenas a eficiência do sono continua a diminuir após os 60 anos.  

A latência do sono e a percentagem da fase N1 e N2, assim como a vigília 
aumentam com a idade (Ohayon, et al., 2004), o que significa que os idosos têm mais 
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dificuldade em adormecer, o sono NREM não é tão restaurador (percentagem da fase 
N3 diminui) e as horas de sono necessárias diminuem. 

 No entanto, estas alterações do sono são mais significativas no caso de existir 
doença, patologias do sono ou problemas psiquiátricos (Ohayon, et al., 2004).  

Os fatores que contribuem para os problemas de sono na velhice podem ser 
agrupados nas seguintes categorias:  

 
• “Dor ou desconforto físico, 
• Fatores ambientais (luminosidade, o ruído, a atividade física, as refeições),  
• Desconfortos emocionais,  
• “Alterações no padrão do sono” (Geib, et al., 2003, p. 453). 

 
 Nesta última categoria, incluem-se as queixas referentes ao tempo gasto na 

cama sem dormir, dificuldade para reiniciar o sono após um despertar noturno. Menor 
duração do sono noturno, maior latência de sono e despertar matinal mais cedo do 
que o desejado (Geib, et al., 2003, p. 453). 

Os indivíduos com fraca qualidade de sono apresentam baixa qualidade de 
vida. Apresentam também, com mais frequência, sintomas de depressão e ansiedade 
(Ancoli-Israel, Ayalon, &Salzman, 2008). 
 
A Terapia do sono (sonoterapia) 
 O processo de senescência é responsável por diversas comorbidades e uma 
das mais comuns é o distúrbio do sono, o qual por vezes não é tratado movido pelo 
senso comum de que “com o aumentar da idade, o sono diminui” recaindo na 
normalidade. No entanto, como dito anteriormente, alguns fatores contribuem para 
essa dificuldade de dormir dentre as quais podemos citar, primeiramente, os 
desconfortos emocionais. 
 Na verdade, estudos demonstram que as memórias afetivas são reforçadas 
durante a consolidação do sono REM (MARQUIOLI, 2011 p. 24), dessa maneira, com 
o despertar repentino durante a primeira fase do sono, não há o processamento 
emocional gerando alterações de humor. 
 Outra questão que tem inviabilizado o sono na faixa etária acima de 65 anos 
são os fatores ambientais. Para esse distúrbio há a Terapia cognitivo-comportamental 
(TCC-I) para a insônia que consiste no restabelecimento da relação com o sono por 
meio da redução do estado de excitação psicofisiológica (KISCHINER, CASAL e 
REIS, 2011, p.104). Envolvem uma série de estratégias como higiene do sono, 
intervenção psicoeducacional, restrição de tempo na cama e de sono, reestruturação 
cognitiva e outros 
 Há no mercado, além da citada, inúmeras terapias voltadas para o controle da 
dor e do sono tais como a meditação, yoga, medicina tradicional chinesa, métodos de 
relaxamentos, infusões e uma série de medicamentos. 
 
Gameterapia e seus Benefícios no Idoso 
 A utilização do vídeogame como terapia surgiu em 2006 no Canadá e desde 
então, esta “brincadeira”, tem proporcionado aos idosos momentos de descontração 
e fisioterapia, seja com o aparelho adaptado ao televisor, o mais comum, ou com o 
manuseio das mais avançadas tecnologias como o de realidade virtual. 
 Seus benefícios são inúmeros como, por exemplo, a melhora da concentração, 
da autoestima, restabelece o autocontrole, fortalece a musculatura e promove a 
estimulação neuropsicomotora em pessoas acometidas por paralisia cerebral. E, há 
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quem diga que as cores organizadamente dispostas na engenharia do jogo, bem 
como seu dinamismo, beneficiam o jogador/paciente com a sensação de deleite.  
 E como o foco deste capítulo está na qualidade do sono do idoso proporcionado 
pelos jogos virtuais, é importante citar sobre a estimulação do cérebro mediante a 
aplicabilidade dessa terapia inovadora. Para Pessini, Reis, Cezar e Gamez (2018) 
jogos eletrônicos e atividades que trabalhem com o raciocínio e movimentação de 
maneira treinada são capazes de restabelecer funções nervosas e motoras e 
contribuir para uma maior atividade cerebral. 
 Ainda conforme estudo dos autores mencionados, para cada gênero de jogo 
existe uma resposta neural diferente bem como um estímulo cognitivo: quebra-cabeça 
ajuda da na resolução de problemas, ação trabalha a flexibilidade cognitiva e agilidade 
de raciocínio e etc.  
 Na gameterapia os jogos são selecionados para atender a um propósito 
específico, por exemplo, para crianças acometidas por paralisia cerebral (PC) nas 
quais o processo de aquisição das habilidades motoras é prejudicado por desordens 
de cunho neurológico, os jogos de realidade virtual, como mostra estudo promovido 
pela Universidade Federal do Pará, em específico Aladdin Madic Racer , da Nintendo, 
foi capaz de promover melhoras motoras em um pré-adolescente de 12 anos de idade, 
estudante do 4 º ano do Ensino Fundamental. 

“Além disso, o desenvolvimento da função motora grossa, como o jogo de 
videogame, pode viabilizar um melhor desempenho nas atividades da vida cotidiana 
que exigem coordenação motora grossa. Nesse sentido, o sujeito que aprimora a 
coordenação dos grupos musculares do ombro e do cotovelo por meio das sessões 
de gameterapia, pode, consequentemente, adquirir um melhor desempenho na 
escrita, alimentação, pintura, escovação dos dentes entre outras atividades que 
requerem um nível adequado de coordenação motora para serem desenvolvidas.” 
(DIAS, CONCEIÇÃO, OLIVEIRA e SILVA, p.582). 

Para o idoso, os jogos de realidade virtual, do tipo que reproduz seus 
movimentos na tela como as experiências que o X-Box (um dos recursos utilizados 
pelos fisioterapeutas especialistas da área de gameterapia) pode proporcionar. 

 Alguns sites de artigos jornalísticos, como a do periódico online Estadão, 
publicaram reportagens que abordaram a terapia por meio de jogos eletrônicos como 
forma de amenizar a solidão e apaziguar descontroles emocionais das pessoas de 
idade avançada na Pandemia do coronavírus. Um dos fatores que geram o distúrbio 
do sono na velhice.  

Embora não seja um recurso acessível a todos os idosos por seu alto custo, os 
jogos de videogame provem interação entre os pares e o tratamento das dores físicas 
(outro fator que leva a dificuldade de consolidação do sono), para o qual foi 
inicialmente criado. 

Apesar dos benefícios, não se pode esquecer que o uso excessivo dos 
recursos eletrônicos, principalmente próximo à hora de dormir, pode causar alguns 
danos e diminuição do tempo de sono. Segundo Higuchi, Motohashi e Maeda (2005), 
a conclusão de uma pesquisa feita com sete homens adultos foi que jogos 
estimulantes antes de dormir, levam a um menor autorrelato de sonolência, aumento 
da latência do sono e diminuição do REM. (apud Alves e Carvalho, 2011, p.253). 
 
Considerações finais 

Levando-se em consideração a pesquisa a cerca da gameterapia como recurso 
para a melhora e restabelecimento das fases do sono em pessoas idosas, observa-
se que o meio científico carece de materiais acadêmicos sobre o tema proposto por 
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este trabalho. Foi-se necessário refletir a respeito dessa nova terapia através de 
artigos correlatos e analisar seus efeitos em um contexto secundário.  

Como foi analisado quanto ao sono das pessoas idosas, Neto (1994) postula 
que com o avançar da idade a qualidade e a quantidade reduzem significativamente 
e a gameterapia não age de maneira direta nesse aspecto. 

E para finalizar, apesar dos inúmeros benefícios proporcionados pela terapia 
do game, tais como, interação entre os pares, restabelecimento de funções motoras, 
como afirma Gamez et al. (2018), alívio de dores físicas, de acordo com o que foi 
anteriormente mencionado, para o tratamento do sono não é pontualmente eficaz, a 
menos que o sono seja prejudicado por alguma dor física, então o movimento 
incentivado pelo jogo pode trazer alívio e em conseqüência e melhoria do sono. 
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Resumo 
O tema deste capítulo são os cuidados fisioterapêuticos no paciente com pneumonia 
associada à ventilação mecânica (PAV). Investigou-se o seguinte problema: “Quais 
cuidados fisioterapêuticos podem ser prestados ao paciente com PAV?”. Cogitou-se 
a seguinte hipótese: "De que a fisioterapia é eficaz no tratamento do paciente com 
PAV”. O objetivo geral é “descrever os cuidados fisioterapêuticos no paciente com 
PAV”. Os objetivos específicos são: “descrever a pneumonia associada à ventilação 
mecânica"; “identificar os principais fatores de risco”; “abordar os cuidados 
preventivos"; "destacar a importância da fisioterapia no tratamento da PAV”. Este 
trabalho é importante para um profissional da saúde porque é um tema comum na 
vivência da equipe de terapia intensiva. Para a ciência, é relevante pois, apesar de 
muito se falar sobre infecções hospitalares, existem poucos trabalhos que abordem o 
fisioterapeuta como atuante no tratamento da PAV; agrega à sociedade pelo fato de 
ser uma problemática que traz grande impacto, pois, além do aumento do risco de 
mortalidade para o paciente, a PAV ainda gera altos custos para a saúde pública. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de dois meses. 

 
3 Este capítulo contou com a revisão linguística de Diêgo Maciel de Sousa e com a diagramação do 
Prof. Danilo da Costa. 
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Reabilitação. Fisioterapia Respiratória. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is physical therapy care for patients with ventilator-
associated pneumonia (VAP). The following problem was investigated: “What physical 
therapy care can be provided to patients with VAP?”. The following hypothesis was 
considered: "Physiotherapy is effective in the treatment of patients with VAP". The 
general objective is to "describe physical therapy care in patients with VAP". The 
specific objectives are: "describe ventilator-associated pneumonia"; “identify the main 
risk factors”; "address preventive care"; "highlight the importance of physical therapy 
in the treatment of VAP". This work is important for a health professional because it is 
a common theme in the intensive care team's experience. For science, it is relevant 
because, despite a lot of talk about hospital infections, there are few studies that 
address the physiotherapist as active during their treatment; adds to society because 
it is a problem that has great impact, because, in addition to increasing the risk of 
mortality for the patient, VAP still generates high costs for public health. This is 
qualitative theoretical research lasting two months. 
 
Keywords: VAP. Ventilator-Associated Pneumonia. Physiotherapy. Rehabilitation. 
Chest Physiotherapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la atención de fisioterapia para pacientes con neumonía 
asociada al ventilador (NAV). Se investigó el siguiente problema: "¿Qué atención de 
fisioterapia se puede brindar a los pacientes con NAV?". Se consideró la siguiente 
hipótesis: "La fisioterapia es eficaz en el tratamiento de pacientes con NAV". El 
objetivo general es "describir la atención de la fisioterapia en pacientes con NAV". Los 
objetivos específicos son: "describir la neumonía asociada a la ventilación mecánica"; 
“Identificar los principales factores de riesgo”; "abordar la atención preventiva", 
"destacar la importancia de la fisioterapia en el tratamiento de la NAV". Este trabajo 
es importante para un profesional de la salud porque es un tema común en la 
experiencia del equipo de cuidados intensivos. Para la ciencia es relevante porque, a 
pesar de que se habla mucho de infecciones hospitalarias, hay pocos estudios que 
aborden al fisioterapeuta como activo durante su tratamiento; se suma a la sociedad 
porque es un problema que tiene un gran impacto, porque, además de aumentar el 
riesgo de mortalidad para el paciente, la NAV aún genera altos costos para la salud 
pública. Es una investigación teórica cualitativa de dos meses de duración. 
 
Palabras clave: NAV. Neumonía Asociada al Ventilador. Fisioterapia. Rehabilitación. 
Fisioterapia Respiratória. 
 
Introdução 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma infecção do 
parênquima pulmonar, causada em geral pela aspiração de secreção contaminada. 
Surge a partir do segundo ou terceiro dia de intubação orotraqueal. Representa um 
dos tipos de infecção hospitalar mais prevalentes, com variação da incidência entre 
6% e 52% dos pacientes em ventilação invasiva. Provoca um aumento nas taxas de 
mortalidade, morbidade e do tempo de internação (FIOCRUZ, 2014; PAPAZIAN, 
KLOMPAS, LUYT, 2020; FURTADO et al, 2020).  
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A Ventilação Mecânica (VM) é um suporte para pacientes que apresentam 
insuficiência respiratória, tem como objetivo promover troca gasosa e diminuir o 
trabalho dos músculos respiratórios, permitindo que o organismo poupe energia e que 
a doença de base seja tratada. Apesar de ser um procedimento extremamente 
importante e necessário no ambiente da unidade de terapia intensiva (UTI), seu uso 
prolongado pode trazer complicações e o surgimento de infecções hospitalares, como 
a pneumonia. (FURTADO et al, 2020, LI et al, 2021). 

Uma série de fatores presentes dentro da UTI podem levar a um aumento do 
risco de PAV, portanto, as medidas de prevenção e que promovam uma redução do 
tempo de internação são importantes. O tratamento de base para esta patologia é 
medicamentoso, contudo, ações não farmacológicas também são essenciais para 
garantir uma recuperação mais rápida e efetiva (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014). 

O fisioterapeuta é um dos profissionais que compõem a equipe atuante nas 
unidades de terapia intensiva, exerce a função de manutenção dos parâmetros 
ventilatórios e hemodinâmicos do paciente por meio do manejo do ventilador 
mecânico e de técnicas respiratórias, além de promover diminuição na perda e 
melhora dos aspectos cinéticos-funcionais do paciente. Desta forma, pode contribuir 
para prevenção e tratamento deste tipo de pneumonia (CARRASCOSA et al, 2018).  

 Diante disso, esse trabalho surge com o intuito de responder a seguinte 
problemática: “Quais são as contribuições da fisioterapia para evitar o surgimento da 
pneumonia associada à ventilação mecânica e quais cuidados fisioterapêuticos 
prestados ao paciente com PAV?” Visto que, esta representa uma infecção hospitalar 
de grande prevalência, que leva ao aumento da morbimortalidade, prolonga a 
internação hospitalar, aumentando os custos de saúde (SULJEVIC et al, 2020). 

A hipótese levantada para responder a pergunta de pesquisa foi que “a 
fisioterapia pode contribuir para a prevenção e para o tratamento da Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica", pois esta atua promovendo uma melhora dos 
aspectos ventilatórios, funcionais e hemodinâmicos dos pacientes internados em 
Unidades de Terapia Intensiva. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral descrever os cuidados fisioterapêuticos 
no paciente com PAV e quais intervenções preventivas podem ser adotadas. Os 
objetivos específicos foram: descrever a PAV buscando trazer suas complicações 
tanto para o paciente como para a saúde em geral, as medidas a serem utilizadas 
como forma de prevenção e como a fisioterapia pode atuar tanto na prevenção quanto 
no tratamento desse processo infeccioso. 

Este trabalho mostra-se relevante para a ciência pois, apesar de ser um tema 
bastante explorado pela literatura, existem poucos trabalhos que abordem o 
fisioterapeuta como atuante durante o tratamento desta patologia. Agrega à sociedade 
pelo fato de ser uma problemática que traz grande impacto, já que além do aumento 
do risco de morbimortalidade dos pacientes acometidos, a PAV gera altos custos para 
a saúde pública. 

O estudo é uma revisão narrativa de caráter qualitativo, fundamentada em 
artigos científicos, que aborda a etiologia da pneumonia associada à ventilação 
mecânica; os principais fatores de risco; bem como, os cuidados fisioterapêuticos para 
prevenção e durante o tratamento da doença.  

As bases de dados utilizadas para a pesquisa foram: Cochrane Library, 
PubMed, Science Direct, Scielo e PEDro, por meio dos descritores: “PAV”; “PAV AND 
Fisioterapia”; “PAV AND Mobilização Precoce”; “PAV AND Exercícios Físicos” em 
línguas portuguesa e inglesa, selecionando 26 artigos.  
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Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos (2011-2021) com os 
seguintes temas: revisão sistemática, ensaios clínicos randomizados, revisão 
bibliográfica, estudos coortes, estudos retrospectivos e observacionais que 
abordassem o tema deste capítulo. 

Como critérios de exclusão estão os artigos publicados antes de 2011, com 
exceção de alguns estudos de grande contribuição científica para o tema, estudos que 
não abordaram o tema do capítulo ou que não contribuíram para responder os 
objetivos adotados. 

A metodologia escolhida foi uma revisão bibliográfica, descritiva e qualitativa, 
pois buscou responder à pergunta de pesquisa com base em dados coletados de 
estudos científicos, descrevendo, analisando e associando os fatos de forma imparcial 
através da interpretação dos autores.  
 
Cuidados fisioterapêuticos no paciente com pneumonia associada à ventilação 
mecânica 
 
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é um tipo de infecção que afeta 
o trato respiratório inferior, atinge as regiões dos bronquíolos respiratórios e dos 
alvéolos, promovendo uma resposta inflamatória deflagrada por agentes virais, 
bacterianos e fúngicos. É caracterizada por ocorrer após 48 a 72 horas da intubação 
endotraqueal e da instituição de ventilação mecânica invasiva, representando uma 
das infecções intra-hospitalares mais comuns e a mais prevalente nos pacientes que 
estão em ventilação mecânica (MORAES, 2017; XU et al., 2019).  

Impacta em uma maior taxa de mortalidade, prolongamento da internação 
hospitalar, maior uso de medicações e recursos de saúde, o que eleva os custos 
hospitalares, além de promover uma maior deterioração do estado geral do paciente 
e aumentar a necessidade de cuidados de saúde (XU et al, 2019; SULJEVIC et al, 
2020).  

A fisiopatologia da PAV está relacionada com a microaspiração de organismos 
provenientes da via endógena: secreções orais, faríngeas e gástricas contaminadas 
e da via exógena: pela técnica de aspiração endotraqueal, aerossóis, circuito do 
ventilador, cateteres, broncoscópio, nutrição enteral, contato de profissionais de saúde 
e de outros pacientes. A presença do tubo endotraqueal, também se relaciona com a 
fisiopatologia, pois, altera os mecanismos naturais de defesa, como o reflexo de tosse, 
o que aumenta o risco de aspiração, e causa uma irritação da mucosa, eleva a 
produção de muco, prejudicando a depuração mucociliar. O tubo também permite a 
microaspiração de secreções subglóticas, mesmo com a presença do balonete, e 
neste caso, ocorre a formação de um biofilme de microrganismo que coloniza em seu 
interior e, é conduzido para as regiões intrapulmonares pelo fluxo inspiratório do 
ventilador. Mesmo após a chegada desses patógenos e da colonização do trato 
respiratório inferior, a patologia só se desenvolve em situações onde há déficits do 
sistema imunológico ou onde a virulência dos microrganismos é alta e vence a barreira 
imunológica (OLIVEIRA, ZAGALO, SILVA, 2014; KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; 
ROUZÉ, LOECHES, NSEIR, 2018). 

Essa infecção pode ser originada por um único tipo de bactéria, microrganismo, 
ou por um conjunto polimicrobiano. O tipo de patógeno está relacionado com os 
microrganismos que circulam na unidade de terapia intensiva e no hospital no qual o 
paciente está internado. Entretanto, as bactérias mais comuns são: Staphylococcus 
aureus sensível à meticilina (MSSA), Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
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(MRSA) Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, 
entre outras. Já as infecções virais e fúngicas são mais prevalentes em indivíduos 
imunocomprometidos (OLIVEIRA, ZAGALO, SILVA, 2014; KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 
2014; SULJEVIC, et al, 2020). 

O diagnóstico da PAV em geral, é dado através da avaliação à beira do leito, 
levando em consideração achados clínicos, laboratoriais e radiológicos, que têm como 
critérios a presença de pelo menos um dos sinais: febre (acima de 38°C), leucopenia 
(< 4000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12000 cel/mm3); pelo menos dois exames de 
imagem do tórax com os achados de infiltrado novo ou progressivo, consolidação ou 
cavitação; dois ou mais sinais e sintomas como, alteração da secreção com 
característica purulenta, ausculta pulmonar com roncos e estertores, início ou piora 
da tosse, dispneia ou taquipneia, piora da troca gasosa identificada por dessaturação, 
relação PaO2/ FiO2 < 240, aumento da necessidade de oxigênio ou dos parâmetros 
ventilatórios; pelo menos um resultado de exame microbiológico com hemocultura 
positiva sem outro foco de infecção, cultura do líquido pleural positiva ou cultura 
quantitativa de secreção pulmonar positiva, coletada de lavado broncoalveolar, 
escovado e aspirado endotraqueal (DALMORA et al, 2013; ANVISA, 2021). 

Esse tipo de pneumonia nosocomial pode ser classificada como precoce, 
quando ocorre em até quatro dias após o início da ventilação mecânica (VM) ou tardia, 
após esse período. Essa classificação é importante quando se refere ao tratamento 
inicial da doença, onde na PAV de início precoce são utilizados antibióticos de 
pequeno espectro e nas classificadas como tardias, utiliza-se antibióticos de amplo 
espectro, pois acredita-se que neste tipo de infecção, seja mais comum bactérias 
resistentes. Para a escolha do tratamento empírico, também deve ser levado em 
consideração o padrão bacteriológico e a epidemiologia local, entretanto, vale 
ressaltar que a escolha do tratamento adequado deve ser norteada pelos exames 
microbiológicos, de forma a se ter uma abordagem específica e mais efetiva, além de 
reduzir a taxa de resistência das bactérias (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; 
CORNISTEIN et al, 2018).  
 
Fatores de Risco da PAV: 

Diversas condições podem ser consideradas fatores de risco para o 
desenvolvimento da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. Como já citado 
anteriormente, o uso da ventilação leva à predisposição deste tipo de pneumonia 
nosocomial pela utilização do tubo endotraqueal onde é formado um biofilme ao redor 
do balonete e, no interior do tubo, forma-se uma colonização, somado a isso, a 
pressão positiva produzida pelo aparelho, empurra os microrganismos para dentro dos 
pulmões. Alguns autores também trazem como fatores de risco, a grande frequência 
na troca do circuito do ventilador mecânico; o tipo de umidificador utilizado; o Cuff 
insuflado de forma insuficiente, de forma a promover um meio para passagem desses 
micróbios; as falhas na extubação e a ventilação mecânica prolongada (ROUZÉ, 
LOECHES, NSEIR, 2018; SULJEVIC et al, 2020; NÚÑEZ et al, 2021). 

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva também é considerado um desses 
fatores, segundo Xu et al (2019), em sua pesquisa, a internação em UTI foi o principal 
fator de risco para o desenvolvimento de PAV e isto pode ser devido aos pacientes 
estarem em um estado de relativa imunossupressão causada pelas doenças crônicas 
coexistentes e pelas disfunções fisiológicas graves, além de passarem por mais 
procedimentos invasivos e estarem em maior risco de infecção cruzada, pois 
geralmente nesse ambiente não há isolamento adequado entre os pacientes. 
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O uso de alguns medicamentos prescritos como profiláticos ou administrados 
de forma excessiva também podem influenciar na ocorrência da PAV, como a 
utilização de muitos tipos de antibióticos, promovendo um desequilíbrio dos 
microrganismos normais do corpo, gerando um ambiente mais propício para infecções 
oportunistas, além da possibilidade de aumentar a resistência bacteriana. Outro 
medicamento que em excesso pode aumentar o risco de PAV, é o uso de corticoides, 
em especial antes da instituição da Ventilação Mecânica (VM), pois podem influenciar 
em disfunções hepáticas e renais, em redução da função imunológica e por estarem 
associados ao risco aumentado de úlceras e prejuízos na mucosa gastrointestinal, 
fator que aumenta a absorção de patógenos gastrointestinais. Outros procedimentos 
comuns no ambiente hospitalar também se relacionam com o surgimento desta 
doença, como a utilização e o tempo de uso de sondas nasogástricas, acessos e 
cateteres, pois estes podem ser um meio de entrada para bactérias e outros 
patógenos (CARRASCOSA et al, 2018; XU et al, 2019). 

A idade do paciente é outra condição, considerada intrínseca que pode 
aumentar a probabilidade de desenvolver PAV. Pacientes idosos por terem um 
sistema imunológico mais deficitário e serem mais propícios a infecções oportunistas, 
têm um risco aumentado. A presença de comorbidades, a gravidade da doença de 
base, doenças respiratórias preexistentes, como a doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC), também são fatores que influenciam no surgimento da PAV, pois 
estes apresentam uma maior contaminação das vias aéreas inferiores, obstrução das 
vias aéreas que gera uma resposta de tosse ineficaz e comprometimento da função 
mucociliar (XU et al, 2020; NÚÑEZ et al, 2021). 

Segundo um estudo coorte retrospectivo produzido por Núñez et al. (2021), a 
presença de DPOC, a idade avançada, o uso de medicações vasoativas e outras 
comorbidades, são fatores de risco para a PAV e aumentaram as taxas de mortalidade 
em pacientes com Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica.  
 
COVID 19: 

O mundo atual (2021) ainda vivencia a pandemia da COVID-19 gerada pelo 
novo coronavírus Sars-Cov 2, originada na China em 2019, que causou um expressivo 
aumento no número de hospitalizações e da necessidade de ventilação mecânica 
invasiva prolongada, uma vez que a patologia tem o potencial de causar hipoxemia 
grave, com grande déficit da relação ventilação-perfusão, podendo evoluir para uma 
síndrome do desconforto respiratório agudo, fazendo com que o paciente fique 
intubado por duas ou até quatro semanas em média, desta forma, a COVID-19 
representa então um importante fator de risco para o desenvolvimento da PAV, devido 
aos longos períodos de intubação e de internação na UTI (HOLANDA, PINHEIRO, 
2020; CIOTTI et al, 2020; TEJO et al, 2021). 

Devido a esta alta demanda de internações, novos profissionais, mesmo que 
com pouca ou nenhuma experiência com pacientes críticos, foram e ainda estão 
sendo chamados para atuar na linha de frente, isto dificulta que as melhores 
abordagens ou a atuação prática baseada em evidências sejam alcançadas, o que 
muitas vezes pode não promover os melhores resultados possíveis, prolongando o 
tempo de tratamento e o tempo de internação, que por consequência, aumenta ainda 
mais o risco de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica e de outras 
complicações. Além disto, com profissionais destreinados, uma alta demanda de 
cuidados e a escassez de leitos, há maior tendência para que ocorra contaminação 
cruzada  de Sars-CoV 2, tanto para outros pacientes internados com outras 
patologias, caso não ocorra um isolamento adequado, quanto para os profissionais 
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que estão prestando os cuidados à saúde destes pacientes (HOLANDA, PINHEIRO, 
2020). 
 
Cuidados na PAV: 

Depois de instalada, a PAV traz enormes riscos ao paciente crítico, um deles é 
o aumento da mortalidade, porém existem cuidados que podem auxiliar na prevenção 
da instalação da pneumonia, como a monitorização respiratória frequente, que é um 
procedimento realizado a beira leito, não exige deslocamento do paciente, não gera 
aumento de custo e auxilia a equipe na detecção precoce de alterações na função 
respiratória (KOCK, MAURICI; 2018). 

Realizar a aspiração endotraqueal também é um método preventivo, pois, 
segundo Li et al (2021), o acúmulo de secreção entre a glote e o manguito é o principal 
fator de contaminação por PAV, pois, a secreção estagnada é favorável a 
disseminação de patógenos. Entretanto, este procedimento deve ser realizado com 
técnicas assépticas, para que o risco de contaminação seja reduzido e deve ser 
realizado somente quando necessário, ou seja, em casos de secreção visível ou 
auscultados, dessaturação e aumento do trabalho respiratório, alguns autores 
também sugerem a realização de procedimentos de drenagem de secreções 
subglóticas como medida preventiva e relatam que a instilação de solução salina 
durante a aspiração deve ser evitado (SILVA, NASCIMENTO, SALLES, et al, 2012; 
CARRASCOSA et al, 2020).  

Alguns cuidados devem ser observados com o objetivo de prevenir a PAV 
desde o momento da intubação do paciente, como a decisão sobre a indicação de 
intubação orotraqueal, para evitar que esse procedimento ocorra de forma 
desnecessária, a escolha do tipo de tubo utilizado, tubos com balonete de poliuretano, 
por serem mais finos e reduzirem a formação de um possível canal entre o balonete 
e a parede traqueal e tubos que permitam a drenagem das secreções subglóticas são 
mais indicados que os tubos convencionais, entretanto, tem um custo mais elevado. 
Alguns estudos também sugerem que tubos revestidos de prata ou outros materiais 
com efeito bactericida podem ser promissores na prevenção da PAV, contudo, há 
necessidade de uma maior investigação a respeito de seu uso para serem indicados 
na prática clínica (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; ROUZÉ, LOECHES, NSEIR, 
2018). 

Outro ponto de extrema importância é a manutenção da pressão do cuff, que 
deve estar entre 20 - 30 cmH2O, para assegurar uma vedação adequada da traqueia 
e assim reduzir o risco de microaspiração de secreções para o trato respiratório 
inferior. A troca frequente do circuito do ventilador deve ser evitada, sendo realizada 
somente quando este apresentar defeitos mecânicos ou contaminado e estiver com 
sujidade visível (SILVA, NASCIMENTO, SALLES, 2012; GUILLAMET, KOLLEF, 
2018).   

A ventilação mecânica prolongada aumenta o risco de desenvolvimento de 
PAV, desta forma, um dos principais pontos para prevenção desta afecção é o 
desmame precoce e medidas que contribuam para redução do tempo de ventilação 
mecânica, como a realização de testes diários para o despertar do paciente, os testes 
de respiração espontânea e a redução do nível de sedação realizados de forma 
rotineira (GUILLAMET, KOLLEF, 2018). 

A elevação da cabeceira da cama do paciente entre 30° a 45°, quando não 
houver contraindicação, é uma medida preventiva amplamente sugerida pela 
literatura, pois tem a capacidade de reduzir os riscos de broncoaspiração por refluxo 
gástrico, principalmente em pacientes que estão em nutrição enteral. Outra medida 
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imprescindível é a higienização bucal do paciente, pois em pacientes submetidos à 
ventilação mecânica, ocorre uma redução da produção de saliva, fator este que 
propicia a formação de um biofilme e de placas bacterianas nos dentes do paciente, 
que podem ser aspirados para o trato respiratório inferior e causar a PAV. A literatura 
sugere então que este procedimento seja feito por meio da aspiração de secreções 
orais, escovação dos dentes dos pacientes e pela utilização de antissépticos, como 
antibióticos tópicos (SILVA, NASCIMENTO, SALLES, 2012; OLIVEIRA, ZAGALO, 
SILVA, 2014; GUILLAMET, KOLLEF, 2018). 

Medidas básicas também contribuem para reduzir o risco deste tipo de 
pneumonia e devem ser realizadas por toda a equipe em contato com o paciente, são 
elas: a lavagem adequada das mãos com sabão, o uso de álcool em gel e o uso 
adequado de equipamentos de proteção individual, como luvas e capotes, tais medias 
têm grande capacidade de reduzir as contaminações cruzadas e a disseminação de 
vírus e bactérias pelos ambientes hospitalares (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; 
CORNISTEIN et al, 2018). 

Todas essas medidas estão incluídas na responsabilidade da equipe 
multiprofissional. Entretanto, a fisioterapia pode contribuir com outros cuidados para 
reduzir as taxas de Pneumonia Associada à Ventilação, por exemplo, a utilização de 
técnicas de higiene brônquica e de desobstrução das vias aéreas, como a 
hiperinsuflação manual, que facilita o movimento das secreções para as vias aéreas 
mais centrais e promove aumento do fluxo expiratório, melhora a complacência 
pulmonar e a oxigenação, entre outras técnicas (CARRASCOSA et al, 2018). No 
ensaio clínico realizado por Pattanshetty e Gaude (2010), verificou-se que a 
associação de técnicas de hiperinsuflação manual, aspiração e posicionamento no 
leito, foi capaz de reduzir a incidência de PAV e as taxas de mortalidade. 

A fisioterapia contribui positivamente para o sucesso do desmame da VM, por 
meio do treinamento da musculatura respiratória, exercícios funcionais (exercícios 
ativos, ativo assistidos, cicloergômetro, mobilidade ativa na cama, ortostatismo, 
deambulação, entre outros), mobilização precoce que melhora a função muscular, 
aumenta o volume corrente e a capacidade do transporte de oxigênio (DOIRON, 
HOFFMANN, BELLER, 2018; CARRASCOSA et al, 2018; ZANG et al, 2020). 

A tabela 1. representa uma síntese das medidas de prevenção que devem ser 
adotadas por toda a equipe multiprofissional e as medidas de responsabilidade do 
fisioterapeuta. 
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Tabela 1. 
 

Cuidados Multiprofissionais: Cuidados Fisioterapêuticos:  

Prevenção: 

Lavagem adequada das mãos  Manobras de higiene brônquica 

Uso adequado de EPIs Manobras de reexpansão pulmonar 

Cabeceira Elevada (30°- 45°) Mobilização precoce 

Manutenção da Pressão de Cuff entre 20 e 

30 cmH2O 

Exercícios ativos 

Aspiração endotraqueal Evitar trocas de circuitos do ventilador 

Prescrição adequada de medicamentos Incentivar o desmame precoce 

Momento certo para Intubação Realizar teste de respiração espontânea 

regularmente 

Fonte: Autores, 2021. 
 

 Visto o quão importante é a prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação 
Mecânica e como essas ações dependem da colaboração de todos da equipe 
multiprofissional, é de responsabilidade das instituições hospitalares criar protocolos 
ou pacotes chamados de “bundles” de prevenção, onde se tornam obrigatórias as 
medidas preventivas, programas de educação sobre a doença e que incentivem todos 
os profissionais a seguirem com essas as ações. Outras vantagens são: realizar 
controle sobre as taxas de incidência da PAV, identificar os principais patógenos 
nosocomiais presentes em cada unidade hospitalar e criar programas de 
conscientização sobre a prescrição desnecessária de antibióticos e outras 
medicações (KALANURIA, ZAI, MIRSKI, 2014; BURJA et al, 2018).  

A tabela 2. apresenta uma síntese das medidas que devem ser tomadas pela 
direção do hospital para preparar a equipe nos cuidados necessários para pacientes 
em ventilação mecânica, visando a prevenção de infecções hospitalares. 
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Tabela 2. 

Deveres do Hospital 

Educar a Equipe  

Identificar os microrganismos multirresistentes  

Criar bundles de Prevenção de PAV  

Manter políticas de descontaminação  

Controlar as taxas de incidência de infecções hospitalares e outras complicações. 

Fonte: Autores, 2021. 
 

Todas essas medidas são essenciais para a prevenção da PAV e devem ser 
reforçadas principalmente no cenário atual, da pandemia da COVID-19. A lavagem 
das mãos, o uso adequado de EPIs, incluindo a utilização de máscaras N95 ou PFF2 
e o isolamento dos pacientes contaminados com Sars-CoV 2 em alas separadas para 
a segurança da equipe multiprofissional e de outros pacientes devem ser 
intensificados (GUIMARÃES, 2020). 

Visando o contexto atual da pandemia do novo coronavírus Sars-Cov 2 e 
melhorar as condutas de tratamento e prevenção, os programas de educação 
continuada para os profissionais da equipe, abordando a importância da 
paramentação e desparamentação dos EPIs, tratamento com base em evidências 
científicas sobre PAV e COVID-19, devem ser instituídos pelos hospitais (HOLANDA, 
PINHEIRO, 2020).   

A base do tratamento da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é 
medicamentosa, especialmente com administração de antibióticos específicos para o 
microrganismo identificado na cultura. Contudo, a fisioterapia tem um relevante papel 
no processo de tratamento ao manter a ventilação mecânica adequada e 
individualizada para cada paciente, buscando a melhora dos aspectos 
cardiorrespiratórios e hemodinâmicos (CORNISTEIN et al, 2018; CARRASCOSA et 
al, 2018).  

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013), durante o 
curso da PAV deve-se utilizar da estratégia de ventilação mecânica protetora, 
seguindo os parâmetros: VC (Volume Corrente) de 6 ml/kg do peso predito, para 
manter os níveis de PCO2 entre 35 e 45 mmHg, PEEP (pressão expiratória final 
positiva) com os valores mínimos que possam garantir uma troca gasosa adequada e 
modos ventilatórios de VCV (Ventilação Controlada a Volume) ou PCV (Ventilação 
Controlada a Pressão). Para que a ventilação não seja prolongada de forma 
desnecessária, também é importante evoluir para os modos assistidos e espontâneos 
o mais cedo possível, objetivando o efetivo desmame. 
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Essas recomendações a respeito da utilização da VM durante a 
PAV    corroboram com o que sugere Uvizl et al. (2018) em seu estudo, que concluiu 
que parâmetros protetores de ventilação devem ser adotados para prevenir o 
desenvolvimento ou o agravamento da PAV e de outras complicações pulmonares 
que possam surgir de um manejo inadequado da ventilação mecânica. 

Outra abordagem fisioterapêutica essencial é o trabalho de fortalecimento da 
musculatura respiratória e a mobilização precoce que se mostram eficazes no 
tratamento e na prevenção, devido aos benefícios da melhora na oxigenação, na 
capacidade funcional do paciente e para evitar grandes déficits de funcionalidade e 
fraqueza muscular promovidos pela internação na UTI (DOIRON, HOFFMANN, 
BELLER, 2018). 

Medidas para prevenção de infecção cruzada, como lavagem das mãos, 
esterilização dos materiais utilizados pelos profissionais de saúde, uso de EPIs, 
isolamento quando necessário, evitar o transporte pelo hospital, entre outros, também 
são necessárias para garantir a proteção dos outros pacientes internados na mesma 
ala hospitalar (OLIVEIRA, ZAGALO, SILVA, 2014). 

 
Considerações Finais 

Este capítulo abordou a atuação da fisioterapia nos cuidados prestados ao 
paciente com Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, procurou responder 
quais medidas podem ser eficazes para a prevenção e o tratamento desta patologia.   

Demonstrou, através dos artigos selecionados, como a fisioterapia pode 
contribuir nos cuidados ao paciente crítico acometido com pneumonia. De forma 
específica, buscou descrever a fisiopatologia da PAV, suas complicações, os fatores 
que favorecem a incidência e as técnicas a serem utilizadas para prevenção e 
tratamento. 

Diante do apresentado, conclui-se que, apesar da pneumonia ser um sério 
problema presente na unidade de terapia intensiva, existem diversos cuidados a 
serem tomados, tanto pelo hospital quanto pela equipe multiprofissional para prevenir 
a instalação da mesma. O fisioterapeuta é uma peça chave nos cuidados com o 
paciente crítico, através de técnicas de fisioterapia respiratória e motora, promove 
menor tempo de internação, favorece a manutenção cinético funcional e a melhora 
dos parâmetros hemodinâmicos do paciente, contribuindo para a prevenção e o 
tratamento da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica.  

Por meio deste capítulo, podemos demonstrar a importância da atuação 
multidisciplinar e fisioterapêutica nos cuidados dos pacientes com Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica e das medidas de prevenção que são essenciais 
para redução dos riscos de complicações, especialmente no momento atual, onde o 
mundo está vivenciando a pandemia da COVID-19, que aumentou consideravelmente 
o número de internações hospitalares, dos gastos com a saúde, reduziu a qualidade 
de vida da população em geral e elevou os índices de mortalidade, 
 Apesar deste ser um tema de grande relevância, são escassos os trabalhos de 
qualidade científica que abordam a importância da atuação do fisioterapeuta no 
manejo dos pacientes com PAV. Desta forma, ressalta-se a necessidade de novas 
pesquisas que abordem este tema. 
 
 
 
 
 



 37 

Referências 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 02: Critérios Diagnósticos das Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde. Brasília, ANVISA, 2021. 
 
ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB); SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA (SBPT). Diretrizes Brasileiras de 
Ventilação Mecânica.  J Bras Pneumol., v. 39, n. 1, 2013. 
 
BURJA, Sandra et al. Efficacy of a bundle approach in preventing the incidence of 
ventilator associated pneumonia (VAP). Bosn J Basic Med Sci., v. 18, n. 1, p. 105-
109, 2018. 
 
CARRASCOSA, Diana P. Pozuelo et al. Multimodality respiratory physiotherapy 
reduces mortality but may not prevent ventilator-associated pneumonia or reduce 
length of stay in the intensive care unit: a systematic review. Journal of 
Physiotherapy, v. 64, n. 4, p. 222-228, 2018. 
  
CARRASCOSA, Diana P. Pozuelo et al. Subglottic secretion drainage for preventing 
ventilator-associated pneumonia: an overview of systematic reviews and an updated 
meta-analysis. Eur. Respir. Rev., v. 29, 2020.  
  
CIOTTI, Marco et al. The COVID-19 pandemic. Critical Reviews in Clinical 
Laboratory Sciences, v. 57, n. 6, 2020. 
 
CORNISTEIN, Wanda et al. Neumonía asociada a ventilación mecánica. Actualización 
y recomendaciones inter-sociedad argentina de infectología - Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. Medicina, v. 78, p. 99-106, 2018. 
 
DALMORA, Camila Hubner et al. Definindo pneumonia associada à ventilação 
mecânica: um conceito em (des)construção. Rev. Bras. Ter. Intensiva, v. 25, n. 2, p. 
81-86, 2013. 
 
DOIRON, Katherine A.; HOFFMANN, Tammy C.; BELLER, Elaine M. Early 
intervention (mobilization or active exercise) for critically ill adults in the intensive care 
unit. Cochrane Database Syst. Rev., v. 3, n. 3, 2018. 
 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde. Densidade de incidência de pneumonia associada à 
ventilação mecânica em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva. Rio 
de Janeiro: Icict/Fiocruz, 2014. Disponível em: 
<https://proqualis.net/indicadores/densidade-de-incid%C3%AAncia-de-pneumonia-
associada-%C3%A0-ventila%C3%A7%C3%A3o-mec%C3%A2nica-em-pacientes> 
Acesso em: 30 de set. de 2021. 
 
FURTADO et al. Abordagem multiprofissional na pneumonia associada à ventilação 
mecânica. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v.12, n.10, 2020. 
 



 38 

GUILLAMET, Cristina Vazquez; KOLLEF, Marin H. Is zero ventilator-associated 
pneumonia achievable? Practical approaches to ventilator-associated pneumonia 
prevention. Clin. Chest Med., v. 39, p. 809-822, 2018. 
 
GUIMARÃES, Fernando. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva 
no contexto da pandemia de COVID-19. Fisioter. Mov., v. 33, 2020. Editorial. 
 
HOLANDA, Marcelo Alcantara; PINHEIRO, Bruno Valle. Pandemia por COVID-19 e 
ventilação mecânica: enfrentando o presente, desenhando o futuro. J Bras Pneumol., 
v. 46, n. 4, 2020. 
 
KALANURIA, Atul Ashok; ZAI, Wendy; MIRSKI, Marek. Ventilator-associated 
pneumonia in the ICU. Critical Care, v. 18, n. 2, 2014. 
 
KOCK, Kelser de Souza; MAURICI, Rosemeri. Respiratory mechanics, ventilator-
associated pneumonia and intensive care unit outcomes. World Journal of Critical 
Care Medicine., v.7, n.1, p.24-30, 2018. 
 
LI, Ying et al. Fast-flow expulsion maneuver in the elimination of subglottic secretion 
to prevent ventilator-associated pneumonia: a randomized controlled trial. Annals of 
Intensive Care., v.11, n.98, 2021. 
 
MORAES, Lillian. Fisioterapia Respiratória. 1ª ed. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 
 
NÚÑEZ, Sebastián Ariel et al. Ventilator-associated pneumonia in patients on 
prolonged mechanical ventilation: description, risk factors for mortality, and 
performance of the SOFA score. J Bras Pneumol., v. 47, n. 3, 2021. 
 
OLIVEIRA, J.; ZAGALO, C.; SILVA, P. C. Prevention of ventilator-associated 
pneumonia. Revista Portuguesa de Pneumologia, v. 20, n. 3, p. 152-161, 2014. 
 
PAPAZIAN, Laurent; KLOMPAS, Michael; LUYT, Charles-Edouard. Nature Public 
Health Emergency Collection.  v. 46, n.5, p. 888-906, 2020. 
 
PATTANSHETTY, Renu B; GAUDE, G. S. Effect of multimodality chest physiotherapy 
in prevention of ventilator-associated pneumonia: A randomized clinical trial. Indian J 
Crit Care Med., v. 14, n. 2, p. 70-76, 2010. 
 
ROUZÉ, Anahita; LOECHES, Ignacio Martin; NSEIR, Saad. Airway devices in 
ventilator-associated pneumonia pathogenesis and prevention. Clin. Chest Med., v. 
39, p. 775-783, 2018. 
 
SULJEVIC, Ismet et al. Frequency of Ventilator Associated Pneumonias in Patients in 
the Intensive Care Unit. Med Arch., v. 74, n. 4, p. 285-288, 2020.  
 
SILVA, Sabrina Guterres; NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira; SALLES, Raquel 
Kuerten. Bundle de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica: uma 
construção coletiva. Texto e Contexto Enferm., v. 21, n. 4, p. 837-844, 2012. 
 



 39 

TEJO, Alexandre Mestre et al. Caracterização Microbiológica Das Pneumonias 
Bacterianas Em Pacientes Internados Por Covid‐19. Braz J Infect Dis., v. 25, n. 1, 
2021. 
 
UVIZL, Radovan et al. Management of mechanical ventilation in patients with hospital-
acquired pneumonia: A retrospective, observational study. Biomed Pap Med Fac 
Univ Palacky Olomouc Czech Repub., v. 16, n. 2, p. 127-133, 2018.  
 
XU, Yue et al. Risk factors of ventilator-associated pneumonia in elderly patients 
receiving mechanical ventilation. Clin Interv Aging., v. 14, p. 1027–1038, 2019. 

 
ZANG, Kui et al. The effect of early mobilization in critically ill patients: A meta-analysis. 
Nursing in Critical Care, v. 25, n. 6, p. 360-367, 2020. 
  



 40 

CAPÍTULO 04:  
 

GAMETERAPIA E AS INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA 
ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA - ATETOSE4 

 
GAMETHERAPY AND PHYSICAL THERAPY INTERVENTIONS IN CHRONIC NON-

PROGRESSIVE ENCEPHALOPATHY - ATHETOSIS 
 

INTERVENCIONES DE GAMETERAPIA Y FISIOTERAPIA EN LA 
ENCEFALOPATÍA CRÓNICA NO PROGRESIVA – ATETOSIS 

 
 

Carla Chiste Tomazoli Santos 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5729-7904 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4472348871314866 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: carlachiste@senaaires.com.br 
 

Beatriz de Lima Ribeiro 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9608-8382 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3435533560934285 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: beatriz.102001@hotmail.com 
 

 
Resumo 
O tema deste capítulo é Gameterapia e as Intervenções Fisioterapêuticas na 
Encefalopatia Crônica Não Progressiva – Atetose. Investigou-se o seguinte problema: 
“O tratamento de crianças com encefalopatia crônica não progressiva pode ser 
favorecido através da gameterapia?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: A gameterapia 
como ferramenta fisioterapêutica possibilita a aquisição de habilidades motoras com 
maior desempenho. O objetivo geral é reconhecer intervenções para uma abordagem 
mais efetiva nas disfunções neuromotoras. Os objetivos específicos são compreender 
a fisiopatologia; analisar a gameterapia como uma ferramenta promissora no processo 
de reabilitação e reconhecer as estratégias possíveis de serem contempladas. Esse 
trabalho é relevante para o profissional de saúde, pois amplia o conhecimento das 
possíveis intervenções; para a ciência potencializa a percepção de dispositivos que 
podem estimular funções neuromotoras, bem como, concebe embasamento para 
futuras pesquisas; para a sociedade é indispensável visto que expõe perspectivas que 
repercutem na qualidade de vida das crianças nessa situação. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica qualitativa com duração de dois meses. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Realidade Virtual. Paralisia Cerebral. Encefalopatia 
crônica não progressiva. Atetose. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is Gametherapy and Physical Therapy Interventions in 
Chronic Non progressive Encephalopathy – Athetosis. The following problem was 

 
4 Este capítulo contou com a revisão linguística de Viviany Reis Esteves Caetano e com a diagramação 
do Prof. Danilo da Costa. 
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investigated: "Can the treatment of children with chronic non-progressive 
encephalopathy be favored through gametherapy?". The following hypothesis was 
considered: Gametherapy as a physical therapy tool allows the acquisition of motor 
skills with higher performance. The general objective is to recognize interventions for 
a more effective approach to neuromotor dysfunctions. The specific objectives are to 
"understand the pathophysiology"; "analyze gametherapy as a promising tool in the 
rehabilitation process" and "recognize the possible strategies to be contemplated". 
This work is relevant for the health professional because it expands the knowledge of 
possible interventions; for science enhances the perception of devices that can 
stimulate neuromotor functions, as well as design basement for future research; for 
society it is indispensable since it exposes perspectives that have an impact on 
children's quality of life and in this situation. This is a qualitative bibliographic research 
lasting two months. 
 
Keywords: Gametherapy. Virtual Reality. Cerebral palsy. Non-Progressive Chronic 
Encephalopathy. Athetosis. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es Gameterapia e Intervenciones de Terapia Física en 
encefalopatía Crónica No Regresiva – Atetosis. Se investigó el siguiente problema: 
"¿Se puede favorecer el tratamiento de niños con encefalopatía crónica no progresiva 
a través de la gameterapia?". Se consideró la siguiente hipótesis: La gameterapia 
como herramienta de fisioterapia permite la adquisición de habilidades motoras con 
mayor rendimiento. El objetivo general es reconocer las intervenciones para un 
enfoque más efectivo de las disfunciones neuromotoras. Los objetivos específicos son 
"comprender la fisiopatología"; "analizar la gameterapia como herramienta 
prometedora en el proceso de rehabilitación" y "reconocer posibles estrategias a 
contemplar". Este trabajo es relevante para el profesional de la salud, ya que amplía 
el conocimiento de las posibles intervenciones; para la ciencia, mejora la percepción 
de los dispositivos que pueden estimular las funciones neuromotoras, así como el 
sótano de diseño para futuras investigaciones; para la sociedad, es esencial ya que 
expone perspectivas que tienen un impacto en la calidad de vida de los niños en esta 
situación. Se trata de una investigación bibliográfica cualitativa con una duración de 
dos meses. 
 
Palabras clave: Gametoterapia. Realidad virtual. Parálisis cerebral. Encefalopatía 
crónica no progressiva. Atetosis. 
 
Introdução 

A Encefalopatia crônica não progressiva é uma expressão equivalente ao termo 
paralisia cerebral, sendo este comumente utilizado para referenciar um grupo de 
distúrbios permanentes relacionados à redução das habilidades de utilização 
voluntária dos músculos expressas no desenvolvimento, movimento e postura do 
indivíduo, evidenciados a partir de uma lesão estática no Sistema Nervoso Central 
(SNC) no período pré, peri ou pós-natal (BERTOLUCCI et al., 2016, p. 1213). 

A gameterapia pode ser considerada um instrumento de imersão ativa no qual 
o jogo é projetado em um dispositivo eletrônico e seguidamente transmitido para uma 
tela, possibilitando que o indivíduo visualize uma representação virtual de si (avatar) 
inserida em um contexto que requisita comandos e movimentos. A contar do momento 
da execução, os movimentos serão captados através de um sensor acoplado ao 
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videogame e transmitidos para o cenário virtual (ESTEVES, DIAS, ARTIGAS, 2020, 
p. 6). 

Dentro desse contexto tecnológico de imersão ativa, os videogames e a 
realidade virtual oferecem uma ferramenta de entretenimento para as crianças e no 
contexto de ferramenta terapêutica são capazes de treinar aspectos motores e através 
da continuidade e replicação aperfeiçoar habilidades e movimentos (ARNONI et al, 
2018, p. 295-296). 

A finalidade do estudo é notabilizar a gameterapia no contexto fisioterapêutico 
a fim de responder o problema proposto: “O tratamento de crianças com encefalopatia 
crônica não progressiva pode ser favorecido através da gameterapia?” e evidenciar 
os princípios e técnicas que compõe essa ferramenta na promoção das habilidades 
psicomotoras. 

A hipótese levantada frente à problemática apresentada foi “A gameterapia 
como ferramenta fisioterapêutica possibilita a aquisição de habilidades motoras com 
maior desempenho”. Essa hipótese, segundo Monteiro, baseia-se na modalidade 
lúdica que os jogos carregam, permitindo uma melhora gradativa na aprendizagem 
motora através da interação do indivíduo com um espaço multidimensional e 
multissensorial que contribui para a superação de desafios de maneira mais atrativa 
(MONTEIRO, 2011). 

O objetivo geral é “reconhecer intervenções para uma abordagem mais efetiva 
nas disfunções neuromotoras” em crianças com encefalopatia crônica não 
progressiva. Tornando-se imprescindível a compreensão dos aspectos motores e 
psíquicos envolvidos nesse processo. 

A aplicação dos jogos como intervenção exige dos indivíduos o 
desenvolvimento de capacidades que envolvem coordenação motora, deslocamento, 
descarga de peso, equilíbrio e ajustes posturais de forma interativa e dinâmica, 
provocando impactos positivos perante o organismo. Essa interação entre indivíduo e 
jogo proporciona a execução de testes prévios, intervenções terapêuticas e 
treinamento com diferentes níveis, expondo-os a estímulos que aprimoram a 
performance (JESUS et al., 2018, p. 10). 

Para que se alcance esse resultado é essencial a existência de objetivos 
específicos como “compreender a fisiopatologia” da encefalopatia bem como do 
conceito “atetose”, “analisar a gameterapia como uma ferramenta promissora” e 
“reconhecer as estratégias possíveis de serem contempladas no processo de 
reabilitação” voltados para a fisioterapia. 

As crianças com paralisia cerebral se desenvolvem de forma mais lenta e 
apresentam um desenvolvimento desordenado como consequência da lesão cerebral. 
Na classificação de paralisia cerebral atetose esse desenvolvimento vem 
acompanhado de movimentos involuntários de contorção lentos, e contínuos. 
(SANTOS, 2021, p. 223) A atuação fisioterapêutica nesses casos será essencial, visto 
que, um dos objetivos é a correção de deformidades musculoesqueléticas 
possibilitando a execução de atividades motoras e desempenhando atividades 
cotidianas de forma funcional (FORNAZZA, 2018). 

Este capítulo torna-se relevante aos profissionais de saúde devido à 
necessidade de adquirir e ampliar conhecimentos a fim de oferecer uma abordagem 
e assistência de qualidade para os indivíduos que buscam cuidados pautados na 
integralidade proporcionando um alcance de resultados cada vez mais promissores. 

Para a ciência potencializa a percepção sobre novos dispositivos que podem 
estimular funções neuromotoras elucidando as oportunidades advindas da existência 



 43 

de tecnologias cada vez mais avançadas, bem como, concebe embasamento para 
futuras pesquisas e estudos na área. 

A notoriedade deste capítulo para a sociedade consiste na exposição de novas 
perspectivas que repercutem na qualidade de vida da criança e da família que está 
diretamente envolvida nos cuidados e na assistência da criança com encefalopatia, 
da mesma maneira que elucida conteúdo para que haja uma conscientização por 
parte da população. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de potencial teórico e bibliográfico com 
metodologia fundamentada em artigos científicos e literaturas acadêmicas. Os 
instrumentos de pesquisa utilizados foram selecionados a partir das palavras-chave 
“Gameterapia, Paralisia Cerebral, Encefalopatia crônica não progressiva, Atetose, 
Desempenho motor”.  

Essa busca foi efetivada em bases de dados como Medical Literature Analysis 
and Retrievel System Online (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Google 
Acadêmico. Foram incluídos artigos datados dos anos 2010 até 2020. Deu-se 
preferência a artigos que possuíam ISSN que possuíam pelo menos um dos autores 
com titulação de mestre ou doutor.  

Essa pesquisa teve período total de dois meses. No primeiro mês realizou-se o 
levantamento do referencial teórico e a revisão da literatura. No segundo mês 
elaborou-se os elementos pré-textuais e pós-textuais que compõem o trabalho.  

A metodologia utilizada nesse capítulo é a pesquisa bibliográfica que tem como 
finalidade reconhecer e analisar as contribuições teóricas vigentes sobre determinado 
assunto, tornando-se instrumento indispensável de pesquisa com o objetivo de 
ampliar o conhecimento em determinada área, capacitando o investigador a 
compreender melhor um problema de pesquisa (KÖCHE, 2006, p. 122). 
 
Gameterapia e as Intervenções Fisioterapêuticas na Encefalopatia Crônica Não 
Progressiva – Atetose 

A teoria cognitivista de Piaget por definição é uma teoria de etapas que tem 
como conjectura o fato dos seres humanos passarem por um conjunto de mudanças 
a fim de construir o conhecimento. Nesse contexto, pode-se interpretar a criança como 
um organismo dinâmico em constante interação com a realidade através das suas 
vivências possibilitando a sua construção motora. Segundo Borges e Rubio (2013), a 
ação motora se expressa como um fator significativo no desenvolvimento infantil. 
Todavia, torna-se necessário reconhecer quais alternativas ofertadas pela tecnologia 
através da gameterapia proporcionam um desenvolvimento produtivo contribuindo na 
qualidade de vida das crianças com encefalopatia crônica não progressiva. 

A encefalopatia crônica não progressiva ou paralisia cerebral consiste em um 
agrupamento de desordens permanentes que estão relacionadas à postura, tônus e 
motricidade da criança. Esse agrupamento é resultante de alterações não 
progressivas secundárias à lesão, dano ou disfunção do sistema nervoso central, mais 
especificamente no encéfalo, em fase de maturação estrutural e funcional 
desencadeando disfunções motoras que podem vir acompanhadas de alterações 
cognitivas, comportamentais, sensoriais e de comunicação (RODRIGUES e 
VILANOVA, 2017, p. 343; MARQUES et al., 2018, p. 81). 

A encefalopatia é uma condição complexa que se expressa de forma 
heterogênea no âmbito etiológico, clínico e em relação a gravidade das disfunções, e 
se apresenta de forma não progressiva por ser identificada como uma condição não 
transitória. Essa condição compromete a capacidade que a criança tem de aprender 
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e explorar de forma ativa o ambiente ao qual está inserida, em virtude das limitações 
funcionais crônicas que dificultam atividades do cotidiano (RUH, 2018, p. 31; DIAS et 
al., 2017, p. 576). 

Segundo Bobath, a paralisia cerebral resulta de um mau desenvolvimento ou 
lesão no cérebro que interfere no desenvolvimento motor normal da criança 
apresentando-se de maneira não progressiva e presente desde a infância. Nesse 
sentido a deficiência motora seria expressa através de padrões anormais de postura, 
tônus e movimento. (ASSIS-MADEIRA e CARVALHO, 2009, p. 145 apud BOBATH, 
1979, p.11) 

A primeira descrição da qual se tem conhecimento sobre as características da 
paralisia cerebral data-se o ano de 1843 através de um conjunto de palestras 
nomeado “Deformidades da Estrutura Humana”, efetivado pelo cirurgião ortopédico 
inglês Willian John Little. Essas palestras basearam-se no estudo de 47 casos clínicos 
e expuseram que a causa da espasticidade e da paralisia estava relacionada a danos 
cerebrais durante a infância e, especificamente, relacionada ao nascimento prematuro 
e asfixia perinatal (MORRIS, 2007). 

Outra citação considerável acerca da utilização da terminologia “paralisia 
cerebral” é que ela foi proposta pelo neurologista e pai da psicanálise, Sigmund Freud 
através do artigo “Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias 
motoras orgânicas e histéricas” finalizado em 1893 e que citou fatores como materno 
e congênito ou pré-natal, perinatal e pós-natal como causas (MORRIS, 2007; COSTA, 
2015). 

Epidemiologicamente, a paralisia cerebral afeta em uma escala mundial, 2 em 
cada 1000 nascidos vivos, sendo a causa comum de deficiência física mais grave na 
infância (DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA COM PARALISIA CEREBRAL, 
2013). Em países que estão em desenvolvimento como o Brasil, essa incidência pode 
relacionar-se a problemas gestacionais, más condições de nutrição materno-infantil e 
até aos atendimentos médicos e hospitalares inadequados. Há também evidências 
que correlacionam a incidência alta de paralisia cerebral com a prematuridade e 
consequentemente com o baixo peso ao nascimento (<2500 g) estipulando que o 
nascimento prematuro corresponde a 30% dos nascidos vivos (MANCINI et al., 2004, 
p. 254; SANTOS, 2021, p. 222 apud MARANHÃO, 2005). 

As principais causas de encefalopatia crônica não progressiva podem ser 
definidas como injúria hipóxico-isquêmica, hemorragias intracranianas, malformações 
de encéfalo e AVC, dentre as causas que são menos vigentes tem-se as infecções do 
sistema nervoso central, sendo elas congênitas ou adquiridas, traumas e lesões de 
natureza metabólica e tóxica. Todavia, as evidências contemporâneas indicam que o 
conceito de paralisia cerebral resulta de uma combinação de fatores, desde 
predisposição genética a fatores do ambiente intra e extrauterino (RODRIGUES e 
VILANOVA, 2017, p. 345). 

As disfunções neuromotoras dentro da encefalopatia podem do mesmo modo 
envolver partes distintas do corpo o que evidencia a necessidade de classificações 
em termos de topografia em que se tem a quadriplegia, hemiplegia e diplegia; em 
termos de gravidade com base na deambulação, caracterizando grau leve, moderado 
ou severo e em termos de alterações no tônus muscular e desordens nos movimentos 
na qual há classificações de movimentos produzidos do tipo espástico, atáxico, 
hipotônico, discinético ou atetóide e misto (RIBEIRO; CAON; BELTRAME, 2008, p. 
42). 

A atetóide é uma disfunção que tem por característica movimentos involuntários 
de contorção de maneira descontínua devido à contração simultânea do grupo 
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agonista e antagonista, expressando movimentos contínuos uniformes e lentos, em 
que regiões corporais como mãos, braços e pés, até pescoço, rosto, língua e o tronco 
são afetadas de maneira repetitiva (SANTOS apud HOLLAND, 2019). 

Segundo Kok (2003) os movimentos do tipo atetóide são analisados através 
dos movimentos e posturas anormais resultantes da ausência de coordenação dos 
movimentos e da regulação de tônus que consequentemente aparenta sinais de 
comprometimento no sistema extrapiramidal, movimentos involuntários, distonia e 
rigidez muscular implementando um padrão de movimentos contorcidos. 

O termo atetose advém do grego athetos que tem por definição “sem posição 
fixa” e foi utilizado pela primeira vez por Hammond em 1871 para descrever 
movimentos que se apresentavam de forma contínua lenta e irregular nas 
extremidades distais. Já segundo Foley, a síndrome atetóide é um distúrbio não 
progressivo que pode evoluir e provém de danos nos núcleos da base do cérebro 
comprometendo os reflexos posturais, os movimentos involuntários e os movimentos 
oculares. (SANTOS, 2021, apud PREZEKOP; TERENCE, 2011). 

A lesão cerebral que origina a atetose relaciona-se aos gânglios da base que 
são um conjunto de estruturas constituídas de substância cinzenta subcorticais 
localizadas no centro do cérebro e que são formadas por corpos de neurônios do trato 
extrapiramidal, associadas ao núcleo caudado, putâmen, globo pálido, núcleo 
subtalâmico e substância negra formando o sistema extrapiramidal, localizando-se de 
maneira profunda no telencéfalo e executando comunicação com o córtex cerebral 
através do tálamo (MANUAL MSD, 2020; SOUZA e FERRARETTO, 1998). 

A lesão nos gânglios da base pode ser evidenciada a partir de mecanismos 
variados como traumas,asfixia, acidente vascular cerebral perinatal e 
hiperbilirrubinemia que é uma causa relacionada ao período pós-natal. Na 
hiperbilirrubinemia a lesão cerebral é induzida pelo excesso de bilirrubina indireta nos 
gânglios basais do bebê, desencadeando um quadro grave de icterícia neonatal 
patológica em que os núcleos profundos do cérebro assumem uma coloração 
amarelada e evidenciam aspectos clínicos como distúrbio do movimento 
extrapiramidal, diminuição do olhar para cima e perda auditiva neurossensorial. 
Ocasionalmente, essa condição de impregnação da bilirrubina se expressa de forma 
crônica apresentando sequelas clínicas permanentes, nesses casos a terminologia 
utilizada é “kernicterus” SANTOS, 2021, p. 223 apud BHUTANI et al., 2004). 

A encefalopatia crônica não progressiva com manifestação clínica da atetose é 
uma disfunção motora de tipo extrapiramidal que eventualmente associa-se a coreia 
(movimentos rápidos e predominantes nas musculaturas proximais) sendo 
denominada coreoatetose e estando reiteradamente associada ao kernicterus. Nessa 
forma de paralisia cerebral pode-se observar que os movimentos voluntários 
apresentam dificuldade em manter uma direção especifica e que se expressam de 
forma descoordenada (RODRIGUES e VILANOVA, 2017, p. 372; MONTEIRO, 2011, 
p. 36).  

Logo, essa desordem neurológica em conjunto com as manifestações clínicas 
pode impactar de maneira negativa o desenvolvimento motor, de modo consequente 
o desempenho funcional referente às funções motoras, cognitivas e sociais também 
são influenciadas. Desta forma, as crianças com encefalopatia crônica não 
progressiva apresentam um desenvolvimento mais vagaroso se comparado a 
indivíduos com desenvolvimento habitual que independem do nível cognitivo (DIAS et 
al., 2017, p. 576).  

Nessas circunstâncias, torna-se essencial o diagnóstico precoce por uma 
equipe multidisciplinar no intuito de estimular através de programas de reabilitação a 
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obtenção de novas habilidades motoras, bem como a manutenção das habilidades já 
existentes, objetivando uma evolução que satisfaça da melhor forma as necessidades 
cotidianas da criança e proporcione desempenho mais adequado (DIAS et al., 2017, 
p. 576; ASSIS-MADEIRA e CARVALHO, 2009, p. 145). 

Segundo Rodrigues e Vilanova (2017), o diagnóstico precoce e preciso é muito 
importante, pois orienta o tratamento, bem como permite a implementação de 
estratégias que possibilitem a criança alcançar seu potencial máximo. Para Nelson 
(2004), a partir do diagnóstico precoce os pais podem compreender a situação de 
forma abrangente e auxiliar no desenvolvimento da criança. 

No intuito de proporcionar uma intervenção mais eficiente nas crianças 
acometidas pela encefalopatia é fundamental que as avaliações específicas sejam 
realizadas de forma precisa a fim de reconhecer o perfil motor da criança de forma 
individualizada. Dentre instrumentos padronizados de observação que são aplicados 
na avaliação inicial para classificar e embasar a comparação dos resultados colhidos 
após a intervenção da gameterapia pode-se citar a GMFM, GMFCS e MACS 
(FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUSA, 2018, p. 3). 

O GMFM também denominado de medida da função motora grossa é um 
instrumento de avaliação clínica que classifica a função motora grossa de indivíduos 
com paralisia cerebral. Sua avaliação baseia-se em cinco dimensões: deitar e rolar, 
sentar, engatinhar e ajoelhar, ficar em pé, e andar, correr e pular; calculados numa 
escala de quatro pontos. Apresenta duas versões, a GMFM-88 a GMFM-66 
diferenciando-se pela quantidade de itens em sua composição (RODRIGUES e 
VILANOVA, 2017, p. 352). 

O GMFCS conhecido como sistema de classificação da função motora grossa 
é um sistema composto por níveis baseados nas limitações funcionais que vão do 
nível I identificando a deambulação sem limitações, até o nível V indicando indivíduos 
transportados através de cadeira de rodas manual. A versão expandida e revisada 
dessa classificação é vigente com crianças e adolescentes até a idade de 18 anos 
(DIAS et al., 2017 apud PALISANO et al., 2007; Marques et al., 2018, p. 83). 

 O MACS ou sistema de classificação de habilidade manual é composto por 
cinco níveis de classificação baseados na habilidade da criança em desempenhar de 
forma bimanual atividades envolvendo ambientes frequentados na vida diária como é 
o caso da casa e da escola. Esse sistema compreende uma faixa etária de 4 a 18 
anos e sua avaliação leva em consideração a habilidade global que os indivíduos têm 
de manipular objetos, sem avaliar a função de cada mão de forma separada 
(TAVARES et al., 2020, p.196). 

Os diferentes resultados obtidos através dos sistemas de classificação expõem 
a necessidade de uma reabilitação individualizada de forma a contemplar o ganho de 
novas competências e a diminuição e prevenção de complicações. A fisioterapia 
representa uma atuação de extrema relevância aplicada ao estudo, diagnóstico, 
prevenção e tratamento. No caso das crianças com encefalopatia crônica não 
progressiva a fisioterapia busca alcançar o ápice das suas atividades motoras, 
desempenhando tarefas cotidianas de forma funcional e independente (FERNANDES 
et al., 2014, p. 1; FORNAZZA et al., 2018, p. 3) 

Segundo a World Health Organization (2012), a reabilitação que é um conjunto 
de medidas com pretensão de aprimorar a funcionalidade do indivíduo com seu 
ambiente, interfere diretamente no desenvolvimento de crianças com paralisia 
cerebral, consolidando a vida em sociedade, estimulando o alcance da independência 
e sendo aplicada como intervenção precoce nos atrasos de desenvolvimento 
evidenciando uma melhora nos progressos educacionais e de desenvolvimento. 
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Um dos desafios mais evidentes do fisioterapeuta ao lidar com o tratamento 
pediátrico é auxiliar a criança que se encontra em maturação e desenvolvimento na 
aquisição de habilidades sem que essas intervenções sejam interpretadas pela 
criança como uma experiência cansativa e desestimulante. Desta forma, as inovações 
tecnológicas têm surgido para solucionar esse desafio e oferecer as crianças uma 
experiência lúdica que otimize sua funcionalidade (CRUZ et al., 2020, p. 2). 

As tecnologias têm desempenhado um papel essencial no aprimoramento 
personalizado dos tratamentos fisioterapêuticos permitindo interpretações na vigência 
dos movimentos e exercícios, bem como em sua posterioridade (FERNANDES et al., 
2014, p. 1). A garantia de novas experiências através dos recursos tecnológicos 
evidencia uma alternativa em ascensão na reabilitação de indivíduos com 
encefalopatia crônica não progressiva, sendo esta a utilização de videogames como 
instrumentos de intervenção, denominada Gameterapia e a realidade virtual (DIAS et 
al., 2017, p. 576). 

A realidade virtual foi apresentada a sociedade após a Segunda Guerra Mundial 
e após a propagação através indústria do entretenimento seu desenvolvimento foi 
crescente, bem como suas atualizações. Contemporaneamente, destacou-se o 
interesse progressivo dessa tecnologia para incentivar a prática de atividade física e 
como ferramenta de intervenção em programas de reabilitação motora e cognitiva 
tendo em vista que os jogos influenciam o desenvolvimento motor e emocional dos 
indivíduos (FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUSA, 2018, p. 3; CRUZ et al., 2020, p.2). 

De acordo com Tori, Kirner e Siscoutto (2006), a realidade virtual é uma 
interface avançada entre homem e máquina possibilitando ao usuário uma interação 
em tempo real dentro de um ambiente tridimensional e que pode associar-se a 
dispositivos multissensoriais para atuação. Em ambientes de realidade virtual sentidos 
como visão, audição, tato, podem ser utilizados de forma mais intensa em tempo e 
espaço, através do auxílio de dispositivos tecnológicos que são acoplados ao 
videogame e possibilitam o usuário a explorar mundos virtuais como se fizesse parte 
deles (MONTEIRO, 2011, p. 69). 

Os sistemas de realidade virtual se distinguem em níveis de interação com o 
usuário, níveis esses determinados pelos equipamentos associados. A realidade de 
simulação permite que o indivíduo manipule objetos dentro do ambiente virtual. A 
realidade de projeção proporciona ao indivíduo interagir com objetos e personagens 
estando fora do mundo virtual e a realidade aumentada oportuniza uma imersão 
completa no espaço virtual através da utilização do capacete (BONDAN, 2016, p. 81 
apud ASSIS, 2012, p. 280). 

No ambiente virtual os movimentos executados se assemelham aos 
executados no dia a dia, no caso das crianças com encefalopatia crônica não 
progressiva, as alterações na movimentação e na postura expõe dificuldades que 
interferem diretamente na execução de atividades cotidianas. Logo, os jogos 
influenciam a criança a executar as mesmas atividades, porém de forma lúdica e com 
uma meta de um bom desempenho, considerando as dificuldades de cada tarefa por 
meio dos níveis ou desafios, para vencer o jogo (MONTEIRO, 2011, p. 47). 

A gameterapia induz o participante a desenvolver a coordenação motora, a 
descarga de peso, os ajustes posturais, a agilidade, rotação de tronco e tônus 
muscular principalmente dos membros inferiores de forma recreativa promovendo um 
ambiente acolhedor que amplifique o prognóstico (JESUS et al.,2018, p. 10). Fujisawa 
e Manzini (2006) consideram que as atividades lúdicas devem ser inseridas no 
tratamento fisioterapêutico de maneira intencional e planejada como um recurso que 
facilita e conduz a criança a alcançar as metas estabelecidas. 
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Dentro dessa ludicidade, a gameterapia colabora em motivar o paciente 
atenuando a apatia às terapias e provocando benefícios se comparado aos métodos 
convencionais. Esses benefícios expressos nas literaturas podem ser traduzidos na 
motivação dos participantes através das representações audiovisuais e sinestésicas, 
feedback instantâneo e objetivo dos movimentos, armazenamento de dados coletados 
durante a execução do jogo, graduação do grau de dificuldade das tarefas, aumento 
da independência em atividades domiciliares, interatividade, estimulação cognitiva de 
funções básicas, melhora nas habilidades motoras e funcionais através da 
plasticidade cerebral (MONTEIRO, 2011, p. 250 apud BURDEA, 2003). 

Para amparar todos os âmbitos que envolvem as disfunções de movimento nas 
crianças com encefalopatia se faz necessário agregar no planejamento da abordagem 
fisioterapêutica com a gameterapia o enfoque biomecânico, enfoque neurofisiológico 
e do desenvolvimento e o enfoque sensorial (BONDAN, 2016, p. 82 apud 
KOPCSZYNSKI, 2012). Com base nisso, é observável que o esforço feito pelo 
participante para que a jogada seja executada de forma apropriada provoca impactos 
no organismo em relação ao fortalecimento da musculatura, recuperação dos 
movimentos, aumento da capacidade cerebral e ampliação do equilíbrio e 
concentração (JESUS et al., 2018, p. 10). 

Há várias plataformas que possibilitam a implementação da Gameterapia, 
exemplificativamente computadores, consoles, miniconsoles e dispositivos como 
aparelhos celulares e palms. Cada uma dessas plataformas apresenta características 
próprias de sistemas operacionais. Segundo Shih et al. (2011), a utilização de simples 
ações dentro do jogo como movimentar as mãos empurrando ou balançando, 
movimentos os dedos para pegar algum objeto, mudar a posição da cabeça e a 
postura em pé quando conectado com sensores e programas tecnologia assistiva, são 
capazes de ajudar pessoas com deficiências a encontrar uma forma de interação 
favorável com o ambiente (MONTEIRO, 2015, p.73). 

Dentre as possibilidades de equipamentos da Gameterapia utilizados na 
atualidade e que apresentam a realidade virtual através de uma perspectiva que 
envolve interação, envolvimento e imersão, pode-se constatar que as literaturas 
analisadas citam de forma frequente em suas análises de resultado três tipos de 
consoles ou videogames, como são comumente chamados. Sendo eles, NintendoWii, 
PlayStation Move e XBOX 360 Kinect (MONTEIRO, 2011, p. 74; MONTEIRO, 2015, 
p. 256). 

O Nintendo Wii apresenta uma perspectiva de interatividade com novas 
possibilidades de jogos para consoles. Ele tem o Wii remote, controle sem fio que se 
conecta via bluetooth permitindo que os movimentos e ações do jogador sejam 
projetadas no plano virtual semelhantemente ao que está sendo executado. O 
PlayStation Move conjuga-se ao Playstation 3 e ao PlayStation Eyes captando os 
movimentos com precisão e traduzindo-os para o jogo com alta acurácia de 
posicionamento dos jogadores. O XBOX 360 Kinect é constituído de um sistema que 
permite simular pequenos detalhes do corpo no jogo evidenciando um maior realismo 
que pode ser alcançado através de controles sem fios ou do sensor Kinect que 
reconhece movimento, profundidade de espaço e reconhece até as vozes de 
comando (MONTEIRO, 2015, p. 256-257). 

Em relação aos jogos escolhidos para a abordagem da gameterapia nota-se 
uma prevalência de jogos que exijam níveis de força, coordenação, amplitude de 
movimento e que permitem a execução com os jogadores sentados ou em pé, nos 
estudos possibilitando que as crianças que utilizam cadeira de rodas desempenhem 
uma participação ativa (RUH, 2018, p.37).Os jogos citados com maior frequência na 
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literatura são os que compreendem duplas tarefas, com o XBOX 360 associado ao 
Kinect utilizou-se a plataforma Kinect Sport 1 e 2 sendo que os jogos mais utilizados 
como instrumento terapêutico consistem em esportes como atletismo boliche e esqui 
(CRUZ et al., 2020). 

Em contrapartida, na análise de literatura observou-se a assiduidade dos jogos 
associados ao Nintendo Wii, tendo como exemplo, o Wii Fit (esqui, corrida, 
snowboard, ciclismo), o Wii Fit Plus (conjunto de 12 jogos), Wii Sports (tênis, golfe, 
baseball, boliche, boxe) que viabilizam o acesso a uma lista de jogos dentro de si e 
que possibilitam a alternativa de agrega-los a plataforma Wii Balance Board e também 
ao Wii remote. Outros jogos que podem ser citados são o Big Brain Academy: Wii 
Degree e o Aladdin Magic Racer (RUH, 2018, p.34-37; DIAS et. al., 2017, p. 579; DIAS 
et. al., 2019, p. 901; FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUSA, 2018, p. 5). 

No que se refere aos protocolos de intervenção de gameterapia que são 
adotados perante a encefalopatia crônica não progressiva, é possível constatar que 
há uma heterogeneidade em relação a quantidade de sessões aplicadas, bem como 
a duração delas. As literaturas expuseram um período de intervenção variando entre 
quatro semanas e quatro meses com sessões executadas de duas a três vezes por 
semana e contemplando um período de tempo variável entre 20 e 60 minutos de 
contato direto entre as crianças e os jogos propostos (TAVARES et al., 2013, p. 288; 
CRUZ et al., 2020, p. 4; BONDAN, 2016, p. 84).  

Pode-se nesse sentido, constatar que no momento atual não há uma 
padronização em relação aos períodos de abordagem da gameterapia que são 
circunstanciais as necessidades do paciente e demandam uma análise minuciosa no 
que tange o potencial do indivíduo para alcançar um padrão funcional com maior 
qualidade e eficiência (DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA COM PARALISIA 
CEREBRAL, 2013, p. 43). 

Diante das asserções sobre os agravos e alterações funcionais decorrentes da 
encefalopatia crônica não progressiva evidenciadas no decorrer do capítulo, bem 
como nas literaturas analisadas, tem-se uma sucessão de efeitos que podem 
simbolizar os benefícios advindos das intervenções terapêuticas baseadas na 
gameterapia. Notabilizando a tecnologia como uma opção substancial para viabilizar 
o processo de estimulação motora e cognitiva das crianças (DIAS et al., 2019, p. 899). 

A função motora grossa é analisada através do Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS) que classifica as crianças com paralisa cerebral 
baseada na função motora expressando o nível de independência e funcionalidade e 
da Mensuração da Função Motora Grossa (GMFM) que é uma medida desenvolvida 
com o intuito de quantificar as mudanças nas habilidades motoras grossas, 
envolvendo dimensões como deitar e rolar, sentar, engatinhar e ajoelha, ficar em pé, 
andar correr e pular (CHAGAS et al., 2008, p. 411).  

Nesse sentindo, as literaturas expuseram melhoras em relação ao score dos 
indivíduos antes e depois de passarem pelas intervenções com a gameterapia, 
apresentando resultados promissores e emergindo padrões de função motora grossa 
implícitos a ações nos jogos que envolviam a coordenação dos grupos musculares 
(RUH, 2018, p. 38). Dentre as dimensões que evidenciaram maiores evoluções pode-
se citar a dimensão “A” que se relaciona a deitar e rolar, seguidamente da dimensão 
“E” que significar andar, correr e pular (DIAS et al., 2017, p. 581; TAVARES et al., 
2013, p. 289). 

Inseridos nesse contexto de função motora grossa há outros parâmetros em 
que os resultados se mostraram satisfatórios, como controle postural e equilíbrio. 
Segundo Kisner e Colby (2016), postura é a disposição relativa das partes do corpo 
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para uma atividade específica. Sendo assim, o controle postural envolve o domínio da 
posição do corpo dentro do espaço em relação a estabilidade e orientação. Já o 
equilíbrio é a habilidade de alinhar os segmentos corporais contra a gravidade com o 
intuito de manter ou mover o corpo dentro da base de apoio disponível (LOBO e 
VEGA, 2010, p. 81; KISNER; COLBY, 2016, p. 2 e 409). 

Ante o exposto, o efeito da gameterapia perante o controle postural e o 
equilíbrio é salientado através do progresso na aprendizagem motora e na habilidade 
de recuperação de estabilidade após perturbações do centro de gravidade. O score 
das crianças em relação a escala de equilíbrio de Berg também evidenciou um 
aumento de pontuação na maioria das atividades descritas. A potencialização da 
função motora grossa proporcionou um ganho de equilíbrio estático e dinâmico nos 
pacientes tanto no período de execução da sessão de gameterapia quanto nos 
períodos posteriores (TAVARES et al., 2013, p. 291; CRUZ et al., 2020, p. 4; 
BONDAN, 2016, p. 85). 

A estabilidade de tronco interfere diretamente no equilíbrio e na função motora 
grossa. Diante disso, a gameterapia proporciona uma melhoria dessa característica 
através da necessidade de equilíbrio que os jogos demandam e dos posicionamentos 
que são assumidos na execução das atividades propostas dentro do jogo trabalhando 
o tônus muscular da criança. Posteriormente, outra função que ofereceu uma 
perspectiva de melhora frente a gameterapia foi a distribuição plantar, em que as 
crianças a partir dos jogos assumiram um controle mais dinâmico da transferência de 
peso sobre os membros inferiores, distribuindo o peso de forma mais simétrica 
bilateralmente (RUH, 2018, p. 38; CRUZ et al., 2020, p. 2; JESUS et al., 2018, p. 14). 

Similarmente, o esquema corporal que é resultante das maturações e 
experiências vivenciadas através de sensações e percepções proprioceptivas da 
criança também apresentou resultados positivos. Isso se deve- ao fato desse 
esquema ser organizado a partir da experimentação do ambiente pela criança através 
de seu corpo. Consequentemente, os jogos trabalham de uma forma mais lúdica essa 
consciência corporal da criança dentro do ambiente em que está inserida (LOBO e 
VEGA, 2010, p. 27; FORNAZZA, OLIVEIRA; SOUZA, 2018, p. 7). 

A aprendizagem motora é uma das características mais evidentes nas 
literaturas no que diz respeito a gameterapia e torna-se uma das características 
imprescindíveis dentro da intervenção terapêutica nas crianças com encefalopatia 
crônica não progressiva.  Os jogos estimulam a aquisição de estratégias adaptativas 
de controle motor frente a estímulos que repercutem nos ganhos motores 
(FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUZA, 2018, p. 8).  

Os estímulos visuais e motores que os jogos expressam alteram positivamente 
a plasticidade do cérebro possibilitando a essa criança o aprimoramento das suas 
funções, alcançando uma precisão maior na execução dos movimentos e uma 
velocidade cada vez menor para realizar as atividades propostas (BONDAN, 2016, p. 
86). 

A evolução da coordenação visomotora é mais um benefício citado nas 
literaturas sobre a gameterapia. Sabe-se que o ambiente virtual auxilia na melhora da 
percepção visual, o que envolve a parte cognitiva e reflete intrinsecamente na parte 
motora (RUH, 2018, p. 38).  

A coordenação visomotora é essencial na gameterapia devido a necessidade 
de interação entre paciente e ambiente virtual, e tem vigência quando o movimento 
dos membros superiores, inferiores ou do corpo todo respondem um estímulo visual 
de forma assertiva. Essa coordenação é trabalhada através dos comandos 



 51 

executados dentro do jogo que exigem da criança o reconhecimentodo que foi 
solicitado, seguido da prática do movimento (VALVERDE et al., 2020, p. 891). 

Pode-se dividir o desenvolvimento motor infantil em duas vertentes diferentes 
a habilidade motora global e a fina. Dentre as vantagens apresentadas durante as 
intervenções terapêuticas constatou-se a presença de informações que evidenciaram 
a melhora da habilidade motora global, sendo essa uma manifestação que envolve a 
mobilização de grandes grupos musculares responsáveis pela força do tronco, braços 
e pernas (LOBO e VEGA, 2010, p. 33; GONÇALVES, 2012). 

Decorrente dessa habilidade motora global outra característica citada que foi 
analisada como passível de progresso foi a ativação e o fortalecimento muscular das 
crianças a partir da interação com as ações solicitadas no ambiente virtual. A partir do 
foco de cada jogo utilizado nos protocolos de intervenção ofertou-se à criança uma 
série de movimentos que deveriam ser repetidos e que a partir disso potencializaram 
funções musculares tanto nos membros inferiores, quanto superiores trazendo ganhos 
funcionais (TAVARES et al., 2013, p. 292; RUH, 2018, p. 39). 

Dentre os grupos musculares citados que ofertaram resultados favoráveis, 
pode-se citar os grupos que envolvem ombro, cotovelo e punho, e que são trabalhados 
através das sessões de gameterapia utilizando controles sem fio para executar 
movimentos de atividades como boxe, baseball, boliche, tênis. A partir das vivências 
em jogo percebeu-se uma ativação muscular e também uma qualidade dos 
movimentos o que preconiza a gameterapia como uma alternativa de reabilitação dos 
membros superiores. (DIAS et al., 2017, p. 581; CRUZ et al., 2020, p. 7; TAVARES et 
al., 2013, p. 292). Em contrapartida, jogos como corrida, snowboard e ciclismo 
favorecem a ativação muscular dos membros inferiores induzindo resultados 
promissores em relação a marcha das crianças induzindo a um fortalecimento dos 
extensores de quadril e joelho (RUH, 2018, p. 39; JESUS et al., 2018, p. 14). 

Outra característica que pode ser agrupada aos ganhos funcionais dos 
membros inferiores e superiores é a evolução da resposta voluntária e o controle dos 
movimentos involuntários e incoordenados resultantes da repetição das atividades 
exigidas frente a trajetória do jogo que induzem a aprendizagem de habilidades de 
controle motor. Essas características podem ser atribuídas diretamente a reabilitação 
de pacientes que apresentam atetose dada as características motoras citadas 
previamente (FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUSA, 2018, p. 7; CRUZ et al., 2020, p. 7). 

Em consonância com os benefícios que envolvem a parte motora anteriormente 
citados, foi possível observar que os resultados expressos nas literaturas apontavam 
para aperfeiçoamentos na mobilidade funcional das crianças, isso  se deve- a 
convergência de todas as características benéficas citadas nas literaturas analisadas 
(TAVARES et al., 2013, p. 291; RUH, 2018, p. 38;  

Segundo Kisner e Colby (2016), mobilidade funcional pode ser definida como a 
habilidade que um indivíduo tem de coordenar os movimentos ativos do corpo com o 
intuito de realizar tarefas motoras simples e complexas. Logo, a gameterapia 
repercute nas crianças diagnosticadas com encefalopatia crônica não progressiva 
através da estimulação da aprendizagem em todos os níveis e dimensões motoras 
frente aos estímulos, possibilitando uma melhor exploração e utilização do corpo 
dentro do espaço e evidenciando uma velocidade maior no desenvolver do jogo e uma 
precisão de movimentos mais efetiva trabalhada através dos desvios de obstáculos 
do trajeto (FORNAZZA; OLIVEIRA; SOUSA, 2018, p. 8). 

Outro panorama apresentado nas literaturas diz respeito aos benefícios no 
âmbito cognitivo das crianças com encefalopatia crônica não progressiva. A cognição 
pode ser entendida como funções específicas dependentes dos lobos frontais do 
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cérebro com funções executivas (OMS, 2008). Inseridas na cognição tem-se 
propriedades como a fluência verbal, planejamento, sequência e resolução de 
problemas, sustentação da atenção, memória operacional, tomada de decisão, 
criatividade entre outros (DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA COM PARALISIA 
CEREBRAL, 2013, p. 32). 

No período de primeira infância o desenvolvimento cognitivo é construído 
através da interação com o ambiente, com outras pessoas e com brinquedos e objetos 
exercitando a flexibilidade de pensamentos bem como o desenvolvimento de 
habilidades intelectuais, físicas, emocionais e sociais. Tendo em vista que a paralisia 
cerebral pode apresentar prejuízos na cognição devido aos déficits motores que 
consequentemente suprimem as experiências perceptivas e sensoriais evidenciando 
um desenvolvimento tardio, a gameterapia oportuniza o reestabelecimento e a 
manutenção das habilidades cognitivas (DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA 
COM PARALISIA CEREBRAL, 2013, p. 33; DIAS et al., 2019, p. 903).  

Dentre as características das crianças com disfunções neuromotoras do tipo 
atetóide destaca-se a possibilidade de preservação das habilidades cognitivas e a 
possibilidade de os indivíduos adquirirem uma linguagem compreensiva mesmo 
apresentando déficits de fala (DIAS et al., 2019, p. 903 apud MILLER e CLARK, 2002). 
Através da gameterapia promovem-se estímulos com variabilidade sensorial no 
contexto auditivo, visual e tátil que estimulam a neuroplasticidade, efetivando assim 
uma alteração benéfica nas habilidades motoras e cognitivas (DIAS et al., 2019, p. 
903).  

Diante disso, os benefícios cognitivos gerais evidenciados fundamentam-se em 
categorias como memória, concentração, atenção, planejamento, tomada de decisão, 
criatividade e motivação. Essas categorias podem ser evidenciadas através das 
elaborações que o indivíduo faz durante a trajetória do jogo, construindo estratégias 
que favoreçam sua orientação espacial dentro do cenário virtual, permitindo-o 
construir estratégias para a resolução dos jogos com mais facilidade e em períodos 
de tempo cada vez menores (JESUS et al., 2018, p. 14; DIAS et al., 2019, p. 903). 

Acerca dos benefícios cognitivos específicos que foram explanados, pode-se 
citar a associação de iguais e diferentes, percepção de letras e números, noção de 
quantidade e de tempo, percepção de tamanho, sequência e espaço- temporal. Por 
conseguinte, as informações ambientais de natureza sensoriais e cognitivas utilizadas 
na gameterapia aumentam a motivação e entusiasmo do paciente para a realização 
das atividades e melhoram a adesão e assiduidade no tratamento, amplificando a 
obtenção de resultados promissores que variam de acordo com o tempo, necessidade 
de cada paciente e intervenção fisioterapêutica definida, aprimorando assim sua 
condição e favorecendo seu desenvolvimento (DIAS et al., 2019, p. 903-904; 
BONDAN, 2016, p. 86; CRUZ et al., 2020, p. 8). 

Em suma, pode-se apontar a motivação como uma das características de 
psicológicas que se mostra mais eficiente para o indivíduo exposto a gameterapia, 
sendo esta a responsável pela indicação inicial dos bons resultados. A partir da 
intervenção proposta pelo fisioterapeuta baseada na gameterapia cria-se um 
ambiente estimulanteque torna possível notar uma melhora na execução motora das 
crianças diante das atividades cotidianas. (DIAS et al., 2019, p. 903; CRUZ et al., 
2020, p.8). 

Dentre essas atividades pode-se citar sentar-se à mesa com a família, estar 
inserido no ambiente escolar, vivenciar momentos com amigos através de 
brincadeiras e esportes ou ainda ações que envolvam coordenação motora como a 
escrita e a pintura. Essa melhora da funcionalidade diante dessas situações reflete 
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substancialmente na qualidade de vida, viabilizando o aprimoramento do processo de 
aprendizagem, tornando o indivíduo mais confiante, com um estado emocional mais 
estável e possibilitando que este desenvolva um convívio familiar e social mais 
adequado (CRUZ et al., 2020, p.5; DIAS et al., 2017, p. 582).  
 
Considerações Finais  

Esse capítulo expressou o tema gameterapia e as intervenções 
fisioterapêuticas na encefalopatia crônica não progressiva com ênfase na disfunção 
neuromotora denominada atetose e estabeleceu um vínculo promissor na utilização 
da gameterapia como abordagem complementar dentro das práticas fisioterapêuticas. 

A partir do entendimento da gameterapia como um campo de interação virtual 
que permite ao usuário utilizá-la em tempo real explorando um agrupamento de 
sentidos de forma heterogênea e trabalhando diversas áreas do corpo 
simultaneamente, cogitou-se a hipótese do tratamento de crianças com encefalopatia 
crônica não progressiva ser favorecido através da utilização da gameterapia como 
ferramenta fisioterapêutica possibilitando aos pacientes a aquisição de habilidades 
motoras e consequentemente cognitivas, com maior desempenho.   

O objetivo geral deste trabalho consistiu em reconhecer as intervenções que 
possibilitassem uma abordagem mais efetiva nas disfunções neuromotoras que 
envolvem a encefalopatia crônica não progressiva e em um âmbito mais específico 
compreender a fisiopatologia que permeia essa condição e quais implicações ela traz 
para a vida das crianças, bem como analisar a gameterapia como uma ferramenta 
promissora no processo de reabilitação, reconhecendo as estratégias possíveis de 
serem contempladas na atualidade. 

Esse capítulo mostrou-se relevante para o profissional de saúde pois 
possibilitou a ampliação do conhecimento teórico e prático sobre as possibilidades de 
intervenção que se tem conhecimento atualmente, tornando a sua atuação mais 
efetiva. Para a ciência, denotou um valor potencializador demonstrando uma 
percepção contemporânea sobre os dispositivos que podem ser utilizados para 
estimular funções neuromotoras que não seguem o desenvolvimento padrão em 
decorrência da paralisa cerebral, do mesmo modo esse capítulo concebe 
embasamento teórico para futuras pesquisas dentro dessa temática. A relevância 
desse trabalho para a sociedade foi compreendida a partir da necessidade evidente 
de se oferecer uma qualidade de vida mais favorável e adequada para as crianças 
que se enquadram no tema proposto e que repercute na família a qual estão inseridas 
e em uma esfera mais ampla, na sociedade como um todo. 

Fundamentado no levantamento bibliográfico, tornou-se possível reconhecer o 
significado da gameterapia frente a encefalopatia crônica não progressiva, sendo este 
evidenciado a partir dos diversos resultados observados, denotando benefícios como 
ganho de equilíbrio, controle postural e de tronco, controle de movimentosfrente a 
atetose, entre outros que interferem de forma diretana saúde dos pacientes e 
corroboram para que o conceito de saúde como estado de completo bem-estar físico, 
mental e social que foi adotado pela OMS em 1948 se faça cada dia mais presente na 
realidade desses pacientes.  

Percebeu-se a intensificação dos benefícios a partir da característica lúdica que 
acompanha a gameterapia ofertando um espaço de múltiplos estímulos, intensificando 
a experiência e consequentemente os resultados alcançados. Essa ludicidade torna o 
processo de aprendizagem motora uma experiência proveitosa que possibilita ao 
paciente estar mais confortável e motivado para desempenhar as atividades que são 
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solicitadas no jogo, agregando para si conquistas virtuais e o mais significativo, 
conquistas reais que envolvem tarefas cotidianas do paciente. 

Diante do objetivo proposto pode-se reconhecer a gameterapia como uma 
abordagem de elevado potencial no que se refere a reabilitação e manutenção das 
habilidades motoras e cognitivas por meio de uma experiência diferenciada que 
envolve a criança, ofertando um ambiente acolhedor e motivador. Posto isto, 
compreendeu-se que a gameterapia é uma intervenção em evolução, mas que já 
exprime capacidade de tornar-se um grande auxílio no processo de reabilitação e 
manutenção das capacidades, permitindo um tratamento fisioterapêutico diferenciado 
e que se adeque a individualidade cinético-funcional de cada paciente.  

Todavia, é necessário reconhecer que a execução da gameterapia não exclui 
as demais técnicas e abordagens, assumindo assim um papel de 
complementariedade, sendo combinada com os demais métodosem prol de oferecer 
ao paciente o maior número de estímulos possíveis dentro da sua necessidade com 
a intenção de alcançar mais autonomia e funcionalidade, podendo ser um instrumento 
de auxílio multiprofissional que trabalhe o indivíduo em sua integralidade. 

Tornou-se significativo salientar que apesar das informações encontradas, faz-
se necessário que as literaturas acerca da gameterapia sejam aprimoradas, da 
mesma maneira que há uma necessidade iminente dos estudos contabilizarem 
amostras maiores de pacientes que englobem todas as classificações de paralisia 
cerebral e que sejam acompanhados por períodos de tempo maiores das intervenções 
com o objetivo de absorver resultados mais concretos que possibilitem alcançar um 
processo de reabilitação mais efetivo, construindo um caminho promissor nessa 
inserção tecnológica na área da saúde tanto para o fisioterapeuta, quanto para o 
paciente.  
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Resumo 
O tema deste capítulo trata das contribuições da Realidade Virtual e da Gameterapia 
no atendimento de pacientes com comorbidades cardíacas. Pacientes cardiopatas, 
em geral, evoluem com a diminuição de suas capacidades funcionais. Contudo, os 
planos terapêuticos indicados geralmente correspondem aos exercícios funcionais 
com baixa intensidade e de forma lúdica. Com a crescente evolução da tecnologia, 
como a Gameterapia e a Realidade Virtual podem beneficiar o tratamento? Cogitou 
que:  a Gameterapia e a Realidade Virtual poderiam promover uma evolução da 
resposta cardiovascular e cardiopulmonar, uma vez que as atividades físicas e os 
movimentos são de baixa intensidade e de forma gradual, trazendo diversos 
benefícios e minimizando riscos. O objetivo da pesquisa é realizar uma revisão de 
literatura para investigar a resposta da Gameterapia e da Realidade Virtual na 
reabilitação e na manutenção funcional de pacientes com comorbidades cárdicas. 
Esta pesquisa é de suma importância para o conhecimento dos profissionais de 

 
5 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores com a diagramação do Prof. Danilo 
da Costa. 
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saúde, para a ciência e novos estudos. Trata-se de uma pesquisa de revisão de 
literatura. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Realidade virtual. Cardiopulmonar. Benefícios da 
Gameterapia. Reabilitação. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is about the contribution of virtual reality and gametherapy 
in the care of patients with cardiac morbidities. Cardiac patients in general evolve with 
the reduction of their functional capacities, however, the therapeutic plans indicated in 
general correspond to functional exercises with low intensity and in a playful way. With 
the increasing evolution of technology. “How can gametherapy and virtual reality 
benefit from treatment”? It was considered that: "that gametherapy and virtual reality 
could promote an evolution of the cardiovascular and cardiorespiratory response, since 
physical activities and movements are of low intensity and gradually, bringing several 
benefits and minimizing risks." The objective of the research is to carry out a literature 
review to investigate the response of gametherapy and virtual reality in the 
rehabilitation and functional maintenance of patients with cardiac morbidities. "This 
research is extremely important for the knowledge of health professionals, for science 
and new studies". “This is literature review research”. 
 
Keywords: Game therapy. Virtual reality, cardiovascular. Benefits of Gametherapy, 
Rehabilitation 
 
Resumen 
El tema de este capítulo trata sobre la contribución de la realidad virtual y la 
gameterapia en la atención de pacientes con morbilidades cardíacas. Los pacientes 
cardíacos en general evolucionan con la reducción de sus capacidades funcionales, 
sin embargo, los planes terapéuticos indicados en general corresponden a ejercicios 
funcionales de baja intensidad y de forma lúdica. Con la creciente evolución de la 
tecnología. "¿Cómo se pueden beneficiar la gameterapia y la realidad virtual del 
tratamiento"? Se consideró que: "que la gameterapia y la realidad virtual podrían 
promover una evolución de la respuesta cardiovascular y cardiorrespiratoria, ya que 
las actividades y movimientos físicos son de baja intensidad y de forma gradual, 
trayendo varios beneficios y minimizando riesgos". El objetivo de la investigación es 
realizar una revisión de la literatura para investigar la respuesta de la gameterapia y 
la realidad virtual en la rehabilitación y mantenimiento funcional de pacientes con 
morbilidades cardíacas. Esta investigación es de suma importancia para el 
conocimiento de los profesionales de la salud, para la ciencia y los nuevos estudios ”. 
“Esta es una investigación de revisión de la literatura”. 
 
Palabras clave: Terapia de juegos. Realidad virtual, cardiovascular. Beneficios de la 
gameterapia, rehabilitación. 
 
Introdução 

O presente capítulo aborda as contribuições da Gameterapia e da Realidade 
Virtual em pacientes com comorbidades cardíacas, e de que maneira a Gameterapia 
e a Realidade virtual (RV) podem contribuir para a manutenção e a reabilitação dos 
sistemas cardiovascular e cardiopulmonar. 
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Na busca por novas possibilidades de tratamento são diversos os estudos e as 
propostas para o atendimento da população com comorbidades cardíacas. Estima-se 
que as Doenças Cardiovasculares (DCVs) são a principal causa de comorbidade e 
mortalidade em países desenvolvidos. 

O acompanhamento fisioterapêutico para a reabilitação, a manutenção de 
pacientes cardiopatas e o uso de novas tecnologias como a Gameterapia e a 
Realidade Virtual (RV) são possibilidades que auxiliam na reabilitação e na 
manutenção terapêutica, buscando melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

Este capítulo propõe apresentar a seguinte questão: o que a Gameterapia e a 
Realidade Virtual (RV) demonstram quando utilizadas em pacientes cardiopatas? 
Entretanto, o estudo aponta como a Gameterapia e a RV apresentam resultados 
positivos em pacientes com comorbidades cardíacas. 

 Por consequência, investiga se a utilização dos recursos disponibilizados pela 
Gameterapia e pela Realidade Virtual podem apresentar resultados positivos no 
tratamento terapêutico de pacientes com comorbidade cardíaca, sem enfatizar o sexo, 
idade ou fatores específicos, visando apenas respostas positivas nas cardiopatias.  

Sózwik et al. (2021) demonstraram em estudo que a terapia virtual é uma 
ferramenta eficaz para a reabilitação cardíaca, auxiliando nos efeitos do estresse e da 
ansiedade ocasionados pelas limitações decorrentes das cardiopatias com respostas 
positivas dos pacientes no plano terapêutico. 

Este capítulo pretende responder ao problema em questão: a Gameterapia 
contribui e promove benefícios na qualidade de vida dos pacientes com comorbidades 
cardíacas? Desse modo, o uso da Realidade Virtual por meio da Gameterapia em 
videogames, ou seja, com a utilização de uma tecnologia computacional lúdica na 
reabilitação dos pacientes gera resultados positivos e qualidade de vida. 

O objetivo deste capítulo é investigar os benefícios que a Realidade Virtual 
pode proporcionar aos pacientes cardíacos. Priorizando os aspectos de evolução 
cardiopulmonar e cardiovascular em diversas comorbidades cardíacas. São 
observados aspectos de ergometria, estimativa de METS, resistência à fadiga, 
qualidade de vida e depressão. 

O Objetivo Geral deste trabalho é: a importância da contribuição da 
Gameterapia e da Realidade Virtual (RV) para a reabilitação e o acompanhamento de 
comorbidades cardiovasculares e cardiopulmonares. Portanto, este trabalho visa 
apresentar o biofeedback que essa prática pode gerar em pacientes cardiopatas. 

Silva et al. (2018) identificaram um progresso na reabilitação cardiovascular 
com a utilização da tecnologia no tratamento. Apontaram que a utilização da 
Realidade virtual (RV) incluída como parte do protocolo de tratamento incentiva a 
prática de atividades físicas, estimula o processo de reabilitação e a interação entre o 
homem e as máquinas. 

O objetivo intrínseco deste trabalho consiste em expor a Gameterapia e a 
Realidade Virtual como ferramentas interdisciplinares e de reabilitação para pacientes 
cardiopatas, identificando os efeitos resultantes da Gameterapia e avaliando as 
formas de tratamento direcionadas para essa população. 

A terapia alternativa, como Terapia Baseada em Realidade Virtual (VRBT) tem 
sido disseminada no campo do trabalho dos médicos, demonstrando evidências e 
benefícios para pacientes com vários diagnósticos.  Especificamente na área da 
Reabilitação Cardíaca (CR), que enfrenta problemas de baixa adesão de pacientes, a 
VRBT demonstra potencial para superar esse problema por meio de suas publicações 
e vantagens, com maior variabilidade, adaptabilidade, dados transparentes de 
armazenamento, acesso remoto de dados on-line, economia de escala e estímulo 
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para a motivação do paciente. Além disso, há evidências de que a VRBT fornece 
benefícios cardiorrespiratórios e metabólicos para jovens e crianças sem histórico 
médico significativo (Cruz, 2020, p. 01). 

A importância desta pesquisa para um profissional da saúde é demonstrar uma 
nova abordagem: a Gameterapia na reabilitação, empregando recursos tecnológicos 
no melhoramento de pacientes acometidos de cardiopatias que necessitam de 
tratamento. Assim, contribui com um suporte mais efetivo, possibilitando o 
desenvolvimento de novas abordagens fisioterapêuticas. 

A importância desta pesquisa para a ciência é incentivar mais pesquisas sobre 
o assunto para que novos indícios surjam, sustentando estudos de tratamentos e 
reabilitações de pessoas que sofrem de diversas cardiopatias, cardiovasculares ou 
cardiopulmonares, integrando a função do profissional de saúde e a atenção primária 
nesse serviço. 

A relevância desta pesquisa para a sociedade é levantar informações sobre as 
diversas cardiopatias, congênitas ou adquiridas, com a efetividade do tratamento 
fisioterapêutico, utilizando recursos tecnológicos da Gameterapia e da Realidade 
Virtual (VR). Esta pesquisa é cada vez mais importante para os profissionais da saúde, 
e para a compreensão e  a informação da população pela incidência e prevalência de 
doenças cardíacas. 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica. Foram utilizados artigos 
científicos em português e inglês em bases de dados  Google Acadêmico, PubMed, 
Lilacs, Scielo e BVS,  biblioteca virtual em saúde. Foram encontrados 57 artigos 
científicos, extraídos de busca realizada no BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) a partir 
das seguintes palavras-chave: “Gameterapia”, “Realidade Virtual”, “Cardiovascular” e 
“Cardiopulmonar”.  

Como critérios de exclusão dos artigos científicos, foram excluídos 34 artigos 
por ausência de informações relevantes, temas não relacionados, temas repetidos, e 
8 excluídos pelo título. Foram escolhidos 15 artigos publicados no período entre 2001 
e 2021, relevantes ao tema proposto. Esta pesquisa de revisão literária tem duração 
de 4 meses. No primeiro mês foi efetuado o levantamento do referencial teórico; no 
segundo mês, a revisão de literatura; no terceiro mês a revisão documental; e no 
quarto mês houve a elaboração dos elementos pré e pós-textuais que compõem todo 
o trabalho. 

A pesquisa qualitativa foi a escolhida, nela os autores trataram os dados obtidos 
por meio de pesquisa bibliográfica, considerando os aspectos relevantes levantados 
pelos autores.  
           A pesquisa bibliográfica é uma parte importante do processo de pesquisa. O 
primeiro passo é pesquisar, analisar, resumir e explicar resultados de pesquisas 
anteriores, como revistas científicas, livros, materiais de conferências e resumos de 
acordo com seus próprios campos de pesquisa. Portanto, essa é uma bibliografia 
detalhada de trabalhos publicados sobre o assunto, que usou principalmente artigos 
científicos (Bento, 2012, p.42). 
 
Conceito 

As patologias cardíacas, chamadas de doenças do coração ou isquêmicas, na 
grande maioria dos casos são ocasionadas por um desiquilíbrio fisiopatológico com 
alterações na demanda e no fornecimento de oxigênio ao músculo cardíaco. Estudos 
apontam que as Doenças Cardiovasculares (DCVs) protagonizam a comorbidade e a 
mortalidade de pessoas de países desenvolvidos. Estima-se que as DCVs provocam 
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em torno de 4 milhões de mortes na Europa, gerando um gasto aproximado de 196 
bilhões de Euros por ano (BRAVO, et al., 2020, p.02).  

Nos estudos científicos e nas principais literaturas mundiais e do Brasil as 
Doenças cardiovasculares (DCVs) permanecem entre as principais causas de 
mortalidade 17,5 milhões. Estima-se que a cada 10 mortes, 3 são por causas 
cardiovasculares. O Brasil, mesmo apresentando queda das mortes por DCVs, ainda 
registra as doenças cardíacas como as principais causas de hospitalizações e óbitos, 
uma representação de 31,3% da mortalidade de adultos (SILVA, et al., 2021, p.02).   

De acordo com diversos estudos e literaturas, as cardiopatias em relação ao 
gênero e incidência demonstram que pessoas do sexo masculino têm duas vezes 
mais chance de desenvolver doenças arteriais coronarianas (12,3%) comparando com 
pessoas do sexo feminino (6,4%). Há também maior morbidade de mulheres de idade 
avançada (JÓZWIK, et al., 2021, p.02).  

Assim, é possível observar que a idade e a queda da capacidade cognitiva 
podem estar relacionadas com a função cardiovascular. Pois, com o passar do tempo 
a neuroplasticidade, a capacidade de reorganização do sistema nervoso, evolui 
comprometendo diversos sistemas e mecanismos, incluindo o baixo débito cardíaco, 
o comprometimento endotelial, a redução significativa da atividade física e uma 
diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro (VIEIRA, et al., 2017, p.03).  

Embora diversas pesquisas apontem que pessoas do sexo masculino são 
predispostas ao desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, outros estudos 
demonstram que pessoas do sexo feminino apresentam maior pré-disposição para 
comorbidades cardiovasculares. O estudo de Józwik, et al. (2021) aponta que as 
mulheres apresentam maior comorbidade (CV), principalmente em idades mais 
avançadas. Em decorrência das várias controvérsias em torno dos gêneros, é difícil 
determinar qual dos dois realmente representa o perfil das cardiopatias, uma vez que 
a idade é um fator relevante para homens e mulheres acometidos por Doenças 
Cardíacas (DC). 

Os procedimentos dentro do ambiente virtual da Gameterapia para a 
reabilitação de Doenças Cardiovasculares (DCVs) podem ser desenvolvidos de 
diversas formas, pois os objetivos podem ser variados, como o treinamento aeróbico, 
a melhora no débito cardíaco, do retorno venoso, o controle da pressão arterial e a 
inserção de atividades físicas. É possível observar rapidamente o aumento da adesão, 
motivação e engajamento (CRUZ, et al., p.15, 2020). 

Os jogos sérios têm demostrado sua utilidade no campo da educação, na 
capacidade de elevar e potencializar o treinamento de alto desempenho e reabilitação, 
pois esses mecanismos, com a utilização de jogos eletrônicos, permitem um 
conhecimento extenso que alcança um público amplo. Por definição, o termo jogo 
sério é um aplicativo de software ou hardware desenvolvido usando recursos de 
tecnologia de jogos e princípios de design, em que o objetivo principal não é a 
diversão, o lazer ou qualquer tipo de entretimento. No contexto da reabilitação, propõe 
um papel de suma importância, pois permitem que os pacientes potencializem suas 
capacidades de recuperação. Portanto, para que a utilização seja eficaz, os jogos 
sérios precisam seguir três regras fundamentais para gerar interesse e manter os 
pacientes motivados: o dinamismo, a mutabilidade e o divertimento (MARQUES, p.29, 
2019). 

 
Causas 

É de suma importância determinar os fatores de risco associados com a 
mortalidade e a comorbidade de Doenças Cardiovasculares (DCV). Características 
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clínicas como o estilo de vida, o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas, o sexo, 
o sobrepeso, diabetes e hipertensão arterial sistêmica são consideradas fatores de 
risco. No entanto, as principais causas dessas doenças são a falta da atividade física 
e hábitos alimentares incorretos, ocasionando o ganho de massa corporal, glicemia, 
triglicérides e redução do HDL. Elas estão diretamente relacionadas ao estado de 
saúde e doença de todos (REZENDE, et al., 2006, p.03). 

Conforme Vieira (2017), os aspectos relacionados aos sintomas dos pacientes 
com doenças cardíacas são: fadiga, batimentos cardíacos irregulares, edemas nas 
extremidades, vertigens, angina e desmaios. Também foram observados sintomas 
como crises de ansiedade, depressão e estresse em pacientes com 
comprometimentos cardiovasculares e cardiopulmonares. 

 
Diagnóstico 

O diagnóstico das doenças cardiovasculares e cardiopulmonares baseia-se na 
história pregressa e clínica do paciente observando fatores de risco e exames 
complementares. Dependendo da situação retratada, esse diagnóstico muitas vezes 
constitui um desafio. Em muitos casos utilizam a Coronariografia, um exame Padrão 
ouro para o diagnóstico de doenças coronarianas. Entretanto, é um exame invasivo e 
relativamente caro, comumente apontado como o procedimento inicial de verificação 
de pacientes com dor precordial. Em geral, a história clínica, as investigações por 
exames físicos, teste de esforço, raios x de tórax e o eletrocardiograma são 
satisfatórios para o diagnostico da maioria dos casos (CARVALHO, et al., 2001, 
p.300). 
 
Fisioterapia cardiovascular e cardiopulmonar 

Conforme foi apresentado no decorrer do estudo, a utilização dos jogos de 
Gameterapia e da Realidade Virtual, além  de exigir as ações de movimentos dos 
dedos e de recrutar outros seguimentos corporais, tanto de membros superiores e/ou 
membros inferiores, dependendo do jogo, esses segmentos são utilizados com maior 
ou menor intensidade, gerando um gasto energético e proporcionando ganho na 
reabilitação do paciente (GALVÃO et al., 2015). 

A fisioterapia na Reabilitação Cardiovascular (RC) demonstra diversos 
benefícios na literatura, traz impactos positivos para a capacidade funcional, minimiza 
diversos fatores de risco, como a redução da sintomatologia, melhorando 
significativamente a qualidade de vida e antecipando sinais e sintomas de sérios 
problemas para o paciente (MAIR, et al., 2008, p.03). 

De acordo com Vargas (2016), a reabilitação cardíaca pode ser apresentada 
como um somatório de recursos e procedimentos que garantem a melhora física do 
paciente, incluindo fatores psicológicos e sociais. A terapia baseada na atividade física 
e treinos aeróbicos é considerada o plano central do tratamento. 

Atualmente, a utilização da RV é um artificio utilizado na recuperação e na 
reabilitação cardiovascular, proporcionando ao paciente atividades funcionais com 
modulação e intensidade. Portanto, é adequada para as limitações e capacidades 
funcionais do paciente. Seu grau de dificuldade pode ser elevado gradativamente, 
conforme a necessidade, programado pelo próprio software ou pelo fisioterapeuta 
(RODRIGUES, et al., 2016, p.42). 

O exemplo de pacientes pós-cirúrgicos que utilizam o dispositivo de Realidade 
Virtual na reabilitação traz diversos benefícios, incluindo a melhora na postura cifótica, 
que em geral é adquirida de forma protetiva por causa da dor após a cirurgia, bem 
como a melhora da expansão da caixa torácica pela retração muscular, ganho de força 
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muscular dos membros inferiores, capacidade proprioceptiva, além do incentivo e da 
motivação durante o tratamento (CACAU et al., 2013). 

A utilização da Realidade Virtual no meio hospitalar, além de minimizar os 
sintomas álgicos, proporciona mais autonomia funcional ao paciente, ganho nos níveis 
de energia, equilíbrio e marcha, e melhora a recuperação da função pulmonar 
abreviando o período de internação hospitalar (MONTEIRO et al., 2011). 
 
Considerações Finais. 

Diante do exposto e proposto neste capítulo, conclui-se que a utilização da 
Realidade Virtual e da Gameterapia no tratamento de pacientes com comorbidades 
cardiovasculares e cardiopulmonares, e pacientes que sofreram cirurgia cardíaca 
pode ser uma ferramenta de suma importância para o processo de reabilitação. No 
entanto, foi identificada a carência de estudos científicos que comtemplem a utilização 
dessa ferramenta nos tratamentos fisioterapêuticos de pacientes, dificultando que seu 
potencial seja explorado abrangentemente. 

No entanto, não há consenso na literatura que aponte um dispositivo ou 
protocolo fisioterapêutico com a utilização da Realidade Virtual ou da Gameterapia. 
Diante disso, a utilização de equipamentos e aparelhos de Realidade Virtual são 
dispositivos fundamentais na reabilitação, pois proporcionam a elevação da motivação 
e a aderência ao prognóstico para diversos indivíduos em tratamento, minimizando a 
possibilidade de desistência, o que colabora na redução do surgimento de novas 
doenças advindas das limitações. Outro fator positivo é a melhora da qualidade de 
vida dos pacientes e de seus cuidadores. 

A presente pesquisa ajudou o meio científico ao buscar conhecimento e 
referências benéficas para novas produções sobre o tema. Por ser um tema com 
pouca notoriedade no país, o estudo contribuiu com o meio acadêmico e social, 
incentivando estudantes a buscar novos conteúdos apontado e vislumbrando a 
produção de novos estudos e pesquisas que contribuam com o conhecimento 
daqueles que se dedicam ao aprendizado das matérias evolutivas. 
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Resumo 
O tema deste capítulo aborda as contribuições da Gameterapia no atendimento ao 
paciente com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico (AVE): Relato documental. 
Investigou o seguinte problema: “como a Gameterapia pode beneficiar os idosos com 
diagnóstico de AVE? Cogitou a seguinte hipótese: essa terapia poderia auxiliar na 
evolução do desempenho cognitivo, motor e nos sistemas sensoriais.  O objetivo geral 
é avaliar o desenvolvimento e a reabilitação da Gameterapia em idosos com sequelas 
de um Acidente Vascular Encefálico. Este trabalho é importante para o conhecimento 
inovador dos profissionais de saúde, para a ciência e novos estudos. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, relato documental. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Idosos com AVC. Benefícios da Gameterapia. 
 
 

 
6 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. Danilo 
da Costa. 
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Abstract 
The theme of this chapter is the contributions of gametherapy in the care of patients 
diagnosed with cerebrovascular accident (CVA): Documentary report. The following 
problem was investigated: “How can gametherapy benefit elderly people diagnosed 
with stroke? The following hypothesis was considered: “that this therapy could help in 
the evolution of cognitive, motor and sensory systems performance”. The general 
objective is to evaluate the development and rehabilitation of game therapy in elderly 
people with sequelae of a stroke. This work is important for the innovative knowledge 
of health professionals, for science and new studies. It is a qualitative research 
“documental report”. 
 
Keywords: Gametherapy. Elderly with stroke. Benefits of Gametherapy. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo son las contribuciones de la Gameterapia en la atención de 
pacientes diagnosticados de accidente cerebrovascular (ACV): Informe documental. 
Se investigó el siguiente problema: “ ¿Cómo puede la Gameterapia beneficiar a las 
personas mayores con diagnóstico de accidente cerebrovascular? Se consideró la 
siguiente hipótesis: “ que esta terapia podría ayudar en la evolución del desempeño 
de los sistemas cognitivo, motor y sensorial”. El objetivo general es evaluar el 
desarrollo y rehabilitación de la terapia con juegos en personas mayores con secuelas 
de un ictus. Este trabajo es importante para el conocimiento innovador de los 
profesionales de la salud, para la ciencia y los nuevos estudios. Es un “informe 
documental” de investigación cualitativa. 
 
Palabras clave: Gameterapia. Ancianos con accidente cerebrovascular. Beneficios 
de la Gameterapia. 
 
Introdução 

O presente capítulo aborda as contribuições da Gameterapia para o paciente 
idoso com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico, e de que maneira podem 
contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sensoriais.  

Buscando alternativas de tratamento, diversas terapias são propostas para o 
atendimento da população idosa. O exercício fisioterapêutico é usado para a 
reabilitação de idosos vítimas de AVE com novas tecnologias, como a Gameterapia. 
Uma ferramenta capaz de auxiliar na reabilitação motora e sensorial, além de 
cuidados com possíveis alterações neuromotoras.  

Este capítulo propõe ponderar a seguinte questão: quais são os resultados que 
a Gameterapia demonstra quando utilizada em pacientes com diagnóstico de AVE? 
Assim, este estudo visa apresentar como a Gameterapia demonstra resultados 
positivos em pacientes idosos com sequelas após um AVE. 

 Dessa forma, analisa o uso de recursos oferecidos pela Gameterapia, pois de 
alguma forma apresenta resultados positivos no tratamento de diversos sintomas 
apresentados por pacientes após um AVE, dando ênfase para a população idosa.  

Pereira (2018) traz em seu estudo conclusões sobre a utilização da 
Gameterapia em idosos. Afirma que essa técnica pode ajudar na melhoria de aspectos 
relevantes da capacidade do paciente em realizar atividades cotidianas. 
Consequentemente, esses pacientes poderiam sofrer menos quedas, pois haveria um 
aumento expressivo do equilíbrio e da autonomia. 
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A hipótese levantada diante do problema em questão foi: a Gameterapia 
auxiliaria e promoveria a melhora da qualidade de vida de pacientes idosos (vítimas 
de AVE). O uso da Realidade virtual por meio da Gameterapia em videogames é 
valioso, ou seja, o uso de uma tecnologia computacional que retrata a vida real na 
reabilitação de pacientes traz resultados positivos na qualidade de vida dos idosos e 
suas famílias. 

O objetivo deste capítulo é analisar as contribuições que a Gameterapia pode 
proporcionar aos idosos com AVE. Especificamente, será analisada a evolução do 
paciente A.A.D.Z., 70 anos, gênero masculino, portador de AVE desde abril do ano de 
2020 em MSE (membro superior esquerdo) e MIE (membro inferior esquerdo) 
apresentando dificuldade em marcha e equilíbrio, com redução em ombro esquerdo, 
metacarpos, falanges e punho esquerdo.  

O Objetivo Geral deste trabalho é a importância da contribuição da 
Gameterapia para a reabilitação de idosos com sequelas de AVE. Portanto, este 
trabalho visa apresentar um bio feedback do que essa prática pode gerar em idosos 
com AVE. 

A utilização de jogos digitais especiais tem sido desenvolvida para tratar as 
consequências cognitivas do Acidente Vascular Encefálico em idosos considerando 
as principais dificuldades e necessidades que esse público apresenta (Bastos, 2017, 
p.4). 

Os Objetivos Específicos deste trabalho são apresentar a Gameterapia como 
proposta interdisciplinar de reabilitação para paciente idosos com Acidente Vascular 
Encefálico; identificar os efeitos resultantes da Gameterapia; e avaliar métodos 
direcionados para essa população. 

 Com a utilização da Realidade Virtual, esta pesquisa foi realizada para 
desenvolver intervenções terapêuticas com uma resposta imediata que estimule o 
cérebro a realizar alterações. Essa tecnologia estimula uma forma de sentir que 
coincide com a noção real. Além disso, garante que o uso de jogos com esporte e 
comportamentos cognitivos diferentes sejam usados, pois são motivadores. Essa 
abordagem traz benefícios de aptidão física, mobilidade, tempo de reação e equilíbrio, 
além de alcançar resultados positivos em quedas e qualidade de vida dos idosos 
(Ávila, 2017, p.10). 

A relevância desta pesquisa para um profissional da saúde consiste em 
apresentar a Gameterapia como nova abordagem na reabilitação utilizando a 
tecnologia para beneficiar pacientes idosos que sofrem sequelas do AVE. Isso 
colabora para que haja um atendimento mais eficaz desenvolvendo intervenções 
fisioterapêuticas. 

A importância desta pesquisa para a ciência é estimular mais pesquisas sobre 
o assunto para que surjam mais evidências que apoiem programas de intervenção 
para pessoas idosas com AVE, incluindo o papel dos profissionais de saúde e a 
atenção primária nesses serviços. 

A importância desta pesquisa para a sociedade inclui trocar informações sobre 
as características de um Acidente Encefálico (AVE) e a eficácia do tratamento 
fisioterapêutico utilizando o recurso tecnológico da Gameterapia. Esta pesquisa é 
cada vez mais relevante e estudada por profissionais da saúde para a compreensão 
e a informação, principalmente daqueles com sequelas de AVE.  

Este trabalho consiste em uma pesquisa teórica e bibliográfica, e para apoiá-la 
foram utilizados artigos científicos em português e inglês, bem como livros científicos 
em bases de dados  
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 Google Acadêmico, PubMed, repositórios de universidades brasileiras e 
arquivo documental. 

Foram selecionados 18 artigos científicos, extraídos de busca realizada no 
Google Acadêmico a partir das seguintes palavras-chave: “Gameterapia, idosos com 
AVC, Benefícios da Gameterapia”.  

Como critérios de exclusão dos artigos científicos foram escolhidos os artigos 
mais relevantes publicados entre 2006 e 2021, relevantes ao tema proposto. Esta 
pesquisa de revisão literária e documental tem o tempo previsto de 4 meses. No 
primeiro mês foi realizado o levantamento do referencial teórico; no segundo mês, a 
revisão de literatura; no terceiro mês a revisão documental; e no quarto mês a 
elaboração dos elementos pré e pós-textuais que compõem todo o trabalho.  

Foi escolhida uma pesquisa qualitativa na qual os autores trataram os dados 
obtidos por meio da pesquisa bibliográfica com relato documental, considerando os 
aspectos relevantes levantados pelos autores. 

A pesquisa bibliográfica é parte importante do processo de pesquisa. O primeiro 
passo é pesquisar, analisar, resumir e explicar os resultados de pesquisas anteriores 
como revistas científicas, livros, materiais de conferências e resumos de acordo com 
seus próprios campos de pesquisa. Portanto, essa é uma bibliografia detalhada de 
trabalhos publicados sobre o assunto de análise, principalmente o uso de artigos 
científicos (Bento, 2012, p.42). 
 
Contribuições da gameterapia no atendimento ao paciente idoso com 
diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE) 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado uma doença 
cerebrovascular que ocorre em decorrência de uma interrupção da circulação 
sanguínea cerebral. Geralmente pode ocorrer pela presença de hemorragia ou por 
isquemia. Essa patologia pode apresentar diversos sinais clínicos decorrentes de 
distúrbios locais ou globais. Todos os anos, cerca de 15 milhões de pessoas no mundo 
sofrem de AVE, 5 milhões morrem e outras 5 milhões ficam incapacitadas. Os dados 
demonstram que o AVE assume uma taxa crescente, provavelmente devido ao 
envelhecimento populacional (MARTEL, et al., 2016, p.53).  

A hemiparesia, ou fraqueza muscular, afeta mais de 80% dessas pessoas, 
gerando a deterioração das funções. Nesses casos, se você não adotar um plano de 
exercícios adequado antecipadamente, aumentará o risco de inatividade ou restrição 
repentina de exercícios (GUERRA, et al., 2017, p.2). 

De acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), são 
considerados idosos os maiores de 60 anos em países em desenvolvimento, e 65 
anos nos países desenvolvidos. Nesse sentido, o aumento da expectativa de vida 
decorrente do envelhecimento acelerado da população significa o aumento da 
incidência de doenças crônicas não transmissíveis, a mais destacada é a doença 
cerebrovascular (AVC), cuja incidência é superior aos 65 anos de idade (OLIVEIRA, 
et al., 2017, p.173). 

O envelhecimento é um processo que ocorre em função das características 
individuais de cada pessoa, ou seja, embora sejam da mesma idade, as pessoas têm 
processos de envelhecimento distintos, mas em geral os idosos têm pelo menos uma 
doença crônica e vários fatores predisponentes que precisam ser tratados (DAMATA, 
et al., 2016, p.108). 

Assim, de acordo com os dados relatados na literatura, idosos sobreviventes 
de AVC apresentaram maiores déficits funcionais e dependência parcial nas duas 
áreas de pesquisa (atividades diárias básicas e instrumentais). Dentre elas, o AVC é 
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uma condição de saúde mais intimamente associada com a incapacidade funcional. 
O próprio processo de envelhecimento causa defeitos funcionais (REIS, 2008, p. 370). 

Embora vários estudos sugiram que os homens são dominantes no 
desenvolvimento dessa patologia, muitos estudos na literatura brasileira confirmam 
que as mulheres apresentam maior risco entre as pessoas afetadas pelo AVC. Um 
exemplo dessa afirmação é o estudo de Danilow et al. (2007). Retrata as mulheres da 
população brasileira, e dadas as várias controvérsias em torno de gênero, é difícil 
determinar qual dos gêneros realmente representa o perfil nacional dos sobreviventes 
de um Acidente Vascular Cerebral. 

As intervenções no ambiente virtual para a reabilitação do AVC podem ser 
diferentes, pois os objetivos podem variar desde o treinamento de esportes 
específicos até o aprimoramento de habilidades motoras específicas, como objetos 
físicos dentro de ambientes virtuais (MARTEL, et al., 2016, p.54). 

Os jogos sérios têm alta prioridade na educação e treinamento de alto 
desempenho e reabilitação, pois esses jogos permitem um aprendizado profundo, 
sustentável e atingem um público amplo. O termo jogo sério define os aplicativos de 
software ou hardware desenvolvidos usando tecnologia de jogos e princípios de 
design, cujo principal objetivo não é o entretenimento. No contexto da reabilitação, 
desempenham um papel muito importante, pois segundo vários autores, permitem que 
os pacientes maximizem suas chances de recuperação. No entanto, para serem 
eficazes precisam seguir 3 regras básicas para gerar interesse e manter os pacientes 
motivados (MARQUES, 2019, p.29).  

É extremamente importante determinar os fatores associados com a 
mortalidade por AVC. Características clínicas como idade, sexo, obesidade, diabetes 
e hipertensão arterial sistêmica são consideradas fatores de risco. Entretanto, uma 
das principais causas dessas doenças são os hábitos alimentares incorretos. Isso está 
intimamente relacionado ao estado de saúde e doença de todos (JOHANN, et al., 
2015, p.79). 

Conforme a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (2011), 
os sintomas do AVC são: fraqueza facial, dormência ou paralisia, dificuldade para falar 
e engolir, visão turva, tontura, dor de cabeça forte e persistente.  

O diagnóstico do AVE é baseado na história clínica. Porém, não é suficiente 
para diferenciar uma hemorragia cerebral de uma isquemia. Quando um paciente 
chega ao pronto-socorro ele é examinado por uma enfermeira da triagem. Se houver 
suspeita de um AVC com duração de até 3 horas, o paciente é rapidamente transferido 
para a unidade vascular e examinado pelo médico de emergência que observou o 
AVC.  Notificam imediatamente a equipe de derrame e solicitam um protocolo para 
realizar uma Tomografia Computadorizada sem contraste do crânio e exames 
laboratoriais (MARTINS, 2006, p. 02). 

A recuperação de pacientes após o AVC é lenta, porém eficiente, 
principalmente por complicações motoras e/ou cognitivas. Pois, a hemiplegia é um 
dos sinais clínicos mais comuns em pacientes com AVC e o prognóstico das lesões é 
muito variável (BALUZ, et al., 2020, p.06). 

O processo de reabilitação da fisioterapia é utilizado para maximizar a função 
e evitar complicações secundárias para que os pacientes recuperem todos os 
aspectos da vida em seu próprio ambiente. Como estudam e planejam uma conduta 
de exercício para cada paciente, os fisioterapeutas podem identificar e avaliar 
estratégias de fisioterapia. Esse processo envolve a consideração dos fatores sociais 
e psicológicos que afetam os pacientes (PIASSAROLI, et al., 2011, p.132). 
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A reabilitação fisioterapêutica mostra a eficácia de intervenções como o treino 
de marcha, o exercício aeróbio e o treino de equilíbrio. O uso de tecnologias como 
Realidade Virtual e jogos de computador guiados, além de desenvolver habilidades 
motoras, mostra resultados promissores na linguagem e cognição (COSTA, 2019, 
p.28).  

A partir disso, concluímos que além do período em que suas habilidades 
mentais, físicas e emocionais estão prejudicadas, a reabilitação lúdica pode ser 
considerada um fator importante na melhoria de vida desses usuários (FELIX, et al., 
2020, p.62). 

Durante o tratamento é importante procurar a ajuda de profissionais como 
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, professores de educação física 
e fisioterapeutas, bem como áreas que propiciem saúde mental (FERREIRA, et al., 
2016, p. 29). 

  
Relato Documental 

O paciente relatado neste estudo é do sexo masculino, suas iniciais são 
A.A.D.S. com 70 anos de idade, residente de uma cidade do estado de Goiás, Cidade 
Ocidental, Goiás, com diagnóstico prévio de AVC e Hipertensão Sistêmica. Precisou 
ser hospitalizado e encaminhado para uma Semi Uti no dia 15/04/2020, pela manhã, 
às 8:00 horas, permanecendo por 2 dias.  

Após a internação, o paciente fez exames laboratoriais de antibiogramas, 
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do crânio. De acordo com 
resultados significativos, o paciente recebeu alta para o quarto e foi necessário 
permanecer lá por mais 3 dias. Ao chegar ao quarto recebeu imediatamente o 
atendimento fisioterapêutico de profissionais responsáveis pelo setor do hospital.  

O idoso não possui histórico de alergias ou intolerâncias alimentares, negou 
diabetes e hipertensão arterial. Acompanhantes declararam que o paciente já havia 
sentido dormência e formigamento em membro superior esquerdo há exatamente 4 
meses antes do ocorrido, mas no dia do ocorrido estava bem, sem sintomas, 

 O médico responsável, no dia 20/04/2020, liberou o paciente para casa e 
encaminhou o idoso para o processo de reabilitação com profissionais fisioterapeutas 
e multidisciplinares.  

O Sr. A.A.D.S compareceu ao centro de prevenção e reabilitação da Cidade 
Ocidental de Goiás, no mês de fevereiro do ano de 2021, onde foi avaliado e admitido 
pela fisioterapeuta e pela estagiária do local. Após a análise, o paciente assinou como 
responsável o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para aprovar a 
participação neste estudo/relato documental. Foi elaborada e traçada uma conduta 
adequada para sequelas e necessidades do paciente. 

Na avaliação física do idoso foram observadas as seguintes repercussões:  
Apresenta paresia, sensação de peso e alteração do tônus do hemicorpo esquerdo, 
rigidez em 3°, 4° e 5° metacarpo esquerdo, dificuldade para a realização da marcha, 
ou seja, apresenta um padrão de Marcha Ceifante, diminuição da cognição motora e 
a propriocepção afetada, estado mental e de consciência preservadas, teste da 
sensibilidade superficial e profunda preservadas. O Teste dos reflexos tendinosos 
profundos apresentou uma resposta normal. Na avaliação física houve o uso do 
Goniômetro, com o qual avaliamos o grau de amplitude, a escala de força muscular, 
e a Escala de Ashworth que analisou o tônus muscular. 
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Figura 1 - Contribuição da Realidade Virtual (RV). 

 
Fonte: Latorre, et al., 2020. 

 
Figura 2 – Grau de amplitude de movimento testada. 
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Fonte: Autor próprio, 2021. 

 
Figura 3 – Grau de força muscular testado. 

 
 

 
Fonte: Autor próprio, 2021. 
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Figura 4 – Avaliação do Tônus muscular. 

 
Fonte: Autor próprio, 2021. 

 
Os resultados apontam a efetividade da RV na reabilitação de pacientes com 

AVC, principalmente no desempenho ocupacional e na satisfação com os resultados. 
O participante do relato documental aumentou a amplitude de movimento dos 
membros superiores e inferiores, força muscular e grau de recuperação motora. 

A utilização da reabilitação por RV foi eficiente na melhora da descarga de peso 
no membro inferior afetado, tônus muscular e função sensório-motora. Os óculos de 
Realidade Virtual demonstraram melhoras significativas no equilíbrio estático e 
dinâmico. O paciente também apresentou melhoras significativas do membro superior 
parético, demonstrando a destreza do membro. 

 
Considerações Finais 

Diante do objetivo proposto, neste capítulo foi analisada a contribuição da 
Gameterapia na reabilitação em pacientes idosos que sofreram AVE, com a 
possibilidade de verificar no relato documental o quanto a Gameterapia tem se 
adaptado e traz inúmeros benefícios aos pacientes retirados de sua realidade e 
transportados para a Realidade virtual. 

A reabilitação por meio da Gameterapia foi adaptada para fazer diferença ao 
idoso com sequelas do AVE, pois oferece grandes possibilidades de desenvolvimento 
de seu quadro clínico inicial, porém para que essa reabilitação ocorra, é preciso que 
os profissionais envolvidos tenham preparo, conhecimento e utilizem adequadamente 
os recursos que a reabilitação com a Gameterapia proporciona. 

Após a análise, é possível afirmar que a Gameterapia tem um grande poder na 
reabilitação em idosos após as sequelas do Acidente Cardiovascular Encefálico 
(AVE), quando utilizada de forma adequada. 

A relevância dessa pesquisa foi demonstrar aos demais colegas a importância 
de saber utilizar as novas metodologias alternativas, como a Gameterapia, na 
reabilitação do AVE em idosos. A leitura desse capítulo mostra que é possível o uso 
dos óculos 3D para a reabilitação e que precisamos nos capacitar continuamente, pois 
estamos em constante evolução. 

Após finalizar este relato de caso afirmamos que a Gameterapia pode auxiliar 
na reabilitação de idosos com sequelas de AVE aumentando suas capacidades 
funcionais e promovendo a independência. Cada idoso possui uma sequela que pode 
ser igual a de outros, ou certamente diferente, por isso é preciso que o fisioterapeuta 
avalie cada paciente como um todo e trace condutas sabendo qual metodologia deve 
utilizar para que haja uma evolução satisfatória. 

Conclui-se que para o uso da Gameterapia em pacientes idosos, com sequelas 
de AVE, é preciso a colaboração do paciente e a participação de todos os envolvidos 
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incluindo a família do paciente, para que ele fique seguro e adaptado durante a 
reabilitação, usando a Gameterapia como uma das principais abordagens. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é sobre a eficácia da gameterapia na criança com TDAH. 
Investigou-se o seguinte problema: “É possível reabilitar pacientes usando a 
gameterapia?”. Cogitou-se a seguinte hipótese: Formas de melhorar a aprendizagem 
e explorar os aspectos cognitivos que contribuem para o desenvolvimento das 
crianças. O objetivo geral: Analisar a usabilidade do game no processo de reabilitação 
da psicomotricidade e minimização do comportamento hiperativo em crianças com 
TDAH. O objetivo especifico: é tornar a sessão de fisioterapia mais dinâmica, facilitar 
a adaptação das crianças ao tratamento, incentivar a atividade cerebral, melhorar a 
concentração e cognitísmo da criança. Este trabalho é importante para um profissional 
da saúde por facilitar a adaptação dos pacientes com a interatividade nos jogos e 
realização de exercícios. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Hiperatividade. Fisioterapia. TDAH. 
 
 
 

 
7 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com a diagramação do Prof. 

Danilo da Costa. 
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Abstract 
The theme of this chapter is about the effectiveness of gametherapy in children with 
ADHD. The following problem was investigated: "Is it possible to rehabilitate patients 
using gametherapy?". The following hypothesis was considered: Ways to improve 
learning and explore the cognitive aspects that contribute to children's development. 
The general objective: To analyze the usability of the game in the process of 
rehabilitation of psychomotricity and minimization of hyperactive behavior in children 
with ADHD. The specific objective: is to make the physiotherapy session more 
dynamic, to facilitate children's adaptation to treatment, to encourage brain activity, to 
improve the child's concentration and cognitiveness. This work is important for a health 
professional because it facilitates the adaptation of patients with interactivity in games 
and exercises. 
 
Keywords: Gametherapy. Hyperactive. Physiotherapy. ADHD. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo trata sobre la efectividad de la gameterapia en niños con 
TDAH. Se investigó el siguiente problema: "¿Es posible rehabilitar pacientes mediante 
gameterapia?". Se consideró la siguiente hipótesis: Formas de mejorar el aprendizaje 
y explorar los aspectos cognitivos que contribuyen al desarrollo de los niños. El 
objetivo general: Analizar la usabilidad del juego en el proceso de rehabilitación de la 
psicomotricidad y minimización de la conducta hiperactiva en niños con TDAH. El 
objetivo específico: es dinamizar la sesión de fisioterapia, facilitar la adaptación de los 
niños al tratamiento, favorecer la actividad cerebral, mejorar la concentración y la 
cognición del niño. Este trabajo es importante para un profesional de la salud porque 
facilita la adaptación de los pacientes con la interactividad en los juegos y la realización 
de ejercicios. 
 
Palabras clave: Gameterapia. Hiperactividad. Fisioterapia. TDAH. 
 
Introdução 

O TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade) acontece por uma 
desordem comportamental, neurobiológico, de causas genéticas, que começa na 
infância e estando presente por toda vida.  

Por ser uma doença onde atinge a parte comportamental do indivíduo na 
infância, e desabrochar os primeiros sintomas, como a falta de atenção, concentração, 
inquietude e impulsividade. Tal transtorno pode se apresentar de três maneiras: 
predominantemente desatenta (TDAH-D), predominantemente hiperativa/impulsiva 
(TDAH-H) e combinada (TDAH-C) (AMARAL, et al., 2001; PEIXOTO, RODRIGUES, 
2008; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014; TORRES, 2015). 
Valença e Nardi (2015) sendo assim afetando até a parte motora dessa criança e 
refletindo na vida adulta.  

 O TDAH podem ser causados por diversos fatores, porém também deve ser 
acompanhado, assim trazendo uma qualidade de vida, esse acompanhamento será 
por equipe multidisciplinar.  

Nos dias atuais, com o avanço da tecnologia podemos fazer que esse 
acampamento, seja algo mais agradável e desperte o interesse dessa pessoa uma 
dessas abordagens é uma terapia inovadora, que tem potencializado o tratamento no 
TDAH.  
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A gameterapia é uma técnica que voltada na interação entre o paciente e um 
console que capta os movimentos realizado pelo usuário onde o fisioterapeuta coloca 
metas para ser alcançadas, sendo assim podemos usar vários jogos que irá estimular 
o sistema desejado.  
 
Eficácia da gameterapia na criança com transtorno de déficit de atenção com 
hiperatividade 
 
O que é transtorno de déficit de atenção com HIPERATIVIDADE?  

É uma das condições com a maior procura de tratamento em saúde mental no 
mundo (ROHDE, et al., 2004). Como ser trata de uma condição em saúde mental os 
custos pode ser bastante altos pois o acompanhamento dessa criança pode começa 
bastante cedo, além de ocorrer um desgaste emocional tanto da criança quanto dos 
seus familiares. Onde pode acontecer dificuldades na socialização no dia a dia, 
gerando o comprometimento dos aspectos tanto emocional ou acadêmico dessa 
criança.  

Como se sabe o TDAH é a consequência de uma desordem comportamental 
que pode ao ocasionar constante desatenção e hiperatividade que irá interferir 
drasticamente na vida desta criança onde ela irá apresentar além da hiperatividade, 
irritabilidade, frustração e diminuição da tolerância.  

É importante lembrar que os sintomas devem surgir antes dos 12 anos de idade 
e ser apresentados em pelo menos dois ambientes diferentes em que a criança viva, 
como por exemplo casa, escola, creche ou trabalho (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION [APA], 2014). 

Por se tratar de uma patologia que atinge cerca de 3 a 6% da população 
mundial deve-se observar os primeiros sinais que são mais presentes na infância, e 
que está presente na vida adulta, porém persiste com inquietude, podendo atrapalhar 
a interação social desses indivíduos. Por isso é então importante ser diagnóstico logo 
na infância.  

Assim que a criança começa apresentar as características do TDAH 
(Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade) podendo ser com ou sem 
hiperatividade deve-se começar o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Hoje 
em dia junto a equipe multidisciplinar o fisioterapeuta tem feito desenvolvido um 
excelente trabalho, junto com uma técnica nova onde os pacientes se concentrarem, 
na terapia assim trazendo excelentes resultados. 

A gameterapia terapia tem sida bem aceita pelos pacientes principalmente as 
crianças por se trata de algo lúdica chama bastante atenção. Na gameterapia pode 
ser usada duas abordagens a imersiva e não imersiva. Na gameterapia imersiva é 
usada uma tecnologia  chamada de VR ( realidade virtual) onde se transportar o 
usuário para outra realidade, através de óculos que usados junto a um console ou ao 
aparelho celular onde irá ocorre a interação entre a realidade virtual, criada através 
de um programa ou jogo, onde se pode ser se espelha a imagem para ser ter um 
acompanhamento de como o paciente se sai durante os desafios dos jogos essa 
técnica pode ser usada em pacientes  adultos e crianças maiores com TDAH ajudando 
na quietude, hiperatividade e fortalecendo a concentração, sensação de imersão é 
maior quando são usados outros equipamentos juntos como wearables como, 
capacetes, fones de ouvido e luvas onde se isolam o que está acontecendo fora do 
jogo assim aumentando a performance do paciente.  

Já a  técnica não imersiva da gameterapia trabalhamos com as crianças a  
estimulação motora, concentração raciocínio, estímulos sensoriais entres outros 
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sistemas, onde são utilizados os consoles sendo ligados à uma televisão onde 
conseguimos captar a atenção da criança onde se estimula o movimento, a 
concentração de uma forma lúdica e interativa onde criança com TDAH é 
HIPERATIVIDADE possam trabalhar o déficit motor que essas crianças possam 
apresentar, assim promovendo interação da criança com o jogo e beneficiando 
motricidade grossa e equilíbrio dependo da fase do jogo proposto.  
 
Tipos de consoles: 

A humanidade desde muito tempo produz e inova nos recursos que possibilitam 
diversão para vários públicos, desde o lançamento do primeiro videogame na década 
de 70, essa indústria vem fazendo um enorme sucesso quando o assunto é escapar 
da realidade, de lá para cá muita coisa mudou, evoluiu, hoje é possível embarcar na 
realidade virtual de várias formas possíveis, os jogos são variados, suas formas de 
jogar também, é possível praticar esportes por meio dos vídeos games, dançar como 
se estivesse em uma discoteca, andar em uma montanha russa por meio de um óculos 
de realidade virtual com o mesmo frio na barriga como se estivesse realmente vivendo 
a experiência, a tecnologia avançou, e os fabricantes de consoles de videogame 
acompanharam a mudança, fabricantes como PlayStation, Xbox e Nitendo, 
fabricantes esses que competem atualmente com os equipamentos mais modernos e 
de maior sucesso na categoria, não deixam de inovar, designer, qualidade de imagem, 
qualidade de som, qualidade na captura de movimentos, tudo para sair na frente nesse 
mercado tão competitivo, mas não é por menos, a venda de consoles de videogame 
só crescem, chegando a ganhos que ultrapassam Hollywood em números de 
faturamento no ano de 2012. 

Os recursos que podem ser utilizadas na terapia virtual são muitos, mas por um 
longo tempo acreditava-se que os benefícios não valiam os custos para se adquirir os 
equipamentos, hoje a gameterapia nos leva a um outro olhar, se tornando uma técnica 
cada vez mais acessível, saindo do estigma de que só poderia adquirir os 
equipamentos e portanto fazer uso da técnica se a instituição ou o usuário possuísse 
muitos recursos, nos tempos atuais com os equipamentos cada vez mais modernos, 
também se tornaram mais baratos e desejados, os preços variam de acordo com a 
marca e funcionalidade, o equipamento mais utilizado para fins da terapia virtual é o 
óculos de realidade virtual, de forma geral é um óculos no qual é possível acoplar o 
smartphone, o óculos é encaixado por tiras reguláveis na cabeça, de acordo com a 
função desejada se escolhe um jogo, que pode ser baixado no próprio smartphone 
pelas plataformas de aplicativos, esse jogo deve ser capaz de possibilitar a atividade 
no jogo de acordo com os movimentos da cervical, a realização da função proposta 
no jogo por meio da realidade virtual será capaz de estimular capacidades sensórias 
e cognitivas, a utilização do óculos para a terapia de realidade virtual vem sendo 
adotada por várias instituições de saúde, por ser uma terapia virtual financeiramente 
mais acessível e que não tem a necessidade de nada a mais que o óculos, celular e 
dependendo do jogo, uma boa internet, diferentemente do uso com outros 
equipamentos que se faz necessários recursos mais caros.  

Outro equipamento que também vem ganhando notoriedade na terapia de 
realidade virtual são os tapetes de dança, diferente da realidade virtual conceituada 
como imersiva, ou seja, te oferece um escape visual da realidade em que vivemos 
para uma realidade projetada, os tapetes de dança são projetados especialmente para 
reconhecer movimentos realizados pelos membros inferiores, esses movimentos 
captados por esses tapetes são processados de forma automática e mostrados na 
tela da TV ou do computador, combinados por um ritmo musical previamente 
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escolhido pelo usuário, movimentos assertivos de acordo com os movimentos de 
dança apresentados na tela contam pontos a favor do usuário, este tapete que já vem 
sendo usado a anos em parques de diversões e casas de jogos, principalmente em 
outros países como o Estados Unidos, ganhando destaques até nas telas de cinemas, 
mas era utilizado somente para fins de lazer, agora ganhou espaço em um âmbito 
diferente, a Fisioterapia, usado como recurso da terapia virtual, o tapete de dança 
promove os mesmos benefícios da realidade virtual imersiva, com o acrescimento de 
possibilitar que o usuário realize movimentos em uma amplitude articular maior de 
forma rápida e alternada, fortalecendo grupos musculares muito importantes do corpo, 
trabalhando também a coordenação motora, postura, equilíbrio dinâmico e a 
propriocepção, além dos inúmeros benefícios físicos, podemos observar também 
benefícios na saúde mental do usuário, já que, a dança em si eleva os níveis de 
produção de neurotransmissores de prazer e bem estar. 

Além de todos os equipamentos já citados, a evolução dos consoles levou a 
outro mérito, a possibilidade de praticar esportes por meio da realidade virtual, com 
joysticks projetado essencialmente para captar os movimentos de membros 
superiores, possibilita ao usuário jogar ou praticar qualquer esporte em que se utiliza 
os membros superiores como determinante, diferente do tapete de dança no qual é 
trabalhado os membros inferiores, esses tipos de atividade captadas por um joysticks 
especifico levam ao exercício de membros superiores. 

Em pacientes com TDAH todos esses equipamentos e modalidades são 
eficazes, além de estímulos motores, como benefícios para essas crianças temos o 
aumento da concentração na realização de atividades, estímulos de noção temporo-
espaciais, melhora da capacidade de socialização no meio que a criança se insere, 
diminuição da condição de hiperatividade, estimulação da região cerebral responsável 
pela memória de longo e curto prazo, melhora das funções de organização e 
planejamento. 

Ainda sobre os benefícios da gameterapia, podemos citar o campo da 
psicomotricidade, ciência essa que estuda como os estímulos externos influenciam o 
meio interno, pensando no intuito da realidade virtual, que é a estimulação de várias 
áreas cerebrais, com a finalidade de desenvolver ou facilitar percepções que eram 
difíceis para a criança, já que, os estímulos externos do dia a dia, e até o convívio 
social, são absorvidos de formas diferentes, como citado anteriormente, os benefícios 
da realidade virtual vão muito além do cógnito e motor.  
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Resumo 
A ataxia cerebelar significa um sintoma categorizado pela incoordenação na marcha 
dos membros superiores e inferiores, não é uma doença específica, são sintomas de 
diversas doenças e o termo é comumente utilizado para designar uma grande 
variedade de desordem neurológica referente a incoordenação dos movimentos. O 
objetivo do presente trabalho está na abordagem do uso do recurso de Gameterapia 
na ataxia cerebelar em adultos que provoquem incoordenação e ou déficit de 
equilíbrio. Com uma preocupação em apresentar opções de tratamento para os 
fisioterapeutas no atendimento de pacientes com ataxia cerebelar, buscamos nesta 
revisão da literatura apresentar os resultados obtidos com o uso da gameterapia. Os 
resultados obtidos mostram a efetividade do uso do Gameterapia como adjuvante no 
tratamento da ataxia cerebelar. 
 
Palavras chave: Gameterapia. Ataxia. Fisioterapia. Coordenação. Equilíbrio 
 
Resumen 
La ataxia cerebral es un sintoma categorizado por la incoordinación en la marcha de 
los miembros superiores e inferiores, no es una enfermedad específica, son sintomas 
de diversas enfermedades y ese termino es comunmente utilizado para designar una 
gran variedad de desorden neurológica referente a la descoordinación de los 

 
8 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. Danilo 

da Costa. 
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movimentos. El objetivo del presente trabajo está en   el uso de la gameterapia en la 
ataxia cerebral en adultos que tengan descoordinación o problemas de equilíbrio. Es 
una preocupación   dar opciones de tratamento para los fisioterapeutas en el 
tratamento de pacientes con ataxia cerebral. Buscamos en esta revisión de literatura 
presentar los resultados obtenidos con el uso de la gameterapia. Los resultados 
obtenidos muestran la efectividad del uso de la gameterapia como auxilio en el 
tratamento de la ataxia cerebral. 
 
Palabras claves: Jogoterapia. Ataxia. Fisioterapia. Coordinación. Equilíbrio. 
 
Abstract 
Cerebellar ataxia means a symptom categorized by incoordination in the gait of the 
upper and lower limbs, it is not a specific disease, it is the symptoms of several 
diseases and the term is commonly used to designate a wide variety of neurological 
disorders related to incoordination of movements. The aim of the present work is to 
approach the use of game therapy resource in cerebellar ataxia in adults that cause 
incoordination and/or balance deficit. Whith the objective to present treatment options 
for physiotherapists in the care of patients with cerebellar ataxia, we sought in this 
literature review to present the results obtained with the use of game therapy. The 
results obtained show the effectiveness of using Game therapy as an adjuvant in the 
treatment of cerebellar ataxia. 
 
Keywords: Game therapy. Ataxia. Physiotherapy. Coordination. Balance 
 
Introdução 

O termo Ataxia origina-se do grego ataxis, significa sem coordenação, falta de 
ordem ou irregularidade nos movimentos, ou seja, é uma execução anormal dos 
movimentos voluntários. A Ataxia cerebelar é um sintoma categorizado pela 
incoordenação na marcha dos membros superiores e inferiores, não é uma doença 
específica, são sintomas de diversas doenças e o termo é comumente utilizado para 
designar uma grande variedade de desordem neurológica da incoordenação dos 
movimentos (MEIRA, 2020; FERNANDES e MEJIA, 2014). 

As Ataxias cerebelares constituem um amplo conjunto de doenças 
neurodegenerativas, congênitas, mitocondriais e metabólicas. O principal sintoma é a 
perda do equilíbrio estático, além de disfunções motoras e não motoras relacionadas 
ao sistema nervoso central (PEDROSO, et al., 2011). 

Os distúrbios causados pelo processo patológico atingem o cerebelo e as vias 
cerebelares prejudicando a coordenação. A principal função do cerebelo é assimilar 
as informações transmitidas e executar os movimentos de forma precisa, pois é 
responsável por controlar os movimentos voluntários do corpo. Lesões que atingem o 
cerebelo ocasionam falta de coordenação motora (MD, 2013). 

As Ataxias são classificadas em Ataxias hereditárias e não hereditárias. As 
causas mais frequentes são: ataxia aguda, ou subaguda e adquirida (doença 
cerebrovascular, doenças neurodegenerativas adquiridas envolvendo as vias 
cerebelares), o diagnóstico é simples.  Por outro lado, o grupo de doenças 
neurodegenerativas de causa genética mais conhecidas como familiares ou 
hereditárias apresentam-se de forma autossômica dominante ou recessiva, ligadas ao 
cromossomo X ou com herança mitocondrial (TEIVE e ASHIZAWA, 2015; GOMES et 
al., 2017) 
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A principal consequência da Ataxia cerebelar é a perda de equilíbrio, pessoas 
acometidas por lesão ou doenças do sistema nervoso central precisam conviver com 
seus efeitos. Os movimentos involuntários afetam diretamente as atividades de vida 
diária de pessoas com doenças neurológicas. A fisioterapia desempenha um papel 
importante para melhorar os déficits proprioceptivos, a mobilidade, a coordenação, 
prevenir disfunções e  
promover o desenvolvimento dos pacientes para que tenham equilíbrio e habilidades 
funcionais (ARTIGAS, 2013). 

Diante disso, a fisioterapia usa diversos recursos que auxiliam na reabilitação. 
Com os avanços tecnológicos, a realidade virtual se tornou uma poderosa ferramenta 
terapêutica que proporciona uma participação mais ativa dos indivíduos. O indivíduo 
utiliza seus sentidos e movimentos naturais do corpo na Gameterapia. Dentro da 
Gameterapia, os indivíduos desenvolvem habilidades corporais, dentre elas o 
equilíbrio (AUDI, 2018). 

 
Tipos de Ataxia cerebelar. 

Ataxia hereditária: com forte fator hereditário tem a mutação de um gene que 
produz proteínas defeituosas e passa de uma geração para a seguinte, os sintomas 
são desenvolvidos lentamente durante as fases da vida. 

 
Gameterapia na Ataxia Cerebelar 

“A hereditariedade está como a causa mais comum de Ataxia e se tendo a 
incoordenação da marcha, movimentos das mãos, distorção na fala e do 
incoordenação no movimento ocular. Ataxia cerebelar com fator hereditário pode ser 
classificada pela presença de herança” (SAUTE, JARDIM, 2008, p. 363). 

A hereditariedade de fator autossômica recessiva é de responsabilidade dos 
dois alelos, da mãe e do pai. Eles não desenvolvem necessariamente a doença e a 
mutação não alcança o conhecimento familiar. A Ataxia autossômica dominante tem 
sua transmissão de responsabilidade de um dos pais. 

As Ataxias hereditárias podem ser diagnosticadas com exames de laboratório 
e mapeamento genético. A Ataxia com contingente recessivo é determinada pela 
presença de mutações nos dois alelos do gene (SAUTE, JARDIM, 2008, p. 363). 

O componente neurológico está presente nas Ataxias autossômicas. As 
recessivas são multifocais, no sistema nervoso central e outros sistemas, como o 
sistema cardiovascular, o endócrino, a visão, o sistema sensitivo e o sistema motor. 

Na Ataxia cerebelar de Friedreich (FRDA), a mais comum das Ataxias genética, 
é progressiva, e tem a via hereditária de transmissão autossômica recessiva. Os 
sintomas geralmente aparecem na infância e na adolescência, entre 5 e 15 anos, e 
em menor proporção na idade adulta. As alterações ocorrem por mutações em ambas 
as cópias do gene FXN, responsável pela codificação da proteína Frataxina. 
Apresenta déficit de coordenação durante a marcha, assim como outros indicativos 
de comprometimento neurológico como: disartria, diminuição ou abolição dos  
reflexos, diminuição de força com alterações sensitivas nos braços e nas pernas, 
alterações ósseas na coluna e nos pés, as alterações  cardíacas e predisposição a 
diabetes.  

Ataxia Telangiectasia (AT), Síndrome de Louis-Bar: alteração hereditária, com 
incidência em neonatos e crianças pequenas. Apresenta como sintoma clássico o 
aparecimento de telangiectasias (vasos sanguíneos dilatados) nos cantos dos olhos 
e na pele do rosto e das orelhas. O portador tem sintomatologia com dificuldades 
motoras de caráter progressivo, fala ebriosa, incoordenação e movimentos 
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involuntários dos olhos. Acomete também o sistema imunológico, deixando-o mais 
vulnerável a adquirir infecções do trato respiratório e doenças cancerígenas. 

Ataxia espinocerebelar: apresenta um contingente maior, pois faz parte de um 
grupo constituído por mais de 30 tipos diferentes de doenças genéticas 
neurodegenerativas, entre elas as de herança autossômica dominante com o 
acometimento do cerebelo e suas conexões. Com manifestações clínicas na vida 
adulta e com características próprias o que pode mudar entre os diversos  
tipos diferentes da doença. Em comum, há a alteração e incoordenação da marcha, 
dos movimentos finos da mão, incoordenação ocular, apresentando distúrbios de 
vocalização. Há outros sintomas associados, como a rigidez muscular, a diminuição 
da sensibilidade distal de membros superiores e inferiores, incontinência urinária, 
déficit de memória, e acuidade visual podendo ocasionar a perda total da visão. 

Comparada com as mutações hereditárias recessivas e dominantes, há uma 
diferença significativa na dominante, em que um dos alelos pode ser suficiente para 
que indivíduo evolua com a doença (SAUTE, JARDIM, 2008, p. 369) 

Ataxia adquirida: Com pouco histórico familiar e sem componente genético 
atribuído. A incoordenação pode ser multifatorial. O Traumatismo craniano, Acidente 
Vascular Cerebral, Hipóxia cerebral levando ao quadro de paralisia cerebral, doenças 
autoimunes, doenças cancerígenas principalmente de pulmão e ovário, infecções 
virais como pela varicela zoster, afecções da tireoide como hipotireoidismo e 
carcinomas no cérebro. Tem sintomatologia rápida.  

Doenças neurológicas, como as Ataxias cerebelares adquiridas são 
diversificadas, de origem esporádica, sem relação com a hereditariedade, sem 
histórico familiar de acometimento cerebelar ou neurodegenerativa, podendo evoluir 
com alterações reversíveis ou não (PINTO, SOUZA, 2012, p. 346). 

A Ataxia cerebelar de Início Atrasado Idiopático (ILOA): O cerebelo é 
acometido de forma progressiva, ficando comprometido pelas causas idiopáticas que 
causam a Ataxia. Os sintomas apresentam-se da infância para adolescência.  
 
Classificação 

Como fator desencadeante das Ataxias, dividimos em Ataxias hereditárias, não 
hereditárias ou adquiridas. As Ataxias hereditárias incluem uma grande variedade de 
doenças hereditárias em que os principais sintomas podem ser classificados em 
Ataxias autossômicas recessivas ou dominantes  
       Ataxia hereditárias autossômicas dominantes: doença neurodegenerativa 
hereditárias heterogêneas (GARCÍA e GARCÍA, 2020. p. 1422). 

A herança autossômica dominante está presente no gene de cromossomos 
autossômicos e não sexuais (X ou Y). Indivíduos com herança genética herdada de 
pais com o gene, mesmo que sem manifestação clínica. Essa proporção chega a 50% 
em casos de pais diretos e mais 50% para seus descendentes, caso o filho herdado 
não tenha manifestado a doença. Uma única mutação dos alelos é suficiente para que 
o indivíduo desenvolva a doença (MEIRA, 2020; GOMES et al., 2017; SAUTE E 
JARDIM, 2008). 

As terminologias utilizadas nos termos da Ataxia sofreram mudanças a partir 
da evolução genética, das pesquisas moleculares e suas codificações. 

Podemos ter variação no período de início das alterações neurológicas, 
ocorrendo em crianças e adultos, as faixas etárias mais comuns são dos 30 e dos 50 
anos (GOMES et al., 2017; SAUTE E JARDIM, 2008). 

  Ataxias hereditárias autossômicas recessivas: são doenças 
neurodegenerativas raras, em que a característica principal está no início precoce com 
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diversos sinais neurológicos, oftalmológicos ou sistêmicos. Os sinais piramidais e 
extrapiramidais são as características mais comuns, associados ou não de disfunção 
cognitiva, epilepsia e neuropatia periférica (GASSER, 2010; GOMES, 2017). 

A criança herda o gene anormal dos pais portadores que não desenvolvem a 
doença. A criança portadora do gene recessivo é a única acometida na família 
(SAUTE e JARDIM, 2008, p 363). 

Comuns no continente europeu e na américa do norte, há as variações da 
Ataxia de Friedreich (FRDA), Ataxia telangiectasia (AT) e Ataxia com apraxia 
oculomotora (AOA). Os primeiros relatos da Friedreich foram realizados há 100 anos, 
e as Ataxias autossômicas recessivas vem se transformando em um complexo campo 
da Neurogénetica. Atualmente há um número grande de variações, ultrapassando 15 
subclassificações (EMBIRUÇU, et al., 2009; GASSER, 2010). 

A Síndrome de Ataxia e tremor associada com a mutação x frágil é um exemplo 
de outras formas de Ataxia hereditária recessiva (GASSER, 2010). 

Ataxia de Friendrech (FRDA): é de fácil identificação, apresenta manifestações 
clínicas que incluem a disartria, diminuição ou abolição dos reflexos de sensibilidade 
vibratória, diminuição dos impulsos proprioceptivos, alterações motoras. A cardiopatia 
é a doença mais comum nos portadores dessa Ataxia. Com uma idade inicial dos 
sintomas no adulto jovem, essa Ataxia pode ocasiona surdez, lesões óticas e 
desenvolvimento de diabetes. 

A expansão de trinucleotídeos GAA no primeiro intrão do gene FRDA no 
cromossomo 9q13-21 passa a ser o fator desencadeante (GASSER, 2010).  

Sem alterações cognitivas, mas com capacidade de comunicação alterada 
(EMBIRUÇU et al., 2009). 

Ataxia Telangiectasia: as principais características dos sintomas são: apraxia 
ocular, Ataxia cerebelar, falha imunológica. É progressiva e seus  
sintomas começam na infância em torno dos 3 anos, tendo a telangiectasia como 
característica principal (GASSER, 2010; EMBIRUÇU et al., 2009). 

Ataxia com Apraxia Oculomotora tipos 1 e 2 (AOA): apresenta dissociação dos 
movimentos da cabeça, fala ebriosa, tremor de extremidades e cabeça, e falha de 
fixação do olhar. A AOA2 apresenta fenótipo semelhante ao da AOA1, mas a fase de 
inicio é a adolescência (GOMES et al., 2017). 
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Uma classificação didática das ataxias pode ser elaborada da seguinte 

maneira:  
TABELA 1 – Classificação da Ataxia Hereditária Recessiva 

Ataxias Recessiva 
 
 

                         Característica Clinica Idade de 
inicio 

 
Ataxia de Friedreich 

Arreflexia com sinal de Babinski. 
Escoliose e pé cavo 
Cardiopatia Hipertrofica instabilidade de fixação, 
dismetria sacádica. 
 

5 -25 

Ataxia Telangiectasia Esteatorreia arreflexia, ataxia sensoria, degeneração 
retinaç, nistagmo associado ao olhar lateral, sacadas 
lentas, neuropatias. 
 

2 – 3 
( tardio 

possível) 

Ataxia com Deficiência Isolada de 
Vitamina E 
 

Fenótipo semelhante a ataxia de friedreich, com 
distonia. 
 

< 20 

Abetalipoproteina Diarreira logo após o nascimento. 
 

<20 

Xantomatos e Cerebrotendínea Xantomas tendinosos 
Catarata. 
 
 

< 20 

Ataxia com Oculopatia Apraxia oculomotora, instabilidade de fixação, 
perseguição sacádica, nistagmo evocado pelo olhar, 
coreoatetose, retardo mental leve. 
 

<20 

Ataxia de Cayman  
 

atraso variável no desenvolvimento, hipotonia de início 
precoce e ataxia cerebelar axial não progressiva, 
associada a nistagmo, tremor de intenção e disartria. 
 

< 20 

Ataxia espásticas, tipo Charlevoix-
Saguenay 

precoce de ataxia cerebelar, disartria e nistagmo, sinal 
de Babinski. 
 

< 10 
 

Sindrome de Marinesco-Sjogren Catarata cogenita ou de inicio precoce, atraso no 
desenvolvimento, ataxia cerebelar, retardo mental leve 
a grave escoliose. 
 

Infância 

Doença de Tay-Sachs tardia Instabilidade na marcha, disturbios na fala, 
espasticidade, dificuldade de deglutição. 
 

< 20 

Ataxia cerebelosa AR (ARCA) com 
atraso psicomotor 
 

Desequilibrio da marcha, nistagmo, hiperreflexia e 
disartria 

50 -56 

ARCA associada a espectrina tipo 
1(SPARCA1) 
 

 Infância 
precoce 

Ataxia sensitiva neuropática com 
disartria e oftalmoparesia (SANDO) 
 

Nistagmo, instabilidade na marcha, incapacidade de 
manter a postura. 
 

15-40 

Ataxia cerebelosa AR tipo 1 
(ARCA1) 
 

Desequilibrio da marcha, nistagmo, hiperreflexia e 
disartria. 

17-50 

ARCA3 
 

 13-45 

Ataxia e anemia sideroblástica 
ligada ao x (XLSA/A) 
 

Deterioração cognitiva podendo ser associada ao 
parksismo, neuropatia periferica, debilidade muscular, 
disfunção autonômica. 

2-4 

Adrenoleucodistrofia ligada ao 
cromossomo x 

Ataxia cerebelosa, demÊncia, surdez neurosenssorial, 
diminuição da acuuidade visual, hemiplegia 

5 -12 

FONTE: Adaptada de Gomes, (2017); Gasser, (2010) e SAUTE e JARDIM, (2008, p 364-365) 
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TABEL 2 – Ataxia Autossômica Dominante 
Ataxia 

Autossômica 
Dominante 

Características Clinicas Idade de 
inicio 

SCA Demência,nistagmo, sinais piramidais de sacadas lentas, 
neuropatia 

30 -40 
(<10 a > 

60) 
SCA2 
 

Demência, sacadas lentas, hiporreflexia, amiotrofia, neuropatia, 
mioclonia, parkinsonismos raro. 
 

30-40 
(<10 a > 

60) 

SCA3 Nistagmo,diplopia, oftamoplegia,retração da 
pálpebra,parkinsismo,espasticidade e neuropatia. 

4ª 
década 

(10 a 70) 

SCA4 Síndrome cerebelar associada a neuropatia axonal sensível 
 

4ª a 7ª 
década 

(19 a 72) 

SCA5      Síndrome cerebelar pura, nistagmo downbeat, sintomas bulbares 
em casos juvenis. Progressão lenta 

3ª – 4 ª 
década 

(10 a 68) 

SCA6 Síndrome cerebelar pura, nistagmo de posicionamento downbeat, 
às vezes ataxia episódica no início, visão dupla, sinais piramidais, 
perda sensorial profunda, enxaqueca. 
 

5ª – 6ª 
década 

(19 a 71) 

SCA7      Degeneração retiniana, oftalmoplegia, sinais piramidais. 
 

3ª – 4ª 
década 

(0,5 a 60) 
SCA8 Neuropatia sensorial, progressão lenta. 

 
4ª 

década 
(1 a 64) 

SCA10    
 

Convulsões, sinais piramidais e extrapiramidais. 
 

3ª – 4ª 
década 

(12 a 48) 
SCA11 Síndrome cerebelar pura, hiperreflexia, progressão muito lenta. 

 
30s 

(15 a 70) 

SCA12    Demência, tremor de cabeça e extremidades superiores, 
parkinsismo, hiperreflexia, neuropatia. 
 

4ª 
década 
(8 a 68) 

SCA13 Atraso no desenvolvimento motor, retardo mental em alguns, 
convulsões. 
 

Criança e 
Adulto 

SCA14     Déficits cognitivos, depressão, miocimia facial, mioclonia rara e 
distonia focal. 
 

4ª 
década 
(3 a 70) 

SCA15 Síndrome cerebelar pura ou associada a tremor da 
cabeça. Progressão lenta. 

4ª 
década 
(7 a 66) 

SCA17       Demência, psicose, coreia, convulsões, sintomas semelhantes à 
doença de Huntington. 
 

4ª 
década 
(3 a 55) 

SCA18 Fraqueza dos membros, neuropatia sensorial axonal (EMG 
mostra denervação). 
 

(12 – 25) 
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SCA19 Demência. 4ª 
década 

(10 a 51) 
SCA20 Disfonia, tremor palatal, tosse espasmódica, bradicinesia, 

calcificação dentada. 
 

4ª 
década 

(10 a 51) 
SCA21 Comprometimento cognitivo, parkinsonismo. 

 
4ª 

década 
(10 a 51) 

SCA22 Síndrome cerebelar pura. 4ª 
década 

(10 a 51) 
SCA23 Síndrome cerebelar pura ou associada a sinais piramidais, perda 

sensorial. 
 

5ª - 6ª 
década 

(10 a 51) 
SCA27 Tremor, movimentos discinéticos, sinais psiquiátricos. 

 
11 

(7 – 20) 
SCA28 Oftalmoplegia, hiperreflexia, progressão lenta. 

 
19,5 

(12 – 36) 
SCA31  5ª - 6ª 

década 
 

SCA35  (40 – 48) 

FONTE: Adaptada de Gomes, (2017); Gasser, (2010) e SAUTE e JARDIM, (2008, p 364-365) 

 
TABELA 2 – Ataxias Não hereditária/ Adquiridas 

 
Etiologias das ataxias 
adquiridas 

 
Doenças 

Neurodegenerativas Atrofia de múltiplos sistemas (variante olivopontocerebelar), atrofia 
cerebelar idiopática de início tardio (ILOCA). 
  

Lesões estruturais do 
cerebelo 

Acidente vascular encefálico do cerebelo e do tronco encefálico, 
neoplasias primárias (meduloblastoma, astrocitoma pilocítico, 
ependimoma do IV ventrículo) e metastáticas, traumas (TCE, trauma 
perinatal), siderose superficial, vasculites (primárias e sistêmicas), 
anomalias adquiridas da junção crânio-vertebral. 
  

Para-infecciosa e pós-
infecciosa 

Cerebelite aguda pós-varicela, EBV, Síndrome de Miller-Fisher.  

Infecciosas Doenças priônicas (Doença de Creutzfeldt-Jakob forma esporádica, 
síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker), HIV, 
neurotoxoplasmose, leucoencefalopatia multifocal progressiva, 
abscessos cerebelares. 
  

Doenças imunomediadas Desmielinizantes (esclerose múltipla, encefalomielite aguda 
disseminada, neuromielite óptica) e não-desmielinizantes (ataxia 
imunomediada do glúten, degeneração cerebelar paraneoplásica, 
ataxia anti-GAD).  

Tóxico-medicamentoso Degeneração cerebelar alcoólica, intoxicação crônica pelo lítio, pela 
fenitoína, por metronidazol, por ciclosporina, por antineoplásicos 
(citarabina, 5-fluoruracil), por metais pesados, por solventes (tolueno). 
  

Metabólica Endocrinopatias (encefalopatia de Hashimoto, hipoparatireoidismo, 
hipertireoidismo), hipovitaminoses (vitaminas E, B1 e B12) 
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Resultados 
Wang et al., (2018) realizaram um ensaio piloto randomizado para avaliar o 

efeito do exergame na melhora do equilíbrio e da coordenação em indivíduos 
diagnosticados com SCA3, dividindo-os em 2 grupos (exergame e convencional) no 
qual 5 participantes foram direcionados para o grupo exergame e 4 para o treinamento 
controle. Tanto o grupo exergame quanto o grupo treinamento convencional realizou 
treinamento com duração de 40 minutos, e 3 sessões na semana, durante 4 semanas. 
Para a avaliação dos grupos foi utilizada a SARA (Scale for the Assessment and 
Rating of Ataxia). Após 12 sessões de 40 minutos, houve melhora significativa dos 
scores SARA dos participantes do programa com exergame, contudo a melhora no 
desempenho funcional não foi atenuante, o que sobressai é o treinamento 
convencional do desempenho funcional dos participantes. Concernente a isso, foi 
possível verificar com a análise dos estudos que quanto mais intenso era o 
treinamento, maior era a redução no score SARA. Os programas dos dois grupos 
visavam o treinamento de equilíbrio e coordenação. Vale elencar que o estudo com 
exergame mostrou uma redução considerável da subpontuação da postura da 
marcha, e moderado nas Ataxias de membros. Os benefícios sobre a velocidade da 
marcha não se mantiveram expressivos no exergame e no convencional. O estudo 
mostrou que ao fim de seu protocolo os participantes tinham uma pontuação SARA 
significativamente melhor que na primeira avaliação. Os autores concluem que o 
treinamento com exergame traz resultados positivos na melhora da Ataxia em 
pessoas com SCA3. 

Lanza et al. (2019) realizaram uma revisão de bibliografia para fornecer uma 
atualização sobre o efeito e as limitações de diferentes programas de treinamento em 
pacientes com Ataxias espinocerebelares, a avaliação por treinamento motor para 
pacientes com Ataxia degenerativa foi realizada com alguns pequenos estudos 
clínicos, a melhoria observada envolve principalmente um aumento da estabilidade 
postural e uma diminuição da independência. Um exemplo disso é o treinamento de 
locomoção em esteiras com ou sem suporte de peso corporal, proposto especialmente 
para pacientes  
com Ataxia mais grave. No entanto, a maioria desses estudos não é voltado para a 
Ataxia degenerativa primária, mas em formas não degenerativas ou secundárias de 
Ataxia. Foi efetuada uma revisão seletiva e focalizada baseada no PubMed, de janeiro 
de 1997 a fevereiro de 2019, usando as seguintes palavras-chave e MeSH: Ataxia 
cerebelar, reabilitação, fisioterapia, cinesioterapia, atividade física adaptada, treino 
motorizado, exercício postural, exergames, realidade virtual e terapia complementar. 

Estudos de Lanza et al. (2019) mostraram que a postura, a coordenação, e os 
exercícios de caminhada podem melhorar a Ataxia, embora o resultado dependa 
principalmente do indivíduo, recursos compensadores e resíduos, capacidades 
funcionais. O programa de atividade motora identifica duas fases: a fase preparatória 
e a fase operacional. A realidade virtual tem proporcionado relevantes contribuições 
científicas, especialmente na área de reabilitação. De fato, essa tecnologia pode 
melhorar de forma não invasiva o movimento, o equilíbrio, a coordenação e a 
cognição. Um estudo foi realizado em 10 crianças com SCA ligeira (os pacientes 
andaram de forma autônoma) utilizando três consoles de videojogos comuns. O 
protocolo experimental durou 2 semanas com movimentos de corpo inteiro úteis para 
melhorar a estabilidade e evitar a queda. Os resultados mostraram uma melhoria da 
SARA na postura, equilíbrio, marcha e coordenação. Concluíram que os videojogos 
desempenham um papel relevante no âmbito do programa de reabilitação de SCA, 
um estudo recente abordou, por meio da investigação de pacientes com SCA numa 
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cadeira de rodas com uma seleção de videojogos para 12 semanas. Os autores 
descobriram que ainda se observava uma melhoria na SARA nos tipos de jogos de 
vídeo sugeridos, esportes de coordenação na fase inicial, tais como pingue-pongue, 
squash, badminton, e jogos do tipo boules. Esses jogos devem ser realizados sobre 
um elástico carpete para aumentar a postura e a coordenação.  

Synofzik e Ilg (2014) realizaram uma revisão de bibliografia e revisaram 
diferentes estudos de treinamento de alta intensidade em pacientes com doença 
degenerativa espinocerebelar. Os estudos demonstraram que o  
treinamento coordenativo de alta intensidade pode gerar um beneficio significativo em 
pacientes com Ataxia degenerativa, o treinamento pode ser baseado em fisioterapia 
ou em videogames controlados por todo o corpo (enxergames). Foi realizada uma 
busca focada e seletiva de autores na base de dados eletrônicas do PubMed, Medline 
e Embase. Foram usadas as palavras chaves MeSH: Ataxia cerebelar, Ataxia, 
fisioterapia, treinamento, exercício e reabilitação. O período de construção dos artigos 
foi de 1º de janeiro de 1980 até 18 de dezembro de 2013, e os artigos tiveram de ser 
publicados em inglês.   

Synofzik e Ilg (2014) realizaram um estudo controle em 16 pacientes que 
sofrem de Ataxia progressiva, em decorrência da degeneração cerebelar os sujeitos 
foram treinados 1 hora por dia, 3 dias por semana durante 4 semanas sob a 
supervisão de um fisioterapeuta especializado num centro de Ataxia, seguido de 12 
meses de formação em casa sob a orientação do próprio paciente. A fisioterapia de 4 
semanas gerou uma melhora de 5,2 pontos na pontuação da SARA diretamente após 
a intervenção. A análise revelou melhorias em vários aspectos da marcha, como 
velocidade ou oscilação lateral, bem como na oscilação temporal e na variabilidade 
espacial da marcha.  

Maia et al. (2018) estudaram uma amostra de 2 indivíduos (entre 9 e 13 anos) 
que possuíam Ataxia Cerebelar, entretanto um sujeito possuía hipertonia de ação 
quanto ao tônus, enquanto o outro, uma sisuda hipotonia, mas ambos compartilhavam 
a mesma característica de disbasia. O estudo descritivo quantitativo realizou três 
avaliações usando um equipamento de Gameterapia (Xbox 360) e macacão 
terapêutico ortopédico (marca PediaSuit) durante 25 minutos. A análise do 
desempenho motor foi baseada nos scores do jogo, segundo o desempenho de cada 
indivíduo. 

Por ser uma forma lúdica, segundo Maia et al. (2018), a Gameterapia 
desempenha um papel importante e eficaz na reabilitação infantil, pois aguça o 
interesse em prosseguir com o tratamento. A suit terapia (PediaSuit) trouxe melhor 
desempenho motor, proporcionando uma melhora no equilíbrio, alinhamento 
biomecânico, normalização do tônus muscular, da função sensorial, vestibular e 
coordenação. Os resultados obtidos apontaram uma  
eficácia do programa com a junção do XBOX 360 e do PediaSuit, considerando uma 
significativa melhora dos resultados dos scores. 

Schiavinato et al. (2010) analisaram os efeitos de um programa de realidade 
virtual na melhora do equilíbrio do paciente com disfunção cerebelar. Foi realizado o 
tratamento com uma paciente de 23 anos, portadora da Ataxia cerebelar precoce, 
deficiência no equilíbrio e na marcha. O protocolo de avaliação utilizado no estudo foi 
a escala de equilíbrio de Berg. O protocolo de tratamento com a Gameterapia foi o 
Nitendo Wii, e o jogo disposto nesse protocolo foi o Wii Fit. O estudo usou 
exclusivamente exercícios de controle de equilíbrio por meio da interação entre o 
paciente e o jogo. Foram realizadas 9 terapias com duração de 30 minutos. 
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Schiavinato et al. (2010) obtiveram nesse estudo resultados positivos na 
melhora do equilíbrio funcional, impactando positivamente a vida do paciente que 
outrora tinha um déficit de equilíbrio. Por meio da escala Berg foi possível realizar a 
análise da melhora na escala de equilíbrio, e uma maior independência para a 
realização de atividades diárias. De certa maneira, o estudo ressalta que a Realidade 
Virtual é uma terapia de baixo custo,  eficaz na diminuição da instabilidade motora por 
meio de jogos que visam o ajuste postural ântero-posterior e látero-lateral, assim como 
o controle de equilíbrio por intermédio da interação entre o paciente e o jogo, 
proporcionando ao indivíduo a diminuição da deficiência funcional e evitando a queda 
decorrente da disfunção cerebelar. 

Winfried IIg et al. (2012) examinaram a eficácia de um treinamento coordenativo 
de 8 semanas em 10 crianças com Ataxia espinocerebelar progressiva.  A tecnologia 
de videogame controlada por todo o corpo recentemente desenvolvida pode 
apresentar uma nova estratégia de tratamento para o treinamento coordenativo 
altamente interativo e motivacional para crianças com Ataxias degenerativas. O 
treinamento foi baseado em 3 videogames Microsoft Xbox Kinect particularmente 
adequados para exercitar a coordenação de todo o corpo com o equilíbrio dinâmico. 
O treinamento foi iniciado com uma fase de 2 semanas, baseado em laboratório e 
seguido de 6 semanas de treinamento no ambiente doméstico das crianças. 

As avaliações de Winfried IIg et al. (2012) permitiram um projeto de controle 
individual, no qual as mudanças de desempenho com e sem treinamento foram 
comparadas, os sintomas de Ataxia foram significativamente reduzidos e as 
capacidades de equilíbrio melhoraram após a intervenção. A análise quantitativa do 
movimento revelou melhorias na marcha e no posicionamento da perna relacionado 
ao objeto. Apesar da degeneração cerebelar progressiva, as crianças são capazes de 
melhorar o desempenho motor por meio de treinamento intensivo de coordenação. O 
estudo forneceu evidências de classe III de que o treinamento direcionado com 
videogames Xbox kinect pode melhorar vários sinais de Ataxia em adolescentes com 
Ataxia progressiva conforme medido pelo score SARA.   

Zeigelboim et al. (2013) realizaram um estudo de caso para verificar os 
benefícios da reabilitação vestibular (RV) com realidade virtual, demonstraram a 
possibilidade da aplicação dos exercícios de Reabilitação Vestibular (RV) com 
estímulos virtuais na Ataxia Espinocerebelar (AEC), com melhora da coordenação 
motora e do equilíbrio postural. A RV com realidade virtual consiste em uma interação 
de imagens gráficas, em que ocorre uma interface entre o indivíduo e a máquina. A 
exploração de aplicações compostas por cenas e situações simuladas faz o indivíduo 
acreditar que está em outra realidade. Os benefícios associados a esse tratamento, 
descritos na literatura, incluem correção do equilíbrio e da postura, melhoria da 
locomoção, da funcionalidade de membros superiores e inferiores, além de promover 
mais motivação para o paciente na realização dos exercícios. A Realidade Virtual é 
um recurso importante no auxílio de pacientes portadores de déficit de equilíbrio. Por 
meio de jogos virtuais, o paciente pode interagir com o ambiente virtual proposto e 
receber um feedback visual das mudanças de seus movimentos criando estratégias 
para recuperar e/ou manter o equilíbrio corporal. 

Nos estudos Zeigelboim et al. (2013) foram avaliados 4 pacientes, 3 do gênero 
feminino e 1 do gênero masculino, com diagnóstico de AEC (dois casos do tipo 2, um 
caso do tipo 3 e um caso em investigação), com idades entre 30 e 62 anos, utilizando 
jogos virtuais do videojogo Wii, da marca Nintendo, que permite a sensação de 
movimento em diferentes esportes. O jogo atribuído para esse protocolo foi o Wii Fit 
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Plus que simula movimentos circulares de pelve, extensão, rotação e exercícios de 
transferência de peso, objetivando mudanças no equilíbrio e na instabilidade postural.  

Todos os jogos propostos foram realizados durante 30 minutos, num total de 
10 sessões, 2 vezes por semana, verificando que apesar da diferença na faixa etária, 
tempo de diagnóstico e classificação da AEC, todos os casos referiram dificuldade 
inicial na execução de jogos virtuais. Observaram que nos casos 1 e 2 os pacientes 
tiveram melhora da coordenação dos movimentos e do equilíbrio corporal, 
independente do score na Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) ter demonstrado médio 
risco para queda antes e após a realização dos exercícios. No caso 3, o paciente 
apresentou melhora do score na EEB e do equilíbrio, com baixo risco para queda. O 
caso 4 não evidenciou melhora na avaliação após a execução dos exercícios. 
Provavelmente, a faixa etária foi a responsável pelas dificuldades desse paciente. O 
ambiente virtual foi favorável aos movimentos para o tratamento nos desequilíbrios e 
instabilidades posturais apresentados pelos pacientes. Observaram, por meio do jogo 
virtual, que os pacientes apresentaram melhora na correção da postura e do equilíbrio, 
aumento da capacidade de locomoção e da amplitude de movimentos dos membros 
superiores e inferiores. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é a atuação do fisioterapeuta em crianças prematuras de 28 a 
30 semanas. Investigou-se o seguinte problema: “Existem profissionais suficientes em 
unidades neonatais nos hospitais públicos do Brasil?”. Cogitou-se a seguinte hipótese 
“as unidades neonatais no Brasil possuem profissionais de fisioterapia suficientes?”. 
O objetivo geral é “enfatizar a importância do fisioterapeuta na recuperação de 
pacientes prematuros de 28 a 30 semanas”. Os objetivos específicos são: “Investigar 
a atuação do fisioterapeuta; analisar os dados sobre a taxa de natalidade de crianças 
prematuras; apresentar as evidências que comprovem os benefícios da atuação da 
fisioterapia respiratória em bebês prematuros nas unidades de saúde”. Este trabalho 
é importante para um profissional da saúde devido a sua interferência terapêutica nas 
unidades de terapia intensiva. Para a ciência, é relevante por possibilitar chances de 
sobrevivência desses bebês; agrega à sociedade pelo fato de poder proporcionar mais 
estudos sobre a importância da atuação do profissional de fisioterapia, comprovando 
evidências e reafirmando o quanto é fundamental que o Estado valorize esses 
profissionais, proporcionando à família do bebê mais conforto e um atendimento 
humanizado.  
 
Palavras-chave: Fisioterapeuta. UTI. Neonatal. 

 
9 Este capítulo contou com a revisão linguística do Prof. Esp. Ezequias de Amorim Santos e com a 

diagramação do Prof. Esp. Danilo da Costa. 
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Abstract 
The theme of this chapter is the role of the physiotherapist in premature children from 
28 to 30 weeks. The following problem was investigated: “Are there enough 
professionals in neonatal units in public hospitals in Brazil?”. The following hypothesis 
was considered “do neonatal units in Brazil have enough physiotherapy 
professionals?”. The general objective is "to emphasize the importance of the 
physiotherapist in the recovery of premature patients from 28 to 30 weeks". The 
specific objectives are: “Investigating the performance of the physiotherapist; analyze 
data on the birth rate of premature children; to present the evidence that proves the 
benefits of the performance of respiratory physiotherapy in preterm babies in health 
units”. This work is important for a health professional due to its therapeutic 
interference in intensive care units. For science, it is relevant because it allows these 
babies' chances of survival; adds to society because it can provide more studies on 
the importance of the role of the physiotherapy professional, proving evidence and 
reaffirming how essential it is for the State to value these professionals, providing the 
baby's family with more comfort and humanized care. 
 
Keywords: Physiotherapist. ICU. Neonatal. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es el papel del fisioterapeuta en los niños prematuros de 28 
a 30 semanas. Se investigó el siguiente problema: “¿Hay suficientes profesionales en 
las unidades neonatales de los hospitales públicos de Brasil?”. Se consideró la 
siguiente hipótesis “¿las unidades neonatales de Brasil tienen suficientes 
profesionales de fisioterapia?”. El objetivo general es "enfatizar la importancia del 
fisioterapeuta en la recuperación de pacientes prematuros de 28 a 30 semanas". Los 
objetivos específicos son: “Investigar el desempeño del fisioterapeuta; analizar datos 
sobre la tasa de natalidad de niños prematuros; presentar la evidencia que acredite 
los beneficios de la realización de fisioterapia respiratoria en prematuros en unidades 
de salud ”. Este trabajo es importante para un profesional de la salud por su 
interferencia terapéutica en las unidades de cuidados intensivos. Para la ciencia, es 
relevante porque permite las posibilidades de supervivencia de estos bebés; se suma 
a la sociedad porque puede aportar más estudios sobre la importancia del rol del 
profesional de la fisioterapia, evidenciando y reafirmando lo fundamental que es para 
el Estado valorar a estos profesionales, brindando a la familia del bebé mayor 
comodidad y cuidado humanizado. 
 
Palabras Clave: Fisioterapeuta. UCI. Neonatal. 
 
Introdução 

Os recém-nascidos (RN) são classificados como prematuros, quando a idade 
gestacional é inferior a 37 semanas e o peso ao nascer seja 2550 g ou menos. Devido 
a pouca funcionalidade do sistema respiratório, os bebês podem ter uma variedade 
de complicações, incluindo complicações respiratórias que resultam em uma 
permanência prolongada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O estudo 
teve como objetivo investigar os efeitos da fisioterapia respiratória em bebês 
prematuros e também qual a importância do profissional de fisioterapia, responsável 
pelo tratamento. Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão complementar 
realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS, Medline, SciELO, incluindo artigos 
publicados de 2010 a 2021. 10 artigos foram incluídos nesta revisão. Resultados e 
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discussão: A eficácia da fisioterapia respiratória foi analisada através da eficácia da 
aplicação das técnicas de HB mais utilizadas em prematuros (RNPT), destacando-se 
a técnica de compressão vibratória, drenagem postural e aspiração. Foram feitas 
comparações para demonstrar a eficácia e os possíveis efeitos colaterais que podem 
alterar a função dos músculos respiratórios do bebê. Estudos têm demonstrado a 
eficácia da fisioterapia respiratória e o efeito da manipulação no estado respiratório de 
crianças de risco. Conclusão: A fisioterapia desempenha um papel importante no 
tratamento de bebês prematuros, no entanto é preciso que mais pesquisas sejam 
necessárias para comprovar a sua eficácia e importância na melhoria da sobrevida. 
 
A atuação do fisioterapeuta em crianças prematuras de 28 a 30 semanas 

Nas últimas décadas, tem-se verificado a sobrevida de lactentes cada vez 
menores com a idade gestacional, graças aos crescentes avanços da pediatria 
neonatal. Isso é resultado do desenvolvimento de técnicas modernas de suporte 
ventilatório, da crescente disponibilidade de novos medicamentos para o tratamento 
de complicações neonatais e do treinamento de mais especialistas, incluindo 
terapeutas que ajudam a desenvolver e manter as funções vitais. 

Devido à imaturidade do aparelho respiratório, os bebês prematuros (RNs) 
apresentam alto risco para complicações respiratórias, que requerem ventilação 
mecânica com os pulmões, por isso, a possibilidade de receber fisioterapia respiratória 
é cada vez mais necessária na unidade.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adota a classificação de idade 
gestacional da seguinte maneira: Prematuros nascidos com idade gestacional de 
menos de 37 semanas (ou idade gestacional menor que 257 dias). (OMS, 2004; 
BEHRMAN et al, 2002). 

Em todo o mundo, nascem 20 milhões de bebês com baixo peso a cada ano, 
dos quais têm muitos bebês prematuros. A etiologia da prematuridade é desconhecida 
e corresponde a cerca de 50% dos casos. Em geral, houve uma combinação de 
fatores de risco (demográficos, estilo de vida, história ginecológica, história obstétrica, 
complicações na gravidez, cuidados pré-natais inadequados e fatores predisponentes 
para anemia). (MARCONDES et al, 2003). 

Os bebês prematuros (RNPT) com peso inferior a 1500g, tendem a ter 
deficiências mentais e sensoriais muito significativas. Além dos parâmetros de idade 
gestacional e peso ao nascer, outras condições que determinam com maior precisão 
o grau de comprometimento funcional neonatal, deve ser considerado para melhor 
avaliar o prognóstico de desenvolvimento da criança (BRAZELTON, 1988). 

Bebês recém-nascidos apresentam uma série de características estruturais e 
funcionais, que afetam a remoção de secreções das vias aéreas, como músculos 
respiratórios ineficazes na manutenção do volume pulmonar, como vias aéreas mais 
estreitas, falta de ventilação acidental (menor quantidade de poros de Lambert e 
Kohn) e a imaturidade do mecanismo da tosse (ULTRA, 2009). 

O sistema respiratório dos RNPT propende-se por ser mal adaptado ao ar 
respirável e apresentaram insuficiência respiratória na sala de parto por falta de 
surfactante. Eles também podem estar em risco de problemas neurológicos, como por 
exemplo: hemorragia intracerebral e depressão perinatal (MEDSI; STARK, 2000).  

O sistema imunológico é deficiente nas respostas humoral e celular, o que 
aumenta o risco de infecção durante o parto prematuro. Também podem ocorrer 
problemas oculares, como retinopatia da prematuridade, que é caracterizada pelo 
desenvolvimento anormal da retina. (MEDSI; STARK, 2000).  
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A maioria das complicações associadas ao parto prematuro, acontecem por 
conta das alterações no sistema respiratório, como incômodo mecânico da 
musculatura respiratória, predisposição à fadiga e colapso das vias aéreas, além dos 
efeitos deletérios que uma redundância pode gerar para esse sistema.  

Essas complicações do sistema respiratório, aumentam consideravelmente a 
necessidade de assistência ventilatória invasiva e não invasiva, como também a 
utilização de técnicas para eliminação de secreções brônquicas, melhorando a 
condutividade específica das vias aéreas, sendo imprescindível a presença de 
fisioterapeuta no serviço. Ressuscitação. 

O nascimento de um RN prematuro traz mudanças significativas, pois a maioria 
deles necessita de um longo período de internação hospitalar. A gravidez faz com que 
os pais sonhem com um RN sadio. O nascimento de um RNPT pode ocasionar 
mudanças nos planos dos pais. A mãe lida com possíveis sentimentos de fracasso e 
incapacitação por não ter conseguido levar a gestação a termo. Após alta deve 
aprender a atender as necessidades especiais de um RN prematuro sem perder de 
vista a perspectiva de que, após algum tempo, deverá tratá-lo como uma criança 
normal (MALDONADO, 1997). 

A doença respiratória neonatal, ocorre em prematuros nas primeiras horas de 
vida devido aos pulmões imaturos, necessitando de ventilação mecânica prolongada, 
resultando em maior permanência hospitalar em comparação às unidades de terapia 
intensiva neonatal (UTIN) (BRASIL,2009). 

Devido a esta imaturidade, a desobstrução das vias aéreas e secreções são 
prejudicadas, como mecanismos respiratórios ineficientes, vias aéreas mais estreitas 
e um mecanismo de tosse imaturo. (MIYOSHI et. al,2010). 
 
A atuação do fisioterapeuta na UTI neonatal 

As iniciativas para o trabalho de fisioterapia nas UTIs neonatais (UTIN), tiveram 
seu início no começo da década de 80. No primeiro momento, após a criação das 
UTIN, a preocupação maior era a de melhorar a sobrevida dos recém-nascidos, sem 
aumentar o número de complicações. Isso porque, de certa forma os estudos acerca 
desse novo método de tratamento eram bem escassos, complicando assim 
comprovações sobre os resultados. No entanto com as conquistas profissionais, 
novas regulamentações foram implementadas para que o fisioterapeuta estivesse 
presente, cada vez mais nas equipes interdisciplinares das UTIs. (VASCONCELOS, 
2011). A fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar prestado em unidades 
de terapia intensiva.  

O desenvolvimento contínuo de tratamentos fisioterapêuticos, em unidades de 
terapia intensiva neonatal, tem aprimorado as técnicas e recursos disponíveis a essa 
população, contribuindo para a redução da morbidade neonatal, tempo de internação 
e internação, menor tempo de internação e redução de custos hospitalares.  

A fisioterapia motora, está entre os procedimentos utilizados com a finalidade 
de diminuir o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dos recém-nascidos.  

O recém-nascido nas UTIs neonatais, pode tornar-se instável pela própria 
doença de base ou em função do tratamento a que ele é exposto. O impacto do 
ambiente das UTIs neonatais, gera preocupação quanto ao desenvolvimento 
neuropsicomotor do recém-nascido, pois o estresse, a dor, a estimulação sensorial 
inadequada e os procedimentos invasivos são rotinas neste período de internação. 
Isso gera uma necessidade de atendimento especializado, de modo que amenize as 
sequelas do tempo de hospitalização deste bebê. (LIBERALI,2014). 



 100 

Existe ainda uma preocupação séria para o profissional fisioterapeuta na 
qualidade dos serviços prestados à esta população. Isso porque sua inserção na 
equipe multidisciplinar tem pouco tempo, fora que o mesmo precisa ter um contato 
com a família do neonato, o que é fundamental para um excelente tratamento.  

A fisioterapia em UTI neonatal é uma especialidade nova, implantada e 
regulamentada pela Portaria nº 3.432/SM/GM de 12 de agosto de 1983, que 
regulamenta e considera a importância da assistência no atendimento aos pacientes 
em reanimação em hospitais domésticos.  

O fisioterapeuta faz parte da equipe de atenção básica (Portaria 3.432/98). 
Posteriormente, a resolução RDC nº 7, de 2 de fevereiro de 2010, prescreve e atribui 
responsabilidades técnicas ou de coordenação na unidade de terapia intensiva, 
colocando o fisioterapeuta como o primeiro especialista no cuidado de reabilitação e 
prevenção de pacientes graves. (CREFITO,2011). 

Os resultados obtidos com a inclusão do fisioterapeuta têm sido muito bem-
sucedidos na prevenção e tratamento das complicações neonatais do parto 
prematuro, não só nas respiratórias, mas também no acompanhamento de familiares 
e apoio à beira do leito para o desenvolvimento neuro motor. Com tudo isso, o 
resultado é o reconhecimento profissional do fisioterapeuta como membro essencial 
de uma equipe multidisciplinar. (ARAÚJO,2010). 

A fisioterapia possui um papel muito importante durante a estimulação precoce 
do neonato, pois o fisioterapeuta dá a oportunidade para o bebe se desenvolver 
normalmente, assim, ajudando na sua organização global, ou seja, diagnosticar 
alterações na evolução neuropsicomotor, orientar os pais, assim como também dar 
uma assistência humanizada no ambiente, proporcionar melhor qualidade de postura, 
evitando que as anormalidades continuem, assim, possibilitando o movimento e a 
percepção adequada à idade gestacional, organiza o sono, facilita as percepções, 
normaliza o tônus, previne deformidades e contraturas, busca obviamente, reduzir o 
stress do ambiente, ainda mais pelo motivo da audição e a visão do neonato ser 
extremamente sensível, torna também curto o tempo de internação e oferece um 
tratamento especializado em bebes com anormalidade neurológica.  

O fisioterapeuta precisa oferecer um atendimento completamente humanizado, 
tendo em vista que nas UTIS é preciso muito mais do que técnica, experiência e 
conhecimento, quando se junta com a humanização neonatal, com certeza os 
resultados serão bem melhores e o tempo de internação diminui drasticamente, assim 
dando a chance de recuperação positiva para os neonatos.  

Segundo Rios et al. (2008), a atuação do fisioterapeuta em UTI neonatal é 
extremamente importante e busca prevenir ou atenuar alterações causadas por 
patologias respiratórias, pela hospitalização, pela manutenção ou ainda normalização 
e estabilização dos padrões motores, bem como do tônus e trofismo muscular, fora 
que ele ainda estimula e acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor.  

O tratamento precisa antes de tudo ser passado para os pais do neonato, após 
a aprovação dos pais, o fisioterapeuta passa para a equipe, o que enfatiza ainda, o 
quanto a união entre a equipe multidisciplinar e o fisioterapeuta é importante para o 
sucesso do tratamento. Com tudo autorizado, o fisioterapeuta começa com a 
intervenção necessária, para que o neonato comece aos poucos a adquirir sua 
independência nas atividades diárias.  

Os recursos terapêuticos utilizados precisam ter alguns cuidados, como por 
exemplo, levar em consideração o melhor posicionamento para o bebe, intensificando 
o padrão flexor, aumentando a orientação da linha média e promovendo estados de 
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organização. O profissional fisioterapeuta também deve focar em um melhor 
desempenho funcional na acomodação, na orientação e no comportamento motor.  

Quanto a estimulação sensória motora, o tratamento precisa buscar organizar 
o funcionamento do sistema nervoso, que com a ajuda de um neuropediatra, inibe as 
atividades motoras patológicas, adequando o tônus muscular e claro, facilitando o 
desenvolvimento, sempre utilizando o meio em que vive o neonato como instrumento 
terapêutico.  

Já o planejamento de intervenções em fisioterapia, deve-se através da 
estimulação precoce dos bebês prematuros, o que traz inúmeros benefícios e 
potencializa bastante o desenvolvimento neuropsicomotor.  

Assim, independente da causa da prematuridade, quando identificado o atraso, 
esses programas conseguem devolver ao bebê prematuro, após meses de 
tratamento, uma melhora significativa quanto aos padrões motores, considerados 
normais de cognição e comportamento.  

É muito importante que o fisioterapeuta e a família concordem em todo 
processo, que será feito para a recuperação das normalidades do neonato, mas para 
isso é preciso que a comunicação seja levada em consideração, pois com a união de 
ambas as partes, principalmente dentro do espaço do neonato, ou seja, dentro da UTI, 
o bebê ainda que prematuro, entende.  

Tudo que acontece dentro da UTI neonatal, pode refletir na qualidade do 
tratamento e na evolução do quadro do paciente. Ou seja, por um prematuro ainda 
estar desenvolvendo-se com ajuda de aparelhos e tratamento fisioterápico, o mínimo 
de luz e barulho é o mais indicado, pois ele nesse momento está com alta 
sensibilidade em seus sentidos, o que se não respeitado, pode levar stress para o 
neonato.  

Considerando que a estimulação precoce consiste em um planejamento de 
técnicas psicomotoras, através de estímulos sensoriais que faz com que a criança 
apresente uma interação melhor com o meio, existe uma correlação com a 
necessidade de estimular a atividade reflexa, contudo, nesses prematuros, isso 
acontece através da integração sensorial.  

Perin (2010), a estimulação precoce dentro da fisioterapia é baseada 
principalmente no comportamento neuromuscular e também nos princípios da 
plasticidade neural, determinando assim, os períodos do desenvolvimento neonatal, 
como altamente receptivos à intervenções com os exercícios sensórios motores.  

Com isso, o fisioterapeuta responsável faz uma avaliação inicial e continua da 
criança, desenvolvendo princípios e objetivos, por meio de métodos adequados às 
suas necessidades. O planejamento do tratamento desses neonatos é feito com uma 
avaliação muito criteriosa e detalhista, desde o seu nascimento, peso, força muscular, 
motricidade fina e ampla, fala e suas capacidades funcionais.  

Contudo, isso deve ser minuciosamente avaliado, para que não haja erros no 
tratamento.  As fases durante a estimulação precoce ou essencial devem objetivar 
favorecer a aceitação do tratamento e da hospitalização, pois assim, a equipe 
multidisciplinar e o fisioterapeuta, acompanham mais de perto o quadro clinico, 
podendo interferir quando necessário, caso o neonato evolua ou não durante o 
processo. 

Segundo Cabral (1989) através da ludicidade, a criança tende a corresponder 
mais rápido ao tratamento, ou seja, usando esse artificio, o bebe começa a abrir os 
olhos, a observar, a conhecer o mundo e etc. É possível também estimular a 
coordenação sensório motora, agilizando mais ainda o fim do tratamento e 
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conseguindo dar ao neonato a sensação de normalidade que tanto ele precisa para 
ter uma saúde boa e pronta para descobrir o mundo em casa. 

O fisioterapeuta também tem o papel de ensinar os pais e família de como eles 
podem continuar com isso em casa, quando isso acontece, normalmente o neonato 
não precisa mais de aparelhos, e aí os pais aprendem como manusear corretamente 
e cuidadosamente o bebê, assim, ajudam na estimulação precoce, pois, a família 
também tem grande ênfase no sucesso do tratamento. 
  A intervenção fisioterapêutica precoce apresenta ótimos resultados, mas, na 
prática muitos bebês são encaminhados tardiamente às instituições, na maioria dos 
casos, eles já chegam com algum tipo de deficiência. O que acaba restringindo ou 
diminuindo as chances de sucesso no tratamento.  

A imaturidade biológica dos bebês que nasceram prematuramente, ainda mais 
quando são bebês de alto risco e crianças até 3 anos, requer muita delicadeza na 
identificação precoce dos desvios, através da avaliação do fisioterapeuta. O 
fisioterapeuta precisa ter noções e conhecimentos claros sobre desenvolvimento, o 
que mais uma vez deixa claro a importância da formação continuada na área e 
valorização do estado para com os profissionais de saúde.  

Com isso, o fisioterapeuta através da estimulação precoce, acompanha os 
bebês de alto risco, direcionando-se as suas famílias, a autonomia, a psicomotricidade 
e claro, a socialização de atingir o melhor desenvolvimento possível. Dentro desse 
contexto, foi possível entender claramente a importância do fisioterapeuta para a 
estimulação precoce nas UTIN. 

Com uma assistência às famílias desses neonatos, e claro, um tratamento 
humanizado, é possível conseguir resultados extremamente positivos para esses 
bebês, contudo, isso só será possível com a união de todos, corpo médico, ambiente 
neonatal, fisioterapeuta, pais e família. Quando isso acontece, dificilmente os 
neonatos não conseguem recuperação, no entanto, fica explicito que o Fisioterapeuta 
tem um papel importante dentro da UTINs, conseguindo aos poucos ter mais 
autonomia, mais voz nas tomadas de decisões e sendo um dos principais 
responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil e também fazendo com que os 
neonatos tenham a oportunidade de ter uma vida normal, e quando não, eles fazem o 
possível para chegar o mais perto da normalidade. 

Segundo Cabral (2003) é definida como uma necessidade humana básica para 
o crescimento, pois, ainda segundo ele, através desta pratica, a criança desenvolve o 
seu potencial genético e atinge maturidade física, mental e social. O que é mais 
interessante, é que quando isso acontece, é notório a importância do profissional de 
fisioterapia dentro das UTINs, enfatizando que ele atua diretamente no tratamento e 
na evolução do quadro clinico desses prematuros.  

Contudo, nem sempre foi assim, porém, partindo do princípio histórico, pode-
se dizer que a participação fisioterápica dentro das UTINs veio um pouco tarde, porém, 
o que importa é que ela veio, a fim de contribuir para a ciência, para a vida e para a 
família desses neonatos, fazendo parte da equipe multidisciplinar responsável pelo 
neonato e também tendo voz ativa nas tomadas de decisões que são fundamentais 
para a evolução ou não de cada caso.  

Segundo Souza (2003), o peso ao nascer e a prematuridade poder ser e 
normalmente são considerados, isoladamente, um dos mais importantes fatores 
correlacionados à morbidade e a mortalidade neonatal, portanto, criando um indicador 
de saúde imediata, focando no futuro do recém-nascido.  

Ainda se diz fundamental que o baixo peso ao nascer e a prematuridade do 
bebê seja um problema de difícil controle, pois para que se siga com a prevenção, é 



 103 

preciso conhecer a família do neonato, para que se tenha um histórico e possa tomar 
as decisões corretas dentro de cada caso, pois nenhuma criança nasce com baixo 
peso apenas por consequências naturais.  

Normalmente quando um recém-nascido entra dentro desse contexto, 
provavelmente durante a sua gestação não houveram os cuidados necessários para 
que ele nascesse dentro do que é considerável saudável para a OMS- Organização 
Mundial de Saúde. Portanto, quando a família também de certa forma é estudada, 
tem-se uma possível resolutiva para o problema do neonato.  

Com isso, é possível dizer que uma mãe que é adepta ao tabagismo e também 
durante a gestação consumiu produtos ilícitos, tais como o uso abusivo ou exagerado 
de bebidas alcoólicas e drogas, tudo isso interfere automaticamente na saúde do 
bebê, porém, até mesmo um histórico genético pode também entrar nessa discussão, 
pois, é comprovado cientificamente que alguns neonatos tiveram seus diagnósticos 
feitos mediante a genética familiar. 

Existem variáveis possibilidades de afetar no desenvolvimento do bebê, como 
por exemplo não se atentar a importância do teste do pezinho, que pode identificar a 
longo prazo futuras doenças ou  complicações durante a gestação, histórico social, ou 
seja, as condições em que a mãe desse recém-nascido vivia antes do parto, se ela 
estava comendo direito, comendo bem, o que segundo estudos, aqui no Brasil, um 
número significante de mães que tiveram prematuramente seus filhos, principalmente 
e infelizmente na região nordeste, a fome foi um dos principais motivos para esses 
nascimentos prematuros, lotando UTINs e também aumentando a mortalidade infantil, 
logo que nesse contexto realista e infelizmente caótico, alguns desses muitos casos 
aconteceram no interior dessa região, o que já volta o tema deste artigo para um 
âmbito social, logo que, não dá para simplesmente falar de mortalidade infantil e 
prematura, quando não se tem um serviço de saúde com o mínimo de dignidade para 
algumas cidades.  

O que nos faz reiterar a importância do investimento em saúde neonatal, 
portanto, além de não chegar esse tipo de serviço nessas cidades, não há 
investimento em hospitais, em formação continuada para os profissionais de saúde, 
logo que, dentro dessa perspectiva, é imprescindível que os médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e técnicos em enfermagem estejam preparados para atender não só 
os neonatos, mas também as mães e a família, pois é uma problemática que atinge 
um todo, inclusive a equipe que está responsável pelo neonato. Infelizmente, isso é 
algo corriqueiro aqui no Brasil, como em qualquer outro país subdesenvolvido que não 
vê a importância tanto da saúde como da vida em si.  

Quando se fala de Saúde no Brasil, isso vale para todos os estados, ainda mais, 
quando acontece de investimento, de valorização profissional e claro de rapidez no 
atendimento e também nos diagnósticos, normalmente isso é visto apenas ou em 
regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, ou em todas as capitais do 
País. O que enfatiza a superlotação e as incansáveis filas de espera para aguardar 
uma UTI neonatal, o que poucas pessoas sabem, ou sabem, porém, fingem que não 
sabem é que a vida não pode esperar.  

É impossível falar de UTI neonatal sem enfatizar a falta dela na saúde pública, 
o que ainda tem muito para evoluir, mas que devagar pode ser alcançada, assim 
juntando é claro, durante a gestação, todos os profissionais de saúde, como por 
exemplo os nutricionistas, para ajudar na alimentação das gestantes, consultas 
mensais com pediatras, para saber a quantas anda a gestação, cardiologistas para 
evitar a pré-eclâmpsia no parto e também oferecendo toda uma cesta de informações 
necessárias para evitar e minimizar partos prematuros.  
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O risco de morbimortalidade como tanto maior, quanto menor, tudo isso é por 
conta da idade gestacional e peso ao nascimento do recém-nascido, contudo, 
havendo riscos para a adaptação à vida extrauterina, ou seja, fora da barriga da 
gestante, por conta que os órgãos se encontram ainda imaturos juntamente com os 
sistemas. Esses riscos se agravam devido que grande parte desses neonatos nascem 
com baixo peso, e também por na grande maioria dos casos, a família apresentar 
problemas socioambientais e socioeconômicos.  

Quando o autor destacado acima falou sobre problemas socioambientais, ele 
quis dizer justamente sobre o serviço de saúde oferecido à essas famílias, que 
provavelmente são infelizmente serviços que não comportam as suas necessidades. 

Além do sistema nervoso não estar em perfeita harmonia, os neonatos 
apresentam um tecido adiposo reduzido, tônus muscular diminuído, a cabeça é 
relativamente grande em relação ao tórax, a caixa torácica encontra-se deficiente e o 
abdômen distendido. Infelizmente com essas descrições, o neonato apresenta uma 
maior probabilidade para o desenvolvimento tardio da característica fisiológica, 
funções digestivas e urinarias deficientes, assim como os outros órgãos em grande 
parte ineficientes.  

É importante lembrar que ainda as UTINs também recebem casos de 
microcefalia, hidrocefalia, anormalidades cromossômicas, ao nascimento múltiplo e 
doenças metabólicas. Com o atraso da maturação do sistema nervoso e do processo 
de mielinização, tem-se as complicações neurológicas, então, com o intuito de evita-
las, existe um tratamento especializado, através da estimulação precoce do neonato, 
para que assim seja possível normalizar o tônus e permitir que a criança experimente 
movimentos e posturas normais desde o nascimento, assim, contribuindo para um 
desenvolvimento mais perto possível do que é considerável normal. 
 
Método Mãe Canguru  

O método foi inicialmente idealizado pelos doutores Edgar Rey Sanabria e 
Hector Martinez em 1979, no Instituto Materno Infantil de Bogotá, Colômbia, e 
denominado Mãe Canguru devido à maneira pela qual as mães carregavam seus 
bebês após o nascimento, de forma semelhante aos marsupiais (canguru). O principal 
objetivo do método era dar alta precoce para recém-nascidos de baixo peso frente a 
crítica de falta de incubadoras, infecções cruzadas, ausência de recursos 
tecnológicos, desmame precoce, altas taxas de mortalidade neonatal e abandono 
materno (Venâncio; Almeida, 2004).   

Este método consiste principalmente em colocar o bebê entre os seios 
maternos, em contato pele a pele, na posição supina (postura preventiva para refluxo 
gastresofágico e aspiração pulmonar) (Lamy et al.; 2005). Nesse sentido, de acordo 
com Santos e Filho (2015) estudos confirmam que a participação dos pais é 
importante no desenvolvimento e crescimento da criança prematura (CARDOSO et 
al., 2006; FREITAS et al., 2006; BRASIL, 2013). Uma das principais dificuldades 
encontradas pelas mães durante o processo de amamentação refere-se à baixa 
produção láctea, o que infelizmente pode acontecer por conta da ansiedade com o 
filho. Assim, nas mães que utilizam a prática do MMC, tem um aumento do volume de 
leite produzido ou uma produção láctea mais estável quando comparadas com as 
mães cujos RNPT foram submetidos ao tratamento tradicional em incubadoras.  

A utilização dessa técnica é uma maneira de humanizar e aperfeiçoar o cuidado 
perinatal e promover o aleitamento materno, sem comprometer a sobrevida, o 
crescimento e o desenvolvimento dos prematuros. 
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A Estimulação Precoce  
De acordo com Hallal (2008),4 a estimulação precoce tem como objetivo 

possibilitar ao indivíduo desenvolver-se em todo o seu potencial, maximizando e 
explorando todas as possibilidades, claro, observando e respeitando o quadro clinico 
de cada um. Quanto mais rápida for essa intervenção, preferencialmente antes dos 3 
anos de idade, mais rápidos serão os resultados, ou seja, aumentam gradativamente 
as chances da criança ou recém-nascido prevenir, ou dependendo do caso, minimizar 
a instalação de padrões posturais e movimentos anormais, assim, devolvendo uma 
vida mais feliz, tanto para o paciente, quanto para a família dele.  

A estimulação precoce tem como papel principal devolver ao neonato o seu 
perfeito desenvolvimento ou pelo menos alcançar o mais próximo da normalidade 
possível, através de condutas especificas com os especialistas nas áreas em que 
assim for necessário, obedecendo o quadro clinico e o diagnóstico dos recém-
nascidos, com isso, desenvolve um tratamento de acordo com as limitações e todas 
as necessidades dos neonatos.  
 
Considerações Finais 

O papel do fisioterapeuta no cuidado da UTIN é determinar o melhor tratamento 
relevante, intervenção precoce para quaisquer disfunções motoras a que o paciente 
será exposto durante uma internação prolongada, prevenindo e minimizando os danos 
neuromusculares esquelético. A combinação de profissionais fisioterapeutas é cada 
vez mais imprescindível no atendimento multiprofissional ao bebê prematuro. As 
intervenções e os padrões de comportamento desse especialista variam entre os 
locais e dentro da equipe da UTIN. Essas intervenções podem ajudar a reduzir a 
mortalidade e morbidade de bebês internados na UTIN.  

De maneira geral, a fisioterapia tem papel importante nas unidades de terapia 
intensiva neonatal, promovendo a qualidade de vida desses pacientes e de seus 
familiares. Portanto, estudos recentes e estudos com rigor metodológico são cada vez 
mais necessários, dada a atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva 
neonatal, com o objetivo de determinar a utilização e aplicação das técnicas mais 
adequadas, mais adequadas, para que o paciente possa sair o mais rápido possível 
e melhora da qualidade de vida e o desenvolvimento neuropsicológico, subsidia 
estudo multidisciplinar e visa demonstrar a eficácia da fisioterapia motora em 
prematuros em terapia intensiva neonatal. 
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Resumo 
Neste capítulo iremos abordar sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE), que 
acontece devido a alteração do fluxo de sangue no cérebro. A patologia acomete 
principalmente pessoas com mais de 55 anos, por serem mais propensas a 
desenvolver AVE ou que possuam características genéticas. Através de estudos 
conseguimos discorrer sobre a patologia, como sua etiologia é multifatorial e de qual 
forma ela pode ocasionar alterações e complicações nos pacientes. E assim, de que 
modo a fisioterapia é fundamental, introduzindo a gameterapia em seu tratamento e 
proporcionando uma qualidade de vida aos pacientes. 
 
Palavras chaves: Gameterapia. Acidente Vascular Encefálico. Realidade Virtual. 
 
Abstract 
In this chapter, we will discuss the cerebrovascular accident (CVA), which happens 
due to an alteration in the blood flow in the brain. The pathology mainly affects people 
over 55 years old, have a greater propensity to develop stroke or who have genetic 
characteristics. Through studies, we were able to discuss the pathology, how its 
etiology is multifactorial and how it can cause changes and complications in patients. 
And so, in what way physiotherapy is fundamental, introducing game therapy in its 
treatment and providing a quality of life for patients. 
 
Keywords: Gametherapy. Encephalic Vascular Accident, stroke. Virtual Reality. 
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Resumen 
En este capítulo, discutiremos el accidente cerebrovascular (ACV), que ocurre debido 
a una alteración en el flujo sanguíneo en el cerebro. La patología afecta principalmente 
a personas mayores de 55 años, que tienen una mayor propensión a desarrollar un 
ictus o que tienen características genéticas. A través de estudios pudimos discutir la 
patología, cómo su etiología es multifactorial y cómo puede provocar cambios y 
complicaciones en los pacientes. Y así, de qué manera la fisioterapia es fundamental, 
introduciendo la terapia de juego en su tratamiento y proporcionando una calidad de 
vida a los pacientes. 
 
Palabras clave: Gameterapia. Ictus Cerebral. Realidad Virtual. 
 
AVE 

A fisiopatologia do acidente vascular encefálico é complexa e pode ocorrer por 
diversas alterações, como: falha energética, perda da homeostase celular, acidose, 
elevação da concentração de cálcio intracelular, toxicidade de radicais livres, ativação 
de células gliais e infiltração de leucócitos. São capazes de afetar a circulação 
encefálica, podendo esta ser definitiva ou transitória por consequências 
tromboembólicas ou hemorragias, pela ruptura de um aneurisma ou malformação 
arteriovenosa. O acidente vascular encefálico é classificado como a quarta doença 
mundial com maior número de mortes e a primeira a causar maior nível de 
incapacidades cognitivas e motoras. (OMS, 2019). 

Segundo dados da OMS, o AVE é um desenvolvimento rápido de sinais clínicos 
de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de duração igual 
ou superior a 24 horas, de origem vascular, provocando alterações nos planos 
cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. 

O AVE pode apresentar, em sua sintomatologia,  fraqueza repentina ou 
dormência da face, braço e/ou perna, geralmente em um lado do corpo, tendo como 
diagnóstico uma hemiparesia. Outros sinais frequentes incluem: confusão mental; 
alteração cognitiva; dificuldade para falar ou compreender, engolir, enxergar com um 
ou ambos os olhos e caminhar; distúrbios auditivos; tontura, perda de equilíbrio e/ou 
coordenação; dor de cabeça intensa, sem causa conhecida; diminuição ou perda de 
consciência. Uma lesão muito grave pode causar morte súbita. 
 
Tipos 
O AVE apresenta como principal causa etiológica o suprimento de sangue que vai 
para o cérebro e é interrompido ou reduzido, ocasionando a diminuição das células 
de oxigênio e de nutrientes na região cerebral. Ou então, quando um vaso sanguíneo 
se rompe, causando uma hemorragia cerebral. 
 
Hemorrágico 
O AVE hemorrágico é quando ocorre a ruptura de uma artéria cerebral seguida por 
uma hemorragia, apresentando um maior fator de risco; porém, se dada a assistência 
adequada, diminuem-se os riscos de óbito e de sequelas. 
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Fonte: https://avc.org.br/noticias/acidente-vascular-cerebral/ 

 
Isquêmico 
O AVE isquêmico é quando há obstrução de um vaso sanguíneo, bloqueando o seu 
fluxo para as células cerebrais, que diminuem a quantidade de oxigênio e nutrientes 
cerebrais, sendo o tipo mais comum de acidente vascular encefálico e o que 
proporciona maiores sequelas. 
 

 
Fonte: https://avc.org.br/noticias/acidente-vascular-cerebral/ 

 
Transitório 
O AVE transitório acontece quando formam-se pequenos coágulos nas artérias 
cerebrais, diminuindo, assim, o fluxo sanguíneo intracerebral e reduzindo a 
quantidade de oxigênio e nutrientes cerebrais; portanto, essa intercorrência leva cerca 
de minutos, e quando o coágulo passa pela artéria cerebral, o cérebro volta a sua 
função normal de oxigenação e nutrição. Porém, essa série de intercorrências podem 
levar a um AVE isquêmico. 
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Fatores de risco 
 

• Tabagismo; 
• Etilismo; 
• Hipertensão arterial; 
• Sedentarismo; 
• Diabetes Mellitus; 
• Idade avançada; 
• Doenças cardíacas; 
• Anticoncepcionais; 
• Dislipidemia; 
• Histórico familiar; 
• Processos inflamatórios; 
• Processos infecciosos; 
• Fibrilação atrial; 
• Estresse; 
• Depressão; 
• Obesidade. 

 
• Sinais e Sintomas 

 
• Dores de cabeça muito fortes e persistentes (de início súbito, sobretudo se 

acompanhadas de vômitos); 
• Fraqueza ou dormência na face, nos braços ou nas pernas, geralmente 

afetando um dos lados do corpo; 
• Paralisia; 
• Dificuldade ao se comunicar, falar e compreender; 
• Alteração da visão: turvação, perda ou dificuldade para enxergar com um ou 

ambos os olhos; 
• Dificuldade de engolir; 
• Tontura, desequilíbrio e falta de coordenação. 

 
Alterações da marcha no AVE 

No período inicial do acidente vascular encefálico, é comum percebermos um 
desenvolvimento de flacidez sem movimentos voluntários que pode se desenvolver 
de maneira progressiva para um quadro mais grave, de padrões motores anormais 
advindos de uma série de alterações no tônus muscular, que pode estar diminuindo 
(hipotonia) ou aumentando (espasticidade). É comum também observar a perda da 
força muscular, diminuição ou ausência de reflexos posturais e algumas deformidades 
articulares. As alterações musculoesqueléticas são as mais comuns de serem 
observadas em pacientes pós-AVE e frequentemente são as limitações que mais 
interferem nas habilidades motoras e essenciais para o desempenho de atividades e 
tarefas da rotina diária, como a marcha. 

Comparando a marcha normal com a marcha de pacientes pós-acidente 
vascular encefálico, encontramos muitas alterações, principalmente entre a fase de 
balanço da marcha e a fase de duplo apoio. A deambulação normal, sem nenhuma 
patologia associada à sequência de movimentos, depende do avanço sincronizado do 
corpo ao longo de uma linha de progressão, a qual é determinada pela mobilidade 
articular e pela ação muscular seletiva  para proporcionar a conservação da energia 
fisiológica. Estudos apontam que dos indivíduos que foram diagnosticados com AVE, 
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ao receberem o tratamento precoce, 70% podem retomar a sua capacidade de 
deambular, embora sem o sinergismo muscular ideal para tornar a deambulação mais 
sincronizada. A marcha hemiplégica é caracterizada por alterações na fase de balanço 
e apoio, devido, principalmente, ao aumento da flexão dorsal do tornozelo e à 
extensão do quadril insuficiente, impedindo o posicionamento adequado do pé e do 
quadril, alterando, assim, toda a dinâmica da marcha; denomina-se marcha ceifante 
onde há uma diminuição da extensão e flexão de joelho, e o aumento da abdução de 
quadril.  
 
Tratamento fisioterapêutico 

O AVE apresenta uma rápida sintomatologia e possui um ligeiro 
desenvolvimento que afeta a função cerebral focal ou global, podendo durar mais de 
24 horas ou levando à morte sem nenhuma outra causa aparente, além da origem 
vascular. No entanto, quanto mais cedo diagnosticado e tratado, melhores são os 
resultados e menor é a  perda cognitiva e motora. 

A reabilitação de um paciente que sofreu de AVE é um processo que envolve 
um conhecimento profissional na área e suas repercussões. 
Durante esse processo, o paciente passará por avaliações de sua real situação, para 
que o fisioterapeuta planeje e escolha as melhores condutas. Para este paciente, 
existem várias técnicas de reabilitação que foram descritas na literatura, sendo elas o 
treinamento físico, cinesioterapia, terapia robótica, hidroterapia, a musicoterapia, 
estimulação intracortical, o treinamento orientando a tarefa, terapia de espelho e a 
terapia de realidade virtual. 

O treinamento físico é muito utilizado para melhorar a força e a ativação da 
musculatura, diminuindo a rigidez muscular e melhorando o tônus muscular que, após 
o AVE, encontra-se em hipertonia espástica. No entanto, deve-se estimular o lado 
acometido e em equilíbrio fortalecer o membro contralateral. A cinesioterapia tem 
como objetivo melhorar a função motora e garantir uma melhor funcionalidade ao 
paciente, pois a partir dela é possível realizar técnicas de ganho da amplitude de 
movimento por meio da mobilização articular e movimentos artrocinemáticos, que 
trarão benefícios na nutrição e vascularização da articulação e que também ativa os 
neurônios motores do membro afetado, sendo muito utilizada em pacientes 
diagnosticados com AVE. 

A terapia robótica tem como finalidade realizar os movimentos de membros 
inferiores, em que o paciente será colocado no aparelho que realizará alguns 
movimentos como a realização da marcha, no intuito de estimular os neurônios 
motores. 

A hidroterapia apresenta diversos benefícios, principalmente em pacientes pós 
AVE, sendo que os principais benefícios proporcionam um trabalho de diminuição da 
tensão muscular, relaxamento muscular e facilitação para a realizar os movimentos 
que acontecem pelo empuxo. A musicoterapia utiliza a música como medida de 
resgatar a memória do paciente, trabalhando a comunicação e a cognição, e a partir 
da música fazer com que o paciente interaja por meio de encenações e dança, 
resgatando os movimentos. É uma técnica utilizada e validada para pacientes 
diagnosticados com AVE, devido a sua estimulação cognitiva e motora.  

Estimulação intracortical, ou também conhecida como estimulação 
transcraniana, é uma técnica que faz uso da corrente elétrica de maneira não-invasiva 
e que é muito utilizada em pacientes pós-AVE, pois ela ativa a excitabilidade cortical 
no cérebro humano. Essa técnica é realizada por meio de uma bobina pequena que 
recebe uma corrente elétrica alternada, que é extremamente potente e é colocada 
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sobre o crânio humano na região do córtex cerebral. Quando a bobina envia uma 
corrente para as áreas cerebrais, gerando como resposta à despolarização dos 
neurônios motores, ativa o músculo do membro contralateral.  

O treinamento orientado à tarefa é uma das técnicas de reabilitação 
fisioterapêutica mais utilizadas em clínicas e em ambientes hospitalares, devido a sua 
fácil aplicação e aos benefícios para os pacientes pós-acidente vascular cerebral. A 
técnica é realizada de acordo com os hábitos de vida do paciente, como tarefas que 
costumava realizar antes de sofrer a lesão cerebral. A terapia tem como intuito tornar 
o paciente o mais funcional possível e adaptar suas tarefas diárias conforme sua 
funcionalidade, deixando-o mais independente. 

A terapia de espelho é uma técnica que deve ser realizada com um espelho 
acoplado no interior de uma caixa, e assim ela deve ser posicionada no eixo sagital 
mediano do paciente. Ambos os membros superiores ficam dentro da caixa e o 
membro não acometido deve ficar posicionado na frente do espelho, sendo que seu 
reflexo possa ser visualizado no espelho e o membro acometido colocado do lado não 
reflexivo do espelho, não sendo visualizado. O intuito dessa técnica é que o paciente 
ative neurônios motores do lado hemiparético e estimule o córtex motor. A terapia de 
realidade virtual será abordada de maneira mais explicativa ao decorrer do capítulo. 
 
Gameterapia 

A gameterapia começou a ganhar popularidade entre 1980 e 1990. A realidade 
virtual teve um olhar acadêmico crescente que ajudou a desenvolver uma abordagem 
terapêutica nos últimos anos e tem sido muito difundida no ramo da reabilitação como 
uma ferramenta de avaliação e tratamento. Nessa abordagem, consiste o uso de uma 
interface usuário-computador/videogame, ou seja, os usuários interagem através de 
movimentos das mãos e corpo, permitindo utilizar luvas, joysticks e mouse para 
realizar as ações no ambiente, no cenário ou na atividade de simulação virtual em 
tempo real. 

Videogames que podem ser usados para reabilitação: Kinect, Xbox ( Microsoft), 
Nintendo Wii, PlayStation Move (Sony). O uso da realidade virtual aumentou 
significativamente nos últimos anos, pois de acordo com estudos, foi comprovado o 
aumento da aprendizagem motora e da neuroplasticidade, ocasionando em uma 
reorganização do córtex sensório motor, gerando, assim, uma melhoria funcional. 
 
Gameterapia no AVE 

A reabilitação neurológica visa recuperar funções que foram perdidas ou 
diminuídas, tanto no dano cerebral quanto no espinhal. A realidade virtual, quando 
aplicada em pacientes após acidentes vasculares cerebrais, tem sido usada para 
ajudar principalmente na recuperação de membros superiores, na função cognitiva, 
no controle de postura e no equilíbrio. 

O derrame traz impactos negativos, limitando a capacidade de realizar tarefas 
essenciais e independentes. A intervenção pode ser realizada por meio da associação 
entre a realidade virtual e o exercício aeróbico – esteira virtual, fisioterapia 
convencional e reabilitação cognitiva. Os efeitos da realidade virtual na reabilitação de 
pacientes pós-AVE podem ser evidenciados  na função do membro superior através 
das projeções de cenários dos jogos assim como  podem estimular a interação e 
capturar movimentos de pronação, supinação do antebraço, deslocamentos, 
apreensão e liberação de objetos; na cognição e percepção, a leitura, a escrita, o 
visual, o desenho, a cópia, e o quebra-cabeça são destinados a estimular a atenção 
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e a memória; na marcha e no equilíbrio, através da projeção do ambiente virtual, pode-
se ter suspensão ou não de peso e controlar os movimentos do tornozelo. 
 
Considerações finais 

Ao decorrer deste capítulo, podemos observar o quanto a reabilitação imediata 
em pacientes que sofreram de acidente vascular encefálico é de extrema importância 
para obter uma melhor reabilitação. Com isso, são destacados os benefícios das 
intervenções de realidade virtual após o AVE, podendo contribuir na função do MS, 
na melhoria das AVD’s, na funcionalidade, no controle postural, na marcha e na 
qualidade de vida do paciente. 
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Resumo 
O câncer infantil é a maior causa de mortalidade em crianças e adolescentes no 
mundo, além de gerar diversos sintomas debilitantes, com destaque para a dor e para 
a fadiga. Por outro lado, a Realidade Virtual é um recurso promissor usado na 
reabilitação física de diversos perfis de pacientes. O objetivo do capítulo é analisar a 
aplicação da terapia de Realidade Virtual (RV) na redução da dor e na melhora do 
quadro motor desses pacientes por meio da busca ativa de estudos disponíveis sobre 
o tema na literatura e nas principais bases de dados. A partir do compilado de 
informações apresentadas, conclui-se que a aplicação da terapia por RV possui 
diversos benefícios relevantes, com destaque para a distração da dor durante 
procedimentos médicos e no aprimoramento da reabilitação fisioterapêutica motora, 
com relevante impacto positivo na qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Dor oncológica. Câncer infantil. Realidade virtual. Fisioterapia. 
Fadiga.  
 
Abstract 
Childhood cancer is the leading cause of mortality in children and adolescents in the 
world, in addition to generating several debilitating symptoms, which include pain and 

 
11 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 

Danilo da Costa. 
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fatigue. On the other hand, virtual reality has been presented as a promising resource 
allied to the physical rehabilitation of patient profiles. The objective of the chapter was, 
then, to analyze an application of virtual reality (VR) therapy to reduce pain and 
improve the engine condition of these patients, through an active search for available 
studies on the subject in the literature and in the main databases . From the compilation 
of information and, it is concluded that the application of VR therapy has several 
relevant benefits, with emphasis on distraction from medical procedures pain and 
improvement of physical therapy motor rehabilitation, with a relevant impact on quality 
of life. 
 
Keywords: Cancer pain. Childhood cancer. Virtual reality. Physiotherapy. Fatigue. 
 
Resumen 
El cáncer infantil es la principal causa de mortalidad en niños y adolescentes en el 
mundo, además de generar varios síntomas debilitantes, que incluyen dolor y fatiga. 
Por otro lado, la realidad virtual se ha presentado como un recurso prometedor aliado 
a la rehabilitación física de diferentes perfiles de pacientes. El objetivo del capítulo fue, 
entonces, analizar la aplicación de la terapia de realidad virtual (RV) para reducir el 
dolor y mejorar la condición motora de estos pacientes, mediante una búsqueda activa 
de los estudios disponibles sobre el tema en la literatura y en las principales bases de 
datos. Con base en la recopilación de información presentada, se concluye que la 
aplicación de la terapia de RV tiene varios beneficios relevantes, con énfasis en la 
distracción del dolor durante los procedimientos médicos y la mejora de la 
rehabilitación motora de la fisioterapia, con un impacto positivo relevante en la calidad 
de vida. 
 
Palabras clave: Dolor de cáncer. Cáncer infantil. Realidad virtual. Fisioterapia. Fatiga. 
 
Introdução 

O câncer infantil é, atualmente, a maior causa de mortalidade entre crianças e 
adolescentes, e a leucemia é responsável por um terço dos casos de câncer (CLARKE 
et al., 2016). O curso da doença e o tratamento, que é agressivo, abrangem diversos 
sintomas e efeitos colaterais na criança, como dor, náuseas, fadiga, redução da força 
muscular, da aptidão física, da densidade mineral óssea, além de danos gerais aos 
órgãos e infecções oportunistas (BRAAM et al., 2016). 

Dessa forma, a dor é a principal queixa relatada pelas crianças portadoras de 
algum tipo de câncer, seja ela decorrente da própria doença, de procedimentos 
médicos ou do tratamento. Estudos afirmam que a dor neuropática da quimioterapia 
é o tipo de dor mais comum nesses indivíduos, e que a prevalência de dor é mais alta 
nas crianças hospitalizadas, o que não exclui o sintoma nas crianças que realizam 
acompanhamento domiciliar (SIMON et al., 2020). A dor geralmente é acompanhada 
de sintomas psíquicos, como ansiedade, nervosismo e angústia que também devem 
receber a adequada atenção (LINDER; HOOKE, 2019). 

A debilidade global do quadro motor desses pacientes está associada, além da 
dor,  a uma fadiga que é um sintoma persistente e muito comum na população 
oncológica pediátrica. Foi apresentada por BOWER (2019) como “sensação dolorosa, 
persistente e subjetiva de cansaço físico, emocional e/ou cognitivo ou exaustão 
relacionada ao câncer e/ou tratamento do câncer que não é proporcional à atividade 
recente e interfere no funcionamento normal”. Assim, interfere negativamente na 
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disposição, aptidão física e qualidade de vida da criança (VAN DIJK-LOKKART et al., 
2019). 

O tratamento da doença inclui medidas farmacológicas e não farmacológicas. 
As medidas farmacológicas abrangem, de forma geral, quimio e radioterapia, 
medicamentos analgésicos opioides e não opioides, e medicações de resgate para 
crises agudas de dor. O tratamento não farmacológico abrange a atuação da 
fisioterapia (assim como atuação da equipe multiprofissional) e as terapias 
integrativas, como práticas mentais, acupuntura, massoterapia, musicoterapia, entre 
outras (DENG, 2019; SILVA et al., 2021; THOMAS; PHILLIPS; HAMILTON, 2018). 
Além disso, a instituição dos cuidados paliativos e cuidados terminais deve sempre 
ser bem avaliada e discutida pela equipe multidisciplinar em conjunto com a família 
(CHENG et al., 2019). 

Nesse contexto, a terapia por Realidade Virtual (RV) é cada vez mais utilizada 
na prática clínica para a atenção de diversas condições de saúde e da população 
oncológica pediátrica, tanto como técnica distrativa para a dor durante procedimentos 
quanto como uma aliada na reabilitação fisioterapêutica motora (SALEM; ELOKDA, 
2014; WALTHER-LARSEN et al., 2019; WON et al., 2017). É uma tecnologia que, por 
meio de equipamentos e softwares específicos, promove a criação de um ambiente 
virtual tridimensional e capta os movimentos corporais do usuário, possibilitando sua 
interação no cenário (BEZERRA; SOUZA, 2018; WITTKOPF et al., 2020). Assim, 
possui diversos benefícios descritos na literatura, como a redução da dor, a 
reorganização do mapa cortical, a estimulação motora e cognitiva, maior aceitação da 
terapia e maior tolerância ao exercício (WITTKOPF et al., 2020; WON et al., 2017). 

Diante do exposto, é de extrema relevância uma obra literária que traga um 
compilado de informações científicas que correlacionem a aplicação da promissora 
terapia de RV para a população oncológica pediátrica, assim como evidências que 
justifiquem a escolha de seu uso e maior difusão na prática clínica, esse foi o objetivo 
deste capítulo. Dessa forma, foi realizada uma busca ativa de estudos na literatura 
científica, sobre o tema abordado, nas bases de dados PubMed e Scielo. 

 
Terapia por Realidade Virtual como recurso fisioterapêutico para pacientes 
oncológicos pediátricos. 

O câncer é uma grande questão de saúde pública e atualmente é classificado 
como uma das maiores causas de mortalidade do mundo (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 
2018), sendo a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes 
com idade entre 1 e 19 anos (INCA, 2021). Todavia, os avanços significativos nas 
formas de tratamento e diagnóstico precoce, especialmente nas últimas décadas, 
trouxeram uma alta taxa de sobrevida, melhora na qualidade de vida e cura para 
crianças e adolescentes quando realizados adequadamente. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer é definido como 
um conjunto de doenças ocasionadas por um crescimento celular atípico, decorrente 
da multiplicação desordenada de células do corpo, que podem atingir células 
adjacentes ou tecidos distantes, como exemplo, é possível citar as metástases. Sua 
causa é considerada multifatorial e dependente da interação entre os fatores 
intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, sendo o último, o maior contribuinte. 

Essa condição abrange mais de 100 tipos diferentes, dependendo do tecido de 
origem e da forma de apresentação. Entretanto, os mais comuns encontrados na 
infância e na adolescência são as diferentes leucemias, que atingem os glóbulos 
brancos, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. WARD et al. (2014), 
estabeleceram que há uma variação, dependendo da idade, dos tipos de cânceres 
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mais comuns encontrados na população pediátrica nos Estados Unidos. Em crianças 
(definição até 14 anos), a leucemia linfoblástica aguda é o tipo de câncer mais comum, 
seguido por tumores do cérebro e sistema nervoso central, neuroblastoma e linfoma 
não Hodgkin, além dos demais, em menor proporção. Para os adolescentes que 
compreendem a população entre 15 e 19 anos, os tipos de cânceres mais comuns 
são: Linfoma de Hodgkin, carcinoma de tireoide, tumores cerebrais e do SNC, e 
tumores de células germinativas testiculares, além dos demais tipos.  

Por ser uma doença com manifestações clínicas iniciais semelhantes a quadros 
comuns na população pediátrica, o INCA alerta os pais que observem alguns sinais e 
sintomas que merecem cuidado e investigação médica. Dentre eles, estão a palidez, 
sangramentos, dor, nódulos, febre idiopática, perda de peso, fadiga, letargia, sudorese 
noturna, perda de equilíbrio, cefaleia, alterações oculares, entre outros. Os sinais 
clínicos, associados aos exames laboratoriais, de imagem e biópsia (para análise 
histopatológica), em alguns casos dão base para um diagnóstico mais assertivo e 
auxiliam na tomada de decisão médica de forma conjunta com os pais e a equipe. 

Frequentemente, associado com a variedade de sintomas físicos, o estresse é 
um sintoma com prevalência significativa em crianças e adolescentes portadoras de 
algum tipo de câncer (LOPEZ-RODRIGUEZ et al., 2020). As modificações sofridas 
após o diagnóstico são responsáveis por uma série de sentimentos negativos e 
igualmente impactantes na qualidade de vida e na saúde mental dessa população. 
Frequentar a escola e brincar com os colegas são substituídos por consultas médicas, 
exames invasivos e eventuais hospitalizações, mudanças que alteram drasticamente 
o cotidiano desses pacientes. Dessa forma, o diagnóstico surge carregado de 
incertezas da criança, do adolescente e da família, além de uma carga emocional 
importante que deve ser manejada com cuidado pela equipe multiprofissional. 

Além do primeiro impacto e o estresse psicológico que o envolve, estudos 
apontam uma forte correlação entre dor e depressão, principalmente na população 
adolescente. A dor é um aspecto extremamente subjetivo, abrange o aspecto físico e  
emocional e, por muitas vezes, é indissociável dos sintomas de ansiedade, angústia 
e medo, algo profundamente significativo para os pacientes e sua rede de apoio. 
FORTIER et al. (2014) demonstraram que 50% das crianças que participaram de seu 
estudo experimentaram dor crônica durante o tratamento ambulatorial para o câncer, 
dessas, entre 12% e 15% apresentaram limitação de suas atividades em casa, na 
escola, na vida social e no sono em decorrência da dor, analisadas por meio de 
questionários e escalas apropriadas. CHOW et al. (2021) trazem que a dor e a 
ansiedade são fatores que frequentemente coabitam no paciente em tratamento 
oncológico, e o surgimento e a persistência de um desses sintomas pode exacerbar a 
experiência subjetiva dos demais.  

Outro aspecto que apresenta forte correlação com o surgimento e a 
manutenção da dor e da ansiedade em pacientes oncológicos reside na necessidade 
de procedimentos médicos, muitas vezes invasivos, e de forma recorrente, como 
punções venosas, acesso central e quimioterapia (GERSHON et al., 2004). Além 
disso, fatores incidentais comuns na infância de qualquer criança, dores ligadas ao 
processo de metástase ou compressão do tumor em algum tecido, as formas de 
tratamentos específicos para a neoplasia (como quimioterapia, radioterapia ou 
cirurgia), além da própria debilidade do paciente pelas circunstâncias, podem gerar, 
manter ou exacerbar essa experiência (SIMON et al., 2020). Experiências prévias 
desagradáveis também podem influenciar e amplificar a percepção de dor e 
sofrimento, e a maneira é recebida e processada processa experiências subsequentes 
(ATZORI et al., 2018). 
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A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor trouxe uma definição revisada e 
atualizada sobre dor, é uma “experiência sensitiva e emocional desagradável 
associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial” 
(DESANTANA et al., 2020). Assim, podemos entender a dor como um sentimento 
altamente subjetivo e individual, de gênese multifatorial, e que deve ser gerenciada 
de forma cautelosa, empática e respeitosa. Assim, nesses pacientes oncológicos, a 
dor tende a apresentar persistência e continuidade (com episódios de agravamento 
do quadro em intercorrências ou evolução da neoplasia), resultando em esgotamento 
e exaustão física e mental.  

A dor em oncologia infantil tem um fator adicional que deve ser considerado, a 
maturação incompleta do sistema nervoso central, dependendo da idade e das 
experiências dolorosas prévias, além da dificuldade em compreender, expressar e 
relatar esse desconforto com precisão (THOMAS; PHILLIPS; HAMILTON, 2018). 
Dessa forma, para auxiliar os profissionais de saúde a identificar a presença de dor, 
avaliar sua gravidade e buscar alternativas para seu manejo, estudos ressaltam a 
importância de ferramentas e técnicas de avaliação da dor. A Escala de Faces de 
Wong Baker avalia a dor em crianças a partir de 3 anos de idade e consiste em 
apresentar para a criança seis imagens de expressões faciais dos níveis 0, 2, 4, 6, 8 
e 10. Outra escala amplamente utilizada é a EVA (Escala Visual Analógica), 
representada por uma linha, onde marcações da esquerda representam a ausência 
de dor ou dor em menor intensidade e marcações da direita representam a dor de 
extrema intensidade. A escala numérica fornece uma nota de 0 a 10, sendo 0 ausência 
de dor e 10 a pior dor imaginável. A escolha da melhor escala que deve ser aplicada 
dependerá da idade da criança e do grau de compreensão verbal e numérica. Porém, 
além das escalas, há diversos questionários que podem auxiliar na avaliação da dor 
(ARAÚJO; OLIVEIRA; SILVA, 2012; JUNIOR et al., 2021). 

Além da dor oncológica, a fisiopatologia da doença e o impacto dos tratamentos 
agressivos resultam em danos aos tecidos corporais malignos e aos tecidos 
saudáveis, o que pode acentuar o declínio funcional desses indivíduos, além de 
promover o envelhecimento celular precoce e a predisposição a outras condições 
clínicas associadas (GUIDA et al., 2021). A fadiga relacionada ao câncer é um dos 
sintomas mais comuns e debilitantes relatados na literatura, o que acaba 
comprometendo a aptidão física da criança e a sua qualidade de vida. Diante de tal 
quadro, o exercício físico tem extrema importância e eficácia para reduzir a fadiga, 
melhorar a disposição e a tolerância aos esforços físicos, o que consequentemente 
resulta em redução dos sintomas de hipomobilismo e melhora da qualidade de vida 
geral desses pacientes (VAN DIJK-LOKKART et al., 2019). 

Logo após realizar o diagnóstico, os cuidados e a assistência integral prestados 
por uma equipe multidisciplinar para promover melhora da qualidade de vida tanto dos 
pacientes quanto da rede de apoio familiar que o cerca, diante de uma condição de 
saúde crônica e/ou que ameaça a vida, são considerados Cuidados Paliativos e 
devem ser iniciados de forma imediata, independentemente do prognóstico da 
doença, abrangendo a população em cuidados terminais sem limitação (OMS,1998). 
Para tanto, a equipe utiliza meios de alívio da dor, sofrimento, e tratamentos que 
transcendem da esfera física para a esfera psíquica, social e espiritual, além de 
realizar busca ativa, avaliação e investigação dos fatores causais e potenciais 
estressantes para os pacientes que possam exacerbar sua experiência de dor no 
momento, independentemente da causa base (INCA, 2021). Em uma revisão 
sistemática. CHENG et al. (2019) demonstraram que, dentre os estudos analisados, 
apenas 54,5% dos pacientes oncológicos pediátricos receberam alguma atenção dos 
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Cuidados Paliativos antes de sua morte, o que indica que há barreiras estruturais, de 
recursos humanos ou de difusão da integralidade dos Cuidados Paliativos que 
impedem sua adequada implementação e assistência para as crianças e suas 
famílias. 

O manejo da dor oncológica é de responsabilidade da equipe multidisciplinar 
como um todo, e requer as competências dos médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem, psicólogos, farmacêuticos e fisioterapeutas (como veremos mais 
adiante). São utilizados meios farmacológicos e não farmacológicos de controle da 
dor, dependendo da necessidade de cada criança/adolescente, e considerando os 
aspectos do histórico e estado clínico atual, bem como a causa da dor e sua 
intensidade no momento. Em crianças com quadro em estágio terminal, ou 
extremamente avançado, a dor e o desconforto podem ser incapacitantes e qualquer 
esforço demanda alto gasto energético e esforço. Nesses casos, as intervenções 
farmacológicas e não farmacológicas, associadas com a extensão dos cuidados 
paliativos têm um papel fundamental e necessário. Os cuidados paliativos, nesses 
pacientes específicos, compreendem uma assistência mais abrangente e complexa 
voltada para proporcionar conforto, analgesia, meios de distração, e melhorar a 
qualidade de vida (HARRIS, 2004). 

Para a terapia de controle farmacológico da dor, geralmente medicações 
opioides e não opioides são utilizadas, principalmente em crianças com dor crônica 
ou com dor persistente. SILVA et al. (2021) afirmam que dentre os opioides 
disponíveis estão a morfina, a oxicodona, o tramadol, a metadona e o fentanil, entre 
outros que devem ser prescritos de acordo com a idade e o peso da 
criança/adolescente, em correta posologia e com monitorização contínua para 
administração nos horários corretos, além de vigilância de possíveis efeitos adversos 
esperados ou inesperados. Além disso, o manejo pode ser realizado com medicações 
analgésicas não opioides ou opioides leves, com medicação de resgate para crises 
ou dores intensas de início súbito (THOMAS; PHILLIPS; HAMILTON, 2018). Dentre 
os fármacos não opioides, SILVA et al. (2021) citam os anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINE’s) e analgésicos, como o paracetamol, com atenção aos mesmos 
cuidados. Além disso, aspectos morfofisiológicos distintos da população adulta e 
pediátrica alteram o mecanismo de farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no 
organismo, modificando a gama de medicamentos utilizados e suas vias de 
administração (THOMAS; PHILLIPS; HAMILTON, 2018). 

Além da terapia farmacológica, as terapias e práticas integrativas (não 
farmacológicas) são bastante utilizadas no controle da dor oncológica e abrangem as 
práticas corpo-mente, acupuntura, massoterapia, musicoterapia e outras. As práticas 
corpo-mente envolvem a meditação e hipnose e tai-chi, por exemplo, para diminuir os 
impactos psicológicos da dor, como o estresse, a ansiedade, a raiva e a depressão. 
A acupuntura abrange a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para a 
estimulação ou a inibição desses, baseada em conceitos de energia. A massoterapia 
visa o relaxamento global, a redução da tensão muscular, e a musicoterapia visa o 
uso da música para proporcionar efeitos emocionais, físicos e espirituais no indivíduo 
(DENG, 2019; THOMAS; PHILLIPS; HAMILTON, 2018), em uma revisão integrativa 
demonstraram que, dentre os principais recursos não farmacológicos para o controle 
da dor há as práticas integrativas em saúde (sejam com ênfase no físico, como 
massagem e acupuntura, ou intervenções com foco na mente, como meditação e 
prática mental), que possuem menores efeitos colaterais quando comparados com a  
terapia farmacológica. 
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Mediante o exposto, o controle da dor é de extrema importância na diminuição 
do impacto negativo da doença e na promoção da qualidade de vida desses pacientes, 
por meio do uso de recursos farmacológicos ou não farmacológicos, e terapias 
integrativas complementares. Dessa forma, a Realidade Virtual surgiu como um 
método alternativo de gerenciamento da dor aguda e crônica de pacientes oncológicos 
pediátricos e tem sido aplicada com sucesso para diversas finalidades, inclusive como 
aliada da reabilitação física. 
 
Realidade Virtual como recurso fisioterapêutico na redução da dor e reabilitação 
motora 

A Realidade Virtual (RV) é amplamente utilizada como recurso terapêutico na 
reabilitação física, em diversos perfis de pacientes, como queimados, feridos, casos 
de dor crônica e pacientes oncológicos, sejam adultos ou pediátricos (MAINDET et al., 
2019). Sua aplicação pretende ser um meio de distração e redução da dor durante 
procedimentos dolorosos (como em desbridamento de feridas, punções lombares, 
procedimentos odontológicos, aplicação de vacinas), durante tratamentos com quimio 
e radioterapia ou durante a própria reabilitação motora (LOPEZ-RODRIGUEZ et al., 
2020). 

Os primeiros relatos de uso da RV foram em 1980, quando o cientista da 
computação Jaron Lanier, um dos pioneiros no assunto, construiu uma máquina virtual 
com interface gráfica a partir de experiências que eram desenvolvidas desde a década 
de 1950, em que os usuários poderiam interagir com o novo cenário virtual 
(SCHIAVONI, 2018). A partir de então, a RV foi cada vez mais aprimorada e utilizada. 

Esse recurso é um método tecnológico que envolve a geração de um cenário 
virtual e tridimensional, por meio de um software ou um sistema acompanhado por 
interface do tipo tela (experiência não imersiva) ou do tipo óculos HMD (head-mounted 
display, uma experiência imersiva), utilizadas pelos pacientes (WITTKOPF et al., 
2020). Além de criar o cenário virtual, esses aparelhos captam reações e movimentos 
corporais realizados pelo usuário e as inserem no novo ambiente. Assim, por meio 
dos estímulos gerados e das reações corporais o usuário pode comandar e participar 
do cenário virtual, o que garante a interação entre ambos (BEZERRA; SOUZA, 2018). 
Ademais, há sistemas de RV mais sensíveis desenvolvidos especificamente para a 
prática clínica, mas outras opções comerciais não específicas podem ser utilizadas, 
de forma adaptada na reabilitação.  

Além disso, há outra tecnologia semelhante, a Realidade Aumentada (RA). Ela 
promove a integração dos dois ambientes, virtual e real, consiste na sobreposição de 
objetos virtuais no cenário real, de forma tridimensional por meio de um dispositivo 
tecnológico (RODRIGUES; MOITA, 2016). 

Mediante o exposto, uma vez que os pacientes oncológicos se deparam com a 
ocorrência frequente de dor, seja relacionada ao tumor, ao tratamento ou aos 
procedimentos médicos, como apresentado, a utilização da RV é uma ótima 
intervenção distrativa contra a dor, além de controlar a ansiedade gerada por tal 
condição de saúde (AHMAD; BANI MOHAMMAD; ANSHASI, 2020). 

A redução da dor durante a imersão ou atenção focada na ficção virtual  pode 
ocorrer por dois mecanismos: por distração e por alteração do mapa cortical. A 
distração ocorre quando o cenário virtual gerado provoca um estímulo mais agradável, 
que leva o paciente a ignorar estímulos nocivos ou aversivos, com forte poder para 
manejo em dores agudas (WALTHER-LARSEN et al., 2019). Já a alteração do mapa 
cortical ocorre quando a imagem virtual gerada, representando um membro ou corpo 
saudável e com boa funcionalidade, promove alterações de percepção e imagem 
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corporal no paciente, atenuando a dor (WITTKOPF et al., 2020; WON et al., 2017). 
Dessa forma, promove intensa sensação de presença no cenário virtual, que é 
descrita por WON et al. (2017) como “sentimento subjetivo de que o usuário está 
vivenciando o ambiente e as interações no mundo virtual”, proporcionada pelos 
inúmeros estímulos sensoriais e novas experiências provocadas e determinadas pela 
profundidade de imersão e nível de interação da criança com a RV, resultando 
consequentemente na distração do ambiente real. 

Estudos demonstram que a aplicação da RV pode amenizar não somente a dor 
(seja aguda ou crônica), mas os sintomas secundários como náusea, ansiedade, 
estresse e depressão, melhorando a qualidade de vida do paciente oncológico 
pediátrico. Tem sido benéfica como intervenção distrativa em crianças durante a 
realização de procedimentos médicos invasivos e dolorosos, reduzindo a dor e a 
ansiedade causadas por tais procedimentos (LOPEZ-RODRIGUEZ et al., 2020).  

A exemplo da eficácia na distração, WOLITZKY et al. (2005) avaliaram a 
aplicação da RV, de forma randomizada, como intervenção comportamental em 20 
pacientes oncológicos pediátricos durante a realização de procedimentos médicos 
dolorosos e encontraram que o recurso foi capaz de diminuir o sofrimento desses 
pacientes com boa eficácia. ATZORI et al. (2018) avaliaram, por meio de 
questionários, a experiência de 15 crianças e adolescentes sobre a experiência de dor 
durante punção venosa com e sem RV como método de distração, e encontraram 
relatos de redução da “dor desagradável” e redução do “tempo gasto pensando em 
dor”, além de diminuição da duração do procedimento de punção (WONG et al., 2020). 
Avaliaram a distração com RV em 108 pacientes pediátricos com câncer durante o 
procedimento Canulação Intravenosa Periférica, e houve uma redução significativa da 
dor e da ansiedade no grupo de intervenção. GERÇEKER et al. (2019), avaliaram o 
mesmo recurso durante o procedimento de coleta de sangue em 136 crianças de 5 a 
12 anos de idade e encontraram resultados semelhantes aos do uso da RV, e ela é 
capaz de reduzir dor, o medo e a ansiedade durante o procedimento em comparação 
com o grupo controle. 

Em estudos mais recentes, a RV é avaliada como meio de distração durante 
procedimentos médicos diversos, como a radioterapia, em crianças e em 
adolescentes. Os longos períodos nos quais as crianças permanecem praticamente 
imóveis durante o procedimento, geralmente longe dos pais, em um ambiente 
diferente de sua rotina (mas, que se tornou frequente durante o tratamento), trazem 
pensamentos carregados de medo e ansiedade que podem se transformar em fobia 
e pânico e inclusive reduzir a adesão à terapia. Assim, TENNANT et al. (2021), em 
um estudo exploratório, avaliaram os efeitos da RV imersiva em um ambiente de 
radioterapia com pacientes oncológicos pediátricos e seus achados demonstraram 
que a RV teve alta aceitação das crianças, dos pais e radioterapeutas. Evidenciaram 
que a RV auxiliou na compreensão das crianças sobre o processo, reduzindo sintomas 
de ansiedade dos pais e das crianças, favoreceu o autogerenciamento de dor e 
reduziu a necessidade do uso de anestesia geral para o procedimento.  

Ainda sobre o uso da RV em procedimentos médicos, um ensaio clínico 
randomizado analisou a RV imersiva quanto ao seu potencial educativo para reduzir 
a ansiedade e o medo, em 112 crianças entre 4 e 8 anos por meio de um vídeo 
explicativo que esclarecia todo o procedimento de radiografia de tórax e incentivava 
as crianças a cooperarem com o exame. Os resultados encontrados convergiram com 
os estudos apresentados anteriormente e a RV melhorou a experiência das crianças, 
a satisfação dos pais e dos radioterapeutas, reduzindo parâmetros de medo e 
sofrimento, e o tempo total de procedimento (HAN et al., 2019). 
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Ademais, pacientes oncológicos sofrem alterações no quadro motor, uma vez 
que dor, fraqueza, cicatrizes, indisposição e a própria gravidade da doença podem 
diminuir a mobilidade global e a tolerância ao exercício. Esse quadro começa um ciclo 
vicioso, gerando mais dor, fraqueza e indisposição, o que acelera a deterioração da 
função e da qualidade de vida do paciente oncológico (SALEM; ELOKDA, 2014). 

Diante de tal cenário, a RV pode ser uma grande aliada da reabilitação motora, 
pois a incorporação de exercícios em jogos de RV facilitam a adesão à terapia e 
exacerba ou minimiza a sensação de movimento, uma vez que pequenos movimentos 
realizados pelo paciente podem parecer grandes movimentos no cenário virtual e vice-
versa (SALEM; ELOKDA, 2014; WON et al., 2017). Assim, a criança tem a 
possibilidade da prática e da repetição de movimentos com mais facilidade, que não 
habituais no mundo real, promovendo novas experimentações, aprendizagem e 
reaprendizagem motora, alterações no mapa cortical e sensação de liberdade por 
meio de mais feedback visual (reflexo na tela ou interface), auditivo (sons e comandos 
verbais do jogo) e sensorial (controle remoto, plataformas) (RUTKOWSKI et al., 2020). 
Finalmente, os objetivos terapêuticos como analgesia, manutenção e ganho de 
amplitude de movimento e força muscular, ganho de equilíbrio, propriocepção, entre 
outros, podem ser alcançados e os ganhos motores do cenário virtual começam a ser 
transferidos para o mundo real (PRASERTSAKUL et al., 2018). 

COSTA et al. (2020) utilizaram a RV em um protocolo de exercícios em quatro 
crianças e adolescentes oncológicos, por dois meses, e verificaram o aumento 
relevante da força muscular em bíceps braquial, tríceps braquial, quadríceps e 
gastrocnêmicos, além de melhora do equilíbrio estático e dinâmico. Assim, há uma 
efetividade da reabilitação motora associada com a ludicidade proporcionada pela RV. 
PRASERTSAKUL et al. (2018) randomizaram 10 indivíduos e compararam dois 
grupos, um de exercícios convencionais e outro de exercícios por RV. Concluíram que 
a RV pode proporcionar melhores resultados no controle postural e no equilíbrio. A 
revisão sistemática realizada por MASSETTI et al. (2018) analisou 37 artigos sobre 
aplicação da RV e concluíram que o recurso pode maximizar a recuperação na neuro 
reabilitação, fato relevante para a população oncológica pediátrica, pois diversos 
tumores podem acometer o sistema nervoso. 

É fato que a maioria dos estudos publicados sobre uso da RV na reabilitação 
motora incluem, de forma predominante, outras condições de saúde, como pacientes 
com queimaduras, paralisia cerebral e Parkinson. MORRIS; LOUW; GRIMMER-
SOMERS (2009), em sua revisão sistemática, avaliaram 9 estudos de aplicação da 
RV durante procedimentos dolorosos realizados em pacientes queimados (como troca 
de curativos e fisioterapia), associada com a analgesia farmacológica, e concluíram 
que a RV pode melhorar o processo de reabilitação desses pacientes, reduzindo a dor 
e a ansiedade. RAVI; KUMAR; SINGHI (2017) avaliaram, em uma revisão sistemática 
com 31 estudos, o uso da RV na reabilitação motora sensorial e funcional de crianças 
e adolescentes com PC e encontraram evidências moderadas de melhora das 
habilidades motoras e do equilíbrio nesses indivíduos. FENG et al. (2019), em um 
ensaio clínico randomizado, compararam os efeitos da reabilitação convencional e da 
reabilitação de RV em 28 pacientes com Parkinson e encontraram uma melhora 
significativa do equilíbrio e da marcha nos indivíduos alocados ao grupo de RV. Dessa 
forma, mediante todos os exemplos citados, os achados nos permitem inferir que os 
benefícios da terapia de RV nessas populações podem ser semelhantes quando 
aplicados para a população oncológica pediátrica na reabilitação, mas é preciso que 
novos estudos sejam realizados nessa condição de saúde. 
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Adentrando de forma mais específica na estimulação proporcionada pelo uso 
RV da reabilitação, segundo FERREIRA DOS SANTOS et al. (2016), a RV na 
reabilitação “fornece três tipos diferentes de informações ao paciente: visualização do 
movimento, feedback de desempenho e informações de contexto”. Assim, a 
visualização do movimento abrange a movimentação corporal inicial do paciente que 
é captada e representada virtualmente, proporcionando certa estimulação sensorial. 
O feedback de desempenho abrange o reconhecimento do sucesso ou insucesso da 
tentativa, pelo equipamento, de acordo com a resposta esperada, proporcionando ao 
paciente senso de ajustes do movimento corporal, o que depende da capacidade de 
aprendizagem motora, em um ciclo de “percepção-ação”, como descrito pelos autores. 
Por fim, as informações de contexto abrangem o processamento de todas as 
informações e a adição ao cenário virtual. 

Porém, não obstante, ao utilizarmos a RV como recurso terapêutico, seja para 
analgesia, distração ou reabilitação motora, um fator importante que precisa ser 
considerado é a modulação e a personalização das configurações dos equipamentos. 
Variáveis como o número de repetições, tentativas, duração da tentativa, movimentos 
reconhecidos ou necessários, posição corporal (em pé, sentado ou deitado), 
velocidade e complexidade devem ser alinhadas de acordo com a faixa etária, o 
condicionamento físico e a capacidade cognitiva da criança nos equipamentos 
permitem tais configurações (GALVIN; LEVAC, 2011). No caso da população 
pediátrica, a terapia por RV e a Gameterapia, nessa faixa etária, devem abranger uma 
combinação de vastos elementos visuais e musicais para atrair e manter a atenção 
da criança no cenário virtual, considerando suas preferências pessoais (ZHANG; HO; 
NG, 2017). A capacidade de personalização e adaptação da terapia torna o 
equipamento útil para uma maior gama de pacientes e amplia a variedade de objetivos 
terapêuticos alcançados, assim como seu direcionamento com a terapia por RV 
(GALVIN; LEVAC, 2011). 

Assim, a RV possui uma ampla gama de aplicações e inúmeros benefícios, 
como distração, consequente redução da dor, possível reorganização do mapa 
cortical, estimulação cognitiva, estímulo da movimentação ativa do paciente e 
ludicidade na terapia, promovendo maior interatividade e incentivando a participação 
do paciente nos exercícios propostos e a adesão à terapia de reabilitação. Entretanto, 
a RV pode ter alguns efeitos colaterais como náuseas, dor de cabeça, fadiga ocular, 
dor muscular transitória e colisão com móveis e objetos próximos, além da 
possibilidade de criação de memórias fictícias (dependendo da criança). Igualmente, 
é preciso observar a idade da criança, pois é um fator que pode interferir na 
intensidade da imersão provocada pela RV, visto que crianças na primeira infância 
(entre 3 e 5 anos), podem experimentar intensa imersão e maior presença no 
ambiente virtual, justamente por estarem em fase de grande fantasia e imaginação, 
pois são mais vulneráveis a acreditar nas experiências vividas durante a RV 
(WITTKOPF et al., 2020; WON et al., 2017). 

Apesar de ser um recurso terapêutico promissor na reabilitação, equipamentos 
tecnológicos como a RV ou RA podem demandar um alto custo financeiro 
dependendo do tipo. Principalmente os para a distração da dor, apesar de 
considerados mais eficazes que os métodos tradicionais de distração em decorrência 
de sua propriedade imersiva que abrange todos os sistemas do corpo, a RV muitas 
vezes perdeu espaço para técnicas mais simples e de baixo custo, como brinquedos 
convencionais, bolhas de sabão, recursos improvisados e desenhos de TV 
(FERREIRA et al., 2015; GUPTA; SCOTT; DUKEWICH, 2018; MAGAGNATTO; 
PIMENTEL, 2017). Felizmente, devido aos avanços da tecnologia, os equipamentos 
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estão mais práticos e de menor custo, com funcionalidade direta e simplificada, e 
alguns já funcionam apenas com a conexão de óculos e um smartphone (WALTHER-
LARSEN et al., 2019). Vale ressaltar que diversos estudos demonstram, em vários 
perfis de pacientes, as vantagens proporcionadas pela RV como a possibilidade de 
um cenário tridimensional, maior estimulação sensorial, maior motivação nos 
pacientes pediátricos, possibilidade de personalização de necessidades, 
particularidades de cada paciente e aceleração do processo de recuperação funcional 
ao invés da reabilitação convencional isolada (MASSETTI et al., 2018). 
 
Considerações Finais 

Mediante a proporção de crianças portadoras de câncer no mundo e o impacto 
negativo da dor e da debilidade motora em suas vidas, o objetivo deste capítulo foi 
reunir dados que relacionassem a aplicação da terapia por RV com a diminuição dos 
sintomas proporcionados por tal condição. Assim, ao fim do capítulo retomamos os 
benefícios da RV nessa população, que incluem diminuição da dor e fadiga, 
reorganização do mapa cortical, estimulação cognitiva, estimulação da movimentação 
ativa do paciente e maior adesão do paciente aos exercícios propostos. Concluímos 
que o recurso em questão possui boa eficácia quando aplicado, impactando 
positivamente na qualidade de vida dos pacientes. 

Porém, visto que o uso da tecnologia de RV ainda não é difundido em larga 
escala, ressaltamos a necessidade de novos estudos sobre a aplicação do método 
como recurso terapêutico e de seu custo-benefício, evidenciando as implicações de 
seus benefícios na prática clínica e na melhora da qualidade de vida dos pacientes 
com condições diversas de saúde, mas principalmente nos pacientes oncológicos 
pediátricos. Destacamos que a carência de estudos com maior qualidade 
metodológica, randomização da amostra e cegamento dos avaliadores impede a 
evolução, o crescimento e a difusão da RV no meio científico como uma terapia eficaz, 
lúdica e mais próxima da realidade da população oncológica pediátrica, obliterando 
seu grandioso potencial. 
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Resumo 
O paciente com Síndrome de Down apresenta disfunções neuropsicomotoras 
causadas por alterações no funcionamento do sistema nervoso, como a frouxidão 
ligamentar, a hipotonia e outras características. Nesse sentido, como a Gameterapia 
é capaz de proporcionar a reabilitação neuropsicomotora efetiva aos pacientes com 
Síndrome de Down? Este estudo objetiva buscar evidências científicas que 
comprovem a eficácia da terapia virtual no desenvolvimento neuropsicomotor de 
crianças com Síndrome de Down. Os objetivos específicos são: identificar na literatura 
científica estudos relevantes sobre a Gameterapia, sua influência no desenvolvimento 
infantil e em crianças com Síndrome de Down; analisar os benefícios da Gameterapia 
em crianças com Síndrome de Down; e destacar os consoles e jogos mais utilizados 
para esse público. Trata-se de uma pesquisa teórica baseada em um estudo de 
revisão de literatura com abordagem qualitativa. O presente estudo concluiu que a 
Gameterapia pode ser utilizada como terapia complementar para o tratamento de 
crianças com Síndrome de Down, mas as pesquisas ainda são insuficientes para 
comprovar sua eficácia. 

 
12Este capítulo contou com a revisão linguística de Roberta dos Anjos Matos Resende e com a 
diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
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Palavras-chave: Síndrome de Down. Fisioterapia. Realidade virtual. 
 
Abstract 
The Down Syndrome patient has neuropsychomotor disorders caused by changes in 
the functioning of the nervous system, ligament laxity and hypotonia, among other 
characteristics. In this sense, how is Gametherapy able to provide effective 
neuropsychomotor rehabilitation to patients with Down Syndrome? This study aims to 
seek scientific evidence to prove the effectiveness of virtual therapy in the 
neuropsychomotor development of children with Down syndrome. The specific 
objectives are: to identify relevant studies on Gameterapy in the scientific literature, its 
influence on child development and on children with Down syndrome; to analyze the 
benefits of Gametherapy in children with Down Syndrome; highlight the most used 
consoles and games for this specific audience. It is, therefore, a theoretical research, 
based on a study of literature review with a qualitative approach. The present study 
concluded that Gametherapy can be used as a complementary therapy for the 
treatment of children with Down syndrome, but research is still insufficient to prove its 
effectiveness. 
 
Keywords: Down Syndrome. Physiotherapy. Virtual reality. 
 
Resumen 
El paciente con Síndrome de Down presenta trastornos neuropsicomotores 
provocados por cambios en el funcionamiento del sistema nervioso, laxitud de los 
ligamentos e hipotonía, entre otras características. En este sentido, ¿cómo puede la 
Gameterapia proporcionar una rehabilitación neuropsicomotora eficaz a los pacientes 
con Síndrome de Down? Este estudio tiene como objetivo buscar evidencia científica 
que demuestre la efectividad de la terapia virtual en el desarrollo neuropsicomotor de 
niños con Síndrome de Down. Los objetivos específicos son: identificar estudios 
relevantes sobre Gameterapia en la literatura científica, su influencia en el desarrollo 
infantil y en niños con Síndrome de Down; analizar los beneficios de la Gameterapia 
en niños con Síndrome de Down; destacar las consolas y juegos más utilizados para 
este público específico. Se trata, por tanto, de una investigación teórica, basada en un 
estudio de revisión de la literatura con un enfoque cualitativo. El presente estudio 
concluyó que la Gameterapia se puede utilizar como terapia complementaria para el 
tratamiento de niños con Síndrome de Down, pero la investigación aún es insuficiente 
para demostrar su efectividad. 
 
Palabras clave: Sindrome de Down. Fisioterapia. Realidad virtual. 
 
Introdução 

A tecnologia é inserida atualmente para facilitar a vida das pessoas e na área 
da saúde não poderia ser diferente. Além de facilitar, as ferramentas tecnológicas 
servem para manter o paciente atento e motivado ao longo do processo interventivo. 
A Gameterapia é um grande exemplo disso, pois é utilizada positivamente e 
produtivamente como um recurso fisioterapêutico para a reabilitação de pacientes por 
meio de jogos em realidade virtual. Dentre os aparelhos mais utilizados para a 
reprodução desses jogos destacam-se o Nintendo Wii e Xbox 360 (SERRA et al., 
2017). 
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Esse novo tipo de reabilitação demonstra resultados positivos no tratamento de 
variadas patologias, principalmente nas que acometem o sistema nervoso com a 
integração de vários sistemas do organismo, como é o caso da Síndrome de Down e 
de outras síndromes genéticas. 

Os videogames atuais apresentam tecnologia no formato 3D e sua exploração 
ocorre mais efetivamente com o uso de óculos que reproduzem e simulam situações 
fantásticas ou reais que podem ser escolhidas pelo usuário. 

O tratamento fisioterápico para as crianças no ambiente hospitalar, ambulatorial 
ou domiciliar provoca alterações físicas, emocionais e comportamentais que podem 
ser esperadas ou não. Em muitos casos, as crianças passam horas em lugares 
estranhos com pessoas desconhecidas, realizando avaliações, exames e 
intervenções que causam sofrimento para elas e suas famílias (CARICCHIO, 2017). 

A fisioterapia, como componente de uma equipe multiprofissional, faz parte 
dessa realidade e é reconhecida, em alguns casos, por oferecer um manuseio invasivo 
e desagradável (CARICCHIO, 2017). 

O paciente com Síndrome de Down (SD) apresenta disfunções 
neuropsicomotoras causadas por alterações no funcionamento do sistema nervoso, 
como a frouxidão ligamentar, a hipotonia e outras características. A Gameterapia pode 
promover a integração visomotora e minimizar atrasos neuropsicomotores. Nesse 
sentido, como a Gameterapia é capaz de proporcionar a reabilitação 
neuropsicomotora efetiva aos pacientes com Síndrome de Down? 

A hipótese para responder esse problema é: considerando que a Gameterapia 
exerce influência no desenvolvimento da neuroplasticidade e no desenvolvimento 
motor, o uso dessa tecnologia pode ser inserido de forma lúdica nas intervenções de 
pacientes com Síndrome de Down, promovendo mais interação com o tratamento, 
repercutindo no desenvolvimento neuropsicomotor, na diminuição da frouxidão 
ligamentar, no aumento da capacidade cardiorrespiratória e no desenvolvimento dos 
aspectos cognitivo e motor. 

Este estudo objetiva buscar evidências científicas que comprovem a eficácia 
da terapia virtual no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com Síndrome de 
Down. 

Os objetivos específicos são: identificar na literatura científica estudos 
relevantes sobre a Gameterapia, sua influência no desenvolvimento infantil e nas 
crianças com Síndrome de Down; analisar os benefícios da Gameterapia em crianças 
com Síndrome de Down; e destacar os consoles e jogos mais utilizados para esse 
público. 

Assim, utilizando os jogos virtuais os profissionais da saúde podem 
potencializar o interesse e a atenção de pacientes enquanto trabalham os objetivos 
específicos da reabilitação. 

Esses jogos podem privilegiar os aspectos psicomotores, influenciando a 
neuroplasticidade, a coordenação motora, o fortalecimento musculoesquelético e a 
integração sensório-motora. A Gameterapia proporciona a liberação de 
neurotransmissores excitatórios, proporcionando grande satisfação. O paciente que 
apresenta a síndrome precisa desenvolver a parte neuropsicomotora e o novo método 
oferece muitas vantagens. 

Trata-se de uma pesquisa teórica, baseada em um estudo de revisão de 
literatura com abordagem qualitativa. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e junho de 2021. 
Para o levantamento dos artigos científicos, a busca foi realizada nas seguintes 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), MEDLINE e Pubmed. 
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Os critérios de inclusão adotados foram artigos escritos em português e inglês, 
publicados entre 2013 e 2021, com disponibilidade gratuita de texto completo em 
formato PDF em suporte eletrônico, artigos publicados com foco em fisioterapia 
pediátrica, psicomotricidade, Síndrome de Down e Gameterapia. 

Os critérios de exclusão foram: livros, capítulos de livro e sites de meio não 
científico, bem como artigos publicados antes de 2013. 

A busca também ocorreu por meio dos descritores contidos no DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde): “Síndrome de Down”; “Fisioterapia” e “Realidade 
virtual”, que foram associados por meio do operador booleano AND. 

Os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
foram criteriosamente obedecidos. 
 
A influência da Gameterapia no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
com Síndrome de Down 

A Síndrome de Down foi descrita pela primeira vez há mais de 150 anos pelo 
médico pediatra John Langdon Down, foi definida clinicamente como de origem 
cromossômica e constitui uma das causas mais frequentes de deficiência mental 
(BURNS et al., 2013; DONÁ et al., 2015). A Síndrome de Down é a mais comum dentre 
todas as síndromes que provocam desordem genética em seres humanos, resultando 
em alterações físicas e mentais que podem tornar os indivíduos mais vulneráveis em 
alguns aspectos de seu desenvolvimento. 

A Síndrome de Down pode se manifestar de três maneiras distintas: Trissomia 
21 simples, Trissomia por translocação cromossômica e Mosaicismo. Na trissomia 21 
simples há a presença de um cromossomo 21 excedente, decorrente da não disjunção 
durante a meiose, restando uma tricópia deste, ela é caracterizada como a mais 
recorrente. No caso da Trissomia por translocação cromossômica, há uma 
translocação de parte de outro cromossomo, geralmente o cromossomo14, ou mais 
raramente do cromossomo 18 para o cromossomo 21 gerando um ganho de material 
genético, mas também é possível herdar de um dos pais. O Mosaicismo é a causa 
mais rara dessa alteração genética. Sua ocorrência é casual e o zigoto começa a se 
dividir normalmente produzindo erro de divisão de cromossomo na segunda ou na 
terceira divisão celular, caracteriza-se pela presença de duas linhagens celulares, 
uma com 46 cromossomos e outra trissômica, o cromossomo 21 é extra livre, 
totalizando 47 cromossomos (COELHO, 2016; ROCCO et al., 2020). 

O diagnóstico clínico é baseado no fenótipo e reconhece as caraterísticas 
físicas específicas na criança, descritas como sinais cardinais de Hall. Dentre algumas 
características observáveis podemos destacar: pregas palpebrais oblíquas para cima, 
epicanto, base nasal plana, face aplanada, protusão lingual, pavilhão auricular 
pequeno, orelhas de implantação baixa, cabelo fino, clinodactilia do 5º dedo da mão 
(5º dedo curvo), braquidactilia (dedos curtos), pé plano, prega simiesca, hipotonia, 
frouxidão ligamentar, retrognatia, diástase dos músculos dos retos abdominais e 
hérnia umbilical. Nem todas as características precisam estar presentes para efetuar 
o diagnóstico clínico de SD (DONÁ et al., 2015; MODESTO; GREGUOL, 2019; 
BURNS et al., 2013; COELHO, 2016; ROCCO et al., 2020).  

Por ser uma síndrome que apresenta várias disfunções neuropsicomotoras, o 
desenvolvimento da neuroplasticidade da criança é um processo dinâmico e complexo 
que exige um olhar multidimensional dos profissionais e da família, tanto no sentido 
interventivo como no preventivo. O portador pode ser estimulado desde os primeiros 
meses de vida, pois isso é extremamente importante para seu desenvolvimento 
(COELHO, 2016; ROCCO et al., 2020). 
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A literatura aponta que o brincar contribui no desenvolvimento da 
neuroplasticidade infantil e o avanço da tecnologia auxilia esse processo, pois além 
de brinquedos convencionais, a inclusão de jogos educativos e interativos estimula o 
interesse e a atenção das crianças. Para esse contexto são desenvolvidos 
plataformas e jogos virtuais que estimulam a participação ativa da criança, mesmo 
que ela tenha incapacidade física e/ou cognitiva, propiciando um ambiente motivador 
para a aprendizagem e a realização de atividades de reabilitação por meio de jogos 
virtuais (PELOSI et al., 2019). 

A realidade virtual influencia no processo educacional, integrando ambientes 
físicos e experiências virtuais com o uso da internet por meio de experiências que 
podem ser compartilhadas sem a necessidade de um ambiente físico (RODRIGUES; 
BUSARELLO, 2016). A Gameterapia está presente no cuidar em saúde, pois é 
importante conhecer e vivenciar ações humanizadas, promovendo o acolhimento e a 
utilização de instrumentos e ambientes confortáveis. Quando é aplicada aos 
processos de aprendizagem desperta emoções positivas e explora aptidões, retendo 
a atenção do indivíduo (CAIANA et al.,2016). Estudos mostram que a interação do 
sujeito com esse recurso permite a execução de movimentos utilizados no 
desempenho de atividades cotidianas, estimulando a funcionalidade (DIAS et al., 
2019). 

O tratamento com a Gameterapia é realizado por meio de jogos eletrônicos 
desenvolvidos, principalmente, com sensores de movimento que podem ser utilizados 
para reabilitar incapacidades cognitivas e físicas, viabilizando um ambiente motivador 
para a recuperação ou o desenvolvimento de habilidades e capacidades 
neuropsicomotoras. Dentre os videogames mais usados há destaque para o Xbox 360 
e o Nintendo Wii (SERRA et al., 2017). 

Segundo Caiana et al. (2016), a realidade virtual aborda uma interface entre o 
usuário e a simulação computadorizada em tempo real de um determinado ambiente, 
cenário ou atividade, oferecendo interação por meio de múltiplos canais sensoriais: 
visuais, auditivos, labirínticos, proprioceptivos e táteis, a partir do uso de videogames 
ou computadores. O caráter lúdico dos jogos estimula a atividade cerebral do paciente 
e aumenta suas capacidades. Além de favorecer a melhora no desempenho físico, os 
jogos também apresentam o desenvolvimento das funções cognitivas básicas como: 
atenção, concentração, memória, planejamento e resolução de problemas, e pode 
influenciar na forma como desempenhamos as atividades no dia a dia (DIAS, et al., 
2019). 

As plataformas podem apresentar diversas formas de jogos, porém o desafio 
de uma atividade deve estar relacionado ao nível de habilidade do usuário, pois um 
programa de exercícios difíceis pode frustrar a criança e desmotivar o progresso do 
tratamento (RODRIGUES; BUSARELLO, 2016). 

Os consoles mais utilizados são os que apresentam projeção e sensores de 
movimento como o Nintendo Wii, que é considerado mais acessível e mais usado. Ele 
capta movimentos pelos sensores infravermelhos e acelerômetros internos acoplados 
ao controle e os reflete na televisão imediatamente. O sistema possui pontuações e 
uma interface intuitiva que motiva o usuário proporcionando uma prática eficaz e 
divertida. O Playstation apresenta precisão e noção do posicionamento do usuário 
dentro de um espaço 3D e rastreia os movimentos da cabeça. O Xbox possui um 
sensor que viabiliza a imagem corporal, sistemas que captam a voz, o movimento e 
os pontos articulares de um ou mais jogadores. Esse softwares são programas de 
jogos de computador utilizados para pessoas com algum tipo de dificuldade (CRUZ et 
al., 2015; CAIANA et al.,2016; PELOSI et al., 2019). 
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Em seu estudo, Cruz et al. (2015) citam que para a elaboração de um plano 
terapêutico motivador, com caráter desafiador para alcançar os efeitos almejados na 
reabilitação são necessários três aspectos: imersão, interação e desenvolvimento, 
pois sem esse engajamento os objetivos desaparecem. Além disso, é possível 
graduar a intensidade da atividade entre leve, moderada e intensa. 

O estudo feito por Pelosi et al. (2019), utilizando o jogo Falling fruits, 
demonstrou que a escolha do jogo apresentou um viés divertido e fácil para os 
participantes com Síndrome de Down. O jogo exigia condutas cognitivas sensório-
motoras, intuitivas, relações espaciais de coordenação simples e de raciocínio 
concreto. As habilidades envolviam percepção visual, auditiva, tátil, preensão e 
movimento dinâmico no espaço, reprodução de ações, de regras, memória visual, 
agilidade, destreza, concentração e coordenação viso-motora, além de ser uma 
atividade individual. 

O tratamento com o uso de games demonstra ser tão eficaz quanto o 
tratamento fisioterápico tradicional, pois usa exercícios de alongamento, 
fortalecimento, equilíbrio e coordenação. O cérebro e o cerebelo são estimulados a 
corrigir os erros durante as repetições das tarefas propostas, aprimorando o processo 
de aprendizagem cognitiva. Entretanto, é importante ressaltar que uma terapia não 
substitui a outra (DIAS et al., 2019). 

Santos et al. (2020) mostraram em sua pesquisa estudos que comprovam a 
importância da fisioterapia no desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down e 
cardiopatias associadas. No estudo, os autores reforçaram que é necessário suporte 
aos pais e responsáveis durante as intervenções por meio de orientação, explicação 
dos objetivos das atividades propostas e a fundamentação teórica para que a parceria 
entre o profissional e a família do paciente seja estabelecida, o trabalho seja 
viabilizado e os avanços sejam significativos. 

Caricchio (2017) concluiu em sua revisão de literatura que a Fisioterapia 
Pediátrica no Brasil considera a importância do lúdico nas intervenções, mas os 
estudos acerca da fundamentação teórica e prática são insuficientes para comprovar 
a eficiência do uso da ludicidade. Bem como a inclusão do tema na formação do 
fisioterapeuta ao longo da graduação para que utilize as atividades lúdicas nos 
atendimentos de desenvolvimento da funcionalidade. 

Desde 2010, algumas iniciativas brasileiras podem ser destacadas para 
desenvolver aplicações que auxiliem pessoas com necessidades especiais, 
especificamente pessoas com Síndrome de Down (BRANDÃO; JOSELLI, 2015). 
Essas iniciativas mostram que as pessoas que têm a síndrome apresentam um atraso 
em seu intelecto, e a Gameterapia traz uma nova forma de reabilitar, pois a forma 
lúdica é de extrema importância e relevância. Aumenta muito o interesse do portador 
da síndrome, pois transforma sessões monótonas em engajadas e divertidas (DIAS et 
al., 2019).  

A articulação e a complementariedade das ações entre a educação e a saúde 
são fundamentais para o desenvolvimento global e a qualidade de vida das pessoas 
com necessidades educacionais especiais, principalmente perante quadros de 
deficiência e outras condições orgânicas que interferem na aprendizagem e no 
desenvolvimento (Realidade Virtual como Intervenção na Síndrome de Down: uma 
Perspectiva de Ação na Interface Saúde e Educação). 

A revisão bibliográfica publicada por Silva et al. (2017) cita que a terapia de 
realidade virtual contribuiu para melhorar a função de assoalho pélvico, melhora no 
desempenho físico, o equilíbrio, a destreza, a força de preensão, a movimentação dos 
membros superiores e a satisfação com a terapia. O estudo enfatizou a praticidade da 
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utilização desse recurso, pois o console pode ser levado para vários lugares, como 
hospitais, ambulatórios, escolas e até para a casa do paciente. Além disso, destaca 
que é de suma importância que os programas monitorados incluam os membros da 
família e os colegas para compartilhar as experiências positivas. 

A pesquisa de Lorenzo et al. (2015) avaliou o uso da realidade virtual nas 
necessidades psicomotoras de uma criança com Síndrome de Down (SD). Para isso, 
realizou a avaliação do desenvolvimento motor pré e pós-intervenção e utilizou como 
recurso o console Xbox 360 com o sensor kinect. Os resultados encontrados após 
vinte sessões revelaram melhora no equilíbrio, na coordenação motora ampla, na 
noção corporal e na organização espacial. Contudo, a motricidade fina, a linguagem 
e a organização temporal não apresentaram nenhuma alteração significativa. O 
estudo concluiu que as intervenções que utilizam a Gameterapia como recurso 
terapêutico contribuem para o desenvolvimento psicomotor de pessoas com Síndrome 
de Down, refletindo inclusive em benefícios para o desempenho escolar, sobretudo 
nas atividades de leitura e escrita. 

A Gameterapia encoraja os participantes a aprender e executar os exercícios 
enquanto se divertem, promovendo ganhos para a cada condição do paciente e em 
seu aspecto emocional.   

Os jogos devem ser utilizados com muita cautela, pois alguns exigem a 
realização de muitos movimentos de rápida execução, necessitando de supervisão e 
muitas vezes de condução para evitar lesões (DIAS et al., 2019). 

Para desenvolver um plano terapêutico usando ou não a realidade virtual, é 
imprescindível efetuar uma avaliação enfatizando as principais características de cada 
paciente. Assim, será possível traçar condutas específicas e eficientes para o 
tratamento. 
 
Considerações Finais 

O termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas, e Down designa 
o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos 
sinais característicos da pessoa com essa anomalia genética (BURNS et al., 2013). 
Segundo Down, essa síndrome reduz o nível de funcionamento intelectual e afeta, de 
diferentes formas, o desempenho de habilidades motoras (MODESTO; GREGUOL, 
2019). 

Também conhecida como a Trissomia do cromossomo 21, é caracterizada pela 
presença de alterações no cromossomo 21, erro que ocorre durante a divisão celular 
do embrião. O diagnóstico pode ocorrer por meio da análise laboratorial do cariótipo 
e pode ser apresentado de três formas: Trissomia 21 simples, Trissomia por 
translocação cromossômica e Mosaicismo (COELHO, 2016; ROCCO et al., 2020). 

As pessoas que apresentam essa síndrome têm características similares como: 
o déficit de equilíbrio, a hipotonia muscular, a frouxidão ligamentar e as alterações na 
postura.  É de extrema importância que o tratamento seja iniciado o quanto antes, 
aproveitando as janelas de oportunidades do sistema nervoso para a obtenção de 
resultados efetivos.  

A Gameterapia é uma grande aliada nesse processo, pois os jogos, além de 
trabalharem os aspectos biomecânicos, contribuem para o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos e emocionais. O paciente embarca em um universo lúdico e 
desafiador. Os recursos tecnológicos mais utilizados para a sua aplicação são o 
Nintendo Wii e o Xbox 360, que captam os movimentos por meio de sensores. Os 
jogos mais utilizados são os que apresentam características como dança, corridas e 
esportes.  
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O presente estudo concluiu que a Gameterapia pode ser utilizada como terapia 
complementar para o tratamento de crianças com Síndrome de Down, mas as 
pesquisas ainda são insuficientes para comprovar sua eficácia. Portanto, é necessário 
mais investimento em programas específicos para analisar e quantificar os resultados 
da aplicação da técnica, e estabelecer protocolos que norteiem de forma mais 
fidedigna a prática profissional. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é “A Gameterapia na Mielomeningocele, aplicada para o público 
infantojuvenil.” Investigou-se a seguinte problemática: “Quais podem ser os 
comprometimentos da criança com Mielomeningocele e como a Gameterapia pode 
ser utilizada como recurso terapêutico em tal condição de saúde?” Cogitou-se a 
seguinte hipótese: “considerando que a criança com Mielomeningocele pode 
apresentar incapacidades crônicas graves como paralisia dos membros inferiores, 
hidrocefalia, deformidades dos membros e da coluna vertebral, dificuldade de 
aprendizagem e risco de desajuste psicossocial, assim, o objetivo deste capítulo é 
discutir sobre a Gameterapia como uma alternativa que visa facilitar e aperfeiçoar a 
realização de diversas habilidades essenciais e o desenvolvimento adequado durante 
a reabilitação”. Este trabalho é importante para o profissional da saúde, pois abrange 
maior conhecimento sobre a utilização da Gameterapia e Realidade Virtual, trazendo 
informações acerca do que está sendo estudado na área profissional e de pesquisa 
para a ciência. 
 
Palavras-chave: Mielomeningocele; Fisioterapia Pediátrica; Gameterapia; Realidade 
Virtual e Desenvolvimento Neuropsicomotor. 
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Abstract 
The theme of this chapter is Gametherapy in Myelomeningocele, applied to children 
and adolescents. The following issue was investigated: “What can be the impairments 
of children with Myelomeningocele? and how Game Therapy can be used as a 
therapeutic resource in such a health condition” The following hypothesis was 
considered: “considering that the child with Myelomeningocele may have severe 
chronic disabilities, such as paralysis of the lower limbs, hydrocephalus, limb and spine 
deformities vertebral, learning difficulties and risk of psychosocial maladjustment, thus, 
the objective of this chapter is to discuss about Gametherapy as an alternative that 
aims to facilitate and improve the realization of several essential skills and the 
adequate development during rehabilitation”. This work is important for the health 
professional as it encompasses greater knowledge about the use of Gametherapy and 
Virtual Reality, bringing information about what is being studied in the professional and 
research area for science. 
 
Keywords: Myelomeningocele; Pediatric Physiotherapy; Game therapy; Virtual 
Reality and Neuropsychomotor Development. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo es la Gameterapia en mielomeningocele, aplicada a niños y 
adolescentes. Se investigó el siguiente tema: “¿Cuáles pueden ser las deficiencias de 
los niños con mielomeningocele? y cómo la Game Therapia puede utilizarse como 
recurso terapéutico en tal condición de salud ”Se consideró la siguiente hipótesis:“ 
considerando que el niño con Mielomeningocele puede tener discapacidades crónicas 
severas, como parálisis de miembros inferiores, hidrocefalia, deformidades de 
miembros y columna vertebrales, dificultades de aprendizaje y riesgo de desajuste 
psicosocial, por lo que el objetivo de este capítulo es discutir sobre la Gameterapia 
como una alternativa que tiene como objetivo facilitar y mejorar la realización de varias 
habilidades esenciales y el adecuado desarrollo durante la rehabilitación ”. Este 
trabajo es importante para el profesional de la salud ya que engloba un mayor 
conocimiento sobre el uso de la Gameterapia y la Realidad Virtual, aportando 
información sobre lo que se está estudiando en el ámbito profesional y de 
investigación para la ciencia. 
 
Palabras clave: Mielomeningocele; Fisioterapia pediátrica; Terapia de juegos; 
Realidad virtual y desarrollo neuropsicomotor. 
 
Introdução 

A espinha bífida é um "defeito de fechamento do tubo neural que ocorre durante 
o desenvolvimento fetal inicial (antes de 28 dias de gestação)". Tal defeito produz uma 
alteração no processo de geração dos arcos posteriores da coluna vertebral, podendo 
estar relacionada a alterações da medula espinhal e raízes nervosas. (ARCAS et al., 
2006). 

As causas específicas que desencadeiam a espinha bífida não são conhecidas, 
no entanto, fatores como: produtos químicos, alterações ambientais (radiação, 
temperatura), fatores genéticos, drogas, desnutrição ou falta de ácido fólico (vitamina 
B9), zinco no primeiro mês do período de gestação, diabetes da mãe (dependente de 
insulina), podem estar relacionados à má formação congênita. 

Existem dois tipos de espinha bífida, o tipo oculta e o tipo cística ou aberta. A 
espinha bífida oculta é uma malformação caracterizada pelo fechamento incompleto 
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da coluna vertebral, em que os arcos vertebrais não se formaram corretamente. 
Alterações dérmicas podem ser observadas na área da lesão, porém não há 
envolvimento da medula espinhal, meninges ou raízes nervosas. 

Por outro lado, a espinha bífida cística ou aberta são os casos mais graves, 
devido a uma protuberância na região dorsal e exposição do sistema nervoso central 
(SNC) recoberto por uma fina camada de tecido epitelial. (ARCAS et al., 2006) 

São exemplos desse tipo de espinha bífida a Meningocele, 
Lipomielomeningocele e Mielomeningocele. A mielomeningocele é caracterizada por 
protrusão cística, que contém a medula espinhal e meninges. Ela ocorre, 
aproximadamente, em 1 a cada 1000 nascidos vivos e é considerada como a segunda 
causa de deficiência motora infantil. (DIAS BRANDÃO et al., 2009) 

Essa malformação afeta os sistemas nervoso, músculo-esquelético e genito-
urinário. A gravidade e o grau de inabilidade dependem do local em que ocorreu a 
lesão medular, bem como de outros fatores neurológicos. A mielomeningocele pode 
ocorrer em qualquer região da medula, mas 75% são de localização lombo-sacra. 
(LITTLEWOOD et al., 2003) 

 
Fonte: https://fmfla.med.br/procedimentos-invasivos/cirurgia-espinha-bifida/ 

 

● Área sacral: Sem comprometimento motor, e sim incontinência retal e urinária. 
 

● Região lombar: Não apresenta reflexos tendinosos profundos ou sensibilidade 
dolorosa e tátil, paralisia flácida de membros inferiores. Além disso, as pernas adotam 
posições que podem causar luxação de quadril e pés em equinovaro com rotação. O 
gotejamento contínuo de urina e um esfíncter anal relaxado podem ser vistos.  

As deformidades na Mielomeningocele variam conforme o segmento 
neurológico afetado: crianças com lesão torácica são, particularmente, propensas às 
escolioses e às cifoses; as contraturas no quadril e joelho e as deformidades nos pés 
ocorrem universalmente; a luxação de quadril na lesão lombar alta; e nas crianças 
com lesão sacral e lombar baixa predominam as deformidades nos pés e as úlceras 
de pressão. (CARVAJAL; MILENA, 2015) (DIAS BRANDÃO et al., 2009) 

 
Revisão Anatômica 
 Os arcos vertebrais são estruturas que se localizam posteriormente ao corpo e 
possuem duas principais estruturas, os pedículos (formam o forame intervertebral, 

https://fmfla.med.br/procedimentos-invasivos/cirurgia-espinha-bifida/
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permitindo assim a passagem dos nervos espinhais que saem da medula espinhal) e 
as lâminas (que formam o forame vertebral). 

A medula espinal ou medula espinhal é uma continuação caudal do encéfalo, 
na porção inferior ao bulbo. É uma estrutura cilíndrica, alongada, que se inicia na altura 
do forame magno do osso occipital e se estende no interior do canal vertebral, e possui 
como principal função conduzir as informações do encéfalo para os diversos sistemas 
do corpo e também na direção contrária, isto é, do corpo em direção ao encéfalo. 

As raízes nervosas são as ramificações curtas de um nervo espinhal. Os nervos 
espinhais saem da medula espinhal ao longo da extensão da medula, sendo que cada 
nervo espinhal contém duas raízes nervosas: uma motora e outra sensorial. 
(MEDULA, ANATOMIA MACROSCÓPICA, 2015) 
 
 
 
 
 
 

                                              .                          
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: 
http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/tag/coluna-vertebral  

 
Implicações 

A criança com Mielomeningocele pode apresentar incapacidades crônicas 
graves, como paralisia dos membros inferiores, hidrocefalia, deformidades dos 
membros e da coluna vertebral, disfunção vesical, intestinal e sexual, dificuldade de 
aprendizagem e risco de desajuste psicossocial. (AGUIAR et al., 2003) 

O tratamento de crianças com mielomeningocele requer intervenção clínica e 
cirúrgica precoce. A cirurgia de correção da mielomeningocele tem como finalidade 
diminuir a exposição da medula espinhal e raízes ao meio ambiente e a perda 
liquórica, o que possibilita a reparação nervosa e melhora funcional. (PADUA et al., 
2002) 

Os maiores problemas estão relacionados com a possibilidade de levantar, 
deambular e controlar voluntariamente os sistemas vesical e intestinal. O enfoque 
terapêutico visa a independência funcional da criança, principalmente, no que se 
refere à deambulação.  

A complexidade e a diversidade do quadro clínico apresentado pelas crianças 
com Mielomeningocele demandam uma importante avaliação fisioterapêutica, visto 
que é necessário estabelecer um programa terapêutico adequado para desenvolver 
o máximo de funcionalidade e independência. (DIAS BRANDÃO et al., 2009). 
 

http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/tag/coluna-vertebral
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O uso da Gameterapia como recurso na Mielomeningocele 
A Gameterapia é um tipo de recurso terapêutico que utiliza jogos para promover 

a interação do paciente com o ambiente virtual, por meio da tecnologia tridimensional 
ou realidade virtual (RV). A sua utilização possibilita representar e proporcionar o 
aprendizado de diversas tarefas e habilidades que estão incluídas na rotina de vida 
diária da criança, além de estimular múltiplos canais sensoriais. 

A terapia de realidade virtual (TRV) ou Gameterapia proporciona alcançar 
realizações com base em ações e exercícios programados que lhes permitem ter 
mobilidade e segurança para realizar suas atividades, ao mesmo tempo que distrai a 
sensação da dor, ela surge como um distrator eficaz do foco de atenção do paciente 
para longe do processo doloroso.  

Um dos efeitos mais importantes da Gameterapia é aumentar o interesse, o 
apego e a motivação durante a terapia, uma conquista que não é obtida pelas técnicas 
básicas que vêm sendo usadas há anos. Com o TRV, o paciente faz o maior esforço 
para realizar movimentos em um ambiente virtual; no entanto, a seleção de quais 
jogos serão utilizados deve ser adequada para as necessidades de cada paciente, 
diminuindo assim a sensação de frustração da criança. (MÁRQUEZ-VÁZQUEZ; 
MARTÍNEZ-CASTILLA; ROLÓN-LACARRIERE, 2011) 

Em sua gama de recursos terapêuticos, a Gameterapia tem como principal 
objetivo facilitar a relação da criança com o mundo externo e ressaltar suas 
capacidades, a partir de um olhar voltado para atividades de interesses, ritmo e 
possibilidades de movimento, por meio de jogos e brincadeiras. 

O uso da RV possibilita que, por meio da ludicidade e da motivação da criança 
e do jovem, novas habilidades possam ser adquiridas a partir da realização de 
movimentos em vários planos de movimento e que são fundamentais em sua rotina 
de vida, potencializando o processo de reabilitação neurológica, tanto motora quanto 
cognitiva, intensificando, assim, a sua funcionalidade e autonomia. 

A Gameterapia incentiva o paciente a realizar ações sistemáticas e repetitivas 
de forma natural, permitindo alcançar mais rapidamente os objetivos terapêuticos. 
Quando utilizado por mais de um usuário ao mesmo tempo, o jogo virtual também 
pode facilitar a interação social. 

Dos dispositivos de realidade virtual, temos como principais a utilização do 
Xbox 360® ou Xbox One® com Kinect, Nintendo Wii®, Playstation 2® com Eyetoy. 

Alguns jogos foram desenvolvidos para os sensores, como o Fisiogame, 
utilizado como um recurso fisioterapêutico composto por uma série de exercícios que 
o jogador deve reproduzir. A pontuação do jogo é dada quando o jogador realiza o 
exercício corretamente. 

O PhysioPlay® foi elaborado para a reabilitação física e tem como objetivo o 
desenvolvimento de habilidades motoras, atenção e concentração.  

Outro jogo criado e designado à reabilitação é o MoVER®, que consiste na 
realização de movimentos do corpo reproduzindo ações visualizadas na tela e auxilia 
os profissionais a definir e avaliar os exercícios. (FERNANDES et al., 2014), (FREITAS 
BEZERRA; VIEIRA DE SOUZA, 2018)  

 
Quais podem ser os comprometimentos da criança com Mielomeningocele? 

Essa condição de saúde, no geral, pode gerar déficits no desenvolvimento 
neuromotor e no sistema sensitivo/cognitivo, problemas na deambulação, dificuldade 
de aprendizagem, riscos de desajuste psicossocial e, em alguns casos, mais 
complicações decorrentes da hidrocefalia. (DIAS BRANDÃO et al., 2009). 
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O nível da lesão neurológica gera total influência no prognóstico, tendo como 
referência que quanto mais baixa for a lesão, mais funcionalidade, mais motricidade e 
menos limitações no desempenho funcional a criança pode apresentar, principalmente 
em relação à marcha. (RAMOS et al., 2005), (MONTE MÉLO  et al., 2019) 

As crianças durante o primeiro ano de vida podem apresentar déficits no 
desenvolvimento neuropsicomotor devido à redução de comunicação nervosa 
relacionado com a lesão neural, que podem repercutir em dependência nas funções 
sensoriais e motoras. (SAAVEDRA et al., 2012) 

É comum a presença de complicações ortopédicas associadas, como 
deformidades e contraturas na coluna vertebral e nos membros inferiores, 
deformidade em flexão de joelho e quadril, paralisia nos membros inferiores, fraqueza 
neuromuscular nas extremidades inferiores, luxação e subluxação do quadril, 
desajustes posturais, sendo que os principais movimentos nos quais as crianças 
podem apresentar dificuldades para realizar ocorrem durante o levantar e 
deambulação. Além disso, há na literatura relatos que dizem que o tônus muscular 
dessas crianças é anormal, propiciando o paciente a adotar padrões posturais 
anormais e/ou patológicos e possuir limitações funcionais em alguns movimentos, que 
desencadeiam desequilíbrio nas musculaturas e desalinhamento biomecânico. 
(PEREIRA LEITE et al., 2016); (DIAS BRANDÃO et al., 2009); (RAMOS et al., 2005). 

Outros possíveis comprometimentos que podem ser tratados com algumas 
condutas fisioterapêuticas são: a bexiga neurogênica, atraso no desenvolvimento 
devido a hidrocefalia, úlceras  de  pressão, insuficiência   renal   e   déficits   na   
capacidade   de   micção e evacuação. (MONTE MÉLO et al., 2019) 

Em suma, as deformidades e restrições que as crianças apresentam variam de 
acordo com o seguimento neurológico afetado, ou seja, o nível do comprometimento 
medular. Partindo desse ponto, a aquisição da marcha e o desempenho funcional com 
a realização das atividades de vida diária como o autocuidado, participação social e 
mobilidade são as principais funções que podem ser limitadas. (DIAS BRANDÃO et 
al., 2009); (COLLANGE LUANDA et al., 2008) 

 
Objetivos fisioterapêuticos com a utilização da Gameterapia 

A fisioterapia deve avaliar e, de acordo com o diagnóstico clínico e cinético 
funcional, traçar condutas terapêuticas específicas para as necessidades e melhor 
qualidade de vida do paciente. Além disso, no caso de crianças com 
Mielomeningocele, quanto mais precoce as estimulações de forma multiprofissional 
forem iniciadas, melhores vão ser os prognósticos, ou seja, maior a probabilidade de 
desenvolver a capacidade de realizar habilidades motoras de forma mais típica e 
menor utilização de padrões posturais atípicos. (PEREIRA LEITE et al., 2016) 

As condutas fisioterapêuticas devem ser traçadas de forma individualizada, 
mas, no geral, os objetivos terapêuticos para o público infantil com Mielomeningocele 
devem focar nas experiências sensórias e motoras, aumentar a capacidade funcional 
nas atividades de vida diárias e promover o ganho de independência da criança e 
melhor qualidade de vida, como melhorar a forma de locomoção da criança.  

Além disso, é necessário otimizar a estimulação do desenvolvimento 
neuropsicomotor, pois é por meio dele que a criança adquire e aprimora determinadas 
habilidades específicas de movimentos que são fundamentais para a realização de 
outras atividades no futuro, como, por exemplo, o controle cervical e de tronco, 
transições posturais de sentado para de pé e fases da deambulação. 

É importante destacar que há uma variedade enorme de jogos que podem ser 
utilizados dentro da Gameterapia, entretanto nem tudo o que foi traçado pode ser 
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tratado utilizando a realidade virtual. Dentre algumas possibilidades de objetivos por 
meio da Gameterapia, há a dissociação de cinturas, descarga de peso, mobilizações 
articulares, alongamento e fortalecimento que são fundamentais para a obtenção de 
outras funções e habilidades.   

Tendo em vista que os objetivos devem visar o melhor desempenho funcional, 
é necessária também a prevenção de deformidades e contraturas; diminuir o padrão 
de posturas atípicas; realizar mobilização articular e alongamentos de cadeias 
musculares; fortalecer musculaturas específicas; adequar o tônus; melhorar o 
alinhamento biomecânico; orientar a família quanto o posicionamento adequado e 
outras questões de acordo com o caso do paciente. (DIAS BRANDÃO et al., 2009); 
(PEREIRA LEITE et al., 2016); (COLLANGE LUANDA et al., 2008); (SCONTRI 
BRANCO et al,. 2019).  
 
Considerações Finais 

O tema abordado neste capítulo foi a respeito da Mielomeningocele, uma das 
variações da espinha bífida, devido ao defeito do fechamento do tubo neural, gerando 
assim alterações nos arcos vertebrais, medula espinhal e raízes nervosas. As crianças 
que apresentam tal quadro clínico, em geral, podem possuir principalmente déficits no 
desenvolvimento motor e no sistema sensitivo/cognitivo, dificuldades na deambulação 
e aprendizagem.  

O objetivo desse estudo foi indicar as principais atuações e benefícios da 
utilização da Gametarapia como recurso nos tratamentos fisioterapêuticos no público 
infanto-juvenil com Mielomeningocele. Assim, o tratamento adotado para crianças 
com Mielomeningocele requer intervenção clínica e cirúrgica precoce sempre 
associado com a atuação da equipe multiprofissional. A fisioterapia nesse contexto 
possui enfoque terapêutico no desenvolvimento da capacidade de realizar habilidades 
motoras e independência funcional da criança, principalmente no que se refere à 
deambulação, prevenção de deformidades e contraturas, além da melhora da 
qualidade de vida do paciente.  

De acordo com o que foi discutido no decorrer desse capítulo, é possível 
concluir que a Reabilitação Neurológica busca a independência funcional por meio do 
aprendizado e estimulação dos componentes prejudicados. A aprendizagem ocorre 
devido à integração dos fatores neurológicos, psicológicos, sociais, cognitivos, 
integridade do sistema sensório-motor e motivação. 

A literatura atual evidencia que a intervenção utilizando a TRV promove a 
ludicidade, desperta o interesse, promove melhor qualidade de vida e função, além de 
facilitar e aperfeiçoar a aprendizagem de diversas habilidades essenciais e o 
desenvolvimento adequado durante a reabilitação de forma segura e prazerosa para 
crianças e jovens. 

Por fim, é possível inferir que a Gameterapia é um recurso bastante benéfico e 
que por isso deve ser acrescentado na reabilitação de crianças e jovens com 
Mielomeningocele. Novos estudos devem ser realizados para contribuir com 
evidências científicas e comprovações.   
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Resumo 
O sistema vestibular detecta a posição e o movimento da cabeça no espaço pela 
integração das informações dos receptores periféricos localizados no ouvido interno. 
As células sensórias do labirinto posterior transformam a energia mecânica que 
resulta dos movimentos ciliares em sinal biológico interpretado pelo sistema nervoso 
central. Os distúrbios que afetam o sistema vestibular são denominados 
vestibulopatias e podem ser de origem central ou periférica. A Reabilitação Vestibular 
(RV) há anos é indicada para a melhora do quadro de desequilíbrios e sintomas dos 
pacientes afetados por essas desordens. Considerando a necessidade e a 
importância de estudos e programas que proporcionem melhoria da qualidade de vida 
de pacientes com vestibulopatias, o presente capítulo visa esclarecer a influência do 
sistema vestibular na detecção do movimento e na manutenção do equilíbrio, suas 
patologias mais comuns e seu tratamento. Novos recursos tecnológicos vieram 
melhorar esses tratamentos, como a Realidade Virtual que fornece uma grande 
variedade de estímulos que geram conflitos sensoriais em diferentes níveis de 
dificuldades em um ambiente controlado, seguro e confortável. 
 
 

 
14 Este Capítulo contou com a revisão linguística de Roberta dos Anjos Matos Resende e com a 
diagramação do Professor Danilo da Costa 
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Palavras-chave: Realidade virtual. Reabilitação vestibular. Vestibulopatias 
periféricas. Distúrbios vestibulares. Fisioterapia. 
 
Abstract 
The vestibular system detects the position and movement of the head in space by 
integrating information from peripheral receptors incorporated in the inner ear. The 
labyrinth sensory cells later transform mechanical energy that results from ciliary 
movements into a biological signal, which is interpreted by the central nervous system. 
Disorders that affect the vestibular system are called vestibulopathies, which can be of 
central or peripheral origin. Vestibular rehabilitation (VR) for years has been associated 
with the improvement of imbalances and symptoms of patients affected by these 
disorders. Need and importance of studies and programs that improve the quality of 
life of patients with vestibular disorders, this chapter aims to clarify to readers the 
influence of the vestibular system in detecting movement and maintaining balance, its 
most common pathologies and your treatment. New technological resources added to 
these treatments, such as virtual reality, provide a wide variety of stimuli that generate 
sensory conflicts at different levels of difficulty in a controlled, safe and comfortable 
environment. 
 
Keywords: Virtual reality. Vestibular rehabilitation. Peripheral vestibular disorders. 
Vestibular disorders. Physiotherapy. 
 
Resumen 
El sistema vestibular detecta la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio 
integrando información de los receptores periféricos incorporados en el oído interno. 
Las células sensoriales del laberinto luego transforman la energía mecánica que 
resulta de los movimientos ciliares en una señal biológica, que es interpretada por el 
sistema nervioso central. Los trastornos que afectan el sistema vestibular se 
denominan vestibulopatías, que pueden ser de origen central o periférico. La 
rehabilitación vestibular (RV) durante años se ha asociado con la mejora de los 
desequilibrios y síntomas de los pacientes afectados por estos trastornos. Necesidad 
de la necesidad e importancia de estudios y programas que brinden la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes con trastornos vestibulares, este capítulo tiene como 
objetivo esclarecer sus patologías a los lectores sobre la influencia del sistema 
vestibular en la detección del movimiento y el mantenimiento del equilibrio. 
 
Palabras clave: Realidad virtual. Rehabilitación vestibular. Trastornos vestibulares 
periféricos. Trastornos vestibulares. Fisioterapia. 
 
Introdução 
            Nosso equilíbrio corporal e o controle da postura dependem da integração dos 
estímulos aferentes vestibulares, visuais e proprioceptivos com a coordenação do 
cerebelo, que integrados ao sistema nervoso central desencadeiam respostas 
eferentes motoras para a manutenção da movimentação ocular com a estabilização 
da imagem (Maia FCZ. Elementos práticos em Otoneurologia. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Editora Revinter; 2011. Vol. 3. p.5-35). 
 O sistema vestibular (SV), como órgão periférico, fornece estímulos sensoriais 
ao sistema nervoso central sobre a posição e o movimento do corpo e da cabeça de 
acordo com a gravidade. Esses estímulos são processados e combinados com 
estímulos oriundos do sistema visual e proprioceptivo, além do sistema motor, que 
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contribui para o controle da cabeça, do corpo e da coordenação dos movimentos 
(ONISHI et al., 2013) 
                De acordo com Herdman (2002) o SV é uma das ferramentas mais 
importantes no controle da postura. Além de fornecer informações sensoriais sobre a 
direção da gravidade, o movimento e a posição da cabeça no espaço, contribui 
diretamente para o controle motor. Alterações no funcionamento do complexo 
vestibular caracterizam as vestibulopatias que podem atingir indivíduos de todas as 
idades, porém com mais frequência acometem os idosos.  

Os sinais e sintomas prevalentes são vertigem, abolição da audição, zumbido, 
mudança na postura e no equilíbrio. Podem ocasionar contratempos secundários, 
como medo de quedas, constrangimento ao realizar obrigações em ambiente coletivo, 
problemas para efetuar atividades cotidianas e cuidados pessoais, comprometendo o 
bem-estar do portador. 

De acordo com Costa et al., (2015) a abordagem terapêutica nas disfunções 
vestibulares é de caráter multiprofissional, de acordo com a sua etiologia, incluindo 
medicamentos antivertiginosos, orientação nutricional, modificação de hábitos, 
psicoterapia, procedimentos cirúrgicos e Reabilitação Vestibular. 

A Reabilitação Vestibular é considerada uma opção segura, econômica e 
extremamente eficiente que visa diminuir a intensidade, a duração e o número de 
crises vertiginosas, restabelecendo o equilíbrio físico e psíquico do paciente. 
Apresenta função profilática, ajudando o paciente a restabelecer a confiança em si 
mesmo e proporcionando melhora na qualidade de vida (COSTA et al., 2015). 

Para Gazzola et al., (2005) os exercícios de Reabilitação Vestibular devem ser 
indicados pelo médico especialista, de acordo com o diagnóstico otoneurológico em 
questão, e poderão ser realizados por fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Os 
fisioterapeutas efetuam a avaliação do equilíbrio corporal de uma forma mais ampla, 
com estratégias de equilíbrio, administrando exercícios que visam principalmente a 
melhora do equilíbrio estático e dinâmico, com ênfase nas condições sensoriais que 
demandam maior participação do sistema vestibular. 

Um dos recursos aplicados para o tratamento de reabilitação do sistema 
vestibular é a Realidade Virtual, que utiliza estímulos que simulam situações da vida 
real. É constituído por um emissor de imagens virtuais que recria situações que 
causam tontura, propiciando compensação dos distúrbios vestibulares. Portanto, a 
Realidade Virtual possibilita a vivência em um mundo de ilusão, em que estímulos 
artificiais de percepção do ambiente podem provocar conflito sensorial, favorecendo 
a habituação do sistema vestibular e sua compensação ( COSTA et al.,2015). 

 
Anatomia do sistema vestibular 
 O Sistema Vestibular (SV) é responsável por informar a posição e o movimento 
da cabeça, provendo o equilíbrio, auxiliando na coordenação dos movimentos da 
cabeça e dos olhos e nos ajustes da postura corporal (BEAR e cols., 2002). Esse 
sistema é constituído por três componentes: um sistema sensorial periférico, um 
processador central e um mecanismo de resposta motora. O aparelho periférico é um 
conjunto de sensores do movimento que enviam informações ao Sistema Nervoso 
Central (SNC). 

As informações sobre a força da gravidade, inclinação e rotação da cabeça são 
detectadas pelos órgãos otolíticos e canais semicirculares (CSC), e enviadas 
especificamente ao complexo nuclear, vestibular e ao cerebelo (HERDMAN, 2002). O 
SNC processa essas informações combinando-as e gera respostas por meio de 
reflexos que melhoram o controle postural e a orientação do corpo em relação ao 
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espaço, permitindo ao indivíduo realizar suas atividades diárias. Os mais importantes 
são o Reflexo Vestíbulo-Ocular (RVO) e o Reflexo Vestíbulo-espinhal (RVE) 
(NISHINO e cols., 2005). 

 
. Conexão vestibular central.  

Fonte: Bear et al. Neurociências: Desvendando o sistema nervoso. São Paulo: Manole, 2002  

 
Sistema vestibular periférico. 

O sistema vestibular periférico, de acordo com Lundy-Ekman (2008), consiste 
no aparelho vestibular e na parte periférica do nervo vestibular. O aparelho vestibular 
está localizado no interior da orelha interna, na parte petrosa do osso temporal e inclui 
os labirintos ósseo e membranoso e as células ciliadas, que são os sensores do 
movimento do sistema vestibular (HERDMAN, 2002). 

 
Localização do aparelho vestibular Fonte: BERNE et al. (2004) 

 
 

Labirinto ósseo e membranoso. 
O labirinto ósseo é  uma  cavidade  localizada  no  osso  temporal,  onde   se  

encontram  cinco órgãos receptores delimitados  por uma membrana,  constituindo o  
labirinto membranoso. O espaço entre o labirinto ósseo e  o   membranoso  é  
preenchido  por  perlinfa,  líquido com  composição  igual  ao  do  líquido  
cefalorraquidiano,  enquanto  as  estruturas  do  labirinto membranoso contêm  
endolinfa, um líquido rico em K+ e pobre em Na+ e Ca++. 

 O labirinto membranoso é composto por três canais semicirculares, utrículo, 
sáculo e cóclea. A cóclea interfere pouco no equilíbrio e é a principal área sensorial 
para a audição. Os canais semicirculares, o utrículo e o sáculo fazem parte do 
mecanismo do equilíbrio postural (GUYTON e HALL, 2011). 
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Labirinto membranoso Fonte: GUYTON e HALL (2011) (Adaptado) 

 
Célula ciliada 

A célula ciliada é o elemento receptor do labirinto vestibular. É pré-sináptica ao 
nervo vestibular, composta de neurônios bipolares, cujos corpos celulares localizam-
se no Gânglio de Scarpa. Cada neurônio bipolar envia um processo periférico (pré-
ganglionar) para uma ou mais células ciliadas, e um processo central para as 
estruturas do tronco encefálico. 

 As células ciliadas tanto da crista ampolar quanto da mácula podem ser de 
dois tipos: Tipo I, de formato arredondado e envolto por várias terminações nervosas 
e Tipo II, de formato cilíndrico e com uma única terminação nervosa. Na superfície 
apical das células ciliadas, tanto tipo I quanto tipo II, estão os cílios. 

 Para cada célula ciliada existe um cílio diferente dos outros, o cinocílio, que é 
único, emerge do corpo da célula e se coloca na periferia do tufo de estereocílios. Os 
estereocílios variam de tamanho. Aqueles juntos ao cinocílio são maiores, e diminuem 
de comprimento conforme se afastam dele. 

 Os cílios das células ciliadas nas cristas dos canais semicirculares são 
paralelos aos eixos dos canais, o cinocílio está sempre na mesma extremidade de 
cada célula. Conexões microscópicas unem esse conjunto de esterioscilios em 
direção aos cinocílios e esse deslocamento resulta em uma despolarização da 
membrana do receptor. 

Inversamente, o deslocamento para o lado oposto do cinocílio acontece uma 
hiperpolarização, inibindo a célula. Assim, conforme muda a orientação da cabeça, no 
espaço o peso das máculas distorce os cílios,  e esses transmitem sinais apropriados 
para o SNC controlar o equilíbrio.  

A capacidade de oferecer sensações de equilíbrio no vestíbulo e de audição na 
cóclea depende da presença de estruturas acessória que restrinjam as fontes de 
estimulação (MOORE, 2013). 
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Cinocílios, estereocílios e otólitos.  

Fonte: Frohman EM. The dizzy patient. ACP Medicine. 2009;1-19.  

 
 

Canais semicirculares. 
Os canais semicirculares são responsáveis pela mensuração de acelerações 

angulares, causadas pela rotação da cabeça ou do corpo. Cada ducto tem um máximo 
de sensibilidade ao movimento angular, em um eixo perpendicular à sua posição. Um 
movimento voltado para a máxima excitação de um membro do par funcional produz 
a máxima inibição de outro membro. 

 Como os movimentos rotatórios da cabeça não ocorrem apenas nos planos 
exatos dos canais, mais de um par deve ser excitado concomitantemente pela maioria 
dos movimentos. Com o movimento rotatório da cabeça, há movimento uniforme da 
endolinfa no sentido contrário, porém com velocidade igual ao do ducto semicircular. 
Na parada da cabeça, a endolinfa, por inércia, continua deslocando no mesmo sentido 
até parar. 

Nos canais superiores e posteriores, o cinocílio está na extremidade não 
utricular da ampola, e no canal lateral na extremidade utricular. Esse arranjo estrutural 
desempenha papel relevante na fisiologia vestibular, pois permite que a célula ciliada 
responda de maneira diferente, conforme a direção de movimentação dos cílios.  

O movimento dos esteriocílios sobre cinocílio gera a despolarização da célula 
ciliada com o aumento da liberação de neurotransmissores e o aumento do estímulo 
da fibra aferente. Entretanto, a movimentação dos cinocílios sobre os esteriocílios 
causa a hiperpolarização da célula com redução da liberação de neurotransmissores 
e menor estímulo nas fibras aferentes. 

As correntes endolinfáticas nos ductos semicirculares podem ser ampulípetas, 
indo do arco do ducto para a ampola, ou ampulífugas, indo da ampola para o arco do 
ducto. Nos canais laterais as correntes endolinfáticas ampulípetas flexionam os 
esteriocílios sobre o cinocílio, em direção ao utrículo, causando despolarização 
elétrica das células ciliadas e consequente excitação das neurofibrilas. 

 As correntes endolinfáticas ampulífugas flexionam o cinocílio em direção ao 
arco do canal e acarretam hiperpolarização elétrica, com inibição das neurofibrilas. 
Nos canais semicirculares superior e posterior ocorre o contrário. As Leis de Ewald 
procuram explicar esse fenômeno: no canal semicircular lateral, a corrente 
endolinfática ampulípeta desperta reflexos mais intensos que a ampulífuga, e nos 
canais semicirculares superior e posterior a corrente ampulífuga provoca reflexos mais 
intensos. 

 Por exemplo, ao rodar a cabeça para o lado direito ocorrerá, por inércia, uma 
corrente ampulípeta do lado direito (lado da rotação) e ampulífuga do lado esquerdo. 



 156 

Assim, ocorre despolarização celular de um lado e hiperpolarização no outro, 
configurando a resposta bidirecional. 

 
Órgãos otolíticos: utrículo e sáculo 

Os órgãos otolíticos (o utrículo e o sáculo) são os dois outros órgãos receptores 
do labirinto, assim denominados pelas partículas de carbonato de cálcio, os otólitos, 
aderidos em sua mácula. Ambos são estruturas ovóides e contém células ciliadas em 
uma estrutura elíptica denominada mácula. Os cílios dessas células estão embebidos 
por uma substância gelatinosa, a membrana otolítica (acima da qual estão os otólitos). 

Enquanto a mácula do utrículo está na posição horizontal tornando-o 
particularmente sensível aos movimentos no plano horizontal e a inclinações da 
cabeça, a mácula do sáculo está em uma posição vertical, paras sagital tornando-o 
sensível à aceleração vertical; A gravidade é o exemplo mais importante. Mudanças 
na posição da cabeça e movimentos com aceleração linear levam a movimentos dos 
otólitos sobre a camada gelatinosa, com consequente inclinação dos cílios. Como 
essas células ciliadas estão dispostas com seu eixo de despolarização na direção de 
uma linha curva, a estríola, movimentos em qualquer direção são capazes de excitar 
pelo menos um grupo celular. 

 Dessa maneira, os órgãos otolíticos informam sobre situações estáticas, 
dando a orientação gravitacional em mudanças na posição da cabeça, e sobre 
movimentos com aceleração linear como subir e descer em um elevador.  

 
 

O labirinto Vestibular. Localização dos órgãos otolíticos (utrículo e sáculo) e 
canais semicirculares 

 
 

Fonte: Bear e cols. Neurociências: Desvendando o sistema nervoso. São Paulo: Manole, 2002 

 
Vestíbulo 

O vestíbulo é responsável pela detecção de acelerações lineares, produzidas 
pela gravidade ou pelos movimentos do corpo e pelo equilibro estático do corpo no 
espaço. O vestíbulo é excitado pelo deslocamento da membrana otolítica sobre a 
mácula, isso ocorre quando a cabeça e o corpo são deslocados seguindo uma linha, 
como se deslocar para frente ou para trás (ex: carro, avião), ou para cima e para baixo 
(ex: elevador). Esses movimentos geram um fenômeno de tração da membrana 
otolítica sobre os cílios da mácula, ou ao contrário, geram um fenômeno de pressão. 
Sua resposta seria como a dos canais semicirculares. 

É especialmente importante que as diferentes células pilosas estejam 
orientadas em todas as direções possíveis nas máculas dos utrículos e dos sáculos, 
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de modo que, em diferentes posições da cabeça, diferentes células pilosas possam 
ser estimuladas. Assim, a inclinação da cabeça em qualquer direção resultará em 
despolarização de algumas células utriculares e hiperpolarização de outras. Esse sinal 
complexo fornece ao cérebro uma medida acurada da posição da cabeça. 
 
Refelxos Vestibulares 
 
Reflexo Vestíbulo-Ocular (RVO) 
 O Reflexo Vestíbulo-Ocular (RVO) de origem nos canais semicirculares é 
responsável pela estabilização da imagem retiniana sobre a fóvea durante a 
movimentação cefálica. É observado durante a rotação da cabeça, quando geram 
movimentos compensatórios dos olhos compostos por um deslocamento lento na 
direção contrária à da rotação da cabeça (Fase lenta ou vestibular) e movimentos 
sacádicos no sentido da rotação (Fase rápida ou central – compensação). O conjunto 
desses movimentos compõe o nistagmo vestibular.  
 Uma forma simples para verificar a importância desse reflexo é tentando ler um 
texto enquanto se movimenta o papel em um pequeno ângulo, poucas vezes por 
segundo. A leitura fica impossível, pois os reflexos de perseguição ocular são muito 
lentos para garantir uma estabilidade visual satisfatória. 
 Entretanto, se o papel se mantiver parado e a cabeça for movimentada, é possível ler 
o texto com facilidade, pois agora os movimentos relativos entre o alvo visual e a 
cabeça são compensados pelo Reflexo Vestíbulo-Ocular, que move os olhos na 
mesma velocidade que a cabeça, porém em direção oposta.  
 
Reflexos Vestíbulo-Espinhais 

Reflexos vestibulares atuam no pescoço (Reflexo Vestibulocervical) e nos 
membros (Reflexo Vestibuloespinal) evocados por informações sensoriais a partir dos 
órgãos otolíticos e dos canais semicirculares. Esses órgãos informam o cérebro sobre 
a direção da gravidade e a aceleração produzida durante movimentos da cabeça nos 
planos horizontal e sagital.  

Esses reflexos são primariamente estáticos e deflagrados por posicionamento 
da cabeça em diferentes orientações de acordo com a gravidade. O Reflexo 
Vestibulocervical contrapõe movimentos da cabeça, mantendo-a estável. Esses 
reflexos provocam deslocamento compensatório do segmento cefálico em sentido 
oposto ao da rotação do corpo. O Reflexo Vestibuloespinal contrai e relaxa músculos 
dos membros realizando, por exemplo, preparativos durante uma queda para reduzir 
o impacto. 
 
Cerebelo 

Órgão situado na fossa posterior craniana atrás do tronco cerebral, ao qual se 
conecta por três pares de pedúnculos cerebelares. Controla a atividade dos Núcleos 
Vestibulares por meio de quatro subunidades denominadas Cerebelo Vestibular, 
flóculo, nódulo, úvula e paraflóculo ventral. O lóbulo anterior e o núcleo fastigial 
conectam-se ao núcleo de Deiters, mas não são considerados áreas do Cerebelo 
Vestibular. 

 As aferências de origem vestibular podem ser diretas do labirinto, dirigindo-se 
ao lóbulo floculonodular ou indiretas, a partir do núcleo vestibular lateral, com 
predomínio ipsilateral. O vestibulocerebelo controla e mantém o equilíbrio estático e a 
fixação da imagem sobre a retina durante os movimentos da cabeça. Lesões nessa 
região causam hipertonia de descerebração (liberação da influência vestibular sobre 
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o tronco e músculos extensores), perturbação da posição ortostática e nistagmo, com 
instabilidade do olhar. 

O Núcleo Fastigial, por meio dos Fascículos Reticular e Vestíbuloespinal, 
controla os dispositivos motores da medula e, por meio das projeções reticulares, a 
oculomotricidade. Sua lesão gera a hipotonia axial e ataxia, alterações do equilíbrio 
dinâmico.  

Segundo Henneman (1982), o cerebelo exerce uma influência reguladora sobre 
a atividade muscular, recebendo impulsos originados em receptores das articulações, 
tendões, músculos, pele e de órgãos terminais do sistema visual, auditivo e vestibular, 
esses impulsos não são conscientes, mas são estímulos essenciais para o controle 
do movimento. 

O cerebelo é vital para o controle das atividades rápidas motoras, como correr, 
digitar, tocar um instrumento e falar. Ele controla o sequenciamento das atividades 
motoras, a evolução de um movimento para o subsequente, e a interação entre os 
músculos agonistas e antagonistas. Os gânglios de base controlam padrões 
complexos de movimento muscular, intensidade e direção do movimento e o 
sequenciamento de múltiplos movimentos sucessivos e paralelos para atingir 
objetivos motores específicos (GUYTON, 1996). 

Danos ao cerebelo resultam em movimentos descoordenados e imprecisos 
(Bear et al., 2008). Todas as situações que geram interrupções do cerebelo e suas 
conexões envolvem a organização do movimento, especialmente o movimento rápido 
com a diminuição do equilíbrio e do controle postural central. Além disso, ocorre a 
perda do aprendizado motor (UMPHRED, 2011). 
 

 
Cerebelo. Fonte: Bear et al. Neurociências: Desvendando o sistema nervoso. São Paulo: Manole, 

2002 

 
Equilíbrio corporal 

O equilíbrio é uma função sensório-motora que objetiva estabilizar o campo 
visual e manter a postura ereta. A manutenção do equilíbrio corporal estável no meio 
ambiente é determinada pela integração funcional das informações provenientes das 
estruturas sensoriais dos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo nos núcleos 
vestibulares do tronco encefálico sob a coordenação do cerebelo. 

O equilíbrio corporal será estimulado por meio de três mecanismos:      
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Adaptação 

É a capacidade do SNC restabelecer o 
equilíbrio corporal e a orientação 
espacial por mecanismos 
desencadeados pelo deslocamento da 
imagem na retina durante a 
movimentação cefálica, adaptando-se 
aos estímulos sensoriais apresentados. 

 
 

Habituação 

É o processo de recuperação da 
atividade da função vestibular, 
decorrente da estimulação por exercícios 
repetitivos, em que o labirinto reage 
adequadamente aos estímulos. 

 
 
 

Substituição 

É a capacidade do SNC em substituir a 
função vestibular deficiente por 
mecanismos sensório-motores para 
recuperar a estabilidade do campo 
visual. Modificações das sacadas e 
aumento do ganho do rastreio visual.  
 

 
Fatores relacionados ao equilíbrio. 
 
Proprioceptores do Pescoço. 

O sistema vestibular detecta a orientação e o movimento apenas da cabeça. 
Portanto, é essencial que os centros nervosos recebam informações apropriadas, 
sobre a orientação da cabeça em relação ao corpo. Essa informação é transmitida 
dos proprioceptores do pescoço e do corpo diretamente para os núcleos vestibulares 
e reticulares, no tronco cerebral, e por via indireta pelo cerebelo.  

Entre as informações proprioceptivas mais importantes, necessárias para 
manter o equilíbrio, está a transmitida por receptores articulares do pescoço. Quando 
a cabeça está inclinada em uma direção, por curvatura do pescoço, impulsos dos 
proprioceptores cervicais impedem os sinais originados no aparelho vestibular, de dar 
para a pessoa o senso de desequilíbrio. 

 Fazem isso por transmissão de sinais que se opõem, exatamente, aos sinais 
transmitidos do sistema vestibular. No entanto, quando o corpo inteiro se inclina em 
uma direção, os impulsos do aparelho vestibular não recebem oposição dos sinais dos 
proprioceptores do pescoço. Nesse caso, a pessoa realmente percebe s alteração do 
estado de equilíbrio do corpo inteiro. 

 
Informações Proprioceptivas e Exteroceptivas de Outras Partes do Corpo. 

 As informações proprioceptivas, de outras partes do corpo que não o pescoço, 
são importantes na manutenção do equilíbrio. Por exemplo, as sensações de pressão 
nas plantas dos pés revelam se o peso está distribuído igualmente entre os dois pés 
e se o peso nos pés é mais para a frente ou para trás.  

Informações exteroceptivas são, especialmente, necessárias para a 
manutenção do equilíbrio quando a pessoa está correndo. A pressão do ar, contra a 
parte da frente do corpo sinaliza que a força se opõe ao corpo em direção diferente 



 160 

da causada pela tração gravitacional. Como resultado, a pessoa se inclina para a 
frente para se opor a isso.  
 
A Importância das Informações Visuais na Manutenção do Equilíbrio. 

Depois da destruição do aparelho vestibular e da a perda da maior parte das 
informações proprioceptivas do corpo, a pessoa ainda pode usar os mecanismos 
visuais, de modo razoavelmente eficaz, para manter o equilíbrio. Até o movimento 
linear ou rotacional discreto do corpo muda e instantaneamente, as imagens visuais 
na retina são retransmitidas aos centros do equilíbrio.  

Algumas pessoas com destruição bilateral do aparelho vestibular, têm equilíbrio 
quase normal enquanto seus olhos estão abertos e todos os movimentos são 
realizados lentamente. Mas, quando o movimento é rápido ou quando os olhos estão 
fechados, o equilíbrio é imediatamente perdido. 
 
Vestibulopatias. 

Vestibulopatia é a denominação comum para os distúrbios do equilíbrio 
corporal relacionados ao sistema vestibular. Podem atingir qualquer indivíduo, 
independente do sexo, raça ou idade. Um estudo recente mostra que nos Estados 
Unidos da América sintomas como desequilíbrio e tonturas constituem a segunda 
queixa mais frequente na população que procura atendimento médico. Cerca de 90 
milhões de norte-americanos fazem queixas de tontura e desequilíbrio pelo menos 
uma vez ao longo da vida, e grande porcentagem é de origem vestibular. Mesmo que 
a maioria dessas disfunções seja relativamente benigna e não apresentem uma 
ameaça, podem ter consequências sérias que criarão limitações funcionais e 
incapacidade (MATOS et al., 2010) 

Podem ser de origem central ou periférica. As vestibulopatias centrais 
raramente afetam apenas os núcleos vestibulares. Produzem sinais adicionais, o que 
dependerá do envolvimento de outras estruturas, podem estar presentes sintomas 
como: diplopia (visão dupla), incoordenação motora, disartria, sinais oculomotores, 
alterações perceptuais, ataxia apendicular e/ou de marcha, e outros sinais e sintomas 
neurológicos (DONÁ, GAZZOLA E SASAKI, 2012) 

Possuem causas diversificadas, podem ser originadas por infecções virais ou 
bacterianas, doenças vasculares, degenerativas e de etiologia desconhecidas, 
alterações metabólicas, drogas ototóxicas, traumas e podem ser associadas com as 
alterações do envelhecimento (DONÁ, GAZZOLA e SASAKI, 2012). 

As principais manifestações das vestibulopatias são vertigem, tontura, 
nistagmo e desequilíbrio postural, que muitas vezes estão associadas com náuseas, 
vômitos, distúrbios da marcha e quedas, causando insegurança e prejudicando as 
atividades de vida diária e a qualidade de vida dos acometidos (ALBERTINO e 
ALBERTINO, 2012; GAZZOLA et al., 2009; RICCI et al., 2010) 

O sintoma mais comum de tais patologias é a tontura, caracterizada pela 
insegurança durante a movimentação ou dependendo da posição do corpo. A tontura 
rotatória é chamada de vertigem. Ela causa a sensação do corpo estar girando no 
ambiente ou do ambiente estar girando ao redor do corpo (MIYAKE et al., 2014). 

As tonturas podem ser classificadas como: paroxísticas, quando há 
exacerbações agudas de forma intermitente, com remissões; agudas, que são de 
início súbito e com declínio lento; crônicas, que permanece por longos períodos ou é 
contínua; e posicional, que é desencadeada por modificação da posição da cabeça 
e/ou corpo no espaço (PORTES, 2005). 
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Vertigem, classicamente é a sensação de rotação do ambiente ou do próprio 
corpo percebido pelo indivíduo, é um sintoma típico de lesão vestibular. É denominada 
objetiva quando a sensação é de que o meio em volta está girando e subjetiva quando 
a sensação é de que o corpo gira e o meio está parado (PAULUCCI, 2005). 

O Nistagmo é o grande elemento semiológico do labirinto. Se origina em virtude 
de um desequilíbrio de informações aferentes dos labirintos. O nistagmo vestibular é 
bifásico com uma componente lenta e outra rápida. A componente lenta se origina no 
órgão vestibular periférico e a rápida no tronco cerebral entre os núcleos oculomotores 
do III par e os núcleos vestibulares com mediação pelo sistema reticular (PAULUCCI, 
2005). 

 
Nistagmo. Fonte: GREENBERG; AMINOFF; SIMON. Neurologia clínica. Porto Alegre: 

Artmed, 2014 

 
O desequilíbrio, de acordo com O’Sullivan e Schmitz (2010), é definido como a 

sensação de perda do equilíbrio postural, tipicamente presente em lesões vestibulares 
agudas e crônicas. O desequilíbrio manifesta-se na posição estática e principalmente 
durante a marcha, com tendência de desvio para o lado alterado (MARRONE, 
AQUINE E MENESES, 2015). 
 
Vestibulopatias periféricas. 

As vestibulopatias periféricas são mais comuns que as centrais (FERNANDES 
e FERNANDES, 2001) e costumam caracterizar-se por quadros episódicos de 
vertigem com náusea, sudorese e vômito. Além disso, pode haver alterações auditivas 
como zumbido, diminuição da acuidade auditiva e plenitude aural.  

O paciente com alterações periféricas apresentará no exame físico sinais como 
nistagmo horizontal ou horizonto rotatório. Apesar disso, esse sintoma pode ser 
melhorado com a fixação ocular (MIYAKE et al., 2014).A tendência de quedas em 
pacientes vestibulopatas é comprovada por exames de equilíbrio estático, o que pode 
ser compensado por meio da visão. A queda tende a ocorrer no sentido do labirinto 
normal para o lesado, alterando mediante a posição da cabeça (PAULUCCI, 2005). 

Em casos de vestibulopatias periféricas pode ocorrer o desvio do tronco e 
braços para o lado lesado, afetando os olhos que se deslocam no mesmo sentido 
lentamente e, em seguida, deslocam-se para o lado oposto bruscamente (PAULUCCI, 
2005). 

As vestibulopatias periféricas mais comuns são: Vertigem Posicional 
Paroxística Benigna (VPPB), Neurite Vestibular, Doença de Menière,Cinetose e 
Hipofunção Vestibular Unilateral. 

 
 



 162 

Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB). 
A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é a causa mais comum de vertigem, 
particularmente em idosos. É caracterizada por breves episódios de vertigem, náusea 
e/ou nistagmo de posicionamento na mudança de posição da cabeça. Esses sintomas 
e sinais são determinados pela presença indevida no labirinto de partículas de 
carbonato de cálcio resultantes do fracionamento de estatocônios da mácula utricular 
(CALDAS et al.,2009). 
 
Neurite Vestibular. 
Neurite vestibular é um distúrbio do sistema vestibular, a parte da orelha interna que 
ajuda a controlar o equilíbrio do nosso corpo. É causada frequentemente por um vírus 
que danifica o nervo vestibular, que envia mensagens sobre o movimento e o equilíbrio 
entre a orelha interna e o cérebro. A origem do vírus pode ser uma infecção do sistema 
respiratório ou gastrointestinal. Também pode ser causada por diminuição do fluxo 
sanguíneo na orelha interna, exposição a agentes tóxicos ou substâncias alérgicas 
que podem danificar o nervo vestibular (VANDOVER,2010). 

 
Doença de Menière. 
A doença de Ménière, determinada por zumbido, vertigem e perda auditiva, em 
episódios paroxísticos sem envolvimento do sistema nervoso central, foi descrita por 
Prosper Ménière, em 1861. Essa doença foi caracterizada por crises recorrentes de 
vertigem com duração mínima de 20 minutos, acompanhadas por náusea, vômito, 
presença de nistagmo espontâneo horizonto-rotatório, com a diminuição da audição, 
plenitude aural e zumbido (GARCIA, et al.,2013) 

 
Cinetose. 
Segundo Ganança et al. (2014), a cinetose é a intolerância ao movimento, resultante 
do conflito entre informações sensoriais vestibulares, visuais e proprioceptivas durante 
a movimentação passiva em veículos ou movimentação do campo visual com o corpo 
imóvel. 

 
Hipofunção vestibular unilateral. 
De acordo com Bronstein et al. (2010),a hipofunção vestibular unilateral é uma 
vestibulopatia periférica unilateral que causa conflito sensorial e a sensação constante 
de rotação desfavorecendo o movimento. Isso faz o paciente acometido pelo sintoma 
fechar os olhos na expectativa de melhora. Ocorre um conflito entre os sentidos 
esperados para o movimento e o que realmente é percebido. Em decorrência da lesão 
unilateral, a aferência é ausente em um labirinto, fazendo o paciente manter a cabeça 
imóvel. 
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Principais dados semiológicos que auxiliam a diferenciação entre 
vestibulopatias periféricas e centrais: 

 Vestibulopatia Periférica Vestibulopatia Central  

Romberg Desvio para o lado lesado Sem direção preferencial 

Braços estendidos Desvio para o lado lesado Queda de um ou ambos 
os braços 

Babinski-Weil  Desvio para o lado lesado 
(marcha em estrela) 

Marcha ebriosa 
(cerebelar), ceifante, 

talonante (lesões 
corticais) 

Fukuda e Unterberger Rotação para o lado 
lesado 

Sem lado preferencial 

Teste de coordenação Sem alteração Dismetria, hipometria, 
hipermetria 

Incoordenação (lesões 
cerebelares). 

 
 

Sintomas comuns da patologia vestibular central versus periférica: 

Vestibulopatia central Vestibulopatia periférica 

Ataxia geralmente grave Ataxia leve 

Sintomas em geral não incluem perda 
auditiva; quando ocorre, é geralmente 
súbita e permanente.  
 
Sintomas podem incluir alteração de 
consciência e lateropulsão  
 
Sintomas de vertigem aguda em geral 
não suprimidos por fixação visual.  

Sintomas podem incluir perda auditiva 
(insidiosa - pode haver recuperação), 
plenitude nas orelhas e tinido. 
 
Sintomas de vertigem aguda em geral 
intensos (mais do que nas 
vestibulopatias centrais) e em geral 
suprimidos por fixação visual  

Fonte: Adaptado de O’SULLIVAN e SCHMITZ, 2010. 

 
Reabilitação vestibular 

 A RV foi criada na Inglaterra em 1946 pelo médico Cawthorne e o 
fisioterapeuta Cookey, e implantada no Brasil há duas décadas. Essa reabilitação 
procura restabelecer o equilíbrio do paciente, permitindo que realize os movimentos 
que estava acostumado a fazer antes da vertigem. É um procedimento terapêutico 
moderno, fisiológico, inofensivo e eficaz que objetiva restaurar o equilíbrio do paciente, 
acelerando os mecanismos de compensação central (VOLPI e NAVARRO, 2006). 

A Terapia de  Reabilitação Vestibular (TRV) baseia-se em exercícios repetitivos 
com mudança de hábitos e esclarecimento sobre os sintomas da tontura. É um método 
fisiológico de terapia, que estimula o sistema vestibular e potencializa a 
neuroplasticidade do sistema nervoso central, acelerando e estimulando os 
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mecanismos naturais de compensação, adaptação, substituição e habituação, 
promovendo a restauração do equilíbrio corporal do paciente vertiginoso. 

 Os exercícios utilizam mecanismos de adaptação vestibular, substituição de 
estratégias sensoriais ou motoras e habituação para acelerar a compensação 
vestibular e recuperar o equilíbrio corporal. Os exercícios devem ser personalizados 
de acordo com os sintomas, sinais de avaliação otoneurológica, capacidade funcional 
e estratégias adaptativas em cada caso.  

Nos distúrbios vestibulares podem ser indicados exercícios de adaptação, 
substituição sensorial e habituação no tratamento da hipofunção vestibular unilateral; 
exercícios de adaptação e substituição sensorial na hipofunção vestibular bilateral; e 
exercícios de habituação com estimulação vestibulovisual e optocinética na cinetose.  

A TRV deverá ser iniciada o mais precocemente possível visando restabelecer 
os mecanismos de compensação vestibular central, que é a capacidade do SNC de 
compensar a assimetria das atividades aferentes do sistema vestibular periférico.  

A intensidade dos exercícios deve ser progressiva para nãõ agravar os 
sintomas e impedir a adesão ao protocolo de tratamento. Os exercícios podem ser 
efetuados na clínica e em casa após treinamento. A duração de cada sessão e o 
números de sessões é variável, e os exercícios supervisionados são mais eficazes.  

A Reabilitação Vestibular tem sua indicação nas afecções vestibulares 
periféricas: Vertigem Posicional Paroxística Benigna, Doença de Menière no período 
intercrise, Neurite Vestibular, Arreflexia Vestibular Unilateral ou Bilateral, 
Presbivertigem, deficiência multifatorial do idoso, Cinetose, gestantes com tontura e 
nas vestibulopatias centrais e periféricas.  
 
Realidade Virtual 
 A Realidade Virtual teve origem na década de 30, quando Edward Link inventou 
o Link Trainer, o primeiro exemplo de simulador de voo comercial. O dispositivo era 
eletromecânico e controlado por motores, com um leme que simulava turbulência. No 
entanto, apenas na década de 1960 houve uma verdadeira evolução com a invenção 
da máscara Telesphere (The Telesphere Mask). Esse é o primeiro exemplo de uma 
tela montada na cabeça (Head-Mounted Display — HMD), embora numa película não 
interativa (sem rastreamento de movimento). Mas, a partir de 1980 os estudos 
ganharam forças e ficaram mais conhecidos no início de 1990 com a tecnologia digital 
e a popularização dos jogos digitais.  

O termo Realidade Virtual foi criado para definir os mundos virtuais 
desenvolvidos com os da alta tecnologia para convencer o usuário de que ele está em 
outra realidade ao possibilitar a integração do usuário com o ambiente virtual. Com 
isso, surge uma experiência de imersão e interação embasada em imagens gráficas 
3D criadas por um computador. 

A terapia de Realidade Virtual (TRV), mesmo sendo virtual, não deixa de 
representar a complexidade do mundo real, pois os sistemas  disponíveis atualmente 
oferecem a representação tridimensional dos ambientes reais, fornecendo a vantagem 
de ser controlados e definidos pelo experimentador, proporcionam um feedback em 
seguros para o participante e de podem ser executados repetidamente. 

Alguns sistemas de RV possuem um valor elevado e isso dificulta sua utilização 
em centros de pesquisa. Os videogames comerciais como Xbox 360 Kinect e o 
Nintendo Wii começaram a ser utilizados de forma terapêutica, pois são uma 
alternativa mais viável economicamente, além de serem portáteis e de fácil utilização. 

Esses videogames são considerados métodos de Realidade Virtual, pois 
oferecem uma interação com o ambiente virtual 3D, e disponibilizam imediatamente 
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ao paciente o feedback de seus movimentos, o que possibilita correções necessárias 
simultaneamente. 

O Nintendo Wii é um console de videogame doméstico que possui diversos 
jogos interativos, e um deles é o Wii Sports que permite o usuário ter a sensação de 
movimento de diferentes esportes, como arco e flecha, tênis, beisebol entre outros. 

Diversos jogos do Nintendo Wii fazem com que os pacientes se esforcem para 
executar bem as jogadas, aumentando a força muscular com consequente melhoria 
dos movimentos e coordenação motora. Também estimulam a atividade cerebral, 
aumentando a capacidade de concentração e  o equilíbrio. 

 
Fonte:http://bebeventos.com.br/locacao-nintendo-wii/ 

 
O Xbox 360 Kinect é um console que possui um sistema de câmeras de vídeo 

que captam o deslocamento corporal do jogador, assim ele tem um feedback dos 
movimentos que realiza. Dentre os jogos do Xbox 360 Kinect estão os do pacote 
Kinect Adventures, que são jogos que exigem do paciente deslocamentos constantes 
do centro de massa com  movimentos dos membros superiores transferências de peso 
entre os membros, agachamentos inclinações de tronco, exigindo constantes reações 
de equilíbrio. 

 

http://bebeventos.com.br/locacao-nintendo-wii/
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Fonte: http://bebeventos.com.br/locacao-xbox-360-kinect/ 

 
Reabilitação Vestibular por meio da Realidade Virtual em pacientes com 
Vestibulopatias Periféricas. 

O objetivo da Reabilitação Vestibular (RV) é estimular o sistema vestibular 
para que haja uma compensação, que é a capacidade do sistema nervoso central de 
reorganizar-se e melhorar os sintomas vestibulares. A Reabilitação Vestibular por 
meio da terapia de Realidade Virtual objetiva estimular os mecanismos fisiológicos 
de compensação vestibular. 

A reabilitação do sistema vestibular pode ser realizada por meio da estimulação 
visual e experimentação de diversos ambientes visuais. Essas mudanças no 
movimento da imagem podem induzir a captação de respostas vestibulares, o que 
pode ser alcançado pelo uso de dispositivos de Realidade Virtual.  

Esses dispositivos modificam a percepção do ambiente por um estímulo 
sensorial artificial, que pode provocar um conflito vestíbulo visual e a mudança do 
ganho do reflexo vestíbulo ocular (RVO). O uso desses sistemas na reabilitação de 
pacientes neurológicos quando comparado aos tratamentos que utilizam outras 
tecnologias apresenta diversas vantagens como a oportunidade de vivências de 
situações reais em um ambiente ilusório que encoraja a participação ativa e 
individualizada do participante. 

Essa tecnologia é um importante recurso no auxílio de portadores de déficit de 
equilíbrio postural e coordenação motora, promovendo efeitos positivos na 
reabilitação de pacientes com disfunções vestibulares. A melhora do equilíbrio e 
coordenação motora dos pacientes que utilizaram a Realidade Virtual é devido aos 
mecanismos de neuroplasticidade e compensação do SNC. É uma importante 
ferramenta nos protocolos de reabilitação do sistema vestibular. 

Pavão et al. (2014) sugerem que a interação com o ambiente virtual pode 
aumentar a perfusão sanguínea em áreas corticais responsáveis pelo equilíbrio e pelo 
controle motor. A ativação constante dessas áreas gera uma reorganização cortical, 
repercutindo em melhora da performance do controle motor e do equilíbrio postural. 
Além disso, o feedback visual proporcionado pelos sistemas de Realidade Virtual 
permite ao usuário visualizar seus padrões de movimento e ajustar movimentos 
compensatórios alcançando o melhor alinhamento biomecânico e a correção postural. 
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Essas novas ferramentas não devem ser negligenciadas entre o arsenal 
terapêutico quando se lida com pacientes que sofrem de distúrbios vestibulares, pois 
apesar da heterogenia na etiologia dos distúrbios, a reabilitação com Realidade Virtual 
demonstra resultados positivos em diversos estudos, demonstrando o alto potencial 
de sua aplicabilidade (BERGERON,LORTIE e GUITTON, 2015). 
 
Considerações Finais 
 O complexo vestibular é incumbido pelo sustento do equilíbrio. É constituído 
pela propriocepção, visão e o sistema vestibular que colaboram com a manutenção 
do equilíbrio nas práticas diárias. O sistema vestibular é constituído por três partes 
principais: sistema sensorial periférico, processador central e mecanismo de resposta 
motora. O sistema sensorial periférico é composto por um conjunto de sensores de 
movimento que enviam informações ao Sistema Nervoso Central (SNC). É um sistema 
bastante complexo, e muitos consideram sua avaliação um pouco difícil. 
 Os distúrbios que afetam o sistema vestibular são chamados de vestibulopatias 
e podem ser de origem central ou periférica. Seu diagnóstico é baseado na história 
clínica, exame físico detalhado e exames complementares. 

O tratamento das vestibulopatias é multiprofissional, inclui medicamentos, 
orientação nutricional, modificação de hábitos agravantes, em alguns casos 
psicoterapia e/ou procedimentos cirúrgicos, e fisioterapia com Reabilitação Vestibular 
convencional, ou com uma abordagem mais recente que é reabilitação por meio de 
sistemas de Realidade Virtual, que podem ou não estar relacionados com a 
reabilitação com protocolos convencionais. 

A Realidade Virtual utiliza estímulos que simulam situações da vida real. É 
constituída por um emissor de imagens virtuais que recria situações que causam 
tontura, propiciando compensação dos distúrbios vestibulares. Possibilita a vivência 
em um mundo de ilusão, onde os estímulos artificiais de percepção do ambiente 
podem provocar conflito sensorial, favorecendo a habituação do sistema vestibular e 
sua compensação. Além disso, é capaz de promover repetição, feedback e motivação 
na realização dos exercícios, isso potencializa o aprendizado motor e o equilíbrio 
postural. 

Em virtude do que foi mencionado podemos concluir que a Realidade Virtual é 
um instrumento capaz de criar estímulos que geram adaptação vestibular e 
neuroplasticidade, e demonstra resultados positivos e com potencial promissor no 
tratamento de vestibulopatias periféricas 
 Considerando esses aspectos, inferimos que a inclusão da terapia de 
Realidade Virtual no tratamento de pacientes com Vestibulopatias Periféricas é 
benéfica, principalmente para os que estão pouco motivados com o tratamento 
fisioterapêutico. Essa ferramenta tecnológica deve ser explorada pela fisioterapia, pois 
pode ser aplicada em diversas patologias que afetam o sistema vestibular. 
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Resumo 
O tema deste capítulo é Gameterapia: como tornar os atendimentos mais divertidos. 
Investigou o seguinte problema: é possível ter sessões divertidas usando a 
Gameterapia? Cogitou a seguinte hipótese: quais são as formas de melhorar as 
abordagens durante as sessões para contribuir com uma terapia mais leve e dinâmica. 
O objetivo geral é analisar a interação dos pacientes com os novos recursos da 
Gameterapia durante as sessões tornando os atendimentos mais divertidos. O 
objetivo específico é tornar a sessão de fisioterapia mais dinâmica e leve, facilitando 
a adaptação dos públicos, de crianças até idosos. O usuário trabalhará a parte motora 
e o cognitivo, concentração e coordenação. Este trabalho é importante pois os 
profissionais de saúde buscam novos recursos para a interatividade dos pacientes 
durante as sessões para sair de algo cansativo e repetitivo durante os exercícios. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Fisioterapia. Diversão. 
 
Abstract 
The theme of this chapter is about GAME THERAPY and how to make appointments 
more fun. The following problem was investigated: “Is it possible to have fun sessions 
using game therapy?”. The following hypothesis was considered: Ways to improve the 

 
15 Este capítulo contou com a revisão linguística de Roberta dos Anjos Matos Resende e com a 

diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
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approaches during the sessions to contribute to a lighter and more dynamic therapy. 
The overall objective: Analyze the interaction of patients with the new features of 
gametherapy, during sessions, making appointments more fun. The specific objective 
is to make the physiotherapy session more dynamic and light, facilitating the adaptation 
of both audiences, from children to the elderly, where the user will work not only the 
motor part, but also the cognitive, concentration and conviction. This work is important 
because health professionals have been looking for new resources for patient 
interactivity during sessions, to get out of something tiring and repetitive during 
exercises. 
 
Keywords: Game therapy.Physiotherapy. Fun.  
 
Resumen 
El tema de este capítulo es sobre la TERAPIA DE JUEGO cómo hacer que las citas 
sean más divertidas. Se investigó el siguiente problema: "¿Es posible tener sesiones 
divertidas usando terapia de juego?". Se consideró la siguiente hipótesis: Formas de 
mejorar los enfoques durante las sesiones para contribuir a una terapia más ligera y 
dinámica. El objetivo general: Analizar la interacción de los pacientes con las nuevas 
funciones de la terapia de juegos, durante las sesiones, haciendo que la atención sea 
más divertida. El objetivo específico es dinamizar y ligereza la sesión de fisioterapia, 
facilitando la adaptación de ambos públicos, desde niños hasta ancianos, donde el 
usuario trabajará no solo la parte motora, sino también la cognitiva, la concentración 
y la convicción. Este trabajo es importante porque los profesionales de la salud han 
estado buscando nuevos recursos para la interactividad del paciente durante las 
sesiones, para salir de algo agotador y repetitivo durante los ejercicios. 
 
Palabras clave: Terapia de juego. Fisioterapia. Divertida.  
 
Introdução 

A Gameterapia é um conceito novo que incita pacientes a ter muito mais 
comprometimento com suas sessões. Além disso, os jogos utilizados ativam as 
atividades cerebrais e ajudam a tonificar musculaturas que antes não eram 
movimentadas por algum fator. 

Pode utilizar uma variedade de jogos, cada um com sua indicação em 
exercícios aeróbicos, treinos de marcha e equilíbrio. A  Gameterapia torna essas 
atividades mais eficazes trabalhando diversos sistemas.  

Essa nova especialidade ganha espaço constantemente e os olhares dos 
pacientes que buscam essa área em clínicas e centros de reabilitação, como forma 
de recuperação mais inovadora e divertida, que sai do convencional.  
 
 Gameterapia: como tornar os atendimentos mais divertidos 

A Gameterapia é um conceito novo que foi implantado em 2006 em diversos 
países para tornar as sessões de fisioterapia mais divertidas e leves, saindo do 
convencional. As sessões  fisioterapêuticas normalmente são cansativas e repetitivas, 
e os pacientes ficam desmotivados. Agora imagine pacientes que são crianças, 
adolescentes e idosos. Por isso, a Gameterapia tem mudado as sessões, e o interesse 
tem crescido entre os pacientes, gerando inclusive a aceitação de seus familiares, no 
caso de crianças e adolescentes. É possível destacar que os aspectos lúdico, 
inovador, divertido e desafiador do jogo estimularão o paciente a desenvolver sua 
criatividade, força de vontade e imaginação, ativando sistemas antes esquecidos pelo 
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desenvolvimento de habilidades específicas por meio da tomada de decisões e do 
aprimoramento de estratégias para a progressão de níveis proposta pelo 
fisioterapeuta (ALVES, 2008). 

Por ser um recurso inovador e com grande aceitação, os fisioterapeutas se 
especializam nessa área. A Gameterapia trabalha de forma moderna com a utilização 
de consoles, controles, tapetes e outros equipamentos caros. Essas sessões são mais 
interativas, pois são mais dinâmicas, prazerosas e com grande aceitação dos 
usuários. O desempenho dos pacientes, ao realizar os exercícios, foi bem visto entre 
os profissionais. Assim que o paciente realiza os exercícios, dependendo do recurso 
do local, pode ter equipamentos que capturam os movimentos realizados por um 
sensor, proporcionando uma conduta de sucesso. Esse recurso traz diversos 
benefícios, pois os jogos escolhidos para a execução da conduta transportam o 
paciente para outra realidade utilizando o VR (óculos de realidade virtual), e trazendo 
uma nova experiência para o usuário, tornando a sessão mais agradável e 
descontraída.  

Um dos jogos utilizados no VR é o BioFarm, no qual o paciente deve realizar 
uma contração muscular, lembrando que o profissional deve passar um comando 
indicando qual musculatura deve ser contraída para que ele interaja com o ambiente 
em uma  fazenda. Além desse jogo, há outros em que o fisioterapeuta insere desafios 
que devem ser alcançados. As sessões são sempre inusitadas e diferenciadas, pois 
há sempre um novo desafio por semana.  

Os atendimentos são divertidos, pois todos podem aproveitar essa terapia, 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. A Gameterapia normalmente é introduzida 
quando o profissional deseja o bom desempenho do paciente, propondo novos 
desafios e estabelecendo metas. Nela, todo o corpo entra em sincronia, aumentando 
a força muscular, aliviando o estresse, auxiliando na depressão, trabalhando a 
coordenação motora e ajudando na autoestima do paciente. A Gameterapia pode ser 
usada em todas as áreas como a ortopedia, neuropediatria,  cardiopulmonar e outras 
especializações, pois é uma reabilitação dinâmica, tirando o foco da dor e de outros 
problemas. Assim, o paciente fica mais focado na terapia, dando continuidade aos 
exercícios propostos, porém de forma prazerosa, facilitando a execução das sessões 
fisioterapêuticas.  

A recuperação dos pacientes é bastante eficaz. Os  benefícios dos novos  
protocolos adotados em clínicas e em centros especializados em reabilitação elevam 
a qualidade de vida dos pacientes, o tratamento é diferente, mais leve e com muita 
interação entre o fisioterapeuta e o paciente. Há comunicação durante a terapia, pois 
quando o paciente está na Realidade Virtual imersiva tudo acontece. Quando o 
usuário está logado, em pareamento do VR, ou captores sensoriais de movimentos 
que duplicam a imagem no computador, notebook ou televisão, sabemos que há a 
contração muscular ou os estímulos. 

Os recursos da Gameterapia podem ser utilizados de duas maneiras: imersiva, 
em que o paciente é colocado em um ambiente simulado pelo profissional para ver 
como será a interação do usuário com o ambiente desejado, lembrando que o usuário 
utiliza recursos tirando o paciente de sua realidade e elevando para outra. Na não 
imersiva usamos equipamentos como televisão, sensores de movimentos e tapetes 
para realizar os movimentos desejados, pode utilizar jogos de dança, esportes e 
outros. O Kinect, hoje em dia, é um recurso inovador, porém caro, pois traz vida aos 
jogos sem o uso de controles, possibilitando que o usuário use seu corpo e voz para 
realizar os comandos.  
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As intervenções podem ser de curto, médio e longo prazo, dependendo da 
patologia em questão. Podem trabalhar a marcha, o equilíbrio e a motricidade, e é 
possível trabalhar tudo de forma dinâmica e divertida, fugindo dos exercícios 
tradicionais. Imagine trabalhar a marcha na esteira com óculos de Realidade Virtual 
(VR) saindo do tradicional e abrindo um leque de novas condutas associadas, pois é 
isso que Gameterapia proporciona aos profissionais e seus pacientes. Com as 
crianças, a utilização da Gameterapia é bastante lúdica, pois os jogos devem ter cores, 
músicas e formas para prender a atenção. Podem usar tapetes de dança Owfeel, com 
sensores associados ao comando do profissional (como: pé direito no X ou pé 
esquerdo na seta azul) que trabalham a coordenação motora da criança. Com os 
adultos é possível trabalhar com jogos com mais informações, como cores, formatos 
usando 360° e obstáculos para tornar a reabilitação mais desafiadora. 

Os pacientes recebem essa técnica de braços abertos, pois transforma algo 
que seria cansativo e desanimador em algo mágico e único.  
 
Gameterapia: equipamentos capazes de tornar o atendimento mais divertido. 

De acordo com pesquisas sobre a experiência do paciente na Fisioterapia, 
alguns relatos a consideram repetitiva e cansativa, principalmente do ponto de vista 
das crianças. Para proporcionar uma experiência melhor ao paciente, foi criada a 
Gameterapia, um método inovador e projetado para incentivar o paciente a executar 
o tratamento de forma divertida, prazerosa e eficaz. 

A Gameterapia é recomendada como complemento para outros métodos, como 
a terapia convencional ou Cinesioterapia, que usa recursos visuais e auditivos para 
transportar o paciente para outra realidade, a chamada Realidade Virtual. Por meio 
desses recursos é possível estimular as funções motoras, as funções sensoriais e 
cognitivas. 

Acreditavam e que a Gameterapia era um método muito caro para a proporção 
de seus benefícios, mas atualmente com o avanço da tecnologia e as publicações em 
revistas científicas importantes sobre seus ótimos resultados, o método é procurado 
em diferentes campos da Fisioterapia. 

Em razão dos altos níveis de satisfação de profissionais da saúde e pacientes, 
a Gameterapia ganha espaço na área da saúde. Os videogames deixaram de ser 
apenas lazer para serem instrumento de terapia, por isso as indústrias responsáveis 
pela produção desses produtos apostam em novas tecnologias para oferecer diversão 
e qualidade de vida aos consumidores. 

Muitos profissionais procuram capacitação para essa área inovadora da 
Fisioterapia, embora no Brasil esse método ainda não tenha o devido destaque, 
podemos citar vários estados do país em que a Gameterapia obtém sucesso em 
clínicas e hospitais. 

A Gameterapia é muito utilizada na implementação de outros equipamentos 
para tornar o processo mais lúdico, divertido e a experiência ainda mais realista ao 
paciente. Essa soma dependerá do tipo de jogo proposto e do objetivo que deve ser 
atingido.  

Um exemplo de equipamento utilizado nos atendimentos de Cinesioterapia em 
crianças, adultos e idosos é a prancha proprioceptiva, que consiste em um retângulo 
feito de madeira com uma haste no meio. O equipamento é muito utilizado para o 
treino de equilíbrio, possibilitando seu uso em uma proposta da Gameterapia. 
Podemos citar uma Realidade Virtual de prática de surf, que exige equilíbrio em um 
ambiente de difícil estabilização. Portanto, o uso da prancha proprioceptiva na 
Realidade Virtual, como prancha de surf, torna a experiência mais realista e divertida. 
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Partindo do princípio de que há vários equipamentos utilizados na Fisioterapia, 
com diversas finalidades, podem ser associados de acordo com a Realidade Virtual 
proposta para tornar o atendimento mais divertido e eficaz. Há uma série de 
possibilidades, o balancinho, um equipamento muito utilizado nas clínicas ortopédicas 
no trabalho de equilíbrio e descarga de peso não é muito pensado na Gameterapia 
com uma proposta parecida com a prancha proprioceptiva. O balancinho pode ser 
usado em um ambiente de Realidade  Virtual no qual o jogador deve permanecer em 
uma posição estática e unipodal, como em um ponto pequeno, o único lugar não 
atingido por lava, o que propõe ao paciente uma demanda de equilíbrio para não cair 
na lava. O balancinho torna a posição estática mais difícil, pois o equipamento consiste 
em uma base retangular pequena, suspensa por 4 correntes de ferro em uma base 
maior feita para a estabilização no solo. 

Outro equipamento muito utilizado no ambiente da Cinesioterapia, em 
academias e pela Gameterapia é o trampolim, uma cama elástica mais prática e de 
fácil acesso, pois é menor que as camas elásticas utilizadas em parques de diversões, 
possibilitando o fácil deslocamento do equipamento. Esse aparelho permite oferecer 
ao paciente um ambiente de Realidade Virtual mais realista e divertido com jogos em 
que são necessários saltos para completar a missão do jogo.  

Há vários equipamentos que podem ser introduzidos para tornar a Gameterapia 
mais divertida, como uma bola de futebol no ambiente virtual de um campo de futebol, 
e brinquedos de formas diversificadas em um ambiente no qual a missão do jogo é 
encaixar as formas nos seus respectivos lugares. O Twister é um jogo utilizado fora 
da Realidade Virtual, mas que pode ser implementado nela para estimular a 
coordenação motora e a consciência corporal, mesmo os que exigem maiores 
recursos, como a esteira em um ambiente virtual de corrida. Há também os consoles 
personalizados para os tipos de jogos, como os em formato de volante de carro, 
pensados especialmente para os jogos de corrida de carros, o tapete de dança, muito 
utilizado na Gameterapia e com níveis altos de aprovação de pacientes de todas as 
idades. 

É importante ressaltar que para todas essas modalidades de Realidade Virtual 
é necessária a presença de um sensor que capte os movimentos corporais 
interpretando-os para a interação do jogo e para concluirmos o padrão funcional 
desejado. 
 
Gameterapia: uso para o Biofeedback de maneira divertida. 

Além de a Gameterapia oferecer inúmeros benefícios para prevenção, 
promoção e reabilitação de forma divertida, também pode ser utilizada na forma de 
exame. No Canadá, país em que criou o método e de onde mais saem tecnologias e 
inovações para a Gameterapia, o método é usado como recurso para Biofeedback, 
técnica utilizada como exame e para fins terapêuticos na reabilitação de diversas 
doenças. Com ele somos capazes de qualificar e quantificar os níveis e a capacidade 
da contração muscular. No Brasil usamos a eletromiografia, com a associação da 
Gameterapia ao Biofeedback, possibilitando que o profissional realize essa técnica de 
forma mais prazerosa. 

O método consiste na utilização da Realidade Virtual, em que a finalidade do 
jogo, ou seja, a missão proposta é feita de acordo com a contração muscular voluntária 
do paciente, um exemplo do ambiente de Realidade Virtual para essa técnica é o 
espaço sideral, que solicita que o paciente faça uma contração muscular do grupo 
muscular desejado, e conforme a intensidade da contração ocorre um canhão é 
ativado para destruir asteroides.  
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Para que essa interação ocorra são necessários eletrodos para captar a 
ativação muscular que são visíveis em um monitor para que o terapeuta interprete a 
funcionalidade da musculatura. Toda a execução da técnica objetiva tornar o 
atendimento uma experiência mais agradável ao paciente, pois a proposta do jogo 
motiva pelo desafio que precisa ser cumprido, aumentando sua eficácia e fornecendo 
a melhor experiência ao paciente. 

A execução do método de forma regular permite que o paciente seja estimulado 
a contrair o músculo de forma mais eficaz e com o passar do tempo essa contração 
será involuntária, além da estimulação do controle muscular, essa técnica oferece 
como efeitos benéficos o aumento da força muscular, a melhora da consciência 
corporal, o alívio do estresse, bem como a estimulação sensorial e cognitiva. 

Os resultados clínicos, a aceitação e a aprovação do método ultrapassam as 
expectativas dos profissionais, além de oferecer um tratamento que pode ser utilizado 
em todas as idades e em diversos acometimentos. Oferece ganhos nas questões 
psicológicas, como o aumento da autoestima e a estimulação de mais hormônios do 
prazer.  

A utilização do método executada com um bom plano de tratamento é efetuada 
de acordo com a necessidade e de forma personalizada para cada paciente, 
promovendo um atendimento eficiente, divertido e prazeroso. Assim, os índices da 
Gameterapia têm sido satisfatórios.  

Em pesquisas sobre as taxas de aprovação da Gameterapia, os pacientes 
afirmaram que o método é eficaz no tratamento da depressão, o que nos faz refletir 
sobre a satisfação do profissional de saúde, que consegue promover um atendimento 
mais humanizado e com a promoção da qualidade de vida em todos os seus níveis.  

 
Considerações Finais 

A meta é trazer bem-estar durante os exercícios tornando-os agradáveis aos 
pacientes. Apesar de ser uma técnica nova, a Gameterapia é bastante eficaz e aceita 
pelos usuários.  

Os profissionais de saúde buscam ficar por dentro das novidades, 
equipamentos e novos cursos da especialidade, criando uma boa comunicação entre 
o paciente e o profissional que oferta a técnica.  
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Resumo 
Este estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: a Gameterapia é 
um recurso que pode ser aplicado em idosos para a prevenção de condições 
fisiológicas, psicológicas e ambientais adversas de forma segura e motivante? O 
objetivo do capítulo é analisar a Gameterapia enquanto recurso fisioterápico na 
prevenção de acidentes e na melhora da qualidade de vida de idosos. Os objetivos 
específicos do estudo são: realizar uma revisão de literatura buscando informações e 
evidências científicas sobre a Gameterapia em idosos; analisar o material encontrado; 
construir um protocolo aplicável em idosos saudáveis para fundamentar a prática. 
Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados 
ocorreu no período entre março e junho de 2021. O estudo concluiu que a 
Gameterapia pode fazer parte de programas e estratégias de intervenção que visem 
a prevenção e a promoção de saúde em idosos, bem como favorecer a compreensão 
dos processos de envelhecimento, revelando dados e evidências científicas que 
contribuam para a gerontologia. 
 
Palavras-chave: Assistência a idosos. Fisioterapia. Realidade virtual. 
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Abstract 
This study has a research problem: is gametherapy a resource that can be applied to 
the elderly to prevent adverse physiological, psychological and environmental 
conditions in a safe and motivating way? The objective of the chapter is to analyze 
gametherapy as a physiotherapy resource in preventing accidents and improving the 
quality of life of the elderly. The specific objectives of this study are: to perform a 
literature review seeking information and scientific evidence about gameterapy in the 
elderly; analyze the material found; to build a protocol that is applicable to healthy 
elderly people to support the practice. This is a literature review with a qualitative 
approach, whose data collection took place from March to June 2021. This study 
concluded that gametherapy can be part of programs and intervention strategies aimed 
at preventing and promoting health in the elderly, as well as promoting the 
understanding of aging processes, revealing data and scientific evidence that 
contribute to gerontology. 
 
Keywords: Old age assistance. Physiotherapy Especiality. Virtual reality. Word 4. 
Word 5. 
 
Resumen 
Este estudio tiene un problema de investigación: ¿es la Gameterapia un recurso que 
se puede aplicar a las personas mayores para prevenir condiciones fisiológicas, 
psicológicas y ambientales adversas de forma segura y motivadora? El objetivo del 
capítulo es analizar la Gameterapia como recurso fisioterapéutico para prevenir 
accidentes y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Los objetivos 
específicos de este estudio son: realizar una revisión de la literatura buscando 
información y evidencia científica sobre la Gameterapia en el anciano; analizar el 
material encontrado; construir un protocolo que sea aplicable a ancianos sanos para 
apoyar la práctica. Se trata de una revisión de la literatura con enfoque cualitativo, 
cuya recolección de datos se realizó de marzo a junio de 2021. Este estudio concluyó 
que la Gameterapia puede ser parte de una estrategia de intervención dirigida a 
prevenir y promover la salud en las personas mayores, así como promover la 
comprensión de los procesos de envejecimiento, revelando datos y evidencias 
científicas que contribuyan a la gerontología. 
 
Palabras clave: Assistencia a los ancianos. Realidade virtual. 
 
Introdução 

Com o passar do tempo as habilidades motoras perdem sua eficiência devido 
ao desgaste de estruturas osteomusculares e articulares, bem como ao sedentarismo 
e aos maus hábitos de vida cotidianos. Fraqueza muscular, degeneração das 
articulações, dor crônica, cansaço, falta de equilíbrio e coordenação são queixas 
constantes entre os idosos enquanto a expectativa de vida aumenta com os avanços 
da ciência e da tecnologia.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo 
com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, 
um número que representa 13% da população do país. Esse percentual tende a dobrar 
nas próximas décadas segundo a Projeção da População divulgada em 2018 pelo 
IBGE. 

Ao mesmo tempo que a população fica mais idosa, cresce a demanda por 
melhores condições de envelhecimento para minimizar os efeitos deletérios, as 
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limitações e melhorar a qualidade de vida. Surge a necessidade de assistência, 
atendimentos, acompanhamentos preventivos e não apenas curativos. Portanto, é 
preciso refletir acerca da possibilidade de realizar estratégias preventivas que 
mantenham o idoso saudável, ativo, participativo e motivado. 

É necessário avaliar os recursos fisioterápicos sob a perspectiva da prevenção 
voltada para uma fase do desenvolvimento humano que tem suas peculiaridades. De 
fato, os procedimentos da fisioterapia podem prevenir riscos motores e de doenças 
comuns nessa faixa etária, como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, 
osteoporose, hérnias de disco, tendinites, bursites e artrose.  

Segundo algumas pesquisas e autores, a fisioterapia também é eficaz no 
controle de dores nas articulações e no tratamento de problemas como a insônia, a 
depressão e a ansiedade. Os principais objetivos da fisioterapia preventiva para 
idosos são preservar a função motora, adiar a instalação de incapacidades 
decorrentes do processo de envelhecimento e prevenir a ocorrência de quedas e 
outros acidentes causados por limitações naturais. 

Mas, não é a qualquer custo nem com qualquer recurso aplicado 
indiscriminadamente sem o conhecimento prévio dos efeitos, das contraindicações e 
da metodologia. Além disso, a fisioterapia convencional, principalmente quando 
aplicada a longo prazo, torna-se entediante interferindo na eficácia do tratamento 
(BALISTA, 2013). 

Desta forma, surge a dúvida: a Gameterapia é um recurso que pode ser 
aplicado em idosos para a prevenção de condições fisiológicas, psicológicas e 
ambientais adversas de forma segura e motivante? 

A hipótese é de que a Gameterapia pode ser uma ferramenta aplicável em 
idosos, despertando curiosidade e motivação. Porém, é preciso avaliar em que 
circunstâncias, com que cuidados, qual é a condição do envelhecimento que a torna 
contra indicada e quais são os efeitos adversos. 

Este estudo objetiva analisar a Gameterapia enquanto recurso fisioterápico na 
prevenção de acidentes e na melhora da qualidade de vida dos idosos. 

Os objetivos específicos desse estudo são: realizar uma revisão de literatura 
buscando informações e evidências científicas sobre a Gameterapia em idosos; 
analisar o material encontrado e construir um protocolo aplicável em idosos saudáveis 
para fundamentar a prática. 

Os principais problemas de mobilidade vivenciados por idosos são as quedas. 
As quedas podem resultar em acometimentos importantes como fraturas ósseas, 
lesões musculares, hemorragias, traumatismos cranianos, o medo de uma nova 
queda e outros. A queda pode causar uma condição muito limitante e até mesmo o 
óbito.  

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ossos 
mais velhos quebram mais facilmente, se regeneram devagar e não completamente. 
Se um quadril é fraturado, bengalas, andadores ou cadeiras de rodas podem ser 
necessários permanentemente. As quedas são a principal causa de lesão e morte 
entre idosos. É necessário o estudo sobre os benefícios da Gameterapia. Este estudo 
é relevante para os fisioterapeutas, pois a Gameterapia é um recurso amplamente 
utilizado, mas ainda sem evidências científicas acerca de seus efeitos, indicações e 
contraindicações. Para a sociedade, é preciso construir condutas e protocolos 
fundamentados, claros em seus objetivos e que possam realmente oferecer o que 
propõem de forma estimulante, dinâmica e eficiente. Para a ciência, o estudo agrega 
base teórica e reflexão acerca de um recurso pouco pesquisado, pois a tecnologia tem 
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um tempo diferente de construção do saber científico, principalmente na área da 
saúde. 

Trata-se de uma pesquisa teórica baseada em um estudo de revisão de 
literatura com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu no período entre 
março e junho de 2021. 

A busca de artigos científicos foi efetuada nas seguintes bases de dados: 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), MEDLINE, Pubmed e Google Acadêmico. 

Os artigos foram escritos em língua portuguesa e em língua inglesa, publicados 
entre 2010 e 2021 com disponibilidade de texto completo gratuitamente, em formato 
PDF, em suporte eletrônico. Os artigos publicados sobre Reabilitação aquática e 
Síndrome de Down foram os critérios para a inclusão. 

Os livros, capítulos de livro, sites de meio não científico e artigos publicados 
antes de 2010 foram excluídos do estudo. 

Os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
foram criteriosamente obedecidos. 
 
A Gameterapia como recurso fisioterápico preventivo em idosos.  

Passar por um tratamento de fisioterapia é muitas vezes difícil e exaustivo, 
porém é necessário. Dentre as suas diversas funções, a fisioterapia promove a 
reabilitação de alterações ocasionadas em todos os sistemas do organismo e para os 
mais variados públicos. É cada vez mais emergente a necessidade de aliar ao 
processo de reabilitação estratégias que sejam mais lúdicas, dinâmicas e associem 
tecnologia digital favoravelmente. 

Foi efetuado um estudo por Silva et al. (2018) com o objetivo de analisar a 
usabilidade da realidade virtual como ferramenta para o público da terceira idade. Para 
isso, foi desenvolvido um jogo para smartphone. Os resultados demonstram uma alta 
taxa de aprovação e aceitação de idosos, mesmo quando receosos no início, 
indicando que quando o jogo é elaborado de forma adequada, para um público 
específico, é atraente e altamente imersivo, gerando os efeitos esperados. 

A Gameterapia é uma prática cada vez mais comum em clínicas e centros de 
reabilitação em fisioterapia e consiste no uso da realidade virtual por meio de 
videogames para tratar os mais variados diagnósticos cinético-funcionais. 

A técnica foi desenvolvida em 2006 no Canadá, chegou ao Brasil em meados 
de 2007 e conta com jogos digitais próprios, criados para funcionar como sensores de 
movimento, promovendo a reabilitação física e a cognitiva.  

No Brasil, a Gameterapia é oferecida em clínicas especializadas, hospitais de 
alta referência e instituições acadêmicas que pesquisam o tema, realizam projetos de 
iniciação científica e extensão sobre a técnica. A técnica pode ser aplicada em 
qualquer idade para tratamentos fisioterapêuticos, principalmente nas áreas de 
neurologia, ortopedia e gerontologia.  

O jogo de videogame, como é popularmente conhecido, é utilizado pelo 
paciente com objetivos terapêuticos previamente estabelecidos e com supervisão 
constante. Todo o processo é controlado e avaliado pelo especialista, que pode usar 
os consoles vendidos no mercado para entretenimento, como é o caso do Nintendo 
Wii, do Nintendo Switch, do Xbox e do PlayStation. Tais tipos têm sido muito utilizados 
na terapia, também é possível utilizar recursos desenvolvidos especificamente para 
esse tipo de intervenção. 

O estudo de Balista (2013) revelou que os consoles mais conhecidos e 
utilizados no Brasil, como o Wii da Nintendo, são projetados para entretenimento, por 
isso há uma dificuldade no uso desses aparelhos na reabilitação, pois apesar de 
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aumentarem a motivação, os jogos não permitem adaptações para tratar as 
necessidade de cada paciente, como as limitações físicas, cognitivas ou sensoriais. 
Não possuem ferramentas que forneçam dados sobre o processo de evolução. 
Segundo a pesquisa, existe um sistema de realidade virtual chamado Phisiojoy, 
desenvolvido por instituições privadas, que captura e monitora movimentos para gerar 
dados estatísticos sobre a evolução do paciente por meio do Kinect, que é um 
multisensor criado pela Microsoft para o console Xbox 360 que capta movimentos e 
voz. Na pesquisa, ele foi utilizado na plataforma PC do Windows. 

A técnica é muitas vezes aplicada para a reabilitação, a prevenção e a 
promoção de saúde em idosos que demonstram maior frequência e interação com o 
game, aumentando a mobilidade, pois o foco principal passa a ser o jogo e não a dor. 
Isso traz ao paciente sensações prazerosas que anteriormente eram basicamente 
relacionadas ao esforço físico.  

A maior vantagem é que por meio de diversos tipos de jogos, que podem ser 
escolhidos de acordo com o interesse do paciente para aumentar a motivação, as 
atividades são capazes de melhorar a amplitude articular, o controle e a execução dos 
movimentos, o equilíbrio estático e dinâmico, a coordenação motora e a tonicidade. 
Os resultados podem ser registrados por programas de computador, melhorando a 
avaliação do paciente e do processo. 

Além disso, há outros fatores que podem ser investigados como efeito da 
Gameterapia, como a redução do risco de queda em idosos; a capacidade de 
compartilhar a atenção e realizar multitarefas; o foco e a concentração; a transferência 
das habilidades adquiridas com o jogo para a execução de tarefas rotineiras e a 
redução de distúrbios como a ansiedade e a depressão. 

No caso específico dos idosos, a Gameterapia pode ser fundamentada pelas 
neurociências que acreditam que a neuroplasticidade é ocasionada pela capacidade 
de reorganização neuronal em todas as fases do desenvolvimento humano, inclusive 
no envelhecimento. Desta forma, a neurorreabilitação é aplicada no tratamento de 
idosos. 

Portanto, do ponto de vista cognitivo, o treinamento realizado por meio dos 
jogos de memória, atenção, raciocínio lógico, tomada de decisão, estratégia e outras 
habilidades trazem integração sensorial e desenvolvimento cognitivo aos idosos, 
mesmo que apresentem um declínio do funcionamento do sistema nervoso. 

Galna et al. (2014) realizaram um estudo para o desenvolvimento de um jogo 
para pacientes com Parkinson de acordo com o ritmo e o nível de complexidade. 
Observaram a melhora da aprendizagem motora e a transferência para a realização 
de tarefas do dia a dia. 

Um estudo realizado por Santos et al. (2017) com pacientes com a doença de 
Parkinson, fundamentado pela teoria de que os jogos virtuais aumentam a liberação 
de dopamina, pois são atividades que envolvem aprendizagem, verificou a  influência 
da adição de carga com a variação de nível de complexidade de jogos virtuais sobre 
a amplitude articular do ombro durante a abdução. Para isso, utilizou o console X-Box 
360 TM com Kinect, o jogo Kinect Adventures Vazamentos, um aparelho de TV de 
LED de 42 polegadas e uma Câmera digital Sony Cyber-Shot DSC-W800- 20.1 MP 
LCD 2.7. Os indivíduos tinham de vencer, além da ação da gravidade, a carga extra 
imposta, o que possivelmente dificultou a execução da tarefa, o desempenho dos 
membros superiores e pode ter influenciado para que o aumento da amplitude não 
ocorresse. 

Os resultados da pesquisa de Santos et al. (2017), pelo caráter transversal e 
observacional da metodologia, não mostraram uma diferença significativa na 
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amplitude articular. O período entre a avaliação inicial e a final foi insuficiente para a 
ocorrência da plasticidade neuronal, fenômeno que demanda repetição e intensidade 
para ocorrer, provocar aprendizagem e alteração nas conexões neuronais melhorando 
a motricidade. 

Entretanto, a pesquisa de Mouawad et al. (2011) realizou um programa com 
realidade virtual por 14 dias, com duração entre 30 e 180 minutos, com prática 
monitorada em casa para pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico. A 
técnica resultou no aumento da amplitude articular, refletindo na melhora da 
funcionalidade do membro afetado. 

Vieira et al. (2014) realizaram uma revisão de literatura para identificar a 
influência da realidade virtual na reabilitação de pacientes com a doença de Parkinson 
e concluíram que os estudos analisados apresentaram efeitos positivos na velocidade, 
no tempo de reação, no equilíbrio, na marcha, no controle postural e na funcionalidade 
de membros superiores. 

O estudo de Vieira et al. (2014) aponta que a realidade virtual tem como 
principais características a imersão e a interação. A atividade proposta pode ser 
imersiva, quando o usuário é transportado para um cenário por meio de dispositivos 
multissensoriais como capacetes, óculos e salas de projeção e não imersiva quando 
há uma imersão parcial proporcionada por mouse, joystick ou teclado. A interação é a 
capacidade que o usuário tem de interagir com os objetos virtuais. 

Gazzola et al. (2020) realizaram um estudo para analisar a estabilidade e a 
influência da manipulação de informações visuais, somatossensoriais e viso-
vestibulares para o controle postural em idosos com disfunção vestibular. O estudo 
concluiu que os idosos com disfunção vestibular apresentaram redução do limite de 
estabilidade e aumento de oscilação postural quando houve conflito entre a 
informação visual e a somatossensorial, e a interação viso-vestibular. A pesquisa 
alerta que as contraindicações da Gameterapia em idosos não estão bem definidas 
cientificamente, mas colocam o terapeuta numa posição de alerta para avaliar as 
condições que podem colocar o idoso em risco. 

Magna et al. (2020) compararam o equilíbrio, a marcha e a cognição em idosos 
em três situações distintas: em atendimentos utilizando realidade virtual (quebra-
cabeça virtual), em atendimentos com atividades físicas (caminhadas) e em 
atendimentos que associavam realidade virtual e exercício físico. No período de cinco 
meses, a atenção de todos os grupos aumentou e a memória melhorou nos grupos 
que realizaram as atividades de realidade virtual e nos grupos que realizaram 
atividades associadas. Quanto ao equilíbrio, todos os grupos melhoraram. Na marcha, 
o grupo com melhor resultado foi aquele que praticou as duas atividades. A conclusão 
do estudo é que as intervenções que utilizaram a realidade virtual e a atividade física 
de forma associada são eficazes para a melhora do equilíbrio, da marcha, da atenção 
e da memória, melhorando o desempenho físico funcional em idosos. 

 
Considerações Finais 

O aumento da expectativa de vida e os avanços tecnológicos suscitam a busca 
por estratégias que melhorem a vida dos idosos. 

Portanto, a atenção primária no atendimento voltado aos idosos deve 
proporcionar programas que visem a prevenção dos agravos específicos do 
envelhecimento e a promoção de saúde. Assim, as terapias psicomotoras e cognitivas 
ganham importância, principalmente quando associadas aos recursos tecnológicos 
que atualmente possuem um apelo social evidente. 
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O exercício físico tem o poderoso efeito de manter a neuroplasticidade ativa em 
todas as fases do desenvolvimento, inclusive retardando o surgimento e a progressão 
de alterações cognitivas e físicas causadas pelas doenças neurodegenerativas 
comuns na velhice. O jogo virtual, como abordagem terapêutica, é capaz de atenuar 
o déficit do equilíbrio, da coordenação e da marcha. 

Este estudo identificou um número insuficiente de publicações científicas que 
analisam os efeitos da realidade virtual como instrumento de terapia física aplicada 
aos idosos. Mesmo assim, é possível inferir que a Gameterapia pode fazer parte de 
programas e estratégias de intervenção que visam a prevenção e a promoção de 
saúde em idosos, bem como pode favorecer a compreensão dos processos de 
envelhecimento, revelando dados e evidências científicas que contribuam para a 
gerontologia. 
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Resumo 
O câncer de mama é uma doença caracterizada pela multiplicação desordenada e 
anormal de células da mama, e é o mais incidente na população feminina. Há várias 
formas de tratamento, entretanto o processo da reabilitação é doloroso, exaustivo e 
preocupante, afetando os aspectos físicos, emocionais e sociais do paciente. Para 
reduzir o medo, a ansiedade e as sequelas físicas do tratamento, surge a utilização 
da Gameterapia no tratamento do câncer de mama. Uma terapia que tem obtido 
resultados importantes de forma descontraída e motivadora.  
 
Palavras-chave: Neoplasias da mama. Gameterapia. Realidade Virtual. 
Funcionalidade. Câncer de mama. 
 
Abstract 
O Breast cancer is a disease characterized by the disordered and abnormal 
multiplication of breast cells, and is the most incident in the female population. There 
are several forms of treatment, however, the rehabilitation process is painful, 
exhausting and worrying, affecting the physical, emotional and social aspects of the 
patient. In order to reduce the fear, anxiety, and physical sequelae of the treatment, 

 
17 Este capítulo contou com a revisão linguística de Roberta dos Anjos Matos Resende e com a 

diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
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the use of gametherapy in breast cancer has been introduced. A therapy that has 
obtained important results in a relaxed and motivating way.   
 
Keywords:  Breast Neoplasms. Game therapy Virtual reality. Funcionalidad. Breast 
cancer. 
 
Resumen 
El cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por la multiplicación 
desordenada y anormal de las células mamarias, y es el más incidente en la población 
femenina. Existen varias formas de tratamiento, pero el proceso de rehabilitación es 
doloroso, agotador y preocupante, y afecta a los aspectos físicos, emocionales y 
sociales del paciente. Para reducir el miedo, la ansiedad y las secuelas físicas del 
tratamiento, aparece el uso de la terapia de juego en el cáncer de mama. Una terapia 
que ha obtenido importantes resultados de forma divertida y motivadora.  
 
Palabras clave:  Neoplasias da mama. Terapia de juego. Realidad virtual. 
Funcionalidad. Cáncer de mama. 
 
Introdução 

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e 
brasileira. É caracterizado pela proliferação desordenada das células mamárias que 
resultam em transformações celulares malignas. 

 Esse câncer compõe um problema grave na saúde pública no Brasil e no 
mundo. Com incidência de 24,2% em mulheres, representa uma grande preocupação 
pela alta mortalidade, alto custo do tratamento e longo período de reabilitação. 

Os avanços na ciência facilitam a avaliação do estadiamento tumoral e indicam 
o tratamento mais assertivo. Contudo, a reabilitação ainda é dolorosa e exaustiva, 
afetando o físico e o emocional. 

A partir desse contexto, uma terapia que promete auxiliar esses pacientes 
durante o processo de reabilitação é a Gameterapia no câncer de mama. Pois, é um 
modo com resultados semelhantes aos da fisioterapia tradicional, de forma mais 
divertida e motivadora, influenciando diretamente nos aspectos físicos e emocionais 
dos pacientes.  

 
Gameterapia no câncer de mama. 

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. 
Esse câncer representa 29,7% dos novos casos e 16,4% de mortalidade nas mulheres 
brasileiras, e é a principal causa de morte nessa população. Sua incidência é maior 
em mulheres acima de 50 anos, mulheres que nunca tiveram filhos ou nascimento do 
primeiro filho após os 30 anos (INCA, 2019; AKRAM et al., 2017). 

 
Anatomia da mama. 

As mamas femininas estão localizadas na parede superior e anterior do tórax, 
antes dos músculos peitoral maior e serrátil anterior, entre a terceira e a sétima 
costela. São formadas por tecido glandular epitelial, constituídas pelos lobos e ductos 
lactíferos; tecido adiposo, que reveste a glândula; tecido conjuntivo fibroso, 
denominado estroma, que com os ligamentos suspensores sustentam os lobos; uma 
rede de nervos; vasos sanguíneos; vasos linfáticos; e nódulos linfáticos 
(BERNARDES, 2011).  
 Como principal via de metástase de origem mamária há a intercomunicação 
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dos plexos linfáticos da mama que são: plexo cutâneo; plexo subcutâneo; plexo 
fascial; plexo glandular e plexo subareolar. As drenagens da mama são divididas em 
superficial e profunda, realizadas pelos vasos linfáticos eferentes para os linfonodos 
da torácica interna, axilares, subescapulares e para linfonodos intercostais 
(BERNARDES, 2011). 

Avançando para a região axilar, há uma composição dos músculos peitoral 
maior e menor na sua parede anterior, músculos subescapular, redondo maior e 
grande dorsal na parede posterior, intercostais e serrátil anterior na parede medial e 
tendão da cabeça longa do bíceps braquial e coracobraquial na parede lateral. O que 
demonstra a relação da mama e da axila com a cintura escapular e o tórax 
(BERNARDES, 2011; AKRAM, 2017; MARX, FIGUEIRA, 2017). 

 
Tipos de câncer de mama. 

O câncer é consequência da incapacidade das funções normais das células de 
regular a proliferação e diferenciação, o que resulta em transformações celulares 
malignas. Há vários tipos de câncer de mama, e cada um é descrito pelas células 
específicas afetadas (VIEIRA, 2017).  
 Os tipos mais comuns são: Neoplasia lobular, uma proliferação benigna, restrita 
aos lóbulos, sendo uma lesão precursora para o desenvolvimento de carcinoma 
invasivo; Carcinoma ductal in situ, uma proliferação epitelial não invasiva restritas ao 
ducto-lobular da mama; Carcinoma micro invasivo, uma extensão das células 
neoplásicas além da membrana basal dos ductos-alveolares alcançando 
minimamente o estroma adjacente; e Carcinoma invasivo, com disseminação para 
tecidos mamários adjacentes (HADDAD, 2013; VIEIRA, 2017). 

Outros tipos menos comuns são: Doença de Paget, caracterizada por lesões 
descamativas ou erosivas nas papilas mamárias, decorrentes da proliferação anormal 
das células de Paget no epitélio glandular; e Angiosarcoma, definido por câncer nas 
células que revestem os vasos sanguíneos ou linfáticos, que é agressivo e de fácil 
disseminação (BARROS, 2007; FREIRE, 2017). 

 O estadiamento clínico do câncer de mama é realizado pela classificação TNM, 
no qual T é o tamanho do tumor, N é o comprometimento de linfonodos e M é a 
metástase a distância. As metástases ósseas pleuropulmonares e hepáticas são as 
mais comuns (MARX, 2017). 

 
Tratamentos mais comuns 

A decisão do tratamento clínico avalia a extensão do câncer e os fatores 
individuais de cada paciente e, normalmente, consiste em quimioterapia, radioterapia 
e cirurgias. Há duas estratégias de abordagem no tratamento clínico: o tratamento 
neoadjuvante, realizado antes do tratamento local definitivo (cirurgia ou radioterapia), 
e o tratamento adjuvante, realizado após a cirurgia (MARX, 2017). 

 O tratamento neoadjuvante utiliza a Terapia sistêmica (quimioterapia) como 
tratamento inicial da doença avançada, ou em estágios iniciais de tumores operáveis. 
Objetiva a possibilidade de diminuir o volume tumoral e o comprometimento axilar para 
evoluir para uma cirurgia conservadora e melhor avaliação do prognóstico, sobretudo 
nos tumores de alto risco (MARX, 2017). 

No tratamento adjuvante do câncer de mama são utilizados: a quimioterapia, 
hormonioterapia e terapia biológica, podendo ser empregados em conjunto ou 
separados. A indicação desse tratamento é baseada no risco de recidiva da doença, 
na toxicidade do tratamento, no grau de impacto da modalidade proposta e no quadro 
clínico do paciente (MARX, 2017). 
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 O tratamento cirúrgico é a base terapêutica mais utilizada no câncer de mama. 
Essa abordagem é preferencialmente conservadora para a redução de danos, mas 
focada na menor chance de recidivas. 

As cirurgias mais adotadas desde 2014 são: ressecção de lesão não palpável, 
quadrantectomia, mastectomia simples, linfadenectomia axilar. Com a retirada 
cirúrgica do tumor é possível realizar a plástica mamária reconstrutiva de forma 
imediata, na cirurgia curativa, ou após a cirurgia quando houver estabilidade do 
quadro (OLIVEIRA, 2021).  

 
Processo de reabilitação 

Mesmo com o avançar da ciência, durante a reabilitação o paciente passa por 
experiências que podem ser traumáticas. São as consequências físicas, sociais e 
emocionais do tratamento que exigirá uma atenção humanizada e multiprofissional.  

No âmbito físico, as consequências mais comuns após a cirurgia são infecções, 
necrose de pele, seroma, aderência e deiscência cicatricial, limitação da amplitude de 
movimento do ombro, linfedema, síndrome da rede axilar, dor, lesão de nervos motor 
e/ou sensitivo e fraqueza muscular. Outras complicações que podem ocorrer durante 
a quimioterapia e a radioterapia são alopecia, náuseas, vômitos, queimaduras, efeitos 
cardiopulmonares tardios, e outros (NASCIMENTO, 2012; ANACLETO, 2019).  

Devido ao medo do tratamento, da morte, da desconfiguração física e das 
complicações citadas, o índice de depressão e ansiedade desse público é alto. 
Apresentam fadiga, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas, fatores que podem 
causar pouca motivação para a reabilitação (ARAB, 2016). 
 
Gameterapia 

FEYZIOĞLU et al. (2020) em um estudo prospectivo, randomizado e 
controlado, investigaram os efeitos dos programas de reabilitação virtual baseados no 
Kinect na disfunção do membro superior no período pós-operatório inicial em 
pacientes que realizaram a mastectomia.  

Os resultados funcionais avaliaram a dor, a amplitude de movimento, a força 
muscular, a funcionalidade e o medo do movimento em mulheres com câncer de 
mama que passaram por mastectomia unilateral com dissecção de linfonodo axilar 
usando uma terapia adjuvante.  

As participantes da pesquisa foram separadas em dois grupos de forma 
aleatória, o grupo de reabilitação baseada no Kinect recebeu tratamento com 
massagem de tecidos, mobilização passiva e exercícios por meio do Xbox 360 Kinect 
™, programa de videogame, e o grupo de fisioterapia convencional, que recebeu o 
tratamento padrão para membros superiores, incluindo a massagem de tecido 
cicatricial e a mobilização passiva.  

As participantes receberam o tratamento duas vezes por semana com duração 
de 45 minutos no período de 6 semanas. Os dois grupos obtiveram melhoras 
significativas na força de ombro (flexão, abdução e rotação externa) e força de 
preensão manual, redução da dor, e aumento da amplitude de movimento.  

Ao comparar os dois grupos, a intervenção por meio da Realidade Virtual teve 
resultado superior ao da fisioterapia convencional em todos os parâmetros, exceto na 
pontuação do questionário de deficiência de braço, ombro e mão e força de preensão 
palmar. Porém, os participantes se sentiram mais motivados durante o tratamento com 
a tecnologia.  
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Por conseguinte, a terapia usando o Xbox Kinect ™ pode ter resultados 
semelhantes aos da fisioterapia tradicional com o acréscimo de ser mais divertido e 
motivador. 

Em um estudo piloto, HOUSE et al. (2016)  tiveram como objetivo explorar a 
efetividade da terapia BrightArm Duo (mesa de reabilitação robótica com carga de 
gravidade modulável em antebraços apoiados com 9 jogos personalizados e 
desenvolvidos em 3D) para lidar com a dor crônica pós-cirúrgica e com as disfunções 
associadas ao câncer de mama em pacientes com depressão.  

O treinamento incluiu memória visual e auditiva de curto prazo e atrasada, força 
de preensão palmar, abdução, adução, flexão e extensão de ombro. Foi efetuado por 
meio do foco, controle motor, amplitude de movimento, resistência, sequenciamento 
de tarefas e dupla tarefa. Os participantes realizaram entre 20 e 50 minutos de 
treinamento, duas vezes por semana durante o período de 8 semanas com 
progressão de intensidade.  

O treinamento mostrou como resultado físico a diminuição da dor em 20% em 
relação ao início da terapia, reduzindo o uso de analgésicos. Houve o aumento da 
amplitude de movimento do ombro afetado, a melhora da força muscular em ombro 
afetado e não afetado e o aumento da força de preensão palmar bilateral. Como 
resultado cognitivo e emocional foi obtida a diminuição da gravidade da depressão.  

A Realidade Virtual por meio da Terapia BrightArm indica melhora na cognição, 
amplitude de movimento, função e redução da depressão, podendo ser uma terapia 
presente no tratamento do câncer de mama pós-mastectomia.  

BANI MOHAMMAD; AHMAD (2019) em um ensaio clínico randomizado, 
objetivaram avaliar a eficácia da tecnologia de distração por meio da Realidade Virtual 
(RV) para a redução da dor e da ansiedade entre pacientes do sexo feminino com 
câncer de mama.  

A amostra foi dividida aleatoriamente em um grupo controle que usava 
medicação para tratamento de dor, a morfina foi o medicamento mais comum e o 
grupo intervenção escolheu entre dois cenários que incluía mergulho em alto-mar, ou 
sentado na praia. A intervenção foi expandida para 4 meses.  

Os resultados mostraram que a tecnologia de RV reduziu significativamente os 
níveis de dor e ansiedade. O uso da RV com morfina no grupo de intervenção reduziu 
significativamente mais a dor que a intervenção farmacológica isolada no grupo 
controle, isso indica que a morfina reduz a ansiedade, mas quando associada com a 
RV há mais benefícios no alívio da ansiedade.  

Os resultados desse estudo mostram que a RV é uma intervenção de distração 
eficaz para controlar a dor e a ansiedade entre pacientes com câncer de mama. A RV 
resulta no alívio da dor, considerando que a atenção estava voltada para o jogo que 
trazia sentimentos de alegria. 

CHIRICO et al. (2020), em um ensaio controlado, avaliaram a eficácia da 
Realidade Virtual (RV) imersiva e interativa no alívio da quimioterapia comparando 
seus efeitos com os da Musicoterapia (MT). Os participantes foram divididos 
aleatoriamente no grupo de Realidade Virtual ou no de Musicoterapia e foram 
comparados entre si e com o grupo controle.  

O tratamento com a Realidade Virtual aconteceu simultaneamente ao da 
quimioterapia com duração de 20 minutos. Na RV, cada paciente tinha um controlador 
para interagir com o ambiente virtual, consistia em paisagens relaxantes criadas na 
plataforma Second Life®.   
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A intervenção da Musicoterapia ocorreu simultaneamente com a quimioterapia, 
com duração de 20 minutos, os pacientes ouviam uma música relaxante pré-gravada 
por um musicoterapeuta especialista.  

Os níveis de ansiedade dos pacientes foram medidos usando o State Anxiety 
Inventory. Os resultados mostraram reduções significativas nos níveis de ansiedade 
dos grupos intervenção e uma redução não significativa para o grupo controle. A 
ansiedade foi menor no grupo RV em relação ao grupo MT, mas sem atingir 
significância estatística.  

O estado de humor foi avaliado por meio da versão resumida de “Profile of Mood 
States''. A análise de comparação entre pares mostrou que os pacientes que 
participaram da intervenção de RV relataram uma redução significativa na tensão, 
depressão, raiva e fadiga. Os pacientes que receberam MT relataram níveis 
significativamente reduzidos de tensão, raiva e fadiga. Porém, os pacientes do grupo 
controle não apresentaram nenhuma mudança significativa em seus estados de 
humor. 

Os resultados do estudo sugerem que a RV e a MT são intervenções úteis para 
aliviar a ansiedade e melhorar os estados de humor em pacientes com câncer de 
mama durante a quimioterapia. Além disso, a intervenção por RV é mais eficaz do que 
a MT no alívio da ansiedade, depressão e fadiga. 

Em uma revisão sistemática conduzida pelo modelo PRISMA, ZASADZKA et 
al. (2021) tiveram analisaram a visão geral dos estudos clínicos que utilizaram a 
terapia por meio da Realidade Virtual (RV) no câncer de mama.  

O desfecho de todos os estudos analisados mostrou a eficácia da terapia de 
RV na diminuição do linfedema, melhora do equilíbrio dinâmico, a funcionalidade dos 
membros superiores, redução do nível de estresse, ansiedade e fadiga na 
quimioterapia, diminuição dos níveis de estresse com a queda de cabelo e alívio da 
dor.  

A RV permite maior consciência e desempenho ao realizar movimentos, além 
de permitir o envolvimento sensorial. Há resultados satisfatórios nos fatores 
emocionais, demonstrando que a RV é positiva, pois um paciente estressado não lida 
muito bem com o tratamento, pode ter dificuldades de cooperação com o serviço de 
saúde e dificultar a realização do procedimento.  

O estudo conclui que a RV parece ser promissora no apoio ao tratamento 
oncológico, podendo ter efeitos positivos nas esferas mentais e físicas, com a 
diminuição do nível de ansiedade, redução da dor, do linfedema e melhora da 
amplitude de movimento e do desempenho nas atividades da vida diária. 

 
Considerações Finais 

O câncer de mama, mais incidente em mulheres no Brasil, gera um processo 
reabilitativo doloroso e complexo. Para reduzir os danos durante o tratamento, foi 
pesquisada a eficácia da Gameterapia como intervenção. 

A Realidade Virtual inserida no tratamento do câncer de mama demonstrou ser 
eficaz na saúde física e na saúde mental. Todos os artigos concluíram que a 
Gameterapia é uma boa terapia complementar, pois ajuda o paciente a se distrair por 
meio de melhores resultados funcionais. 
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Resumo 
A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão que pode envolver e danificar algumas partes 
do cérebro. O conjunto dessas lesões pode causar um distúrbio que compromete as 
funções cerebrais do sistema nervoso afetando a aprendizagem, os movimentos, a 
visão e o raciocínio. O alicerce do desenvolvimento infantil possui três bases: a 
aprendizagem do movimento, o aperfeiçoamento dos sistemas sensoriais e a 
maturação intelectual e afetiva, que interagem entre si. Na criança, o processo de 
aprendizagem é iniciado pelo brincar. Os jogos e as brincadeiras facilitam o 
desenvolvimento intelectual pelo método da imaginação e o exercício da atenção 
durante a atividade realizada pela criança. Dessa forma, as atividades lúdicas 
contribuem na construção do conhecimento, no desenvolvimento social, pessoal, 
psicomotor e cognitivo da criança com Paralisia Cerebral. Objetivo: Verificar o que 
consta na literatura a respeito do uso de plataformas lúdicas para crianças com 
Paralisia Cerebral. Método: O presente estudo consistiu em uma revisão da literatura 
sobre o uso de plataformas lúdicas para crianças com Paralisia Cerebral nas bases 
de dados eletrônicas Scielo e Google Scholar. Conclusão: O lúdico contribui em 
diversos âmbitos do desenvolvimento infantil e melhora a autoestima, pois auxilia a 
criança a se socializar, aceitar suas falhas, progredir em suas capacidades, e permite 
que trabalhem a individualidade, o raciocínio e a formação de opiniões. 
 

 
18 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 

Danilo da Costa. 
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Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Plataformas Lúdicas. Criança. 
 
Abtract 
Cerebral Palsy (CP) is an injury that can involve and damage some parts of the brain. 
All these injuries can lead to a disorder that compromises brain and nervous system 
functions, affecting learning, movement, vision and even reasoning. The foundation of 
child development has three bases: learning to move, improving sensory systems and 
intellectual and affective maturation, which interact with each other. In children, the 
learning process is initiated by playing. Games and games facilitate intellectual 
development through the method of imagination and exercise of attention during the 
activity performed by the child. Thus, recreational activities contribute to the 
construction of knowledge, social, personal, psychomotor and cognitive development 
of children with cerebral palsy. Objective: Check what is in the literature about the use 
of playful platforms for children with cerebral palsy. Method: This study consisted of a 
literature review on the use of playful platforms for children with cerebral palsy, in the 
Scielo and Google Scholar electronic databases. Conclusion: Play contributes to 
different areas of child development, and can improve self-esteem as it helps children 
to socialize, accept their failures, progress their abilities, and also makes them work 
on their individuality, reasoning and forming their opinions. 
 
Keywrods: Cerebral Palsy. Playful Platforms. Kid. 
 
Resumen 
La parálisis cerebral (PC) es una lesión que puede afectar y dañar algunas partes del 
cerebro. Todas estas lesiones pueden derivar en un trastorno que compromete las 
funciones del cerebro y del sistema nervioso, afectando el aprendizaje, el movimiento, 
la visión e incluso el razonamiento. La base del desarrollo infantil tiene tres bases: 
aprender a moverse, mejorar los sistemas sensoriales y la maduración intelectual y 
afectiva, que interactúan entre sí. En los niños, el proceso de aprendizaje se inicia 
jugando. Los juegos y los juegos facilitan el desarrollo intelectual a través del método 
de la imaginación y el ejercicio de la atención durante la actividad que realiza el niño. 
Así, las actividades recreativas contribuyen a la construcción del conocimiento, 
desarrollo social, personal, psicomotor y cognitivo de los niños con parálisis cerebral. 
Objetivo: comprobar lo que hay en la literatura sobre el uso de plataformas lúdicas 
para niños con parálisis cerebral. Método: Este estudio consistió en una revisión de 
la literatura sobre el uso de plataformas lúdicas para niños con parálisis cerebral, en 
las bases de datos electrónicas Scielo y Google Scholar. Conclusión: El juego 
contribuye en diferentes áreas del desarrollo infantil y puede mejorar la autoestima ya 
que ayuda a los niños a socializar, aceptar sus fallas, progresar en sus habilidades y 
también les hace trabajar en su individualidad, razonamiento y formación de 
opiniones. 
 
Palavras-clave: Parálisis cerebral. Plataformas lúdicas. Niño. 
 
Introdução 

O mundo vivenciou nos últimos anos a chamada Era da Informação, com isso 
houve um intenso avanço nas tecnologias que facilitam a vida das pessoas. Nesse 
sentido, houve inclusive o desenvolvimento de diversas tecnologias para pessoas com 
deficiência, as chamadas Tecnologias Assistivas. 
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Atualmente, as tecnologias avançam consideravelmente no auxílio de pessoas 
com algum tipo de deficiência. Assim, surge a necessidade de conhecer os métodos 
interativos que favorecem a aprendizagem das crianças com algum tipo de deficiência, 
visual, auditiva, motora, intelectual, entre outras, pois o ato de brincar pode contribuir 
para o desenvolvimento emocional e social das crianças (BIGOLIN et al., 2021). 

A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão que pode envolver e danificar algumas 
partes do cérebro. O conjunto dessas lesões pode ocasionar um distúrbio que 
compromete as funções cerebrais e o sistema nervoso, afetando a aprendizagem, os 
movimentos, a visão e o raciocínio (DANTAS, 2021). 

O alicerce do desenvolvimento infantil possui três bases: a aprendizagem do 
movimento, o aperfeiçoamento dos sistemas sensoriais e a maturação intelectual e 
afetiva, que interagem entre si. O processo de aprendizagem é iniciado pelo brincar, 
um processo biológico e inato. As sensações exteroceptivas, proprioceptivas e 
vestibulares são desenvolvidas a partir da brincadeira em que a criança explora seu 
corpo e seu ambiente (BISHARA et al., 1998). 

Maluf (2008) afirma que o lúdico auxilia a desenvolver competências e aumenta 
o aprendizado, os sentidos, além de permitir que a criança supere seus limites e 
interaja socialmente, o que contribui positivamente com sua autoestima. 

Assim, para auxiliar os profissionais de saúde, pais e os professores é 
necessário haver mais pesquisas sobre a relação e os benefícios do mundo lúdico e 
de como o uso dessa estratégia pode auxiliar no desenvolvimento de crianças com 
Paralisia Cerebral.  

 
Paralisia Cerebral 

A Paralisia Cerebral (PC) é um distúrbio não progressivo que decorre de uma 
lesão no encéfalo em desenvolvimento, e que pode causar alterações motoras e 
psíquicas que afetam diretamente o desenvolvimento da criança acometida (SILVA e 
LACERDA, 2017; DIAS et al., 2010; ZILLI, 2013; DANTAS, 2021). 

Apesar dos avanços da medicina, a incidência relatada da PC é de cerca de 2 
indivíduos a cada 1.000 nascidos vivos em todo o mundo, oficializando a mais comum 
deficiência física grave infantil. O diagnóstico comumente ocorre no início da infância, 
quando os sintomas ficam mais aparentes (DANTAS, COLLET, MOURA e 
TORQUATO 2010; DANTAS, 2021; BRASIL, 2012). 

Para o tratamento e acompanhamento de crianças que sofrem com a PC é 
necessário o trabalho interdisciplinar entre os profissionais de diversas áreas. A união 
de equipes multiprofissionais deve  conter psicólogos, neurologistas, psiquiatras, 
ortopedistas, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e outros que 
contribuem para diminuir o impacto da patologia no desenvolvimento (DANTAS, 
2021). 

Quando se fala no tratamento voltado para um público infantil, uma das 
melhores formas de tratamento são as atividades lúdicas. Atualmente nesse campo a 
era digital cresce proporcionado experiências positivas (VARIA SCIENTIA, 2017).  

Diversas pesquisas buscaram descrever como o lúdico pode auxiliar no 
desenvolvimento de crianças com Paralisia Cerebral. Pois, a criança que sofre com 
essa patologia é muitas vezes privada de interação social, passa a maior parte de sua 
infância em acompanhamento médico, consultas, exames e tratamentos em prol de 
sua saúde. Por isso, os profissionais e pais devem buscar formas para que possam 
aprender a lidar com suas falhas e aptidões, assim é importante valorizar o direito de 
brincar, de praticar o lado lúdico. Essa é uma maneira de integração com o meio, 
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reconstruindo a vida e expressando desejos e vontades (REIS  , 2007; DANTAS, 
2021). 

 
 

O Lúdico 
O lúdico faz parte da infância e pode facilitar a aprendizagem, a interação 

social, a imaginação, a autonomia, e outros. É necessário apenas direcionar as 
brincadeiras para que estejam voltadas para o desenvolvimento da criança (DANTAS, 
2021). 

A autora Martins (2009) afirma que desde a época da Grécia antiga é possível 
perceber traços de estudos de pensadores que viviam naquele momento e que já 
davam importância ao lúdico, como Aristóteles, que dentre as classificações que 
montou na época, apontou que existia o homo Ludens, aquele que valoriza o brincar.  

Estudiosas como Soares e Porto (2006) afirmam que o lúdico é um modo único 
e individual de se sentir completo, de forma que os pensamentos e as ações estejam 
de acordo e unidos como um só. É a permissão de imaginar o que quiser e deixar 
esse pensamento fluir, de modo que interfira nas emoções. Isso pode ser na forma de 
brincadeiras, de jogos eletrônicos, jogo coletivo, ou qualquer outra maneira de brincar 
(DANTAS, 2021). 

Em pacientes com Paralisia Cerebral, as funções neurológicas de postura, 
movimento e equilíbrio encontram-se desorganizadas. Esses distúrbios resultam em 
problemas de aprendizagem e dificuldade de comunicação. Dessa forma o brinquedo, 
para esses pacientes, possui funções sociais e pode ensinar comportamentos, gestos 
e valores. Portanto, enquanto a criança brinca, ela está construindo e reconstruindo 
simbolicamente sua realidade (REIS et al., 2007). 

Dentre os brinquedos mais utilizados é possível citar os brinquedos de encaixe, 
brinquedos sonoros, carros, bolas, bonecas, brincadeiras lúdicas, rolos, histórias e 
jogos, cada um com uma função diferente no desenvolvimento do paciente com 
Paralisia Cerebral. A bola, rolos e colchonetes estimulam o sistema proprioceptivo, 
tátil e vestibular facilitando ajustes posturais e reações de equilíbrio com a realização 
de exercícios. Os materiais coloridos e sonoros estimulam a visão e o sistema auditivo 
(FUJISAWA e MANZINI, 2006; REIS et al., 2007). 

Há também jogos que facilitam o desenvolvimento intelectual pelo método da 
imaginação e o exercício da atenção durante a atividade realizada pela criança. As 
atividades lúdicas contribuem na construção do conhecimento, no desenvolvimento 
social, pessoal, psicomotor e cognitivo (REIS et al., 2007). 

É consenso na literatura que a principal vantagem dos brinquedos, jogos e 
brincadeiras para o tratamento são a melhora da coordenação motora e do 
desenvolvimento neuropsicomotor. (FUJISAWA e MANZINI, 2006; SOARES E 
PORTO, 2006; REIS et al., 2007; DANTAS, COLLET, MOURA e TORQUATO 2010; 
DANTAS, 2021).  

Com o advento da tecnologia e sua ampla disseminação nos tempos atuais 
ocorreu uma mudança nos tratamentos de reabilitação. A Reabilitação Virtual é um 
tipo de abordagem recente utilizada no processo de reabilitação motora de crianças 
com PC.  

Ela consiste na utilização de ambientes virtuais para estimular as funções 
cognitivas e motoras. Os jogos utilizados para a Reabilitação Virtual aumentam sua 
presença em tratamentos de reabilitação, pois são vistos como uma forma de incentivo 
para que o paciente se envolva com o tratamento (SILVA E IWABE-MACRCHESE, 
2015). 
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Plataformas Lúdicas 
No campo das abordagens lúdicas em processos de reabilitação, segundo 

Peres et al. (2018) os jogos de computador que utilizam a Realidade Virtual são o 
destaque (RV).  

O cérebro humano é um sistema muito eficiente, visto que a maioria das 
informações recebidas pelo ser humano é interpretada pelo cérebro. Nos 
computadores ocorre de forma semelhante, as informações vindas de dispositivos são 
interpretadas. A RV é uma combinação extremamente eficiente entre os 
computadores e a mente humana (MACHADO, 1995; NETTO et al., 2002; MOREIRA, 
2020). 

A Realidade Virtual passou a ser a nova tecnologia concebida pelos 
laboratórios de pesquisa, com uma interface avançada entre o ser humano e o 
computador, possibilitando ao paciente a interação em tempo real, em um ambiente 
tridimensional com dispositivos multissensoriais para feedback. A combinação do 
sistema visual do indivíduo com objetos virtuais projetados em tempo real causa uma 
impressão de coexistência entre o espaço físico e o mundo virtual (TORI E KIRNER, 
2006). 

Essa é uma abordagem relativamente recente, pois apenas na última década 
foi verificado que o uso do lúdico no processo de reabilitação permite simular tarefas 
funcionais complementando as intervenções de reabilitação convencionais. Esses 
sistemas, originalmente projetados para a recreação, são adaptados por clínicos para 
fins terapêuticos. Além disso, alguns jogos de vídeos interativos são projetados 
especificamente para a reabilitação (PERES et al., 2018). 

Os brinquedos interativos, de acordo com os propósitos lúdicos para a 
reabilitação, constituem boas oportunidades para que as crianças com PC se 
desenvolvam e iniciem a aprendizagem das regras sociais (PERES et al., 2018; 
SILVA, 2016; SANTOS E SANTOS, 2016). 

Segundo Bandeira e Monteiro (2011), a Reabilitação Virtual (RV) é um tipo de 
abordagem recente. Ela consiste na utilização de ambientes virtuais para estimular as 
funções cognitivas e motoras. 

Os jogos utilizados para a RV têm aumentado sua presença em tratamentos 
fisioterapêuticos, pois são vistos com uma forma de incentivo para que o paciente se 
envolva com tratamento. Pessoas tendem a ser motivadas com a utilização da 
Reabilitação Virtual, pois há diversão durantes as sessões (ALFLEN et al., 2016). 

Em sua revisão, Peres et al. (2018) analisaram 35 artigos e afirmou que é 
evidente a importância da utilização de abordagens lúdicas como terapia 
complementar da reabilitação fisioterapêutica para o aprimoramento motor e 
motivacional de crianças com PC. E ressaltou que a estabilidade postural nas crianças 
com PC é identificada como a principal limitação para o desenvolvimento motor. Por 
conseguinte, conclui afirmando “que o brincar é utilizado como meio de favorecer 
ganhos motores em crianças com PC e contribuir para o processo de reabilitação, 
uma vez que enfatiza componentes de desempenho necessários para a execução de 
tais atividades”. 

Todavia, Moreira (2020), contrapõe Peres quando afirma que a RV apresenta 
efetividade na melhora do equilíbrio em indivíduos com PC, além de ser uma terapia 
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inovadora que motiva e desafia o paciente a melhorar seu desempenho no tratamento 
e pode ser utilizada como complemento da fisioterapia convencional. 

Nesse sentido, Silva (2016) reafirma a importância do uso de jogos eletrônicos 
e complementa que para que contribuam positivamente para o aprendizado, pois é 
preciso que sejam utilizados corretamente dentro do ambiente escolar. Bem como no 
cotidiano de quem utiliza essa ferramenta para que esse aprendizado ocorra de forma 
saudável, livre de vícios, e que seja utilizado na escola não como uma imposição, mas 
como reforço. 

 
Considerações Finais 

O lúdico contribui em diversos âmbitos do desenvolvimento infantil e melhora a 
autoestima, pois auxilia a criança na ressocialização para aceitar suas falhas, 
progredindo em suas capacidades, e trabalhando sua individualidade, raciocínio e a 
formação de suas opiniões. 

Para o tratamento da Paralisia Cerebral, de público infantil, uma das melhores 
formas de tratamento são as que utilizam atividades lúdicas. Pois, o lúdico auxilia no 
desenvolvimento da criança, pois sua condição é muitas vezes privada de interação 
social e passa a maior parte da vida em consultórios médicos. 

O lúdico, quando usado adequadamente, apresenta diversos aspectos 
positivos, como o estímulo ao sistema tátil, vestibular, ajustes posturais, equilíbrio, 
psicomotor, cognitivo, além do desenvolvimento intelectual. 

O uso de ambientes virtuais, principalmente os que utilizam Realidade Virtual é 
destacado como um complemento para as intervenções de reabilitação 
convencionais. A Realidade Virtual motiva e desafia a criança com Paralisia Cerebral, 
o que contribui positivamente em seu aprendizado. 
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Resumo 
O envelhecimento humano é um processo progressivo e gradual que envolve 
alterações no campo morfológico, bioquímico, psicológico e funcional, gerando muitas 
vezes vulnerabilidades e perdas de diversas funções precipitadas e destacadas na 
queda da cognição, da qualidade muscular, da flexibilidade, da força, do equilíbrio e 
da coordenação motora. Temas voltados para a Gameterapia no envelhecimento 
precisam ser cada vez mais discutidos e apresentados para possibilitar que todos que 
lidam com as demandas do envelhecimento humano tenham base em evidências que 
apoiem suas práticas e intervenções, especialmente nesse ciclo da vida. O objetivo 
do presente capítulo é apresentar os fundamentos da Gameterapia aplicada no 
envelhecimento, mostrando como esse aspecto da Gerontecnologia pode ser 
potencializador de resultados positivos na prevenção, no tratamento e na reabilitação 
do idoso, principalmente em aspectos voltados para a função e para a independência. 
 
Palavra-chave: Gameterapria, exergame, Gerontotecnologia, envelhecimento, idoso. 
 
Abstract 
Human aging is a progressive and gradual process, involving changes in the 
morphological, biochemical, psychological and functional fields, often generating 
vulnerabilities and losses of various functions, precipitated and highlighted in the 
decline of cognition, muscle quality, flexibility, strength, balance and motor 
coordination. It is justified, therefore, that themes related to game therapy are not 
increasingly discussed aging and, enabling everyone to deal with the demands of 

 
19 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 
Danilo da Costa. 
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human aging, worsen the evidence base that support their practices and activities, 
especially in this life cycle. The objective of this chapter is to present the fundamentals 
of gametherapy applied to aging, showing how this aspect of gerontechnology can 
enhance positive results in the prevention, treatment, and rehabilitation of the elderly, 
especially in its aspects related to function and independence. 
 
Keyword: gametherapy, exergame, gerontotechnology, aging, elderly. 
 
Resumen 
El crecimiento humano es un proceso progresivo y gradual, que involucra cambios en 
los campos morfológicos, bioquímico, psicológico y funcional, generando muchas 
vulnerabilidades y pérdidas de funciones diversas, precipitadas y prominentes en 
ausencia de cognición, calidad muscular, flexibilidad, fuerza, equilibrio y coordinación. 
motor. Se justifica, por tanto, que los temas relacionados con la terapia de juego no 
se discutan cada vez más sobre el envejecimiento y, al permitir que todos se enfrenten 
a las demandas del envejecimiento humano, agravan la base de evidencia que 
sustenta sus prácticas y actividades, especialmente en este ciclo de vida. El objetivo 
de este capítulo es presentar los fundamentos de la videoterapia aplicada al 
envejecimiento, mostrando cómo este aspecto de la geronotecnología puede 
potenciar resultados positivos en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las 
personas mayores, especialmente en sus aspectos relacionados con la función y la 
independencia. 
 
Palabras clave: Gameterapia, exergame, gerontotechnology, envejecimiento, 
anciano. 
 
Introdução 

O envelhecimento humano é um processo progressivo e gradual que envolve 
alterações no campo morfológico, bioquímico, psicológico e funcional, determinando 
perdas da capacidade de adaptação ao meio ambiente, que muitas vezes geram 
vulnerabilidades e danos em diversas funções, precipitadas e destacadas na queda 
da cognição, da qualidade muscular, da flexibilidade, da força, do equilíbrio e da 
coordenação motora (Carvalho Filho; Papaléo Netto, 2006; Abreu, 2021). 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 mostrou que 6,8% dos idosos 
apresentavam limitações para realizar atividades cotidianas como comer e vestir, 
enquanto 17,3% apresentavam dificuldades para a realização de atividades 
instrumentais, como fazer compras e tomar medicamentos. Segundo esses dados, é 
possível perceber que um expressivo quantitativo de pessoas com algum grau de 
limitação funcional seria beneficiado com a utilização de tecnologias que oferecem 
suporte e permitem a superação de dificuldades funcionais (IBGE, 2015).  

O uso da tecnologia tem um papel fundamental na prevenção, no tratamento e 
na recuperação da função, da independência e da qualidade de vida do idoso. Pois, a 
vida com independência e funcionalidade está intimamente relacionada com a 
manutenção do estado de saúde em seu mais amplo aspecto, e principalmente com 
a manutenção das capacidades funcionais. Considerando que parte dessa 
manutenção ocorre por meio do ambiente de inserção e interação, e destacando a 
participação da família, dos amigos, dos cuidadores e dos profissionais de saúde, fica 
evidente a importância da manutenção da capacidade física que torna a vida mais 
fácil e independente, o que pode ser potencializado com apoio tecnológico (Harrington 
T.; Harrington M., 2000; Pereira L.; DIAS, R.; Dias, J. et al., 2018). 
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Diante das diversas características socioeconômicas existentes na população, 
a tecnologia precisa estar presente para suprir as necessidades diárias de forma útil, 
fácil, disponível e principalmente com um custo razoável e acessível, oferecendo um 
amplo leque de possibilidades de percepção, comunicação, processamento de 
informações, mobilidade, cuidados, prevenção de riscos e manutenção da saúde 
(HARRINGTON T.; HARRINGTON M., 2000).  

Nesse aspecto, a Gerontecnologia pode contribuir ao oferecer ao público idoso 
um campo de conhecimento que associa o desenvolvimento de pesquisa científica e 
a atuação profissional, uma vez que a sustentabilidade de uma sociedade em 
envelhecimento está relacionada com sua capacidade de criar condições tecnológicas 
de maneira inovadora e apropriada ao caráter físico e cognitivo dos idosos, 
promovendo a boa saúde e a independência funcional para gerar um envelhecimento 
saudável, ativo e proveitoso (HERMAN BOUMA FUND FOR GERONTECHNOLOGY 
FOUNDATION, 2021).  

Entre as diversas possibilidades de abordagem da Gerontecnologia, a 
Gameterapia surge como uma ferramenta que estimula a capacitação e o treinamento 
terapêutico do equilíbrio, da postura, da performance da marcha, da melhora da 
amplitude dos movimentos, da motivação, do estímulo e do desenvolvimento cognitivo 
da pessoa idosa (PINA et al., 2016; RENDON et al., 22012). O interesse em pesquisas 
e estudos voltados para o uso das tecnologias, especialmente entre os jogos virtuais, 
favorece a capacitação física, a reabilitação e a independência do idoso (CHO; SONG, 
2012).  

Portanto, os temas voltados para a Gameterapia no envelhecimento, suas 
perspectivas e possibilidades dentro da Gerontecnologia são justificados, como é o 
caso do presente capítulo, pois são cada vez mais discutidos e apresentados. Tais 
temas possibilitam, aos que lidam com as demandas do envelhecimento humano, o 
embasamento em evidências que apoiam as práticas e as intervenções, 
especialmente nesse ciclo da vida.  

Assim, o objetivo do presente capítulo é apresentar os fundamentos da 
Gameterapia aplicada no envelhecimento, mostrando como esse aspecto da 
Gerontecnologia pode ser um potencializador de resultados positivos na prevenção, 
no tratamento e na reabilitação do idoso, principalmente em aspectos voltados para a 
função e para a independência. 

Para isso, o presente capítulo foi dividido em uma breve introdução do tema 
para o conhecimento geral da proposta de estudo. Primeiramente, há a abordagem 
de conhecimentos específicos de conceitos, aspectos históricos e principais 
definições que envolvem a Gameterapia. Em seguida há o entendimento da 
Gerontecnologia e suas principais possibilidades que apoiam a qualidade de vida da 
pessoa idosa, e por fim há uma apresentação da Gameterapia na Senescência e na 
Senilidade, suas principais abordagens e possibilidades.  
 
Gerontotecnologia 

A Gerontecnologia é o estudo da tecnologia associada ao envelhecimento 
visando a adequação dos recursos tecnológicos disponíveis para a saúde, a moradia, 
a mobilidade, a comunicação, o lazer e o trabalho dos idosos, proporcionando uma 
vida saudável. Reúne uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar, combinando a 
Gerontologia e a tecnologia em sentido amplo, envolvendo: pesquisa; concepção; 
desenvolvimento e aperfeiçoamentos de novas técnicas; produtos; e serviços voltados 
ao público idoso (SGBTEC, 2021). 
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Para a Herman Bouma Fund for Gerontechnology a Gerontecnologia é um 
campo de estudo direcionado para as necessidades e as possibilidades dos idosos, 
busca a qualidade de saúde, a plena participação social e a independência funcional 
até a longevidade, envolvendo pesquisa, desenvolvimento ou design de produtos, e 
serviços que aumentam a qualidade de vida (HERMAN BOUMA FUND FOR 
GERONTECHNOLOGY FOUNDATION, 2021).  

O desenvolvimento e a promoção de inovações tecnológicas são 
extremamente importantes, sejam de produtos ou serviços que permitem o suporte 
aos idosos, familiares, cuidadores e profissionais de diversas áreas, sempre baseados 
em evidências e considerando as diferenças culturais e individuais dos grupos 
populacionais que compõem esse ciclo da vida.  
 
A Sociedade Brasileira de Gerontecnologia (SGBTEC, 2021) reconhece: 
 

a) o uso potencial da telessaúde na forma de aplicativos e outras 
ferramentas para o uso com pacientes, cuidadores e profissionais;  
 
b) a importância da consulta remota na resolução de problemas de saúde 
de menor complexidade por meio de orientação remota, evitando o 
deslocamento do idoso até o serviço de saúde;  
 
c) o acompanhamento remoto do estado da doença por meio de escalas 
e índices de estado de saúde para que as decisões mais efetivas possam 
ser tomadas orientando intervenções mais adaptadas aos casos clínicos, 
e permitindo o uso mais sustentável dos recursos de saúde;  
 
d) a condição do cuidador ou do próprio idoso em verificar dados, avaliar 
sua condição e enviar dados aos profissionais de saúde responsáveis pelo 
atendimento; 
 
e) o uso de ferramentas de sensoriamento que monitoram parâmetros de 
saúde em várias etapas do rastreio com a possibilidade de envio digital 
para centros de controle clínico; 
 
f) o uso de ferramentas remotas para a prescrição e o monitoramento de 
exercícios e atividades para idosos com deficiência e transtorno cognitivo 
que precisam de cuidados contínuos e de longo prazo, bem como de 
reabilitação e apresentam limitações de acesso aos serviços de saúde;  
 
g) a possibilidade de desenvolver, seja por meio de plataformas digitais 
com vídeos ou áudios, sistemas de comunicação entre profissionais e 
cuidadores melhorando a comunicação de orientação e as tomadas de 
decisões, agilizando o atendimento e o cuidado; 
 
h) o uso de dados anotados pelos serviços remotos, prevendo fluxos de 
distribuição de uma epidemia numa população, expandindo a utilização 
de recursos de tratamento complementar aos tratamentos realizados 
presencialmente, ampliando as capacidades para a autoavaliação, e 
promovendo o monitoramento e a coparticipação no processo de cuidado 
com a saúde.  
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Gameterapia 
O videogame, também conhecido como console, é um microcomputador que 

pode ser conectado com uma televisão, ou não, e é capaz de executar jogos 
eletrônicos. Por meio desse dispositivo o usuário pode interagir com o ambiente virtual 
usando controles, sensores de movimento e até óculos de realidade virtual. Antes de 
ser popular, o console de videogame foi desenvolvido e aprimorado acompanhando o 
desenvolvimento tecnológico e o contexto histórico ao longo dos anos (WOLF, 2008). 

O primeiro console de videogame foi desenvolvido por William Higinbotham no 
final da década de 1950. O físico desenvolveu um protótipo adaptando no software de 
um aparelho, chamado osciloscópio, uma representação luminosa imitando uma bola 
que se deslocava de um lado para o outro. O jogo foi batizado de “Tennis for two”, os 
jogadores interagiam com essa interface por meio de dois controladores que 
modificavam a angulação da trajetória realizada pela bola (WOLF, 2001). 

Algum tempo depois, no final dos anos 60, Ralph Baer apresentou o dispositivo 
Magnavox Odyssey. Essa invenção permitiu a acessibilidade da população aos jogos 
eletrônicos. Era um microcomputador que podia ser conectado com uma televisão. O 
dispositivo era popular e foram lançadas 10 séries, atualizadas a cada lançamento, 
totalizando um histórico de 33 jogos disponíveis para essas plataformas (HERMAN, 
2008a).  

Posteriormente, no início da década de 1970, Nollan Bushnell criou a ATARI, 
uma empresa que criava consoles e jogos de videogame que poderiam ser 
comercializados separadamente. Outro nome relevante para a história dos jogos 
eletrônicos foi o designer e produtor de jogos eletrônicos Shigeru Miyamoto, 
responsável pela criação de personagens e jogos icônicos como o Donkey Kong, o 
Super Mario Bros e Zelda, comercializados pela empresa Nintendo. Desse modo, na 
década de 1990 os jogos eletrônicos já haviam consolidado seu espaço na indústria 
do entretenimento (HERMAN, 2008b).  

Em 2005, o lançamento de um novo console proporcionou novas perspectivas 
e abriu um novo caminho na história dos jogos eletrônicos. Surgiu o Nintendo Wii, um 
jogo que oferecia ao jogador a interação com um espaço virtual utilizando um avatar 
(personagem), usando controles e outros acessórios por meio do movimento do corpo. 
Nesse período foram lançados vários jogos relacionados aos gestos esportivos com 
a proposta de combater o sedentarismo (TAKEDA, 2020). 

Esse conceito foi amplamente explorado pela plataforma de modo que um dos 
jogos mais relevantes dessa franquia, o Wii Fit, oferecia uma espécie de avaliação 
física do jogador. Utilizando um acessório chamado balance board, o usuário realizava 
uma série de testes de equilíbrio e estabilidade. Após o teste, era gerada uma 
pontuação e posteriormente alguns jogos eram sugeridos para que o usuário 
melhorasse sua performance na próxima avaliação. Esse jogo oferta exercícios 
aeróbicos, de fortalecimento muscular, de alongamento e de Yoga. Essa série de 
testes pode gerar informações relevantes para o avaliado, porém é importante 
destacar que o protocolo deve ser utilizado como complemento e não substitui a 
avaliação realizada por um profissional habilitado (BARTLETT, 2013; GOBLE, 2014). 

Em 2010, a Microsoft lançou o XBox 360 que, em conjunto com o sensor de 
movimentos Kinect, permitia ao usuário a comunicação com o jogo apenas com gestos 
e a movimentação do corpo, descartando o uso de controles. Os jogos desenvolvidos 
para essa plataforma possuem temáticas de dança, aventura e práticas esportivas. 

Finalmente, a partir desse cenário, surgiu uma nova forma de recurso 
terapêutico chamada Gameterapia, que consiste em utilizar os componentes lúdicos 
e as ferramentas de imersão virtual para proporcionar benefícios em vários campos 
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de atuação, como na educação, na psicologia, na educação física, na fonoaudiologia 
e na reabilitação. Essa ferramenta se apropria dos exergames, jogos que captam e 
virtualizam os movimentos reais do usuário durante o uso do jogo eletrônico.  

Durante o uso da Gameterapia, muitas vezes os jogos comerciais são 
adaptados pelos terapeutas para proporcionar a movimentação e os estímulos 
adequados. Também é possível utilizar acessórios, como a bola suíça, a cama elástica 
e as faixas elásticas para tornar o jogo mais desafiador. Por outro lado, existem os 
serius games, que são desenvolvidos para um determinado propósito, como 
atividades de simulação, situações educacionais, serviços de saúde e até para a 
reabilitação. 

Em relação aos benefícios da Gameterapia, é possível verificar a presença de 
estímulos para a melhoria de aspectos fisiológicos, como a aptidão física, a aptidão 
aeróbia e o emagrecimento. É possível observar aspectos cognitivos como a melhora 
da motivação para o exercício físico, a velocidade de execução de movimentos e os 
aspectos de reabilitação com mais motivação e aderência do paciente ao programa, 
bem como a interação social, o equilíbrio, o controle corporal e o aprendizado motor 
(VAGHETTI, 2010).  

Por fim, os jogos, de modo geral, são capazes de oferecer ao jogador a 
sensação de imersão por meio de narrativas envolventes, personagens cativantes e 
trilha sonora marcante. Além disso, o jogo oferece um elemento lúdico com regras 
pré-estabelecidas capazes de estimular a criatividade, o pensamento crítico, a 
linguagem e a concentração. Também podem oferecer estratégias que facilitam a 
interação social e as habilidades sociais como a cooperação e o respeito (BATISTA; 
QUINTÃO; LIMA, 2008). 

 
Senescência, Senilidade e a Gameterapia 

O envelhecimento é um processo gradual, natural e fisiológico no ciclo de vida 
do ser humano, caracterizado por alterações nos âmbitos biopsicossociais que 
transformam o indivíduo adulto jovem em idoso. Outra característica do envelhecer é 
que cada indivíduo tem sua própria experiência e vivência. Não depende apenas de 
aspectos genéticos, mas dos hábitos adquiridos ao longo da vida, possibilitando a 
suscetibilidade ou não de eventos oportunos característicos dessa fase do 
desenvolvimento (FARINATTI, 2008; BICALHO, 2013).  

De acordo com a qualidade de saúde do indivíduo é possível interpretar esse 
evento de duas formas: Senescência, quando se trata do declínio biológico natural do 
organismo resultando na diminuição gradativa do metabolismo celular e fisiológico. E 
como Senilidade, relacionada aos eventos patológicos responsáveis por ocasionar a 
aceleração do desgaste natural das funções do corpo (TEIXEIRA, GUARIENTO, 
2010; NETO, 2011).  

Acerca das perdas funcionais do organismo ocasionadas por um processo de 
desgaste natural ou patológico, todo o organismo pode ser assim acometido. Portanto, 
considerando o aumento da expectativa de vida observado nos últimos anos, é 
relevante a promoção e a prevenção do envelhecimento saudável que viabiliza a 
manutenção da capacidade funcional, da mobilidade, da autonomia, da independência 
e da qualidade de vida na velhice (MIRANDA, MENDES, SILVA, 2016; PLACIDELI et. 
al., 2019).  

É importante ressaltar que a capacidade funcional é um conjunto de habilidades 
físicas e cognitivas do indivíduo que possibilita o desempenho de atividades da vida 
diária com manejo próprio, determinando sua independência. Tais competências 
abrangem aspectos físicos e cognitivos. Os aspectos físicos estão relacionados ao 
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modo de movimentação e ao deslocamento do indivíduo, como a mobilidade articular, 
a força muscular, a coordenação motora, o equilíbrio, a qualidade da marcha e o 
condicionamento físico (KAGAWA, CORRENTE, 2015; SOUZA, MORSH, 2018).  

Os aspectos cognitivos da capacidade funcional englobam múltiplos sistemas 
funcionais que atuam de forma interligada de acordo com a habilidade de 
compreender e solucionar problemas do cotidiano. As funções cognitivas 
compreendem a atenção, a memória, a percepção, as habilidades visuoespaciais e 
visuoconstrutivas, praxias, gnosias, linguagem e as funções executivas como: a 
capacidade de tomar decisões, o julgamento de situações, a crítica, a compreensão 
de regras e normas, a organização e o planejamento, a flexibilidade mental, a 
abstração de conceitos, a resolução de problemas, o sequenciamento de ações, o 
controle de comportamento, a motivação, a iniciativa, e outras (PANTANO et al., 2009; 
UEHARA, CHARCHAT-FICHMAN, LANDEIRA-FERNANDEZ, 2013; FERREIRA, et 
al., 2019).  

O comprometimento dessas habilidades da capacidade funcional pode interferir 
no modo como o indivíduo realiza as atividades básicas de vida diária (ABVD), nos 
cuidados pessoais como: comer; banhar-se; vestir-se; utilizar o banheiro; na 
mobilidade; na qualidade de marcha; nas transferências; nas movimentações na 
cama; e na continência urinária e fecal. Por conseguinte, o modo como o indivíduo 
realiza tais tarefas determina seu nível de independência: dependente, parcialmente 
dependente ou independente (NOGUEIRA et al. 2010; AGUIAR et. al., 2019).  

Nesse contexto, a incapacidade funcional afeta a forma como o idoso gerencia 
sua vida, tornando-o gradativamente dependente. Além disso, a longevidade, o 
abandono familiar, a solidão, a fragilidade social e o uso contínuo de cinco ou mais 
medicamentos podem influenciar na funcionalidade do idoso. Da mesma forma, tais 
fatores associados ao desinteresse por atividades prazerosas, sedentarismo, 
isolamento social, solidão, luto e dificuldades de aprendizagem contribuem para que 
ocorram episódios de depressão (GUILLICH, DORO, CESAS, 2016; RAMOS et al., 
2018; FORNER, ALVES 2019; MELO et al., 2020; COSTA et al., 2020).  

Em razão disso, o acompanhamento dos aspectos físicos envolvidos na 
incapacidade funcional é extremamente relevante, observando a mobilidade, a força 
muscular, o condicionamento físico, o equilíbrio corporal e o risco de queda. A atuação 
da fisioterapia é de grande relevância na promoção e na prevenção da saúde do idoso 
por meio de exercícios de fortalecimento muscular, coordenação motora e equilíbrio, 
proporcionando melhora na estabilidade postural, no desempenho físico em geral, 
além de facilitar o bem-estar físico, social e emocional (SANTOS et al., 2019;  LIMA, 
SANTOS, FILHO, 2019; KUNH, VALADARES, 2020).  

É imprescindível que haja o monitoramento das funções cognitivas em idosos, 
uma vez que o déficit no desempenho das habilidades cognitivas está vinculado ao 
declínio funcional e ao agravamento da qualidade de vida. Do mesmo modo, o 
desempenho cognitivo é parte relevante na reabilitação do equilíbrio e na diminuição 
do risco de queda, aspectos intimamente relacionados com a funcionalidade. Os 
aspectos cognitivos têm grande influência na predição do risco de queda em idosos 
(MUIR et al., 2012; MUIR, WINTER, 2016; OLIVEIRA et al., 2019; AKERMAN, 
GONÇALVES, PERRACINI, 2019).  

Dentre as várias modalidades de intervenção utilizadas para a promoção, a 
prevenção e a reabilitação de pessoas idosas, o treinamento utilizando jogos de 
videogame é apontado como uma área promissora. Por meio de atividades dinâmicas, 
lúdicas e desafiadoras é possível oferecer estímulos multissensoriais que podem ser 
atrativos para essa população (PEREIRA, 2018). 
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Sobre a utilização da Gameterapia em idosos, um artigo revisou os efeitos de 
programas de treinamento utilizando exergames para promover o controle postural de 
idosos. Foram revisados 13 artigos, dos quais 10 apresentaram desfechos favoráveis. 
Os autores concluíram que a Gameterapia pode ser uma abordagem interessante 
para desenvolver atividades de treino de equilíbrio em idosos (VAN DIEST, 2013).  

Do mesmo modo, para investigar a viabilidade e a influência de exergames, 
como forma de promover a atividade física para adultos mais velhos com insuficiência 
cardíaca, foi realizada uma revisão de literatura. Os autores consideraram como 
critério de inclusão: a idade dos participantes e as intervenções focadas na utilização 
dos exergames na melhora da performance física dos participantes.  Após a seleção 
de artigos, 11 estudos preencheram os critérios de inclusão para compor a 
revisão.  Os autores concluíram que os exergames podem ser uma ferramenta segura 
e viável para promover a atividade física leve e moderada aos pacientes idosos em 
reabilitação de doenças cardiovasculares (VERHEIJDEN, 2013).  

Para averiguar os efeitos dos exergames na melhoria do funcionamento físico 
em idosos foram selecionados 13 estudos para compor esta revisão. Os estudos 
analisados deveriam ser do tipo ensaio clínico randomizado controlado, apresentando 
amostra de idade acima de 60 anos e utilizando as atividades em realidade virtual com 
jogos ativos como intervenção principal. Em conclusão, os autores alertam que não 
há evidências de melhora do funcionamento físico na população estudada. Ainda que 
os exercícios proporcionados com o auxílio dos exergames possam ser considerados 
um recurso interessante na promoção de saúde, os estudos são inconclusivos. Os 
autores sugerem o aperfeiçoamento dos critérios de avaliação e reavaliação, a 
prescrição da dose adequada de treinamento e a descrição detalhada das atividades 
realizadas com exergames (MOLINA, 2014).  

Foi efetuada uma revisão de literatura para determinar os efeitos de programas 
de intervenção no treino de equilíbrio e no desempenho funcional de indivíduos 
idosos. Para compor a análise foram incluídos ensaios clínicos randomizados nos 
quais o console Nintendo Wii foi utilizado como forma de intervenção para melhorar o 
equilíbrio em pé. Os autores concluíram que os programas de exercício podem servir 
como forma alternativa de intervenção, porém é recomendável que os estudos futuros 
ofereçam mais informações de metodologia de estudos e protocolo de intervenção 
(LAUFER, 2014).  

Com a proposta para conhecer melhor os benefícios dos exergames como 
forma de intervenção para pessoas idosas, este artigo desenvolveu uma revisão de 
literatura e investigou aspectos como a abordagem terapêutica, os consoles utilizados, 
os principais jogos utilizados, os jogos que possibilitam a progressão da atividade, a 
adesão dos participantes, as medidas de segurança adotadas e os efeitos na 
utilização dos exergames. Após um rigoroso critério de inclusão e exclusão dos artigos 
selecionados, os autores revisaram 60 artigos publicados entre 2011 e 2015. O 
desfecho dessa revisão aponta que a Gameterapia e os exergames possuem grande 
potencial como ferramenta de intervenção para fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais. Além de proporcionarem uma atividade física lúdica, a Gameterapia e 
os exergames também promovem interação social (SKJÆRET, 2015). 

Um estudo realizado para resumir a avaliação de usabilidade e aceitabilidade 
de estudos em idosos desenvolveu uma revisão de escopo voltada para a usabilidade 
de exergames para adultos mais velhos. Como critério de inclusão foram selecionados 
estudos em que a amostra selecionada apresentava idade maior que 55 anos; estudos 
que utilizaram Gameterapia como intervenção, proporcionando o movimento global do 
corpo e a interação social; e trabalhos que oferecem, nos resultados, informações de 
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usabilidade da tecnologia e aceitação do dispositivo pela amostra. Desse modo, foram 
selecionados 16 estudos para compor a revisão. O desfecho demonstrou que os 
idosos não foram resistentes ao uso da Gameterapia. Sobre a usabilidade, o artigo 
sugere o uso de vários jogos para adaptar e suprir as necessidades de cada amostra 
(NAWAZ, 2016).  

Um estudo investigou os efeitos dos exergames como forma de intervenção 
para o treino de equilíbrio e para as ações preventivas que evitam quedas. Foram 
incluídas 18 publicações entre os anos 2000 e 2016. O exergame é uma ferramenta 
que encoraja os indivíduos idosos a permanecerem de pé durante a atividade física, 
além de proporcionar movimentos de inclinação para a frente, o movimentar a cabeça,  
a movimentação global do corpo, o movimento de membros superiores e inferiores, o 
mover o corpo para  a frente e para trás, desempenhar tarefas coordenadas, realizar 
movimentos como chutar, pular e caminhar, e o treino de dupla tarefa. Desse modo, 
a Gameterapia pode ser considerada uma ferramenta de intervenção eficaz para 
desenvolver habilidades funcionais em idosos (TAHMOSYBAYAT, 2018).  

Diante da Senescência e da Senilidade há um amplo leque de possibilidades 
de abordagens terapêuticas, seja na prevenção, tratamento ou reabilitação da pessoa 
idosa. A Gameterapia hoje é um importante arsenal dessas abordagens, pois por meio 
de hardwares e softwares, usando a realidade virtual, bi ou tridimensional e simulando 
ambientes, situações e problemas estimula diversos sistemas sensoriais (SKJÆRET 
et al. 2016)  
 A Gameterapia permite uma importante interação entre o idoso e um ambiente 
virtual, estimulando diversas capacidades (visual, motora, cognitiva, auditiva, 
sinestésica e psicológica). Essa simulação pode ser desenvolvida por atividades que 
passam por modalidades esportivas, jogos didáticos e interativos, simulações de 
atividades básicas da vida diária, entre outras possibilidades dentro de um ambiente 
controlado, retardando e recuperando as perdas funcionais e as habilidades cognitivas 
alteradas, de forma segura, associando diversas terapias indicadas para melhorar a 
qualidade de vida do idoso (VIEIRA et al., 2014; CRUZ; LIMA, 2015).  
 A Gameterapia se destaca por seu caráter extremamente interessante para o 
público idoso ao permitir um rico feedback visual e auditivo, promovendo a 
potencialização de percepções e estímulos que repercutem diretamente em 
benefícios no campo da memória, da concentração, da sequência lógica, da 
aprendizagem, da atenção, da coordenação, da criatividade, do equilíbrio, entre outros 
ganhos e benefícios (PRATA et al., 2011; ALMEIDA; BHATT, 2012; GALNA et al., 
2014). 
 Outro ponto de destaque na Gameterapia aplicada aos idosos é o grande 
potencial de relacionamento social, pois permite a instauração de programas que 
envolvem vários idosos em parceria e interação simultâneas, de forma presencial ou 
virtual, estimulando que o contato, a cooperação, a troca de experiências e os 
exemplos possam estímulos adicionais da modalidade terapêutica.   
 Contudo, o efeito terapêutico esperado com a Gameterapia não está apenas 
na dependência da atratividade e da inovação que a modalidade de tratamento 
oferece. É muito importante que os conhecimentos das neurociências, especialmente 
nos aspectos dos mecanismos que envolvem os sistemas dopaminérgicos de 
recompensa, sejam devidamente estimulados, assim como todos os mecanismos 
neurais de fixação de aprendizado por meio da potencialização de longo prazo das 
conexões neurais, o que envolve a escolha adequada e a aplicação correta do jogo 
e/ou atividade, o que será possível apenas diante do rigor e do critério neurofisiológico 
do profissional de saúde envolvido ( JANSSEN et al., 2017).  
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Considerações Finais 
          Promover atividades lúdicas, em todas as idades, pode ressignificar o processo 
terapêutico tornando as sessões mais agradáveis, favorecendo o vínculo entre o 
paciente e o terapeuta, aumentando a adesão aos programas de prevenção e/ou 
reabilitação, além de utilizar atividades desafiadoras para estimular habilidades 
motoras, visuais, sociais, proprioceptivas e cognitivas (PALHAVÃ, 2020). 

A Gameterapia, como importante ferramenta da Gerontecnologia, apresenta 
uma enorme gama de possibilidades de atenção ao idoso, seja em suas necessidades 
de prevenção, tratamento ou na reabilitação de intercorrências que a Senescência e 
a Senilidade impõem. 

Neste capítulo foram apresentadas importantes informações acerca do quanto 
a tecnologia pode gerar condições criativas e efetivas nas diversas abordagens com 
o idoso, propiciando ao profissional de saúde a percepção de que as perspectivas 
terapêuticas são muito positivas e as possibilidades infinitas, desde que, como em 
todas as terapias, seja realizada uma boa avaliação das necessidades específicas do 
idoso e de suas condições físicas e psicossociais para que determinada ação de 
Gameterapia possa ser instituída. 

Este capítulo foi dividido em subitens que permitiram identificar os conceitos, 
os aspectos históricos da Gameterapia e suas principais definições. O entendimento 
e o papel da Gerontecnologia e da Gameterapia na Senescência e na Senilidade, suas 
principais abordagens e possibilidades.  

A Gerontotecnologia é uma área de atuação interdisciplinar que estuda o 
envelhecimento e suas diversas repercussões sob um olhar aprofundado para os 
avanços tecnológicos capazes de beneficiar a qualidade de vida da pessoa idosa. A 
Gameterapia, como um dos importantes arsenais desse campo do conhecimento, 
entende e adapta necessidades e dificuldades do usuário com idade maior que 60 
anos.  

Foram apresentados os fundamentos da Gameterapia aplicada nas diversas e 
necessárias abordagens do envelhecimento, mostrando como esse aspecto 
terapêutico fundamentado na Gerontecnologia pode ser um potencializador de 
resultados extremamente relevante na prevenção, no tratamento e na reabilitação do 
idoso, principalmente em aspectos voltados para a função e para a independência. 

A apresentação do tema nos textos e debates científicos deve ser cada vez 
mais aprofundada, pois possibilita mais fundamentação para que os profissionais de 
saúde lidem com as demandas apresentadas, permitindo o conhecimento baseado 
em evidências que apoiem suas práticas e intervenções, especialmente nesse 
momento tão especial da vida.  

É relevante entender que a tecnologia é um ramo dinâmico e que nem sempre 
seu usuário é capaz de acompanhar as atualizações. Nesse contexto, entender as 
necessidades, o comportamento e a interação do usuário com um dispositivo 
eletrônico são essencial para que os produtos desenvolvidos para esse público sejam 
aceitos e desempenhem seu papel de assistência promovendo qualidade de vida. Isso 
exige um constante e persistente interesse dos profissionais de saúde na atualização 
e em novos estudos dentro da temática. 
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Resumo 
A gameterapia refere-se à utilização de videogames com sensores de movimento em 
sessões fisioterapêuticas, ortopédicas e neurológicas. Ela é muito utilizada na terapia 
convencional, nas diversas fases do tratamento e, na fisioterapia pélvica, nas 
disfunções do assoalho pélvico, sendo inicialmente utilizada na evolução do paciente. 
Na fisioterapia pélvica, chamamos de Biofeedback o aparelho utilizado para captar 
informações da musculatura do assoalho pélvico e transformar em informações 
visuais e sonoras para o fisioterapeuta e o paciente. Essas informações estão 
relacionadas principalmente à capacidade de contração e relaxamento da 
musculatura da região. As disfunções do assoalho pélvico surgem quando os MAPS 
não funcionam adequadamente. A reeducação dos músculos do assoalho pélvico 
pode tratar as disfunções como as incontinências e acabar com os incômodos. Na 
fisioterapia pélvica, o uso da gameterapia já está sendo muito utilizado e tem sido 
muito bem aceito pelos pacientes, por motivá-los a executar os movimentos de forma 
correta, e pelos profissionais, por aprimorar as respostas aos tratamentos. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Incontinência. Biofeedback. Assoalho pélvico. 
Tratamento. 

 
20 Este Capítulo contou com a revisão linguística de Laís de Lima Ribeiro e com a diagramação do 
Professor Danilo da Costa 
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Abstract 
Game therapy refers to the use of video games, with motion sensors, in physical 
therapy, orthopedic and neurological sessions. It is widely used in conventional 
therapy, in the different phases of treatment and in pelvic physiotherapy in pelvic floor 
disorders, being initially used in the patient's evolution. In pelvic physiotherapy, we call 
Biofeedback the device used to capture information from the pelvic floor muscles and 
transform it into visual and sound information for the physiotherapist and the patient. 
This information is mainly related to the region's muscle contraction and relaxation 
capacity. Pelvic floor disorders arise when MAPS do not work properly. Re-education 
of the pelvic floor muscles can treat disorders such as incontinence and eliminate 
discomfort. In pelvic physiotherapy, the use of game therapy is already being widely 
used and has been very well accepted by patients, for motivating them to perform the 
movements correctly, and by professionals, for improving responses to treatments. 
 
Keywords: Game therapy. Incontinence. Biofeedback. Pelvic floor. Treatment. 
  
Resumen 
La gametoterapia se refiere al uso de videojuegos con sensores de movimiento en 
sesiones fisioterapéuticas, ortopédicas y neurológicas. Se utiliza ampliamente en la 
terapia convencional, en las distintas fases del tratamiento y en la fisioterapia pélvica 
en las disfunciones del suelo pélvico, utilizándose inicialmente en la evolución del 
paciente. En fisioterapia pélvica, llamamos Biofeedback al dispositivo utilizado para 
captar la información de los músculos del suelo pélvico y transformarla en información 
visual y audible para el fisioterapeuta y el paciente. Esta información está relacionada 
principalmente con la capacidad de contracción y relajación de los músculos de la 
región. Las disfunciones del suelo pélvico surgen cuando los PFMT no funcionan 
correctamente. La reeducación de los músculos del suelo pélvico puede tratar 
disfunciones como la incontinencia y poner fin a las molestias. En la fisioterapia pélvica 
el uso de la ludoterapia ya está siendo muy utilizado y ha sido muy bien aceptado por 
los pacientes, al motivarles a realizar los movimientos correctamente, y por los 
profesionales, al mejorar las respuestas a los tratamientos. 
 
Palabras clave: Gameterapia. Incontinencia. Biorretroalimentación. Suelo pélvico. 
Tratamiento. 
 
Introdução 

Desde sua criação nos anos 50, os jogos eletrônicos vêm avançando 
exponencialmente e, a partir dos anos 80, sendo pouco utilizados inicialmente para a 
saúde, chegaram os videogames 3D. A grande mudança ocorreu com o lançamento do 
Nintendo Wii, pois suas funcionalidades abriram as portas para que essa tecnologia 
fosse utilizada na área da saúde. 

Conhecida como gameterapia, a técnica surgiu por volta de 2006 no Canadá. 
Refere-se à utilização de videogames com sensores de movimento em sessões 
fisioterapêuticas ortopédicas e neurológicas. Atualmente, a novidade é utilizada por 
profissionais de saúde em vários países, incluindo o Brasil. Além de incentivar a 
atividade cerebral, a gameterapia facilita a adaptação dos pacientes, especialmente 
crianças e jovens em tratamentos fisioterapêuticos. Apesar de não substituir outras 
práticas, a técnica é bem aceita por médicos e pacientes. O principal motivo é o fato de 
que ela tira o foco da dor e dos problemas, centrando as sessões em uma brincadeira 
virtual. Com a interatividade dos jogos, os pacientes podem fazer diversos tipos de 
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exercícios, cada um com diferentes objetivos simulando movimentos reais. No modelo 
mais comum do tratamento, o paciente é acomodado diante de sensores que captam 
seus movimentos. Assim, é possível guiar os personagens durante os jogos e o 
processo pode ser controlado pelo terapeuta. 

Na atualidade, a gameterapia é muito utilizada por fisioterapeutas na terapia 
convencional, nas diversas fases do tratamento, inclusive na fase inicial e, na fisioterapia 
pélvica, nas disfunções do assoalho pélvico, sendo inicialmente utilizado na evolução 
do paciente. Com o progresso da tecnologia, hoje os jogos eletrônicos não atuam 
somente como exercícios funcionais, mas também na ativação global da musculatura 
pélvica, na execução de dupla tarefa, reproduzindo um programa de treino de contração 
do assoalho pélvico. 
 
Desenvolvimento 
 
Anatomia Pélvica 

O assoalho pélvico, que é responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos 
como útero, bexiga, intestino e reto, assim como de todas as estruturas que ficam 
localizadas nessa região, é formado pelo diafragma pélvico, que consiste nos músculos 
isquiococcígeos e levantadores do ânus, e nas fáscias que recobrem as faces superior 
e inferior desses músculos. Localiza-se na pelve menor, separando a cavidade pélvica 
do períneo. 

Os músculos ísquiococcígeos têm sua origem nas faces laterais da parte inferior 
do sacro e cóccix. Suas fibras situam-se sobre a face profunda do ligamento 
sacroespinhal, na qual estão fixados. Uma de suas ações é “fechar” o assoalho pélvico. 
Os músculos levantadores do ânus são a maior e mais importante parte do assoalho 
pélvico. Eles formam a maior parte do diafragma pélvico, a camada mais superior do 
assoalho. Os músculos que compõem os elevadores do ânus são três: puborretal, 
pubococcígeo e iliococcígeo. Eles possuem uma importante função na estabilização dos 
órgãos pélvicos e abdominais, isto é, impedem que os órgãos caiam da pelve e do 
abdômen. 

O músculo pubococcígeo corre do osso púbico (lateral à origem do músculo 
puborretal) até o centro tendíneo do períneo, corpo anococcígeo e cóccix. Nos homens, 
as fibras musculares mediais estão parcialmente conectadas à próstata. O puborretal 
se origina lateralmente à sínfise em ambos os lados e envolve o reto, o que causa uma 
dobra ventral entre o reto e o canal anal. Ele está parcialmente entrelaçado com o 
esfíncter anal externo. O músculo iliococcígeo estende-se mais lateralmente da fáscia 
do músculo obturador interno até o cóccix.  

Como um todo, o levantador do ânus constitui uma estrutura com forma de “V”. 
Os braços do levantador delimitam uma abertura triangular (hiato do levantador), que é 
dividida por fibras pré-retais no hiato urogenital (ventral) e hiato anal (dorsal). O hiato 
urogenital é o caminho para a uretra e, nas mulheres, a vagina. O reto passa através do 
hiato anal. 

Através de sua atividade tônica, os elevadores do ânus que, por um lado 
estabilizam os órgãos abdominais e pélvicos, por outro lado, também controlam a 
abertura e fechamento do hiato do elevador. 

No estado de repouso, a uretra e o reto são mecanicamente fechados no hiato 
do elevador, mas o músculo relaxa no início da micção e defecação. Por esse meio, o 
músculo levantador do ânus possui um papel crucial na preservação da continência 
urinária e intestinal.  
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Através de uma perspectiva funcional e anatômica, pode-se considerar que o trato 
urinário inferior é composto pela bexiga (reservatório de armazenamento) e pelo 
mecanismo esfincteriano (responsável pela continência). A IU é resultado do 
desequilíbrio funcional do complexo vésico-esfincteriano. 
 
Incontinência Urinária 

A Sociedade Internacional de Continência (ICS) define a incontinência urinária 
(IU) como qualquer perda involuntária de urina. A IU é classificada em 3 tipos principais: 
incontinência urinária de esforço (IUE), incontinência de urgência (IUU) e incontinência 
urinária mista (IUM). Este é um problema que pode atingir qualquer pessoa, entretanto 
possui sua maior incidência em mulheres – cerca de 72% em todo o mundo. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 20% dos casos são em mulheres 
adultas e 50% em idosas. 

Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento da incontinência e 
enfraquecimento do assoalho pélvico em mulheres, dentre eles a menopausa, repetidos 
partos normais, obesidade e o sedentarismo. Já na população masculina, a 
incontinência urinária é associada, normalmente, a problemas relacionados à 
próstata.  No entanto, é importante destacar que há mais de um tipo de incontinência 
urinária e, consequentemente, suas causas podem variar. 

 
Fisiopatologia da Incontinência 

A bexiga funciona como reservatório para armazenamento e eliminação periódica 
da urina. Para que essas funções ocorram adequadamente, é necessário que a 
musculatura lisa vesical (detrusor) relaxe e haja aumento coordenado do tônus 
esfincteriano uretral durante a fase de enchimento da bexiga, e o oposto durante a 
micção. 

A coordenação das atividades da bexiga e do esfíncter uretral envolve complexa 
interação entre os sistemas nervosos central e periférico e os fatores regulatórios locais, 
e é mediada por vários neurotransmissores. As propriedades miogênicas e 
viscoelásticas da bexiga e da uretra também são muito importantes para a manutenção 
da função adequada de reservatório da bexiga. 

 
Tipos de Incontinência 

A Incontinência urinária de esforço (IUE) é responsável por atingir o maior número 
de pessoas. Caracteriza-se perda involuntária de urina ocasionada por situações que 
levam ao aumento da pressão intravesical, como tosses, espirros, levantamento de 
peso, caminhadas, dentre outros. Os mecanismos de desenvolvimento dessa IU são a 
redução da pressão uretral, que se torna incapaz de impedir a saída de urina durante a 
realização de atividades que aumentem a pressão intravesical, como tosses e espirros 
mencionados anteriormente. 

Na Incontinência urinária de urgência (IUU), seu mecanismo decorre de distúrbios 
neurológicos sensitivos ou hiperatividade motora do músculo detrusor, causando 
contrações involuntárias da bexiga. Ela é caracterizada por uma necessidade súbita, 
intensa e urgente de urinar. O paciente perde urina involuntariamente, pois não tem 
tempo suficiente para chegar ao banheiro. 

A Incontinência urinária mista (IUM) possui características simultâneas de 
incontinência urinária de esforço e de urgência assim como mecanismos fisiopatológicos 
mistos da incontinência urinária de esforço e de urgência. Além desses três principais 
tipos, de acordo com a nova atualização da Sociedade Internacional de Continência, 
existem também a Incontinência urinária contínua, caracterizada pela queixa de perda 
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involuntária contínua de urina; a Incontinência urinária por déficit cognitivo, que é a 
queixa de incontinência urinária periódica que o indivíduo com comprometimento 
cognitivo relata ter ocorrido sem estar ciente; Incontinência urinária por dificuldades de 
mobilidade caracterizada pela incapacidade de chegar a tempo ao vaso sanitário para 
a micção, devido à incapacidade física ou médica; Incontinência urinária da atividade 
sexual é o relato individual de incontinência urinária durante ou associada a atividade 
sexual.  

Outros tipos situacionais de incontinência urinária podem existir, como por 
exemplo, incontinência do riso ou incontinência associada a crises epilépticas, 
denervação esfincteriana da cauda equina e nas lesões do núcleo de Onuf na Atrofia de 
Múltiplos Sistemas.   

 
Tratamentos 

Diversas formas de tratamento foram sugeridas para tratar a IU, incluindo 
medicamentos, exercícios específicos, biofeedback, técnicas de estimulação elétrica ou 
magnética, procedimentos cirúrgicos para casos graves, dentre muitas outras. Dentre 
os medicamentos, a terapia de reposição hormonal com estrógenos tem sido descrita 
como uma terapêutica eficaz no controle da IU em mulheres na pós-menopausa. A 
reposição desse hormônio agiria sobre a uretra, aumentando sua pressão de 
fechamento e facilitando a resposta a agonistas dos receptores α-adrenérgicos. 
A mudança de alguns hábitos de vida pode também fazer diferença, como evitar 
excesso de líquidos, urinar periodicamente, tratar constipação e outros problemas 
clínicos como diabetes e obesidade. A utilização de um diário miccional também facilita 
e auxilia na melhora e manutenção da atividade urinária. 
 
Biofeedback + Gameterapia 

O uso de videogames em sessões fisioterapêuticas, neurológicas e ortopédicas 
vem sendo difundido como solução para tornar a reabilitação de pacientes mais 
dinâmica e recreativa. Não são raros os pacientes que se entediam durante uma sessão 
de terapia tradicional. Por essa razão, o principal motivo da utilização da gameterapia é 
o fato de que ela tira o foco da dor e dos problemas, centrando as sessões em uma 
brincadeira virtual. Com a interatividade dos jogos, os pacientes podem fazer diversos 
tipos de exercícios, cada um com diferentes objetivos, simulando movimentos reais, 
tornando as sessões mais dinâmicas e divertidas, o que faz com que os pacientes 
tenham um maior empenho para realizar o tratamento. 

Na fisioterapia pélvica, chamamos de Biofeedback o aparelho utilizado para 
captar informações da musculatura do assoalho pélvico e transformar em informações 
visuais e sonoras para o fisioterapeuta e o paciente. Um tratamento com biofeedback 
utiliza equipamentos capazes de quantificar, identificar e analisar os níveis de contração 
muscular de um paciente. Geralmente, uma sessão tradicional usa eletrodos superficiais 
ou sondas intracavitárias para monitorar a atividade dos músculos do indivíduo. 

Essas informações estão relacionadas principalmente com a capacidade de 
contração e relaxamento da musculatura da região. 
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Figura 1. Biofeedback modelo Miotool da empresa Miotec. (Imagem retirada do site 

https://loja.miotec.com.br/produtos/new-miotool/) 

 
Uma das razões para se utilizar o biofeedback é que a ação e a função do 

assoalho pélvico são pouco reconhecidas pelas pessoas em geral. Em torno de 30 a 
50% das mulheres não conseguem contrair adequadamente o seu assoalho pélvico.  
O biofeedback não é uma monoterapia, ele é um complemento de outra técnica 
(treinamento + técnicas perceptivas).  Com ele, é possível trabalhar a percepção da fibra 
sustentada (resistência). O tempo de treinamento muscular do assoalho pélvico é de 30 
minutos. Na fisiologia devemos preconizar 1 minuto de trabalho para 2 minutos de 
repouso de protocolo, que é composto por contração e relaxamento. 

Um aparelho de Biofeedback moderno é capaz de captar as informações da 
musculatura através de um eletrodo posicionado na região do períneo e disponibilizar 
em tempo real essas informações para o paciente em forma de ilustrações na tela do 
computador. Essas ilustrações podem ser na forma de curvas, gráficos e até mesmo 
jogos. O software de biofeedback Biotrainer da Miotec permite a utilização de diversos 
temas como: Aviãozinho, Asa delta, balão, fada, passarinho, e peixe. 

                  
Figura 2. Gráfico de análise eletromiográfica de contração do assoalho pélvico pelo Biofeedback da Miotec do 

modelo Miotool. (Imagem retirada do site https://www.miotec.com.br) 
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Figura 3. Gráfico de contração do assoalho pélvico pelo Biofeedback do modelo Miotool com fundo interativo. 

(Imagem retirada do site https://www.miotec.com.br) 
 

A sessão começa com uma análise inicial do paciente, na qual são analisados 
históricos e realizados testes como o teste dos reflexos, avaliação perineal, avaliação 
funcional e o PERFECT. São utilizados aparelhos muito sensíveis que coletam os sinais 
vindos do organismo, como o biofeedback já mencionado. Essas informações são 
mostradas para o paciente em forma de gráficos, imagens ou sons em tempo real. 
Dessa forma, é possível acompanhar se os resultados atingidos estão dentro do 
esperado e efetuar ajustes necessários. Com o passar das sessões, o paciente é capaz 
de distinguir o movimento que antes era involuntário e passa a controlá-lo 
voluntariamente. 

Para entendermos melhor a função do biofeedback, sua importância no 
tratamento e a consciência muscular, vamos aplicá-los às disfunções do assoalho 
pélvico, que consistem em uma ampla gama de problemas que surgem quando a 
Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP) não funciona adequadamente. 
Para que os músculos funcionem adequadamente, é necessário: 
 
1. Força (capacidade de apertar); 
2. Resistência (capacidade de segurar esse aperto por um bom tempo); 
3. Explosão (capacidade de contrair e relaxar rapidamente); 
4. Coordenação motora (capacidade de contrair de jeitos diferentes); 
5. Propriocepção (capacidade de sentir a sua própria MAP relaxada e se movendo). 
 

A reeducação dos músculos do assoalho pélvico pode tratar as disfunções e 
acabar com os incômodos. Diversos recursos podem ser utilizados para isso. Dentre 
eles estão exercícios de fortalecimento, mais conhecidos como exercícios de Kegel, 
para que os músculos do assoalho pélvico voltem a desempenhar suas funções 
habituais. Quando feitos regularmente, os exercícios para assoalho pélvico ajudam a 
prevenir a incontinência urinária e possíveis prolapsos. 

Pensava-se que para reabilitar o paciente, bastava treinar os músculos do 
assoalho pélvico – MAP’s, mas pesquisas recentes têm apontado para uma relação 
sinérgica entre a musculatura pélvica e abdominal (Abdomino-Pélvica). A atividade 
sinérgica entre os MAP’s e os abdominais possibilita o desenvolvimento de uma pressão 
de fechamento adequada e importante para manter a continência urinária e fecal. Alguns 
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estudos demonstram que durante a contração voluntária dos MAP’s ocorre uma co-
ativação dos músculos transversos abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e reto 
abdominal, ocasionando um aumento da pressão esfincteriana.  
Com a utilização do biofeedback, é possível compreender, distinguir e separar os tipos 
de contrações do assoalho pélvico e da musculatura abdominal a partir do ganho de 
consciência corporal. 

O treino funcional sempre deve estar relacionado com as atividades realizadas 
pelo paciente. O ganho de funcionalidade é o objetivo do Biofeedback. A melhora da 
força é uma consequência da melhora de função. Nem sempre a disfunção é 
predominante. Muitas vezes o ganho de coordenação é determinante na melhora.  
Os modos de treinamento podem ser:  
 
• Atividade progressiva do músculo fraco (uptraining) - feedback positivo - potência 
• Diminuir a atividade de um músculo muito tenso (downtraining) - feedback negativo 
- relaxamento  
• Reeducação neuromuscular - facilitação dos músculos desejados e impedir a 
utilização de músculos antagonistas.  
• Relaxamento 
 

A gameterapia entra associada ao biofeedback juntamente com os jogos durante 
as sessões para criar uma maior aproximação de situações reais do dia a dia dos 
pacientes. Por exemplo, uma jogadora de tênis que acabou de ter bebê e está tratando 
uma incontinência de esforço pode simular um jogo de tênis durante uma sessão com o 
biofeedback. Os sensores do aparelho notificarão as contrações realizadas durante o 
jogo em diversos tipos de movimentos. O terapeuta controla o sinal enquanto o paciente 
joga, o músculo controla o jogo. O objetivo da paciente será acompanhar a sequência 
programada, contraindo e relaxando e associar essas contrações com as jogadas 
durante o jogo de tênis no videogame.    

 
Figura 4. Jogo de tênis no videogame. (Imagem retirada do site https://wiisports.fandom.com/wiki/Tennis_(training) ) 
 

No próprio biofeedback da Miotec existem alguns jogos específicos, os 
BioGames, de contrações que estão disponíveis para compra. O BioFarm, por exemplo, 
é um jogo que se passa em uma fazenda, onde o paciente precisa interagir com o 
ambiente por meio de sua contração muscular. Mas como saber se ele está utilizando o 
músculo correto?  
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Por meio de dispositivos que capturam a intensidade da contração, como o 
BioMovi, é possível fazer com que o indivíduo consiga jogar somente se estiver 
utilizando a musculatura correta. Ademais, o BioMovi utiliza o Mioglass, um óculos de 
realidade virtual (com visão 3D) que é capaz de transportar o paciente ao cenário do 
jogo. Geralmente, nessa fase, o paciente realiza as contrações de forma automática. 

Figura 5. Jogo Biofarm do biofeedback da Miotec modelo Miotool. (Imagem retirada do site 
https://www.miotec.com.br) 

 
Outro jogo do catálogo desse modelo de biofeedback é o BioSpace VR. Nele, o 

paciente fica no meio de uma tempestade de asteroides. Para se livrar deles, ele precisa 
destruí-los com tiros de canhão. Por meio das contrações musculares propostas pelo 
profissional de saúde ele consegue atirar. Além desses existem muitos outros. 

 

 
Figura 6. Jogo BioSpace VR do biofeedback da Miotec modelo Miotool. (Imagem retirada do site 

https://www.miotec.com.br) 
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Na fisioterapia pélvica, o uso da gameterapia já está sendo muito utilizado e 
tem sido muito bem aceito pelos pacientes, por motivá-los a executar os movimentos 
de forma correta, e pelos profissionais, por aprimorar as respostas aos tratamentos. 
O uso de videogames com sensores de movimentos pode ser aplicado em sessões 
fisioterapêuticas, ortopédicas e neurológicas.  

Qualquer paciente pode realizar uma sessão com o uso de videogames, no 
entanto é o fisioterapeuta quem vai estabelecer o período em que os jogos entrarão 
no tratamento e, geralmente, seu uso inicia quando o profissional percebe que o 
paciente está tendo um bom desempenho nas sessões com o biofeedback. Desse 
modo, ele pode aumentar o grau de dificuldade propondo exercícios com jogos 
diferentes como dança, boxe, atletismo, tênis e vôlei.  

Com a gameterapia, as sessões tornam-se mais dinâmicas e divertidas, o que 
faz com que os pacientes tenham um maior empenho e maior aderência ao 
tratamento. 

 
Considerações Finais 

A gameterapia vem se tornando cada vez mais utilizada por profissionais da 
saúde na rotina dos tratamentos que visam a reabilitação, pois exige do praticante 
esforço físico e um complexo de movimentos corporais, que é possível ser adaptado 
pelo sistema do aparelho e pode ser usado para o treino funcional dos MAP’s de forma 
lúdica e animadora, desafiando as participantes a contraírem esses músculos 
simultaneamente ao movimento proposto. Juntamente com o biofeedback, essa terapia 
vem para complementar a efetividade do tratamento de pacientes com desordens no 
assoalho pélvico, trazendo maior funcionalidade e independência para as atividades de 
vida diária.  

A realidade virtual melhora a ativação dos músculos do assoalho pélvico tanto 
em mulheres jovens como em mulheres na pós-menopausa e homens no geral. Sendo 
um recurso efetivo, seguro e com viabilidade clínica e econômica.  
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Resumo 
A dor tem grande impacto social e econômico, além de interferir negativamente na 
qualidade de vida do indivíduo. Nesse sentido, a Realidade Virtual é utilizada como 
recurso terapêutico, não farmacológico, agregando tratamentos e auxiliando no 
manejo de diversos tipos de dor. Dessa forma, a proposta do presente capítulo é 
abordar os conceitos de dor e Realidade Virtual, bem como apresentar estudos que 
utilizaram esse recurso como forma de contribuição não farmacológica para o controle 
da dor.   
 
Palavras-chave: Dor. Realidade Virtual. 
 
Abstract 
Pain has a great social and economic impact, in addition to negatively interfering with 
the individual's quality of life. In this sense, Virtual Reality has been used as a non-
pharmacological therapeutic resource, adding treatments and helping to manage 
different types of pain. Thus, the purpose of this chapter is to address the concepts of 
pain and virtual reality, as well as to present studies that used this resource as a non-
pharmacological contribution to pain control. 

 
21 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 
Danilo da Costa. 
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Resumen 
El dolor tiene un gran impacto social y económico, además de interferir negativamente 
en la calidad de vida del individuo. En este sentido, se ha utilizado la Realidad Virtual 
como recurso terapéutico no farmacológico, añadiendo tratamientos y ayudando a 
manejar diferentes tipos de dolor. Así, el propósito de este capítulo es abordar los 
conceptos de dolor y realidad virtual, así como presentar estudios que utilizaron este 
recurso como una contribución no farmacológica al control del dolor. 
 
Palabras clave: Dolor. Realidad Virtual. 
 
Introdução 
 O tratamento da dor é fonte de preocupação por seu impacto negativo nos 
aspectos clínico, social, econômico e na qualidade de vida de quem convive com a 
dor (HENSCHKE; KAMPER; MAHER, 2015). Aproximadamente 48% dos pacientes 
relatam dor aguda pós-cirúrgica moderada e 20% severa depois de 24 horas da 
cirurgia (SMALL; LAYCOCK, 2019). A intensidade e a duração da dor aguda 
aumentam as chances de cronificação da dor, e até 15% das pessoas que convivem 
com dores pós-cirúrgicas cronificadas têm sua qualidade de vida afetada (SCHUG et 
al., 2019).  Além do sofrimento, a dor aguda não controlada retarda a cicatrização dos 
tecidos devido ao aumento do tônus simpático, aumenta o risco de trombose, provoca 
retenção urinária, insônia, estresse, mortalidade e outras consequências (IASP, 
2011).  

No caso de dor crônica, os dados de sua prevalência no Brasil ainda são 
escassos. Na maioria dos países em desenvolvimento, os estudos não são feitos em 
amostras representativas da população geral e apresentam alta heterogeneidade, 
como na própria definição de dor crônica (SÁ et al., 2019). No Brasil, há uma variação 
entre os estudos epidemiológicos de 29,3% a 73,3% da população convivendo com 
dores persistentes (VASCONCELOS; ARAÚJO, 2018). Na América Latina, na Ásia e 
na África a variação é de 13% a 51%, aproximando-se dos valores de países 
desenvolvidos (SÁ et al., 2019).  

Se a dor aguda é um processo protetor diante da ameaça percebida e sintoma 
adaptativo fisiológico na recuperação de tecidos, a dor crônica é uma reorganização 
mal adaptativa do sistema nervoso e necessita de corretos diagnóstico e tratamento 
(RAFFAELI; ARNAUDO, 2017). Desde 2018, o diagnóstico de dor crônica foi incluído 
no CID-11 da Organização Mundial da Saúde (OMS), deixando de ser considerado 
apenas um sintoma para constituir uma doença que requer tratamentos e cuidados 
específicos (TREEDE et al., 2019). A dor crônica é de causa multifatorial e variados 
fatores físicos, psicológicos e sociais estão associados com sua cronificação: 
genética, idade e gênero, ocupação, comorbidades, estilo de vida, distúrbios do sono, 
histórico de violência, crenças e atitudes relacionadas com a dor. A convivência com 
a dor persistente pode ser altamente incapacitante, e é uma das principais causas de 
sofrimento humano, bem como de procura por serviços de saúde, exigindo um 
tratamento multidisciplinar adequado, centrado no paciente e não restrito ao modelo 
biomédico para a correta prevenção, manejo e redução de sintomas severos (MILLS; 
NICOLSON; SMITH, 2019; TREEDE et al., 2019).  

A atividade física regular é considerada um tratamento de padrão ouro para dor 
crônica. Pessoas com dor persistente costumam ser menos ativas e mais propensas 
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a demonstrar cinesiofobia, crenças de medo, evitação, hipervigilância e 
catastrofização. A exposição gradativa ao estímulo causador é uma das maneiras de 
atenuar esse comportamento. Nesse tipo de tratamento de exposição são formadas 
novas associações que podem ser generalizadas para variados contextos (VLAEYEN; 
CROMBEZ; LINTON, 2016). No sistema nervoso central os exercícios regulares 
ativam mecanismos analgésicos endógenos e diminuem a sensibilidade à dor. No 
sistema imunológico, estudos preliminares sugerem que o exercício reduz a 
inflamação sistêmica, um dos mecanismos envolvidos na dor crônica. Não há 
diferença significativa entre os diferentes tipos de exercício para produzir a analgesia, 
o importante é a regularidade (SLUKA; FREY-LAW; HOEGER BEMENT, 2018). 

A Realidade Virtual (VR) é utilizada como recurso terapêutico em diversas 
áreas da reabilitação para condições musculoesqueléticas, neurológicas, disfunções 
do movimento e no tratamento da dor (LIN et al., 2019). Há diversas teorias acerca do 
funcionamento do mecanismo da dor, mas um fator muito relevante é o nível de 
atenção, quanto maior a atenção que o indivíduo dá para a dor, maior é sua percepção 
da mesma (GOLD et al., 2007). A RV vai ao encontro desse fator, pois usa distrações 
sensoriais de diversas naturezas (atenção, emoção, memória e sentidos), produzindo 
analgesia pela modulação intercortical entre as vias de sinalização da dor (LI et al., 
2011). A analgesia provocada pela RV, especialmente do tipo imersão, é muito efetiva 
na redução da dor aguda e apresenta bom potencial para o tratamento da dor crônica, 
segundo uma recente revisão sistemática (MALLARI et al., 2019). 
 O uso da RV como terapia é cada vez mais atrativo. A diminuição dos custos, 
a possibilidade de ter um ambiente controlado, que não se desgasta, e a diminuição 
dos riscos aos pacientes e profissionais são alguns dos motivos que deixam a RV 
mais inserida na área da saúde. São muitas as possibilidades de aplicação, como 
simulações realistas, reabilitação cognitiva, brinquedo terapêutico e psicoterapia 
(casos de transtorno de ansiedade, depressão, fobias, estresse pós-traumático) 
(NUNES et al., 2020).  
 No caso específico da RV no manejo da dor em adultos, a literatura dispõe de 
estudos em procedimentos médicos (FREITAS; SPADONI, 2019; HIGGINS et al., 
2019), desordens musculoesqueléticas (LI et al., 2011), queimaduras (HOFFMAN et 
al., 2008; HOFFMAN et al., 2020), neuropatias (ONEAL et al., 2008; POZEG et al., 
2017), membro fantasma (COLE et al., 2009), câncer (NIKI et al., 2019) e dor crônica 
(JIN et al., 2016; JONES et al., 2016; WIEDERHOLD et al., 2014).  

Visando o cuidado amplo e multidisciplinar, a Terapia de Exposição à 
Realidade Virtual contribui com o cuidado integral e complementa métodos existentes 
em todos os níveis de saúde (AHMADPOUR et al., 2019). A proposta deste capítulo 
é apresentar as evidências mais atuais de como o recurso de RV é utilizado no manejo 
e no controle da dor em adultos.   
 
Dor 
 Em 2020, a Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) aprovou uma 
nova definição para a dor: “Uma experiência sensitiva e emocional desagradável, 
associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial.” A 
dor é um conceito aprendido por meio de diversas vivências pessoais e influenciada 
por fatores biopsicossociais. Embora cumpra um papel importante para a proteção e 
a adaptação, a dor nem sempre está relacionada a uma lesão tecidual ou aos 
estímulos sensitivos (DESANTANA et al., 2020). 
 Ainda que a ativação de nociceptores e seus circuitos estejam fortemente 
relacionados com a dor, a experiência dolorosa não é apenas o resultado da 
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nocicepção. A nocicepção é aferência, a dor é resposta, uma experiência consciente. 
Em inúmeras situações cotidianas, as vias nociceptivas estão ativas e não 
percebemos a dor. Pois, a maioria dos nociceptores periféricos são ativados com um 
estímulo abaixo do limiar percebido como dor e os mecanismos nociceptivos centrais 
acionados na ausência de ativação periférica ou de lesão tecidual. Assim, é pouco 
provável que haja uma rede neural especificamente ativada pelos aferentes 
nociceptivos ou exclusiva para a percepção da dor em nível cortical. A chave está 
nesse processamento. Ainda que a dor seja uma experiência subjetiva consciente 
comumente ativada pela ação dos nociceptores, o limiar é modulado por experiências, 
expectativas, humor, atenção, crenças e outros aspectos afetivos e cognitivos 
(BALIKI; APKARIAN, 2015). 

A atividade cortical associada com a dor envolve uma rede neuronal de 
comunicação muito ampla, uma “matriz neuronal da dor” que engloba uma série de 
neurônios de diferentes áreas corticais responsivos tanto aos estímulos nociceptivos 
quanto a outros (BALIKI; APKARIAN, 2015). Essa matriz é constituída por neurotags, 
conjuntos de neurônios conectados distribuídos ao longo de diversas regiões corticais, 
que provocam um efeito específico. Cada neurônio é membro de diferentes neurotags. 
Temos neurotags primárias, que efetivamente provocam uma determinada resposta, 
como sentimento, crença ou comando motor. E as secundárias, que produzem efeitos 
nas primárias, modulando sua força e precisão (WALLWORK et al., 2016).  
 Alguns princípios regem a força de ativação e o efeito das neurotags: massa 
neuronal, quanto maior o número de neurônios envolvidos, maior sua força; precisão 
neuronal, capacidade de inibir neurônios não membros da neurotag; e 
neuroplasticidade, a capacidade de mudança estrutural e adaptação funcional dos 
neurônios. Neurotags maiores e mais precisas dominam outras menores e menos 
precisas, influenciando o resultado (WALLWORK et al., 2016). Essa relação é 
dinâmica e sofre diversas influências (KUCYI; DAVIS, 2015). 
 A primeira classificação da dor é puramente temporal: aguda e crônica, a dor 
aguda é aquela com duração menor que 3 meses e a crônica é a que persiste por 
mais de três meses. A dor aguda decorre de uma resposta inflamatória que sensibiliza 
tanto os nociceptores próximos da lesão quanto todo o circuito neural central que 
processa esses estímulos (IASP, 2011), ou seja, é um sintoma adaptativo. A dor 
crônica perde sua função fisiológica, é mal adaptativa e patológica, pode ser 
subclassificada em: primária, aquela que não pode ser atribuída a outra condição; ou 
secundária, que está relacionada a outras patologias (TREEDE et al., 2019). Uma 
outra classificação da IASP para a dor crônica diz respeito aos mecanismos 
envolvidos nos processos neurobiológicos da dor, o que ajuda na tomada de decisão 
para um controle mais individualizado e efetivo (SHRAIM et al., 2020).  

No sistema musculoesquelético, a IASP determina a classificação em três 
mecanismos de dor: nociceptiva, neuropática e nociplástica. A dor nociceptiva está 
relacionada ao dano tecidual não nervoso, real ou percebido, ativada ou mantida pelos 
nociceptores periféricos. Quando ligada a uma lesão ou doença do tecido nervoso 
somatossensorial, a dor é neuropática, periférica ou central. A dor nociplástica advém 
de uma alteração no processamento da nocicepção, na ausência de dano tecidual real 
ou percebido dos nociceptores periféricos ou de doença ou lesão do tecido 
somatossensorial. Esses mecanismos podem mudar ao longo do tempo ou ocorrer de 
maneira simultânea nos indivíduos. Quando uma dor se cronifica, ainda que seja 
nociceptiva, será acompanhada de outros mecanismos. O termo sensibilização central 
deixa de ser uma classificação, pois dor nociplástica é um conceito mais abrangente 
no qual a sensibilização central pode ou não estar presente. No diagnóstico do 
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mecanismo de dor são levados em consideração a história médica, as características 
clínicas, os fatores agravantes e os atenuantes (SHRAIM et al., 2020).   

 
Terapia de Exposição à Realidade Virtual 

Para entender o que é a Realidade Virtual (RV) é possível utilizar o conceito de 
Contínuo de Milgram ou Contínuo Real-Virtual. A ideia é que existe uma relação 
crescente entre um ambiente real e um ambiente virtual, passando pela Realidade 
Aumentada (RA) e alcançando a RV. Na RA, o indivíduo consegue interagir com 
elementos virtuais baseados em elementos reais, mas ainda se sente no mundo real. 
Na RV, ocorre maior imersão do indivíduo no mundo virtual, a ponto de se sentir parte 
daquele ambiente virtual. Essa imersão depende de algumas variáveis, como a 
qualidade da imagem, o campo de visão que o usuário consegue ter, o tempo de 
resposta do sistema e outras. Quanto mais presentes e significativas forem essas 
variáveis, mais os sentidos do usuário serão estimulados e maior será sua percepção 
de estar realmente inserido naquele ambiente virtual (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 
2020).  

Essa percepção de presença é subjetiva e depende de quatro elementos: 
espacial, corporal, físico e social. O elemento espacial tem relação com a sensação 
do usuário de estar fisicamente naquele local do jogo. O elemento corporal é a ideia 
de que o corpo visto naquele ambiente é realmente o corpo do usuário. No elemento 
físico temos a interação entre o usuário e os objetos do cenário, enquanto no elemento 
social ocorre a comunicação e a interação do usuário com os personagens existentes 
naquele ambiente (TORI; HOUNSELL; KIRNER,  2020).  

Para utilizar a RV é necessário um sistema com hardware e software. O 
primeiro engloba os dispositivos de entrada e saída para a comunicação com o 
sistema, como head-mounted displays, óculos de RV (ou gadgets como o cardboard, 
que viram suportes para que o celular atue como óculos de RV), fones de ouvido, 
joysticks, rastreadores, reconhecedores de voz, teclados, mouses, luvas eletrônicas, 
etc. O segundo é o programa em si, mais complexo do que os programas usuais de 
desktop por precisar lidar com uma quantidade maior de informações oriundas dos 
dispositivos de entrada e saída, e retornar respostas rápidas e precisas para que o 
usuário mantenha a sensação de estar dentro do jogo (COSTA et al., 2020; TORI; 
HOUNSELL; KIRNER,  2020; ZORZAL; SILVA, 2020). 
 
A utilização da Terapia de Exposição à Realidade Virtual no manejo da dor 

Para auxiliar no manejo da dor, a terapia de exposição à RV é uma tecnologia 
que fornece informações multissensoriais, permitindo que o indivíduo fique imerso no 
ambiente simulado (MALLOY; MILLING, 2010). Nesse contexto, um grande foco dos 
estudos de terapia com RV na saúde é o manejo da dor (LI et al., 2011), utilizada no 
controle da dor em procedimentos médicos (FREITAS; SPADONI, 2019; HIGGINS et 
al., 2019), dor fantasma (COLE et al., 2009), dor crônica (JIN et al., 2016; JONES et 
al., 2016; WIEDERHOLD et al., 2014), dor neuropática (POZEG et al., 2017), entre 
outras. Uma das explicações mais aceitas para o funcionamento da RV no manejo da 
dor é a da distração do paciente, causando um efeito de redução da percepção da dor 
(JONES et al., 2016). Esse recurso pode inclusive ser combinado com outras 
estratégias analgésicas para tratar os sintomas da dor (ONEAL et al., 2008; 
WIEDERHOLD et al., 2014) 

A dor está relacionada com a atenção (HOFFMAN et al., 2004). Tanto os 
circuitos neuronais da dor quanto da atenção são dinâmicos, flutuantes e integram 
aspectos cognitivos, afetivos e sensório-motores (KUCYI; DAVIS, 2015). Assim, se o 
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paciente consegue se desvincular de sua realidade, desviando o foco de atenção para 
o ambiente virtual, sua dor diminuirá tanto em intensidade, seu componente sensorial, 
quanto em desconforto, seu componente emocional (HOFFMAN et al., 2004). No 
entanto, essa rede de conexão dinâmica funcional, dor e atenção, parece ocorrer de 
maneira espontânea no cérebro independente do foco de atenção, da vigilância ou de 
estímulos sensitivos. Em populações com dor crônica de característica nociplástica 
foram observadas modificações estruturais como a diminuição da massa cinzenta e 
do volume cortical, influenciando na dinâmica das neurotags de dor. Tanto a 
exposição repetida à dor, quanto o excesso de atenção colocada nela alteram 
dinamicamente a organização funcional do conectoma da dor (KUCYI; DAVIS, 2015). 

Jin et al. (2016) realizaram um estudo cujo objetivo foi verificar a eficácia do 
jogo de RV no manejo da dor crônica com uma intervenção de curto prazo, 10 minutos 
de exposição. Segundo os autores, a RV promoveu uma redução significativa da dor 
e esse resultado satisfatório ocorreu possivelmente pela interação de imersão, pelo 
envolvimento emocional, pelas tarefas de distração cognitiva e pela experiência de 
presença transportada. Outra proposta semelhante e de rápida intervenção de RV em 
indivíduos com dor crônica foi feita por Jones et al. (2016). Os pesquisadores 
verificaram o nível de dor dos participantes imediatamente antes da intervenção, no 
meio da sessão de RV, com duração de 10 minutos, e imediatamente após seu 
término. Comparando o pré e o pós da sessão, houve uma redução média de 33% da 
dor, e durante a experiência a diminuição da dor foi em média de 60%. Segundo 
Ahmadpour et al. (2019), a RV oferece aos pacientes a capacidade de controlar a dor 
crônica por meio da distração, mudança de foco e/ou construção de habilidades para 
modular o processamento da sensação de dor ao estimular os sentidos (visual, 
auditivo e de propriocepção).  

O uso da RV, em especial as tecnologias que utilizam sensores para captar os 
movimentos do usuário, parece ser útil como estratégia para a exposição gradativa ao 
exercício (WITTKOPF et al., 2020) e para auxiliar na superação de crenças de medo 
e evitação. O modelo de medo e evitação foi criado para explicar um conjunto de 
comportamentos comuns na experiência dolorosa que fisiologicamente têm função 
protetora perante o perigo percebido: aumento da excitação, expressão facial, retirada 
imediata, mobilização da atenção, evitação (VLAEYEN; CROMBEZ; LINTON, 2016). 
Esses comportamentos de evitação são aprendidos por meio de experiências, 
observação e instruções recebidas ao longo da vida, que são dependentes do 
contexto. O medo gera comportamentos para evitar o perigo percebido, que 
geralmente envolve restrição nas atividades. No caso da dor crônica, o medo diminui 
o limiar de dor e está relacionado com a preocupação sobre a origem da dor e a 
intenção de controlá-la. No caso da dor, o medo e a evitação ao movimento podem 
ser inibidos ou exacerbados se o valor de outra ação ou comportamento for mais 
importante (VLAEYEN; CROMBEZ; LINTON, 2016). Comportamentos de medo e 
evitação, como inatividade e proteção são apontados como cruciais para a 
cronificação da dor (ASMUNDSON; NORTON; NORTON, 1999; VLAEYEN; 
CROMBEZ, LINTON, 2016).  

No caso da utilização de RV para a diminuição da dor em membros fantasmas, 
a tecnologia é utilizada visando a captura de movimento para que os participantes 
visualizem sua imagem invertida em espelho (membro fantasma virtual) como um 
avatar, o indivíduo se vê projetado no monitor em tempo real durante todo tempo de 
intervenção de RV (OSUMI et al., 2017). O estudo de Osumi et al. (2017) investigou a 
utilização de RV, com duração de 10 minutos, para a reabilitação de movimento e o 
alívio da dor do membro fantasma. Os participantes foram orientados a mover o 
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membro fantasma virtual para alcançar e tocar nos alvos que apareciam no ambiente 
virtual, um a um. Os voluntários tinham feedback visual e auditivo cada vez que 
tocavam o objeto com o membro virtual. Outro estudo (COLE et al., 2009) avaliou as 
medidas de dor fantasma de indivíduos com amputações de braço ou perna. Foram 
obtidas medidas antes e durante a aplicação de RV, bem como a realização de 
entrevista sobre as experiências após a sessão. Nos dois estudos, a maioria dos 
participantes relatou melhora da dor, entretanto de acordo com Cole et al. (2009), o 
tempo de amputação e a recuperação bem sucedida podem influenciar nessa 
resposta.  

O efeito da RV como redutor de dor não farmacológico pode ser visto em casos 
de queimaduras. Hoffman et al. (2020) realizaram uma pesquisa em uma unidade de 
queimados com 12 pacientes entre 19 e 47 anos e média de 21% de extensão de 
queimaduras no corpo. Os pacientes ficaram apenas 3 minutos realizando a 
fisioterapia com a RV e todos relataram menor índice de dor, tanto na sensação 
quanto na magnitude. Hoffman havia realizado outra pesquisa com queimados em 
2008, mostrando que pacientes que utilizaram a RV durante a debridação relataram 
que a dor caiu de severa ou excruciante para moderada ou leve. Os que se sentiram 
mais imersos no mundo virtual foram os que mais perceberam a diminuição da dor 
(HOFFMAN et al., 2008).    

A RV pode ser utilizada em casos de dor oncológica. Nesse contexto, Nikki et 
al. (2019) realizaram um estudo para verificar a eficácia da RV em indivíduos com 
câncer em estágio terminal. Segundo os autores, cerca de 30 minutos de exposição 
promoveu um alívio significativo do quadro de dor, melhoras no cansaço, sonolência, 
falta de ar, depressão e ansiedade, proporcionando diversão aos pacientes e as 
sensações de bem-estar e felicidade. 

A RV proporciona uma rica experiência sensorial e cognitiva, essa atuação 
multissensorial parece gerar resultados mais eficazes comparada com outras formas 
de distração mais simples e unissensoriais. Ademais, essa eficácia da RV pode 
acontecer por fatores de atenção seletiva e focada, por meio de mecanismos da teoria 
das comportas ou pode ser que a liberação de endorfina desempenhe uma ação, visto 
que há o prazer do jogo e a sensação de alívio da dor (JONES et al., 2016), ou seja, 
a distração por meio da mudança de atenção da dor para algo mais agradável é o 
mais conhecido.  

A mudança do foco explorada pelos aplicativos de RV é uma intervenção 
importante para a promoção de analgesia. Entretanto, a RV pode ser um recurso de 
aprendizado, ou seja, um meio de desenvolvimento de habilidades que podem ajudar 
os pacientes a desenvolver capacidades de regulação em resposta aos estímulos 
dolorosos, se tornando agentes de seus próprios cuidados  (AHMADPOUR et al., 
2019). De acordo com Ahmadpour et al. (2019), as técnicas de desenvolvimento de 
habilidades de autoeficácia podem revelar novos potenciais de melhoria para os 
pacientes que sofrem com dor crônica, contudo é um recurso menos investigado nas 
pesquisas. A autoeficácia, habilidade de manejar a dor sozinho, é outro componente 
psicossocial importante no prognóstico da dor crônica (KARASAWA et al., 2019).  

Estudos como o de Jin et al. (2016) indicam a possibilidade de que 10 minutos 
de RV não seja o bastante para gerar efeitos analgésicos de longa duração, resultando 
na melhora da dor apenas durante a sessão. Por outro lado, estudos como o de Jones 
et al. (2016) mostram que é possível ter uma diminuição significativa da dor durante e 
após a RV. Outras variáveis podem estar relacionadas ao efeito analgésico, como a 
distração de atenção, o carregamento da tarefa cognitiva, o humor, a expectativa e a 
controlabilidade (LI et al., 2011). Isso reafirma a ideia de Freitas e Spadoni (2019), que 
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ressaltam a importância de uso de RV ser personalizado para cada paciente, pois a 
dor é complexa, multifatorial e subjetiva. Para resultados analgésicos mais 
consistentes, a longo prazo, é provável que seja necessário mais tempo de exposição. 
A neuroplasticidade é dependente de fatores como intensidade, frequência e duração 
do estímulo para propiciar uma reorganização cortical mais contundente com efeitos 
mais duradouros (JIN et al., 2016). A aplicação de RV para a dor deve ser efetuada 
individualmente considerando o quadro clínico do indivíduo. Ademais, vale ressaltar 
que essa é uma prática que deve ser realizada de forma supervisionada, pois podem 
ocorrer efeitos colaterais como tontura e enjoo.  

A RV pode ser uma boa opção para melhorar os sintomas de sofrimento de 
pacientes terminais. Sensações como dor, cansaço, enjoo, dispneia, depressão e 
ansiedade parecem diminuir com a RV, melhorando o bem-estar geral do paciente. 
Além de ser uma visão importante para os inseridos em cuidados paliativos, 
caracteriza o tratamento biopsicossocial do paciente, observando-o e tratando-o além 
do quadro álgico (NIKI et al., 2019). Nesse contexto, Higgins et al. (2019) falam sobre 
a capacidade de a RV diminuir a ansiedade, aumentando o relaxamento do paciente 
e sua satisfação com o atendimento.  

É imprescindível destacar que os pacientes podem ser favorecidos com outros 
benefícios promovidos pela RV, como a motivação, a concentração, a redução de 
cinesiofobia (KIM et al., 2013), a repetição e o prazer (QIAN; MCDONOUGH; GAO, 
2020). Dessa forma, a curto prazo, a RV é efetiva para a redução de quadros álgicos 
agudos e crônicos. A longo prazo pode ser um estímulo para a realização de 
exercícios físicos (KIM et al., 2013; QIAN; MCDONOUGH; GAO, 2020). Além do 
desfecho dor, há a melhora de fatores psicológicos, cognitivos, função, propriocepção 
e qualidade de vida significativamente com no uso da RV. Em um modelo 
biopsicossocial de reabilitação fisioterapêutica é essencial não menosprezar esses 
fatores (ALEMANNO et al., 2019; MALLARI et al., 2019; QIAN; MCDONOUGH; GAO, 
2020).  

Portanto, a RV é uma estratégia muito interessante para a analgesia no 
tratamento dos mais variados tipos de dor. As evidências são significativas para a 
redução da dor aguda e potencialmente promissoras para a dor crônica, pois o 
conjunto de evidências é inconsistente para a dor crônica (MALLARI et al., 2019). O 
método apresenta poucas contraindicações, torna o tratamento fisioterapêutico mais 
divertido, estimula o engajamento, a adesão, o movimento e o automanejo de 
sintomas. A autoeficácia deve ser um dos objetivos em conjunto com a analgesia do 
tratamento da dor, pois o alto índice de autoeficácia está associado com melhoras nas 
disfunções da dor (KARASAWA et al., 2019). 

 
Considerações finais 

A capacidade de distração é, sem dúvida, o maior efeito proporcionado pela 
RV para reduzir o foco nos sinais dolorosos. É uma ferramenta que pode trabalhar 
estratégias para lidar com a dor, recurso que precisa ser explorado em futuras 
pesquisas. Esse efeito parece ser maior em experiências com mais capacidade de 
imersão, com o uso de head-mounted displays, por exemplo. Ainda que os efeitos 
analgésicos a longo prazo não tenham sido observados até o momento, o uso da RV 
é uma alternativa para o uso, muitas vezes abusivo, de opioides e outros fármacos 
analgésicos. 

Não há um protocolo estabelecido para a aplicação desse recurso, assim o 
tempo de intervenção varia entre os estudos. O importante é trabalhar de forma 
personalizada, respeitando os limites individuais do paciente.  
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Por fim, a aplicação de RV ultrapassa a diminuição do desconforto doloroso e 
é um recurso que pode influenciar na diminuição da ansiedade e da depressão 
promovendo o bem-estar geral, e influenciando na qualidade de vida do indivíduo.   
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Resumo 
Para que ocorra a manutenção de uma postura ereta e estável é necessária uma 
ativação muscular coordenada. Dessa forma, o equilíbrio é mantido reduzindo a 
chance de queda no idoso. Para que a redução do número de quedas aconteça é 
importante haver um programa de prevenção e elaboração de intervenções. A 
Gameterapia é um recurso inovador que pode trabalhar o equilíbrio do idoso de forma 
mais atrativa, além de apresentar vários aspectos positivos realizando uma revisão 
integrativa da literatura dos estudos que utilizaram a Gameterapia como forma de 
intervenção para melhorar o equilíbrio em idosos. 
 
Palavras-chave: Gameterapia. Balance. Idoso. 
 
Abstract 
In order to maintain an upright and stable posture, coordinated muscle activation is 
required. In this way, balance is maintained, reducing the chance of falls in the elderly. 
For the reduction in the number of falls to happen, a prevention and intervention 
program is important. Gametherapy is an innovative resource, and can work the 
balance of the elderly in a more attractive way, in addition to presenting several positive 
aspects. An integrative literature review of studies that used game therapy as a form 
of intervention to improve balance in the elderly was carried out. 

 
22  Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 
Danilo da Costa. 
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Resumen 
Para mantener una postura erguida y estable, se requiere una activación muscular 
coordinada. De esta forma se mantiene el equilibrio, reduciendo la posibilidad de 
caídas en los ancianos, para la reducción del número de caídas es importante un 
programa de prevención e intervención. La gameterapia es un recurso innovador, y 
puede trabajar el equilibrio de las personas mayores de una forma más atractiva, 
además de presentar varios aspectos positivos. Se realizó una revisión integradora de 
la literatura de los estudios que utilizaron la terapia de juegos como una forma de 
intervención para mejorar el equilibrio en los ancianos. 
 
Palabras clave: Gameterapia. Equilibrio. Ancianos. 
 
Introdução 

O controle postural tem como principais objetivos manter a orientação postural 
e o equilíbrio. Para que haja a orientação postural adequada é necessário o 
envolvimento de vários sistemas, como o controle ativo do alinhamento corporal e do 
tônus na ação da gravidade, superfície de apoio, ambiente visual e referências 
internas (HORAK, 2006).  

O treinamento multicomponente é eficaz para a manutenção e melhora da força 
muscular, da flexibilidade e do equilíbrio (BOUAZIZ et al., 2016; GONÇALVES et al., 
2021). Sobre a prevenção de quedas, o treino funcional, a marcha, o equilíbrio e o Tai 
Chi estão entre as intervenções mais recomendadas pela Organização Mundial de 
Saúde (2021).  

Estudos recentes mostram que o uso de exergame pode promover melhorias 
significativas no equilíbrio postural, na marcha, na mobilidade, na força muscular e na 
autoeficácia para prevenir quedas (CHOI et al., 2017).  

Assim, este capítulo apresenta uma revisão integrativa da literatura dos 
estudos que utilizaram a Gameterapia como forma de intervenção para melhorar o 
equilíbrio do idoso.  

 
Controle Postural e Equilíbrio. 

O controle das atividades motoras envolve a integração dos sistemas 
somatossensoriais, visuais e vestibulares. Os mecanoceptores, termoceptores e da 
periferia são responsáveis pela ativação somatossensorial. O sistema visual efetua o 
reconhecimento do ambiente e a localização de objetos realizando o controle do 
movimento ocular e da postura. Por fim, contribuindo essencialmente com o ajuste 
postural, temos o sistema vestibular, responsável por informar os movimentos da 
cabeça na ação da gravidade (ALOUCHE & CARDOSO DE SÁ, 2019).  

O córtex motor é responsável por iniciar e controlar os movimentos voluntários 
e é dividido em três áreas:  

• Córtex motor primário: onde  ocorre a codificação dos músculos que serão 
ativados, o recrutamento de força e a direção do movimento;  

• Área pré-motora: responsável pela organização e preparação dos 
comandos motores;  

• Área motora suplementar: responsável pela programação de sequências 
complexas de movimento (ALOUCHE & CARDOSO DE SÁ, 2019).  
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Para que a postura permaneça ereta e estável, sob condições estáticas e 
durante as atividades cotidianas, é necessária uma ativação coordenada. Para que a 
coordenação na relação entre o centro de massa (localizado na parte anterior da 
segunda vértebra sacral) e a base de suporte ocorra é necessária uma ação do 
Sistema Nervoso Central (SNC). Para provocar padrões de atividade muscular, tal 
processo é definido como controle postural ou equilíbrio (PAIXÃO JUNIOR & 
HECKMAN, 2016). Essa atividade envolve uma ação conjunta de mecanismos 
aferentes (sistemas sensoriais) como: visual, vestibular e proprioceptivo, e 
mecanismos eferentes (sistemas motores), como força muscular dos membros 
superiores e inferiores e  flexibilidade articular (PAIXÃO JUNIOR & HECKMAN, 2016).  

Para que a execução do controle do movimento ocorra de forma coordenada, 
temos a ação do cerebelo e de núcleos da base. O cerebelo parece atuar no controle 
temporal das funções motoras e os núcleos da base atuam no planejamento e no 
controle de comportamentos motores mais complexos (ALOUCHE & CARDOSO DE 
SÁ, 2019).  

O controle postural atua na capacidade de levantar, sentar, andar e interagir no 
ambiente de forma segura e eficiente. A compreensão dos sistemas envolvidos no 
processo e suas diferentes contribuições para o controle postural nos permitem 
analisar sistematicamente os distúrbios de equilíbrio específicos que afetam cada 
indivíduo (HORAK, 2006). O tamanho e a qualidade da base de apoio são 
fundamentais para o equilíbrio. É importante compreender que o equilíbrio não é uma 
posição específica, mas um espaço determinado pelo tamanho da base de apoio 
(posição dos pés) e as limitações de amplitude de movimento, força muscular e 
informações sensoriais disponíveis para detectar os limites (HORAK, 2006). Nesse 
sentido, para a manutenção do equilíbrio corporal há uma relação importante entre o 
centro de massa e a base de sustentação. Essa integração oferece respaldo para a 
maioria das habilidades motoras (PEROTTI JR, BOZUNNI & TANI, 2016).  

Para precaver desordens posturais, o controle postural envolve ações motoras 
específicas de condições ambientais por meio de feedforward (envolve mecanismos 
de preparação e antecipação) e da percepção do ambiente para a reorganização do 
equilíbrio corpóreo por meio de feedback (mecanismos de adaptação). Assim, quando 
há uma tarefa para realizar, o sistema de controle postural ativa diversos processos 
dinâmicos para suprir as demandas posturais, envolvendo estabilidade e adaptação 
(PEROTTI JR, BOZUNNI & TANI, 2016). 

O SNC tem uma representação interna de estabilidade representada por um 
cone invertido (figura 1) que é utilizado para determinar o movimento e manter o 
equilíbrio. Em muitos idosos com distúrbios de equilíbrio esse cone de estabilidade 
costuma ser muito pequeno ou suas representações neurais centrais são distorcidas,  
afetando a seleção de estratégias de movimento para manter o equilíbrio. A 
capacidade de manter o equilíbrio e a orientação postural dependem do contexto 
particular, pois cada indivíduo tem um conjunto único de restrições do sistema e 
recursos disponíveis para controlar a postura. É importante destacar que assim como 
é necessária a identificação multifatorial de fatores de risco de queda, também é 
importante haver a identificação de riscos fisiológicos para distúrbios de equilíbrio 
(HORAK, 2006).  
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Figura 1 (IMAGEM DOS AUTORES). 

 

 
Risco de queda em idosos.  

As quedas são a segunda principal causa de mortes por lesões não 
intencionais em todo o mundo. Estima-se que 684.000 pessoas morram de quedas 
em todo o mundo a cada ano e os idosos sofrem o maior número de quedas fatais 
(OMS, 2021).  

De acordo com as diretrizes de prevenção de quedas da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (BUKSMAN et al., 2008), as quedas e suas consequentes 
lesões constituem um problema de saúde pública que resulta em grande impacto 
social, por isso a Organização Mundial de Saúde (2021) recomenda, como estratégias 
de prevenção, enfatizar a educação, o treinamento, a promoção de ambientes mais 
seguros, a priorização da pesquisa sobre quedas e o estabelecimento de políticas 
eficazes para reduzir o risco.  

Há quedas por perda de equilíbrio postural que podem ser decorrentes de 
problemas primários do sistema osteoarticular, neurológico, ou de  condições clínicas 
adversas que afetam os mecanismos do equilíbrio e estabilidade (BUKSMAN et al., 
2008). A idade é um dos principais fatores de risco para quedas e os idosos correm o 
maior risco de morte ou lesões graves decorrentes de uma queda. O risco aumenta 
com a idade (OMS, 2021). 

A definição de queda segundo a diretriz sobre “Quedas em idosos” (BUKSMAN 
et al.,2008) é: “deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição 
inicial com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias 
multifatoriais comprometendo a estabilidade.” Para realizar um programa de 
prevenção de riscos de queda e elaborar intervenções em pessoas com déficit de 
equilíbrio é preciso avaliar a integridade da fisiologia de sistemas subjacentes e 
estratégias compensatórias (HORAK, 2006). É importante ressaltar que medidas 
globais simples para o treino de equilíbrio costumam não ser suficientes para fornecer 
informações e prever ambientes específicos para situações que resultarão na falha de 
controle postural do indivíduo. Portanto, uma avaliação abrangente, verificando 
sistematicamente as deficiências e as estratégias subjacentes ao desempenho 
funcional na estabilidade postural, é necessária para a reabilitação de equilíbrio e a 
prevenção de quedas (HORAK, 2006). 

É imprescindível que o processo de reabilitação seja individualizado para cada 
idoso. Assim, a tecnologia foi muito utilizada como meio de intervenção em idosos nos 
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últimos anos. Na última década surgiu uma quantidade substancial de pesquisas 
sobre a utilização da Gameterapia para o equilíbrio de idosos, evidenciando que é 
algo extremamente novo. De acordo com Bakker, Donath & Rein (2020), o exergame 
pode ser uma opção atraente e eficaz para a aplicação de exercícios com feedback 
durante o treinamento individual. Os exergames costumam ser divertidos, motivadores 
e favorecerem a adesão de exercícios (SKJAERET et al., 2016). 
 
A Gameterapia no Equilíbrio do Idoso. 

A Gameterapia é uma forma de utilizar a Realidade Virtual (RV) como recurso 
terapêutico de acordo com a tecnologia utilizada, pode ser imersiva ou não imersiva. 
Quando a Gameterapia é realizada a partir de movimentos corporais, trata-se de 
exergames, jogos que promovem exercícios (TRIPPO & SANTOS, 2020). Os jogos 
englobam inúmeros objetivos e estratégias como controle postural, postura, 
respiração, treino cognitivo, equilíbrio, treino funcional, e outros (TRIPPO e SANTOS, 
2020). Ademais, a RV pode ser um recurso auxiliar utilizado na fisioterapia, tornando 
a reabilitação menos entediante, apresentando efeitos positivos no humor, na 
motivação e facilitando a adesão ao tratamento (QIAN, MCDONOUGH & GAO, 2020). 

O desempenho físico apresenta forte associação com a independência do 
idoso e as intervenções com Realidade Virtual melhoram a marcha ou a função 
cognitiva, contribuindo na qualidade de vida e longevidade (MAGNA, BRANDÃO & 
FERNANDES, 2020). Há uma variedade de tecnologias e exergames disponíveis no 
mercado, duas revisões sistemáticas (SKJAERET et al., 2016; CHOI et al., 2017) 
mostram os mais utilizados nas pesquisas: Nintendo Wii é o mais utilizado, seguido 
do Xbox 360 com Kinect, SensBalance Fitness Board e PlayStation II com EyeToy. 
Os testes e as escalas mais utilizados nas pesquisas para verificar o equilíbrio pré e 
pós-intervenção são: Escala de Equilíbrio de Berg, Teste de Alcance Funcional, Timed 
Up and Go e Escala de Eficácia de Quedas. Testes de rastreio cognitivo e qualidade 
de vida também costumam ser aplicados.  

Pesquisas recentes mostram que o período de intervenção de um programa de  
Gameterapia varia entre 4 e 8 semanas. Contudo, 8 semanas é o período mais 
utilizado. Outros estudos utilizam períodos mais extensos como o de Magna, Brandão 
& Fernandes (2020) que implementaram o treino durante 5 meses de intervenção. A 
frequência semanal de sessões tem variação de estudos de 2 a 3 vezes na semana 
com duração de 15 a 50 minutos, o tempo de aplicação mais utilizado nos estudos foi 
de 30 minutos.  

De modo geral, as pesquisas mostram resultados positivos sobre a utilização 
da Gameterapia para melhorar o equilíbrio em indivíduos idosos com alteração leve e 
moderada. Padala et al. (2017) realizaram um ensaio clínico randomizado para testar 
a eficácia do programa Wii-Fit na melhora do equilíbrio em idosos com alterações de 
equilíbrio. A intervenção foi realizada durante 8 semanas com exercícios de 5 
categorias: Ioga, Treinamento de Força, Aeróbica, Jogos de Equilíbrio e Treinamento 
Plus, que envolvem atividades mais complexas. Os exercícios de equilíbrio 
envolveram controle postural estático e dinâmico, deslocamento lateral de peso (esqui 
slalom, deslizamento de pinguim e caminhada com corda apertada), equilíbrio 
multidirecional (inclinação da mesa, bolha de equilíbrio) e multidirecional, equilíbrio 
com um componente cognitivo. Como resultado, avaliado pela Escala de equilíbrio de 
Berg, os idosos do grupo intervenção tiveram uma melhora no equilíbrio em relação 
ao grupo controle. 

Outro estudo (ELLMERS et al., 2018) utilizou o jogo chamado Pong, que exigiu 
que os jogadores movessem uma raquete para acertar a bola, exigindo o uso do 
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equilíbrio e o controle postural. Os idosos participantes tiveram feedback ao longo da 
sessão na parte superior da tela para promover a consciência de suas habilidades de 
equilíbrio e de suas limitações por meio de índices de desempenho. Ademais, as 
dificuldades do jogo foram ajustadas para cada participante. Ao final de 8 sessões, 
com 30 minutos de duração cada, houve uma melhora no equilíbrio e no controle 
postural dos voluntários, bem como a melhora da consciência corporal e maior 
confiança para desempenhar atividades avaliadas pela Escala Internacional de 
Eficácia de Quedas (FES-I), demonstrando a diminuição do medo de cair. 

Gomes et al. (2018), em um ensaio clínico randomizado, avaliaram a 
viabilidade, a segurança e a aceitabilidade de idosos frágeis e pré-frágeis ao  jogar o 
videogame Nintendo Wii Fit Plus ™ (NWFP) nas variáveis: controle postural, marcha, 
cognição, humor e medo de cair. Os participantes realizaram 14 sessões de 
treinamento individualmente, com duração de 50 minutos, 2 vezes por semana. O 
controle postural foi verificado pelo Teste de Sistemas de Avaliação de Mini Equilíbrio 
(MiniBESTest). Após o período de intervenção, houve uma melhora significativa na 
pontuação do teste do grupo experimental. Sobre a análise dos subgrupos, os idosos 
frágeis que jogavam jogos NWFP obtiveram resultados melhores do controle postural 
quando comparados com os idosos pré-frágeis, houve também uma melhora na 
marcha, avaliada pela Gait Assessment (FGA) dos idosos pré-frágeis mais 
significativa em relação aos idosos frágeis.  

No entanto, na pesquisa de Ellmer et al. (2018), foi verificado o medo de cair 
pela FES-I e não houve melhora do medo de cair após a intervenção. No estudo de 
Bakker, Donath & Rein (2020) foram utilizados 12 exergames, que foram projetados 
para treinar habilidades cognitivas como flexibilidade cognitiva, atenção dividida e 
seletiva, rotação mental, controle postural e memória operacional visuoespacial. A 
tarefa motora foi utilizada na mudança de peso corporal e na resistência sem a adição 
de nenhuma tarefa cognitiva. Os jogos selecionados treinam e promovem diversos 
estímulos neuromotores (BAKKER, DONATH & REINS, 2020).  

O estudo de Magna, Brandão & Fernandes (2020) comparou a evolução das 
variáveis, equilíbrio, mobilidade, atenção e memória nos diferentes grupos de idosos: 
grupo 1: Realidade Virtual (RV), grupo 2: Exercício Físico (EF), e grupo 3: Realidade 
Virtual e Exercício Físico (RVEF), antes e após as intervenções. Trinta e um idosos 
com idades entre 70 a 85 anos participaram da pesquisa, e o treinamento foi realizado 
3 vezes por semana durante 5 meses. O software Gesture Puzzle foi escolhido por 
ser um jogo de baixa complexidade, intuitivo e por não causar desconfortos como 
tonturas e vertigens. De acordo com os autores, a RV associada ao exercício físico 
resultou na melhora da marcha. A melhora do equilíbrio ocorreu tanto nas 
intervenções isoladas quanto nas intervenções conjuntas RV e EF. Segundo os 
autores, esses resultados podem ser explicados pela aprendizagem de uma nova 
tarefa e pelo planejamento de estratégias do idoso para a execução do jogo, 
evidenciando que o exercício físico beneficia o sistema cognitivo e sensório-motor, 
além do sistema musculoesquelético. Ademais, as intervenções por RV e EF foram 
eficazes para a melhora do equilíbrio, da marcha, da atenção e da memória. É possível 
melhorar o desempenho físico funcional em idosos pela intervenção por RV associada 
ao exercício físico (MAGNA, BRANDÃO & FERNANDES, 2020). 

Nesse contexto, Prasertsakul et al. (2018), em um estudo randomizado, 
realizaram um programa de treinamento de equilíbrio de RV de dupla tarefa por um 
período de 12 sessões com duração de 45 minutos, e mostraram que o sistema de 
RV pode estimular o aprendizado motor e melhorar o equilíbrio. Segundo os autores 
(PRASERTSAKUL et al., 2018), tanto o programa de RV com dupla tarefa, quanto os 
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exercícios convencionais de equilíbrio estático e dinâmico (grupo controle) efetuaram 
mudanças no controle postural dos participantes, contudo o grupo intervenção com a 
RV obteve melhor desempenho em relação ao grupo controle. Comparando com 
exercícios convencionais, a RV pode ser um recurso facilitador para melhorar o 
controle postural e contribuir para a prevenção de quedas (PRASERTSAKUL et al., 
2018).  

Cabe ressaltar que a importância da progressão de exercícios desempenhados 
com uso da Gameterapia é a mesma dos exercícios realizados de forma convencional. 
De acordo com Skjaeret et al. (2016), a progressão dos exercícios pode ocorrer: 
aumentando a duração do exercício, aumentando  o nível de dificuldade do  jogo, 
adicionando mais carga ao praticante do exercício e incluindo o uso de coletes 
(SKJAERET et al., 2016). Exercícios graduais de equilíbrio dinâmico em superfícies 
diferentes podem ser combinados com tarefas de videogame (SZTURM et al., 2011). 
Os ajustes de carga, as evoluções e as dificuldades dos exercícios devem ocorrer 
individualmente, respeitando o limite de cada idoso para atingir o objetivo proposto e 
melhorar suas funções (SKJAERET et al., 2016).  

Outro aspecto importante é a realização de exercícios de forma supervisionada. 
Todos os estudos mencionados foram realizados sob a supervisão de pesquisadores. 
Estudos anteriores (SCHOENE et al., 2013; NICHOLSON et al., 2015)  analisaram a 
Gameterapia no equilíbrio do idoso sem supervisão. Nicholson et al. (2015) 
determinaram a eficácia de um programa do Nintendo Wii Fit por 6 semanas, sem 
supervisão, determinando a segurança relativa de jogos não supervisionados em um 
grupo de idosos com idades entre 65 e 84 anos. Os participantes do grupo de 
intervenção foram orientados a trabalhar uma seleção de  jogos de equilíbrio do Wii 
Fit, as intervenções foram realizadas 3 vezes por semana com duração de 30 minutos. 
Os jogos disponíveis foram: cabeçada de futebol, escorregador de pinguim, esqui 
slalom, salto de esqui, inclinação de mesa, luta de bola de neve, 10 perfeito e 
caminhada na corda bamba. Os participantes foram encorajados a jogar pelo menos 
3 dos jogos mencionados em cada sessão, todos os 8 jogos deveriam ser jogados 
pelo menos uma vez na primeira semana. Dos 41 idosos, 19 concluíram a  intervenção 
no  grupo Wii Fit. Não foram relatados eventos adversos como tropeços ou quedas 
durante a execução dos jogos. Comparado ao grupo controle, o grupo que realizou o 
treinamento com o Wii Fit obteve resultados mais satisfatórios, mostrando a melhora 
da marcha, da mobilidade funcional, do equilíbrio unipodal e da estabilidade médio-
lateral. No estudo randomizado de Schoene et al. (2013), a intervenção foi realizada 
com frequência de 2/3 sessões por semana, por 15 a 20 minutos, durante 8 semanas. 
Os participantes do grupo intervenção foram contatados por telefone nas semanas 1, 
2, 3 e 6 para facilitar a adesão e fornecer auxílio. O grupo controle foi orientado a 
continuar realizando as atividades habituais durante 8 semanas. Como resultados, os 
autores identificaram a melhora no desempenho do TUG com dupla tarefa, a melhora 
da velocidade de processamento central e de movimento do grupo intervenção. O 
nível de dificuldade do jogo  foi significativamente associado com a melhora nas 
pontuações de avaliação do perfil fisiológico, promovendo a redução do risco de 
queda dos idosos. Os dois estudos foram realizados com idosos saudáveis, 
independentes para atividades de vida diária e sem nenhum prejuízo cognitivo, por 
isso os resultados não devem ser considerados para todos os perfis de idosos.  

Como mencionado, o treino, o equilíbrio e o Tai Chi são indicados como as 
duas principais atividades para a prevenção de queda em idosos (OMS,2021). 
Pluchino et al. (2012) realizaram uma pesquisa que comparou os impactos da prática 
de Tai Chi de um programa de exercícios de equilíbrio padrão e de um programa de 
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equilíbrio de videogame no controle postural e no risco percebido de quedas, 40 
idosos participaram do estudo, e o programa de intervenção durou 8 semanas com 
frequência de 2 vezes por semana e 60 minutos de duração. De acordo com os 
autores, o programa de equilíbrio do Wii é tão eficaz quanto os programas de 
treinamento formalizados para melhorar o equilíbrio em idosos saudáveis e 
independentes funcionalmente. 

As pesquisas apontam o período de intervenção como um fator limitante, bem 
como o número da amostra. A falta de cegamento nos estudos é um fator de possível 
questionamento. De acordo com Willaert et al. (2020) é importante estabelecer um 
protocolo de estudo que todos os pesquisadores possam seguir e, como acréscimo, 
conduzir estudos sistemáticos para examinar a intensidade e a frequência ideais para 
o treinamento de equilíbrio usando grandes amostras. Um protocolo padrão de 
intervenção pode ser útil para comparar diferentes estudos e selecionar a melhor 
tecnologia de exergames. Skjaret et al. (2016) apontam as diferenças nos protocolos 
entre os estudos. Para os autores é importante que os jogos ofereçam atividades 
acessíveis e agradáveis aos idosos, garantindo a boa aceitação dos exergames.   

 
Considerações finais 

Promover um programa de tratamento para o equilíbrio e o controle posturais 
é fundamental para o indivíduo idoso, pois a ativação desses sistemas é necessária 
para realizar diversas atividades da vida diária. Ademais, o equilíbrio e o controle 
postural são essenciais para a prevenção de queda em idosos. A utilização da 
Gameterapia para melhorar o equilíbrio pode ser um recurso complementar e inovador 
para a fisioterapia. A RV é uma ferramenta eficiente e de fácil acesso, pois permite 
uma atuação mais completa, lúdica e motivadora para idosos. Na prática clínica, 
utilizar a RV com o exercício físico pode ser uma forma de diversificar o atendimento 
e melhorar a adesão ao tratamento.  

Vale ressaltar que assim como qualquer outra intervenção que trabalhe o 
sistema somatossensorial, as atividades realizadas como a proposta da Gameterapia 
devem ocorrer de forma individual e personalizada.  
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Resumo 
A gameterapia é uma prática complementar à terapia convencional que utiliza games 
para melhorar e desenvolver habilidades de pacientes no que se refere a demandas 
físicas, cognitivas, sociais e comportamentais. A proposta é despertar mais interesse 
e engajamento por parte dos pacientes através do entretenimento. Dessa forma, o 
foco sai da dor, das limitações e das dificuldades do paciente que passa a concentrar 
nas suas capacidades, facilitando o desenvolvimento e o alcance dos objetivos 
terapêuticos individuais, o método pode ser usado em pacientes de diversas faixas 
etárias, desde crianças até idosos. Com isto, a equipe multidisciplinar terá bons 
resultados em diversas doenças entre elas a hanseniase.  
 
Palavras-chave: Hanseniase. Crianças. Gameterapia.  
 
Abstract 
Game therapy is a complementary practice to conventional therapy that uses games 
to improve and develop patients' skills regarding physical, cognitive, social and 
behavioral demands. The proposal is to arouse more interest and engagement on the 
part of patients through entertainment. Thus, the focus moves away from the pain, 
limitations and difficulties of the patient, who starts to focus on their abilities, facilitating 
the development and achievement of individual therapeutic goals. The method can be 
used in patients of different age groups, from children to seniors. With this, the 
multidisciplinary team will have good results in several diseases including leprosy. 
 
Keywords: Leprosy. Kids. Game therapy. 

 
23 Este capítulo contou com a revisão linguística dos próprios autores e com diagramação do Prof. 
Danilo da Costa. 
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Resumen 
La terapia de juegos es una práctica complementaria a la terapia convencional que 
utiliza juegos para mejorar y desarrollar las habilidades de los pacientes con respecto 
a las demandas físicas, cognitivas, sociales y conductuales. La propuesta es despertar 
más interés y compromiso por parte de los pacientes a través del entretenimiento. Así, 
el enfoque se aleja del dolor, limitaciones y dificultades del paciente que comienza a 
enfocarse en sus capacidades, facilitando el desarrollo y logro de las metas 
terapéuticas individuales. El método puede ser utilizado en pacientes de diferentes 
grupos de edad, desde niños hasta adultos mayores. . Con esto, el equipo 
multidisciplinario tendrá buenos resultados en varias enfermedades, incluida la lepra. 
 
Palabras clave: Lepra. Niños. Terapia de juegos. 
 
Introdução 

A hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução lenta e possui grande 
potencial de incapacitar. O seu agente Mycobacterium lepra e ou bacilo de Hansen, 
foi descoberto por Hansen em 1873 na Noruega, mas os primeiros registros com 
referência à hanseníase foram escritos entre 400 a 600 a.C., na Índia. (SOUZA, 
VIVIAN et al, 2010). Trata-se de uma doença infecciosa e contagiosa que afeta a pele 
e os nervos periféricos, principalmente as células de Schwann (Ministério da Saúde, 
2017).  

Condições individuais, fatores relacionados ao nível de doenças endêmicas e 
condições sociais desfavoráveis afetam o risco de hanseníase. Por ser uma doença 
altamente infecciosa e de baixa patogenicidade, em áreas endêmicas, a exposição 
contínua ao bacilo ainda pode causar doenças, mesmo para as pessoas mais 
resistentes. O tratamento de um paciente diagnosticado com hanseníase envolve um 
quimioterápico específico que engloba a averiguação e tratamento precoce das 
intercorrências, segundo Souza, Vivian et al (2010). 

Entre os anos de 2015 e 2019, foram diagnosticados no Brasil 137.385 casos 
novos de hanseníase, mantendo assim o país em um parâmetro de alta endemicidade 
(Ministério da Saúde, 2021, Boletim Epidemiológico Especial da Hanseníase, 2021). 
O objetivo deste artigo é apresentar recursos fiseuterapeuticos para crianças com 
hanseniase.  
 
Hanseníase em Criança e Adolescente 

A presença da doença em crianças e adolescentes é um importante indicador 
epidemiológico, pois reflete a expansão da endemia, tornando, portanto, prioridade do 
Programa Nacional de Controle da doença. Embora a hanseníase seja rara na 
infância, o grupo etário de 10 anos é o mais afetado devido o longo período de 
incubação da doença, em média 5 a 7 anos, além do contato prolongado com foco de 
infecção intradomiciliar. 

Ao atingir crianças e adolescentes, a hanseníase é mais prevalente na faixa 
etária de 5 a 14 anos, e em até 6% dos casos em menores de cinco anos. 

 Estudo realizado com essa população mostra que uma frequência maior em 
crianças mais velhas pode ser explicada devido ao longo período de incubação da 
doença (3-7 anos) e à dificuldade por parte dos profissionais em avaliar a perda de 
sensibilidade em crianças, o que ocasiona o atraso no diagnóstico. O manejo 
inadequado da doença ou o atraso no diagnóstico podem comprometer a saúde dessa 
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população, causando deformidades e incapacidades permanentes, provocando 
mudanças na sua vida.  

Essas mudanças incluem as atividades de vida diária e de lazer, seja pelos 
efeitos colaterais causados pelas medicações, pelas próprias manifestações clínicas 
da doença ou pela discriminação social, requerendo políticas públicas inclusivas às 
suas demandas de saúde. Neste sentido, estudo realizado no Brasil aponta a 
importância da intensificação de ações em saúde no cuidado a crianças e 
adolescentes com hanseníase, objetivando a quebra da cadeia de transmissão e da 
elevada endemicidade da doença no país. 

De  acordo  com  o  Guia  para  Controle  de Hanseníase -Ministério da Saúde 
18, clínicamente,  o  diagnóstico  é  realizado  através do exame    físico,    onde    
procede-se    uma avaliação dermatoneurológica, buscando-se identificar sinais 
clínicos da doença.  

Recomenda-se  perante  uma  suspeita  de  hanseníase,  uma avaliação bem 
detalhada, constituindo: anamnese,  avaliação  dermatológica;  avaliação neurológica,  
diagnóstico  dos  estados  reacionais; diagnóstico diferencial e classificação do grau 
de incapacidade física.  

O exame físico inclui principalmentea palpação nos troncos   nervosos, 
avaliando a consistência, forma e volume do espessamento e mobilidade  dos  nervos, 
além de verificar a sensibilidade  com  estesiômetro  (monofilamentos Semmes-
Weinstein),  em  partes  específicas  dos troncos  nervosos na região das mãos e dos 
pés.  As conseqüências da hanseníase, principalmente deformidades e incapacidades 
físicas, são decorrentes do comprometimento neurológico, preferencialmente os 
nervos periféricos com alterações sensitivas, favorecendo o aparecimento de feridas 
como o mal perfurante plantar e motores, tendo como conseqüências atrofias, 
bloqueios articulares e paralisias.  

    Para determinar o grau de incapacidade, deve-se realizar o teste da 
sensibilidade, que é a estesiometria, dos olhos, mãos e pés. É recomendada a 
utilização do conjunto de monofilamentos de Semmes-Weinstein, e também o exame 
de baciloscopia, que é um exame complementar de esfregaço intradérmico, utilizado 
para a identificação dos casos PB e MB de difícil classificação clínica (BRASIL, 2010). 

    Os graus da hanseníase são classificados como: Grau 0, que se dá quando 
nenhum problema com olhos, mãos e pés decorrentes da hanseníase for detectado. 
Grau 1 é caracterizado quando há diminuição ou perda da sensibilidade na córnea, 
regiões palmar e plantar, quando a pessoa não sentir o monofilamento de 2g ou o 
toque leve da caneta esferográfica. Já o Grau 2 é classificado quando os olhos 
apresentarem logoftalmo e/ou triquíase, opacidade corneana, acuidade visual menor 
que 0,1 ou não contar dedos a 6 metros. Nas mãos percebem-se úlceras tróficas e 
lesões traumáticas na diminuição ou na perda da sensibilidade, garras, reabsorção e 
mão caída. Nos pés observam-se úlceras tróficas e lesões traumáticas na diminuição 
ou na perda da sensibilidade, garras, reabsorção, pé caído e contratura do tornozelo 
(RODINI, et al, 2010). 

    Segundo Tavares et al (2013): 
A atuação do fisioterapeuta no tratamento das conseqüências 
da hanseníase é de fundamental importância desde a 
prevenção até a reabilitação do paciente, visto que o 
fisioterapeuta é apto para utilização de recursos que auxiliam 
no processo de reparo de úlceras, prevenção de 
deformidades e amputações, fortalecimento muscular e sendo 
capaz de estimular este paciente às novas condições físicas. 
Portanto, a inclusão do fisioterapeuta se torna indiscutível 
para uma equipe multidisciplinar. (Tavares et al 2013) 
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    O fisioterapeuta também tem fundamental importância sobre o autocuidado 

para prevenir complicações decorrentes da doença, pois é um cuidado que o paciente 
tem com ele mesmo. São exercícios e procedimentos que eles podem fazer em sua 
própria casa para prevenir incapacidades ou evitar o agravamento delas, bem como 
identificar onde há perda na sensibilidade protetora. Além disso, é importante para 
identificar e abordar as melhoras e pioras nos aspectos da visão, pele, articulações, 
ferimentos, deformidades, entre outros, e por fim, para identificar a necessidade de 
procurar ajuda (BRASIL, 2010). 

    Tavares et al (2013) abordaram em seu estudo a contribuição da fisioterapia 
em portadores de hanseníase, onde verificaram que o uso de técnicas 
fisioterapêuticas como mobilizações ativas livres e/ou passivas, deslizamento 
tendinoso e alongamento mioneural, associado a um plano de exercícios favorecem 
a manutenção ou melhora do trofismo, resistência muscular e reeducação da 
propriocepção de membros superiores e inferiores, além da constatação de que a 
maioria dos pacientes relatam melhora significativa e conseqüente satisfação com os 
resultados. 

    Em complemento, Diaz et al (2008) sugere que o relaxamento de estruturas 
tensas ou contraturadas e o fortalecimento muscular, proporcionados pelos exercícios 
isométricos, ativos livres e resistidos proporcionam redução do edema e da 
inflamação, melhoram as condições circulatórias, aceleram o processo cicatricial, 
promovem o relaxamento muscular, reduzindo a dor e a incapacidade funcional. 

    Como outra técnica a ser utilizada, o mesmo autor cita a facilitação 
neuromuscular proprioceptiva (FNP), pois apresenta um bom resultado para ganho de 
alongamento muscular, amplitude de movimento e flexibilidade em pacientes com 
seqüelas da hanseníase. 

 
Helene et al (2008) afirma que: 

 
 É de fundamental importância a atuação dafisioterapia no 
tratamento das seqüelas da hanseníase, tendo em vista que a 
profissão oferece vários recursos eficazes e de extrema 
necessidade para os portadores dessa doença, desde a 
prevenção até a reabilitação. ( Helene et al 2008). 

 
Uso da Gameterapia com crianças e adolescentes 

A gameterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza jogos de videogames 
que exigem movimentos corporais e tem sido amplamente utilizada por fisioterapeutas 
em diversas áreas da reabilitação. Os jogos de Xbox e do Nintendo Wii, por exemplo, 
são escolhidos de forma a atingir o objetivo motor da reabilitação do paciente e 
garantem uma sessão mais dinâmica e divertida, principalmente quando o público 
atendido são crianças 

A gameterapia (Realidade Virtual) serve para incentivar a atividade cerebral do 
paciente e até recuperar movimentos.  

Existem jogos orientados por um treinador virtual, para a tonificação de 
músculos, atividades aeróbicas, ioga e treinos de equilíbrio. O jogador fica numa 
pequena plataforma ou utiliza-se de outros recursos para guiar seu personagem virtual 
através de movimentos do seu próprio corpo. 

A utilização de games faz com que seus participantes desenvolvam 
capacidades como coordenação motora, agilidade, deslocamento e descarga de 
peso, ajustes posturais, equilíbrio, rotação de tronco e força muscular de membros 
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inferiores de forma lúdica e interativa. Além dos aspectos lúdicos e dinâmicos, a 
gameterapia pode também contribuir para a melhoria da motivação para a terapia e, 
ao mesmo tempo, pode conduzir à redução da apatia e absenteísmo entre os 
pacientes. 

 Os programas contêm sensores que reconhecem todos os movimentos 
realizados pelo jogador, de acordo com os jogos pré-determinados pelo fisioterapeuta 
ou outro profissional capacitado, de acordo com a patologia apresentada e o programa 
de treinamento escolhido.  

O esforço para executar bem a jogada provoca impactos positivos no 
organismo. Além do que, há o fortalecimento da musculatura, maior facilidade para 
recuperar os movimentos, aumento da capacidade cerebral e ampliação da 
capacidade de concentração e equilíbrio. 

A realidade virtual (RV) pode oferecer a oportunidade de controle de estímulos 
pela consciência, tendo um feedback em tempo real de performances, práticas 
independentes, estímulos e modificações responsáveis que são contingentes com o 
uso de habilidades psicológicas por meio do jogo.  

A RV possibilita ainda testes prévios, treinamentos, intervenções terapêuticas 
e motivação ao participante com diferentes graduações, expondo-os a estímulos, à 
habilidade da distração argumentadora e melhora na performance.  

A gameterapia  pode contribuir no tratamento da Hanseniase estimulando o 
paciente na realização de exercicios proporcionando o aumento no ganho de força, 
melhora do equilíbrio e influencia positivamente a marcha, sendo, portanto, 
considerada uma técnica eficaz. 

Os benefícios da gameterapia são diversos, tanto para o corpo quanto para a 
mente. Por exemplo, conforme as sessões são feitas, o paciente aprende a controlar 
o próprio corpo de forma automática. 
 
Além desses, veja outros benefícios: 
 
• Aumenta o controle; 
• Melhora a concentração; 
• Aumenta a autoestima; 
• Alivio o estresse; 
• Estimula o cérebro; 
• Fortalece os músculos. 

A gameterapia pode oferecer ótimos resultados quando utilizada como 
complemento no tratamento de hanseniase. 

 
 
Considerações Finais 

O uso de videogames em sessões fisioterapêuticas, neurológicas e ortopédicas 
vem sendo difundido como solução para tornar a reabilitação de pacientes mais 
dinâmica e recreativa. Conhecida como gameterapia, a técnica foi desenvolvida no 
Canadá em 2006 e, desde então, ganhou milhares de adeptos mundo afora. 

Além de incentivar a atividade cerebral, a gameterapia facilita a adaptação dos 
pacientes, especialmente crianças e jovens em tratamentos fisioterapêuticos. Apesar 
de não substituir outras práticas, a técnica é bem aceita por médicos e pacientes. 

O principal motivo é o fato de que ela tira o foco da dor e dos problemas, 
centrando as sessões em uma brincadeira virtual.  Com a interatividade dos jogos, os 
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pacientes podem fazer diversos tipos de exercícios, cada um com diferentes objetivos, 
simulando movimentos reais. 

 A Gameterapia é um grande aliado no tratamento da hanseniase em crianças 
e adultos, trazendo beneficios e resultados positivos.  
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Resumo 
O Tema deste capítulo, levantou em discussão o seguinte problema: A tecnologia 
Virtual  Assistiva  contribui no processo de aprendizagem do aluno com transtorno do 
espectro do autismo(TEA). Os objetivos são; discutir e analisar as contribuições e 
mudanças no comportamento no aluno em sua aprendizagem dentro e fora da sala 
de aula. Investigar atividade de vida diária e melhorar sua qualidade. Este trabalho é 
importante para os profissionais da área de saúde, ou seja, quanto mais cedo o 
profissional intervir, maiores serão as chances do aluno desenvolver e alcançar suas 
metas; para a evolução da ciência, é de extrema relevância as contribuições no mundo 
do aluno com TVA.; agrega à sociedade pelo fato de se ter pouco conhecimento sobre 
o assunto. Trata-se de uma investigação qualitativa teórica com duração de seis 
meses. Após esta investigação minuciosa podemos afirmar que por meio da 
tecnologia virtual assistiva o aluno autista poderá obter grandes evoluções em seu 
desenvolvimento motor, cognitivo e biopsicossocial. O uso da Tecnologia virtual 
assistiva pode ocorrer através de programas de computadores com jogos adaptados 

 
24 Este Capítulo contou com a revisão linguística de Maria Jose Lino dos Sanrtos  e com a diagramação 
do Professor Danilo da Costa 
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através de jogos e desafios pedagógicos, entre outros. A TVA tem por objetivo, 
proporcionar a criatividade, motivação independência a qualidade de vida e sua 
inclusão na sociedade. 
 
Palavras- Chaves: Tecnologias Virtual  Assistiva Musicoterapia.Transtorno Espectro 
do Autismo(TEA). Aprendizagem.Autista.Qualidade. Dificuldade. 
 
Abstract 
The theme of this chapter raised in discussion the following problem: Virtual Assistive 
technology contributes to the learning process of students with autism spectrum 
disorder (ASD). The goals are; discuss and analyze the contributions and changes in 
student behavior in their learning inside and outside the classroom. Investigate daily 
life activity and improve its quality. This work is important for health professionals, that 
is, the sooner the professional intervenes, the greater the student's chances of 
developing and achieving their goals; for the evolution of science, the contributions in 
the world of the student with TVA are extremely relevant.; adds to society due to the 
fact that there is little knowledge about the subject. It is a qualitative theoretical 
investigation lasting six months. After this detailed investigation, we can say that 
through assistive virtual technology the autistic student will be able to achieve great 
improvements in their motor, cognitive and biopsychosocial development. The use of 
Virtual Assistive Technology can occur through computer programs with games 
adapted through games and pedagogical challenges, among others. TVA aims to 
provide creativity, motivation, independence, quality of life and inclusion in society. 
 
Keywords: Virtual Assistive Music Therapy Technologies. Autism Spectrum Disorder 
(ASD). Learning.Autistic.Quality. Difficulty. 
 
Resumen 
El tema de este capítulo planteó en la discusión el siguiente problema: La tecnología 
de asistencia virtual contribuye al proceso de aprendizaje de los estudiantes con 
trastorno del espectro autista (TEA). Los objetivos son; discutir y analizar las 
contribuciones y cambios en el comportamiento de los estudiantes en su aprendizaje 
dentro y fuera del aula. Investigar la actividad de la vida diaria y mejorar su calidad. 
Este trabajo es importante para los profesionales de la salud, es decir, cuanto antes 
intervenga el profesional, mayores serán las posibilidades del alumno de desarrollar y 
alcanzar sus metas; para la evolución de la ciencia, los aportes en el mundo del 
estudiante con TVA son sumamente relevantes .; agrega a la sociedad debido al 
hecho de que hay poco conocimiento sobre el tema. Se trata de una investigación 
teórica cualitativa de seis meses de duración. Luego de esta detallada investigación, 
podemos decir que a través de la tecnología virtual asistiva el alumno autista podrá 
lograr grandes mejoras en su desarrollo motor, cognitivo y biopsicosocial. El uso de la 
Tecnología de Asistencia Virtual puede ocurrir a través de programas informáticos con 
juegos adaptados a través de juegos y desafíos pedagógicos, entre otros. TVA tiene 
como objetivo brindar creatividad, motivación, independencia, calidad de vida e 
inclusión en la sociedad. 
 
Palabras clave: Tecnologías de Musicoterapia de Asistencia Virtual, Trastorno del 
Espectro Autista (TEA). Aprendizaje.Autista.Calidad. Dificultad. 
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Introdução 

As crianças portadoras de TEA sofrem diariamente com problemas de 
interação social e, comunicação, na maioria das vezes, evidenciam acometimentos 
motores, necessitando assim de tratamento fisioterapêutico que pode ser iniciado 
precocemente para promover ótimos benéficos para as crianças e proporcionar um 
melhor desenvolvimento. 

Os pais de crianças portadoras de TEA estão sempre à procura de alguma 
alternativa para melhorar a vida destas crianças, e a musicoterapia e gameterapia são 
umas destas alternativas. Assim como a musicoterapia tem o seu papel 
importantíssimo no tratamento de crianças Portadoras de TEA a Gameterapia também 
conta com a participação fundamental e importante no tratamento dessas crianças, 
auxiliam na expansão da comunicação e relação social. 

A Gameterapia (Especificamente com os óculos de realidade virtual) auxiliam 
como complemento de atividades, e não de substituir as técnicas já utilizadas, a sua 
utilização estaria justificada pelo fascínio que essa terapia desperta nas crianças, e 
para a redução da apatia entre paciente e terapeuta, ou seja melhora a comunicação 
e a interação social, possuam melhora na capacidade de coordenação motora, 
equilíbrio, aprendem conceitos de lateralidade, como direita e esquerda, frente e atrás. 
Já a musicoterapia ajuda com o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento 
intelectual e emocional das crianças, desenvolvimento da vocalização e fala, 
processamento auditivo, desenvolvimento motores que vêm da manipulação dos 
instrumentos musicais e da movimentação do corpo, já a estimulação social ocorre 
por meio da promoção de atividades em grupo. 
É necessário enfatizar que se deve levar em consideração as peculiaridades de cada 
criança nos atendimentos com musicoterapêutas. 

A utilização da TVT no ambiente escolar e familiar contribuem tanto para o 
ensino aprendizagem quanto para a independência das crianças, por fazer com que 
estas passem a não dependente dos familiares e transformar sua vida com mais 
igualdade social. No desenvolvimento do sistema educacional inclusivo TVA são 
inseridas para a promoção do autoconhecimento da criança na escola. Por tanto, a 
escola devera ser estruturada para oferecer este serviço. 

Os objetivos deste trabalho são (avaliar como as necessidades especiais da 
criança com espectro autismo são trabalhadas através da terapia virtual assistida e 
musicoterapia, investigando e discutindo sobre as contribuições da TVA e 
musicoterapia para o aluno com espectro autismo. 

A TVA manifesta no contexto educacional e no processo inclusivo uma 
metodologia relevante. Para a professora Rita BERCH (2008 p.01), está nova forma 
de comunicação pode ser interpretada como: “Um termo novo, de recursos e serviços 
que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão”. 

Por meio de uma metodologia, a criança com espectro autismo passa a ser 
compreendido em suas vontades, e seus desejos. 
Existem por exemplo, pranchas comunicativas disponíveis no mercado, 
para facilitar a criança perceber e comunicar mais rapidamente as coisas que ela 
deseja. 

Este capítulo mostra-se importante para que os profissionais da saúde, possam 
identificar e trabalhar com uma metodologia mais adequada em pacientes com TEA, 
pois desta forma alcançará resultados diferenciados. 
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A contribuição deste capítulo para o mundo científico, agrega a este trabalho 
uma discussão importante sobre os dois aspectos,a terapia virtual e a musicoterapia 
são aspectos motivacionais e funcionais na evolução do aluno com espectro autista. 
Caracteriza-se por uma revisão da literatura em que o conteúdo sobre tecnologia 
virtual assistida e musicoterapia possam atualizar e aprimorar o conhecimento do 
profissional, transformando em benefício para o aluno e a sociedade. 

A metodologia utilizada foi através de artigos científicos e/ou livros acadêmicos, 
e sites através do google acadêmico, em que o foco principal estava em terapia virtual 
assistida, musicoterapia e a aprendizagem da criança com transtorno do espectro 
autismo. 

O capítulo foi realizado nas bases citadas, pelos seguintes descritores; 
tecnologia virtual assistida e aprendizagem da criança com transtorno do espectro 
autismo (TEA) e musicoterapia. Foram excluídos qualquer trabalho que não estavam 
relacionados como TEA , musicoterapia e a TVA. Utilizamos uma metodologia 
qualitativa, na qual os autores trataram os dados obtidos por meio de pesquisa e 
vivência entre colegas de trabalho. 

Trata-se de uma revisão com caráter exploratório, em que o objetivo busca a 
melhoria na qualidade de vida da criança com TEA. Assim foi realizado pesquisa nas 
bases de dados Scielo, madeline, revista inclusão, sendo inclusos estudos entre os 
anos 2004 a 2020. 
 

TVA na aprendizagem da criança com TEA 

De acordo com a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR), a Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de peculiaridade 
interdisciplinar, que abrange produtos, recursos, métodos, estratégias, práticas e 
serviços que tem por objetivo proporcionar a aplicabilidade, referente à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 
visando sua autonomia, liberdade, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2009, 
p. 26).  

A finalidade da TA está em assessorar o desenvolvimento das pessoas com 
necessidades especiais e melhorar sua qualidade de vida através da inclusão em 
meios sociais. Essa assessoria pode ser realizada por meio de recursos que podem 
ser todo e qualquer equipamento ou produto fabricado sob medida no intuito da 
melhoria das capacidades funcionais das pessoas com necessidades especiais. A 
TA44 tem por objetivo promover a independência, a qualidade de vida e 
principalmente a inclusão na sociedade (BRASIL, 2009).  

O termo Tecnologia Assistiva teve sua nomenclatura decidida, votada e 
aprovada por unanimidade pelo CAT, para bem padronizar suas ideias e definir suas 
concepções. Foi também designado que a nova expressão - TA - será utilizada no 
singular e não no plural uma vez que faz alusão a uma área do conhecimento 
(BRASIL, 2009).  

Existem vários tipos de tecnologias assistivas, entre elas podemos citar as 
tecnologias para auxiliar a locomoção, o acesso a informação e comunicação e em 
diversas atividades do cotidiano. Assim, podemos citar desde uma simples bengala 
que auxilia uma pessoa com dificuldade de locomoção até complexos sistemas 
computacionais que contemplam questões de acessibilidade, considerados exemplos 
de tecnologias assistivas. (GALVÃO FILHO, 2009).  

Dentre os benefícios da mobilidade deparam-se com o acesso à informação de 
forma veloz, instável, em tempo real e de qualquer lugar. Isso a torna um recurso ativo 
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no atendimento das necessidades específicas da pessoa com transtornos, ou déficits, 
como no caso do Transtorno do Espectro do Autismo. (FERNANDES et al, 2014).  

Entre as Tecnologias Assistivas, os dispositivos móveis foram diagnosticados 
com a capacidade de exercer grande atratividade em pessoas que possuem o 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Esses equipamentos fazem com que o 
autista tenha interesse em interagir. Por essa razão é de suma importância a utilização 
dessas ferramentas tanto para uso pessoal quanto para o uso educacional. 
(FERNANDES et al, 2014).  

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é o termo utilizado, também, em 
consonância com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e 
instituído pelo Governo Brasileiro pela Lei 12.764, de 27/12/12, que cria a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do 
Autismo, cujo principal reconhecimento é que “a pessoa com transtorno do espectro 
do autismo é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” 
(BRASIL, 2012).  

De acordo com a Lei 12,764 de 27 de dezembro de 2012, os sujeitos com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), apresentam particularidade na 
comunicação, no comportamento, na forma de interagir com a sociedade e 
principalmente nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Esta lei, institui a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, e os reconhece como 
pessoas com deficiência, no qual a longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, possuem impedimentos que possam impedir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 
2012).  

A amplitude do novo modelo da inclusão de pessoas com deficiência em 
escolas regulares, e as leis que a propiciam e transmitem sua obrigatoriedade, atuam 
como mola motora para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia assistiva. 
Se já nos tempos primitivos uma bengala feita artesanalmente a partir de um pedaço 
de árvore serviu para ajudar uma pessoa a melhorar seu andar, acredita-se que 
inúmeras opções de recursos poderão ser elaboradas com os atuais processos 
criativos e os requintes de tecnologia disponíveis. (RODRIGUES; ALVES, 2013).  

Para que haja a inclusão do autista na escola é necessário que professores 
tenham formação, preparo e dedicação, pois é de suma importância que o professor 
saiba trabalhar com a diversidade. A formação docente se torna competente a partir 
do momento que começar a conhecer e 200 reconhecer a realidade do aluno e de 
todo o processo para torná-lo inclusivo. (RODRIGUES; ALVES, 2013).  

Quanto à particularidade de cada deficiência ou síndrome, o aperfeiçoamento 
deve decorrer, inicialmente, da necessidade que a prática na sala de aula estabelece, 
das demandas concretas de alunos que já estão inseridos nela. O professor não tem 
como saber, por dedução, tudo sobre todas as deficiências, para atender a qualquer 
aluno que procure a escola, mesmo porque as deficiências são diversas: mudam e se 
alteram. (LIMA, 2006, p. 122).  

Tanto para o autista como para qualquer outra necessidade educacional 
especial, é preciso que o professor tenha um preparo adequado, que este esteja 
capacitado para receber os educandos que necessitam dessas competências 
profissionais, pois sua aprendizagem precisa do preparo do educador. É preciso que 
o professor esteja atento a cada detalhe do comportamento do autista, assim saberá 
como intervir. É por meio da observação que o professor será capaz de identificar 
detalhes do autista e assim possibilitará o educando ter o suporte necessário. (LIMA, 
2006).  
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Cunha (2014) confirma que é de grande importância a atenção para orientação 
do aluno, pois ela dá suporte na troca de respostas aos devidos incentivos do 
ambiente, e ainda, conduz com algumas dicas para os professores e professoras que 
trabalham com autistas.  

Entrar no mundo do autista; prestar atenção no contato visual; trazer sempre o 
olhar do autista para as atividades que ele está fazendo. Divertir-se com as 
brincadeiras do autista; procurar sempre melhorar a comunicação. Mostrar a cada 
palavra uma ação e a cada ação uma palavra; tornar hábitos cotidianos agradáveis; 
fazer tudo com serenidade, mas com voz clara e firme. (CUNHA, 2014).  

Para o trabalho de mediação da aprendizagem com as crianças com transtorno 
do espectro autista é preciso fazer apresentações bem-organizadas e regidas por 
diversos profissionais. É indicada a atuação de especialistas em educação, medicina, 
psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, e outras áreas de 
apoio, como, musicoterapia, terapia da fala, informática, o trabalho 201 com esportes 
como a natação e mais recentemente há a possibilidade de ações com o uso do 
computador. (CUNHA, 2014).  

Assim, uma das situações que analisadas foi que a pessoa com TEA possui 
dificuldades em iniciar e responder à atenção compartilhada. Existe uma certa 
dificuldade em mudar o olhar do foco que está tendo no momento. (PERISSINOTO, 
2003).  

Os principais sintomas que um autista apresenta são: a dificuldade de se 
comunicar, interagir e seu comportamento social, em muitos casos os 
comportamentos são rotineiros e repetitivos. No entanto, isso não significa que todos 
que apresentarem o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) serão iguais, os sinais 
afetam cada um de maneira e intensidades diferentes, em que irá depender dos 
fatores como o grau de comportamento. (TEIXEIRA, 2013).  

O que se pode afirmar é que alguns autistas podem ter dificuldades no 
aprendizado que surgem em fases diferentes da vida, como aprender a lidar com as 
atividades do dia a dia, que é considerado simples, como tomar banho ou preparar 
sua refeição. Alguns autistas podem levar sua vida relativamente normal, outros 
precisam de ajuda profissional. (TEIXEIRA, 2013).  

O autismo no adolescente e no adulto pode ser mais leves, pois os sinais do 
transtorno podem passar despercebidos ou pode haver uma melhora através de 
tratamentos com especialistas. É possível identificar um jovem autista pela ausência 
de amigos, geralmente seu contato é limitado ao círculo familiar, colégio, ou relações 
virtuais, esse sempre procura não sair de casa, prefere sempre atividades sozinhas 
sedentárias, geralmente são depressivos e ansiosos, tem dificuldades para interagir 
socialmente e se interessa por atividades específicas. (TEIXEIRA, 2013).  

Pode-se afirmar a respeito da aprendizagem e educação de um autista é que 
ainda não foi possível encontrar em estudos uma comprovação científica de que esta 
aprendizagem é eficaz. Diante de pesquisas bibliográficas pode-se perceber que o 
atendimento educacional ao autista é muito falho por falta de preparo do educador ou 
até mesmo por não ter um espaço adequado em que possa atender este aluno. 
(SILVA, 2012).  

Silva (2012) afirma que é preciso conhecer o autista antes de tudo, que é 
necessário ter ações que o motiva a sentir vontade de participar, dessa forma será 
possível criar vínculos e talvez resgatá-lo. A educação do autista precisa da 
participação de todos, ou seja, pais, professores, profissionais e a sociedade, todos 
precisam mergulhar em seu universo e perceber o mundo conforme ele vê. Somente 
assim poderão obter resultados surpreendentes com relação ao autista.  
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Para um melhor entendimento com relação a aprendizagem do autista, afirma-
se que crianças que possuem níveis graves de autismo tende a apresentar atrasos 
mentais e com isso poderá precisar sempre de ajuda. Aqueles que apresentam 
autismo leve ou apenas alguns traços, muitas vezes conseguem acompanhar as aulas 
e os conteúdos didático-pedagógicos. Os que apresentam autismo clássico, que são 
aqueles que possuem dificuldades de se socializar, ter a linguagem comprometida e 
comportamentos repetitivos, estes precisam de atenção individualizada. Vale ressaltar 
que o professor não tem a função de fazer o diagnóstico de crianças com autismo. 
Alguns pais ficam incomodados quando por alguma razão os professores tocam em 
determinados assuntos referente ao comportamento da criança, por essa razão, os 
professores são orientados a não citar nomes de doenças e apenas relatar o 
comportamento e encaminhá-los a um profissional especializado. (SILVA, 2012).  

Um professor, mesmo não sendo especialista na área de autismo, e tiver 
interesse em ajudar, poderá. Basta ter conhecimentos, informações a respeito do 
autismo. Ser sútil com as palavras ao se reportar com o autista, falar baixo, ajudá-lo a 
entender o conteúdo através de figuras ou imagens. Seguindo os passos corretos e 
aplicando metodologias assertivas poderá obter resultados positivos. E as 
Tecnologias Assistivas poderão ajudar muito na aprendizagem e pode contribuir em 
diversas situações do autista, seja no tratamento clínico individual, no treinamento de 
capacidades, no cuidado pessoal e de proteção, na mobilidade pessoal, nos cuidados 
domésticos, na adaptação, na comunicação, entre outros fatores que podem 
aparecer. Alguns recursos podem ser utilizados com o autista, são várias as 
metodologias que podem ser utilizadas, entre elas estão as atividades de roda com 
músicas; torná-lo o ajudante do dia em pequenas tarefas, como, por exemplo, entregar 
as atividades para os colegas pronunciando o nome de cada um; sempre trabalhar 
com carteiras duplas, assim dará possibilidade de o autista ter um contato mais 
estreito com o colega que está ao seu lado e assim também receberá ajuda quando 
tiver dificuldade, utilização de materiais montados para incentivá-los, como o bingo de 
palavras, este incentiva a leitura; jogo da associação, o aluno deverá apresentar a 
sílaba inicial; caixinha silábica, esse trabalha com o ditado visual; tampinhas silábica, 
esse trabalha com o ditado oral; cubo do raciocínio, instiga o raciocínio lógico 
matemático; existe uma gama de metodologias aceitáveis para trabalhar, o que 
precisa é o professor saber qual poderá utilizar com determinado aluno (SILVA, 2012).  

Nesta sequência, Galvão Filho (2009, p.7) reconhece que as ajudas técnicas 
ou tecnologias assistivas são: “todo produto (incluindo dispositivos, equipamentos, 
instrumentos, tecnologias e softwares) fabricado especificamente para precaver, 
equilibrar, monitorar, acalmar ou anular deficiências, restrições na atividade e 
limitações na participação”.  

Consequentemente é imprescindível ressaltar que toda escola precisa ter uma 
sala de recursos multifuncional, somente assim estará apta para receber alunos com 
necessidades especiais de diversas áreas. Professores podem fabricar seus próprios 
recursos com a finalidade de entender melhor e atender excentricidade de cada aluno, 
o que ele precisa para aquele momento para superar suas dificuldades. (GALVÃO 
FILHO, 2009). 
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Musicoterapia 
 

Considerações finais 
O Termo Autismo foi utilizado pela primeira vez em 1943, onde o psiquiatra 

LEO kanner  publicou um  artigo Autistic Disturbances of Affective  Contact, após 
observação e análise de onze crianças que desde o início da vida apresentavam 
interesse em buscar contato afetivo, mas não permaneciam em isolamento. 
Tecnologia Virtual assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o 
arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 
vida independente e inclusão. 

A Musicoterapia surgiu em 1944 nos EUA, mencionam os efeitos benéficos que 
a música provoca no comportamento humano em todos os seus aspectos 
biopsicossocial. 

No presente capítulo, foi possível analisar as contribuições da tecnologia virtual 
assistiva, musicoterapia e aprendizagem do aluno autista, buscando pesquisa 
bibliográfica, vem crescendo de acordo com as necessidades da vida do estudante. 
A relevância deste estudo demostrou aos colegas sua importância em saber utilizar 
metodologias corretas e orientá-los a como agir com o aluno em aprendizagem. A 
leitura deste conteúdo mostra que precisamos aprender muito para poder ajudar o 
aluno autista, pois as informações referente ao auxilio são pouco explicativas uma vez 
que não realizada apena por profissionais da área e sim por todos envolvidos, ou seja, 
pais, amigos, familiares, professores, profissionais da saúde, toda a sociedade. É 
preciso ver o aluno autista como um ser humano que necessita de alguns cuidados 
especiais, proporcionando a pessoa com (TEA) maior independência, qualidade de 
vida, habilidades do seu aprendizado, trabalho integração com a família, amigos e 
sociedade. 

Após finalizar este trabalho afirmamos que a tecnologia virtual, assistiva e a 
musicoterapia pode auxiliar o aluno autista em seu desenvolvimento nas atividades 
de vida diária e aumentando suas capacidades funcionais com maior independência. 
Para a socialização do autista, as ferramentas citadas podem ser essenciais. Desta 
forma encontramos resultados positivos com relação ao ensino – aprendizagem do 
aluno com transtorno do espectro do autismo (TEA). 

Observamos que a escola precisa ter uma sala com recursos, para que posso 
desempenhar melhor qualidade, interesse e resultados positivos. 
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Resumo 
A gameterapia é uma terapia realizada com jogos virtuais integra o ambiente real e o 
virtual, permitindo uma interação em tempo real, juntamente com o estímulo de vários 
movimentos corporais e contribuindo para a melhoria das capacidades biomotoras do 
indivíduo. O objetivo deste estudo é realizar uma revisão narrativa de estudos sobre 

o uso da gameterapia e descrever os benefícios da utilização de jogos virtuais nas 
práticas clínicas. Realizado no período de maio a junho de 2021, nas bases de dados 
SciELO, Pubmed e Google Acadêmico, com publicações de 2010 a 2021, nos idiomas 
inglês e português. Após a revisão das pesquisas realizadas sobre o assunto, 
constatou-se que a utilização de jogos de vídeo promove o aumento da liberação de 
dopamina, hormônio envolvido no processo de aprendizagem e ações ambientais, 
trazendo vantagens ao paciente envolvido em alguma patologia que engloba 
limitações físicas e psíquicas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo 
qualitativa e descritiva, realizada por meio de buscas de estudos publicados nos 
últimos 20 anos nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, nos 
idiomas inglês e português.  

 

 
25 Este capítulo contou com a revisão linguística de Walquiria Lene dos Santos  Revisor(a) e com a 
diagramação do Prof. Danilo da Costa. 
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Palavras-chave: Realidade virtual. Reabilitação. Saúde. Jogos. Doenças. 
 
Abstract 
Gametherapy and a therapy performed with virtual games integrates the real and the 
virtual environment, allowing real-time interaction, together with the stimulation of 
various body movements and contributing to the improvement of the individual's 
biomotor abilities. The aim of this study is to carry out a narrative review of studies on 
the use of game therapy and describe the benefits of using virtual games in clinical 
practices. Held from May to June 2021, in the SciELO, Pubmed and Google Academic 
databases, with publications from 2010 to 2021, in English and Portuguese. After 
reviewing the research carried out on the subject, it was found that the use of video 
games promotes an increase in the release of dopamine, a hormone involved in the 
learning process and environmental actions, bringing advantages to the patient 
involved in some pathology that includes physical limitations and psychic. This is a 
bibliographical research, qualitative and descriptive, carried out through searches of 
studies published in the last 20 years in the PubMed, Scielo and Google Academic 
databases, in English and Portuguese. 
 
Keywords: Virtual reality. Rehabilitation. Health. Games. Illnesses. 
 
Resumen 
La gameterapia y una terapia realizada con juegos virtuales integra el entorno real y 
virtual, permitiendo la interacción en tiempo real, junto con la estimulación de diversos 
movimientos corporales y contribuyendo a la mejora de las capacidades biomotoras 
del individuo. El objetivo de este estudio es realizar una revisión narrativa de estudios 
sobre el uso de la terapia de juegos y describir los beneficios del uso de juegos 
virtuales en las prácticas clínicas. Realizado de mayo a junio de 2021, en las bases 
de datos SciELO, Pubmed y Google Academic, con publicaciones de 2010 a 2020, en 
inglés y portugués. Luego de revisar las investigaciones realizadas sobre el tema, se 
encontró que el uso de videojuegos promueve un aumento en la liberación de 
dopamina, hormona involucrada en el proceso de aprendizaje y acciones ambientales, 
trayendo ventajas al paciente involucrado en alguna patología que incluye limitaciones 
físicas y psíquicas. Se trata de una investigación bibliográfica, cualitativa y descriptiva, 
realizada a través de búsquedas de estudios publicados en los últimos 20 años en las 
bases de datos PubMed, Scielo y Google Academic, en inglés y portugués. 
 
Palabras clave: Realidad virtual. Rehabilitación. Juegos de salud. Enfermedades. 
 
Introdução 
 A realidade virtual é o uso da tecnologia computacional que estabelece uma 
conexão entre um usuário e um ambiente tridimensional sintético. Os exergames, 
aglutinação da palavra “exercícios” e “games”, trata-se de uma nova classe de 
videogames cujo objetivo é proporcionar ao usuário a possibilidade de emulação 
perceptiva e de atuação, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades 
sensoriais e motoras (PIMENTEL et al., 2015). 
 Neste contexto, existe o Nintendo Wii Fit ® que possui um sistema de sensores 
baseado em controles, onde o jogador cria um avatar (Mii) que virtualmente reproduz 
os movimentos e gestos realizados pelo jogador na realidade (DEUTSCH et al., 2011). 
A simulação gestual é bastante parecida com os movimentos esportivos e de 
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exercícios físicos (Wii Fit) e atividades do dia a dia, sendo um jogo utilizado com 
ferramenta na reabilitação (JUNIOR et al., 2011). 
 Essa dinâmica de jogos compreende diversos benefícios, além de contribuir na 
prática da reabilitação e na pesquisa pacientes com determinadas limitações em 
decorrência de patologias, com evidências positivas de sua eficácia como um método 
de tratamento fisioterapêutico (LEVAC; MILLER, 2013). 

A gameterapia tem sito amplamente usada pelas equipes de saúde, com o 
intuito de restabelecer habilidades motoras e cognitivas. A terapia com jogos virtuais 
integra o ambiente real e o virtual, permitindo uma interação em tempo real, 
juntamente com o estímulo de vários movimentos corporais e contribuindo para a 
melhoria das capacidades biomotoras do indivíduo (ZEIGELBOIM et al., 2013). 

A utilização de jogos de vídeo promove o aumento da liberação de dopamina, 
hormônio envolvido no processo de aprendizagem e ações ambientais, trazendo 
vantagens ao paciente envolvido em alguma patologia que engloba limitações físicas 
e psíquicas, como no caso de pacientes com Doença de Parkinson, por exemplo. A 
gameterapia pode ser adequada ao tipo de estímulos de interesse a ser desenvolvidos 
pelo paciente, visto que é possível alterar o ritmo e os níveis de complexidade das 
tarefas funcionais de maneira global.  

Existem estudos que apontam diversos aspectos positivos referente a 
aplicação da gametapia no processo de recuperação de indivíduos, seja no processo 
ganho de agilidade e força dos membros superiores, realização de atividades 
funcionais e motivação, desenvolvimento da fala etc. (MOUAWAD et al., 2011).  

Em relação às contribuições da gameterapia no ganho de habilidades motoras 
já evidenciadas por meio de estudos e considerando que pode ser uma ferramenta 
útil na prática clínica, este trabalho visa contribuir com a literatura a respeito do tema, 
além de favorecer a disseminação de conteúdo para os profissionais da saúde e 
população em geral, expandindo os conhecimentos acerca dos benefícios da 
gameterapia.  

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é discutir sobre o uso da 
gameterapia e descrever os benefícios da utilização de jogos virtuais nas práticas 
clínicas. Foi aventada a hipótese que a gameterapia pode contribuir para melhora de 
quadros clínicos voltados à reabilitação psicomotora, quando aplicada junto a 
protocolos de intervenção. 
 
Método  

Trata-se de um de uma revisão narrativa sobre Gameterapia realizado no 
período de maio a junho de 2021. A pesquisa bibliográfica teve delimitação temporal 
de 2010 a 2020 e foram consultadas as bases de dados SciELO, Pubmed e Google 
Acadêmico, com publicações de, nos idiomas inglês e português. Os descritores 
utilizados na pesquisa foram: Gameterapia, jogos virtuais e reabilitação. Os critérios 
de inclusão foram estudos do tipo clínicos e revisão de literatura que abordam sobre 
o tema. Como critério de exclusão, optou-se por artigos científicos publicados 
posteriormente à 2006, artigos de opinião e livros. Após a pesquisa dos artigos, foi 
realizado uma seleção com o intuito de selecionar os artigos que condizem com o 
objetivo do estudo e no total foram selecionados 32 artigos científicos.  
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Discussão 
Na década de 50, devido aos avanços tecnológicos decorrentes da Segunda 

Guerra Mundial e através de novos projetos para simular a realidade de voos da 
aeronáutica, a realidade virtual foi se concretizando como uma tecnologia ampla e 
podendo ser utilizada em diversos setores. Com isso, foi iniciado a sua utilização no 
setor de lazer, com a criação de ferramentas e jogos, com o intuito de entretenimento. 
Consequentemente, foi observado que os jogos virtuais poderiam ser utilizados 
também no tratamento de pacientes neurológicos, oferecendo ao paciente ludicidade 
na realização das atividades propostas (SCHIAVINATO et al., 2011).  

A realidade virtual pode oferecer ao indivíduo a oportunidade de controlar seus 
estímulos por meio da consciência, garantindo um feedback em tempo real de 
performances, práticas independentes, estímulos e modificações responsáveis que 
são contingentes com o uso de habilidades psicológicas por meio de jogos. Nesse 
contexto, a gameterapia possibilita testes prévios, treinamentos, intervenções 
terapêuticas e motivação ao participante com diferentes interfaces, expondo-os a 
estímulos, habilidades de distração argumentadora e melhora na performance (DE 
JESUS et al., 2018). 

A utilização de vídeo games e realidade virtual para o tratamento de doenças, 
conhecido como gameterapia, está se tornando cada vez mais comum durante o 
processo de reabilitação decorrente de alguma disfunção. Na literatura, existem 
diversos estudos sobre o uso de gameterapias que obtiveram resultados significativo 
e promissores no tratamento de doenças (SCHIAVINATO et al., 2011). 

A gameterapia serve como um incentivo para a atividade cerebral do paciente e 
pode ser utilizada até mesmo para o auxílio na recuperação de movimentos. Existem 
jogos orientados por um treinador virtual com o intuito de auxiliar o indivíduo na prática 
de exercícios para tonificação de músculos, atividades aeróbicas, ioga e treinos de 
equilíbrio. O jogador fica numa pequena plataforma ou utiliza-se de outros recursos 
para guiar o seu personagem virtual através dos movimentos realizados por seu 
próprio corpo (SERRA et al., 2017). 

A utilização desses jogos faz com que os participantes aprimorem as 
capacidades de coordenação motora, agilidade, deslocamento e descarga de peso, 
ajustes posturais, equilíbrio, rotação de tronco e força muscular de membros inferiores 
de forma lúdica, divertida e interativa. Além dos aspectos lúdicos e dinâmicos, a 
gameterapia pode contribuir para a melhoria da motivação para a terapia e pode 
conduzir à redução da apatia e absenteísmo entre os pacientes (SERRA et al., 2017). 

Quanto aos tipos de videogames utilizados na gameterapia, alguns autores 
utilizaram o modelo Xbox 360 em seus estudos (SHARAN; RAJKUMAR, 2018). Outros 
estudos utilizaram o Nintendo Wii (MEYNS et al., 2017; SEBASTIÁN et al., 2016). Um 
estudo comparou a utilização do Xbox 360 e do Nintendo Wii e concluíram que ambos 
os aparelhos tiveram resultados benéficos quando utilizados por indivíduos com o 
objetivo de ganho de equilíbrio, porém o grupo que utilizou o Xbox 360 relatou ter uma 
percepção mais realista (SHARAN; RAJKUMAR, 2018). 

Em outro estudo, utilizaram o PlayStation 2 como uma alternativa de realidade 
virtual, acoplando o videogame a uma câmera ligada à TV, desta forma deixando o 
tratamento mais acessível. Os jogos utilizados no estudo foram de esportes (tênis, 
vôlei, basquete etc.) e o estudo obteve um resultado satisfatório na melhora do 
equilíbrio dos participantes (ÖKMEN et al., 2019).  

O autor Sahin (2019), utilizou a realidade virtual por meio de um Kinect 
acoplado em um computador que fazia a transmissão do jogo para uma TV e o seu 
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estudo apresentou uma melhora significativa em relação a função motora grossa e 
fina, e nas atividades de vida diária dos indivíduos testados (ŞAHIN et al., 2020). 

Grande parte desses jogos voltados para a gameterapia possuem diversos 
objetivos e o foco de tratar doenças é, atualmente, muito utilizado. O uso de 
gameterapia pode ser usada para tratar lesões cerebrais, idade avançada, sobrepeso 
e sedentarismo, paralisia cerebral, doença de Parkinson, problemas psicológicos, 
diabetes, manutenção da saúde e qualidade de vida, problemas visuais, câncer, 
disfunção da extremidade superior, nutrição e fibrose cística, conforme é mostrado na 
tabela 1. 
 
Tabela 1 – Gameterapias aplicada ao tratamento de doenças. 

Referência Foco Função Benefícios 

(ESTEVES; 
DIAS; ARTIGAS, 

2020) 

Lesão cerebral Reabilitação da 
capacidade cerebral 

lesionada 

Melhora do equilíbrio dos 
indivíduos com paralisia 
cerebral; sensação de 
motivação ao realizar as 
atividades propostas; 
melhoria nas funções das 
extremidades dos membros 
inferiores e superiores; 
alcance do movimento; 
melhoria das atividades 
rotineiras; equilíbrio; gasto 
de energia, dentre outros.  

(PEREIRA et al., 
2018) 

Idade avançada Tratamento, 
autocuidado, 

monitoramento, saúde e 
bem-estar 

Melhoria considerável das 
funções cognitivas, de 
equilíbrio, postura; reflexos; 
marcha; força muscular; 
prevenção de quedas; 
motivação na prática de 
exercícios; detecção de 
problemas cognitivos etc. 

(BARROS; 
FORMIGA; 

NEVES, 2013) 

Sobrepeso e 
obesidade infantil 

Reabilitação, saúde, 
bem-estar, tratamento e 

monitoramento 

Incentivo à prática de 
atividades físicas; 
mudanças 
comportamentais; 
motivação em exercícios 
físicos competitivos; 
aumento do gasto calórico; 
educação nutricional, 
dentre outros. 

(MOREIRA, 
2012) 

Paralisia cerebral Saúde e bem-estar, 
tratamento e terapia 

cerebral 

Melhoria no controle 
postural e da mobilidade 
funcional de crianças com 
diagnóstico de paralisia 
cerebral. 
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(SANTOS et al., 
2017) 

Doença de Parkinson Tratamento, 
autocuidado, 

monitoramento, saúde e 
bem-estar 

Melhoria na adesão da 
realização de atividades 
físicas, coordenação 
motora, equilíbrio estático e 
dinâmico, força, habilidades 
funcionais, cognição, saúde 
física, dentre outros. 

(DRAGHI; 
FERRONATO; 
BRACCIALLI, 

2016) 

Transtorno de 
aprendizagem 

Tratamento/Terapia, 
Saúde e bem-estar 

Melhorias no equilíbrio e no 
desenvolvimento motor do 
paciente portador de 
transtorno de 
aprendizagem. 

(DESHAZO; 
HARRIS; PRATT, 

2010) 

Diabetes Tratamento/terapia, 
autocuidado, 

monitoramento, saúde e 
bem-estar 

Melhorias no aprendizado 
sobre nutrição e 
comportamentos 
inadequados quanto à 
alimentação, prevenção de 
doenças, monitoramento 
dos índices glicêmicos, 
melhora no autocuidado, 
equilíbrio, velocidade da 
caminhada, cadência, 
prevenção contra quedas, 
dentre outros. 

(FRADE et al., 
2014) 

Deficientes visuais Tratamento/terapia, 
monitoramento, saúde e 

bem-estar 

Melhora significativa no 
equilíbrio e no 
aprimoramento de funções 
motoras em pacientes com 
deficiência visual. 

(CARVALHO et 
al., 2014) 

Mielorradiculopatia 
esquistossomótica 

Tratamento, 
autocuidado, 

monitoramento, saúde e 
bem-estar 

Melhoria na reabilitação 
neuromotora em 
decorrência da 
mielorradiculopatia 
esquistossomótica 

(TAVARES et al., 
2013) 

Função motora grossa 
e equilíbrio 

Tratamento, 
monitoramento, saúde e 

bem-estar 

Melhoria no incremento da 
função motor grossa em 
crianças com 
comprometimento 
moderado e equilíbrio em 
pacientes com 
comprometimento leve. 

(SERRA et al., 
2017) 

Função viso-motora 
em pessoas com 

Síndrome de Down 

Tratamento/terapia, 
saúde e bem-estar 

Alteração de variáveis 
relativas à coordenação 
motora e componentes que 
envolvem a percepção de 
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indivíduos com Síndrome 
de Down. 

Fonte – Autoria própria (2021). 

A Realidade Virtual (RV) é um instrumento inovador quando utilizado para a 
prática de atividades, sendo considerado como uma forma acessível para pacientes 
que tiveram uma lesão neurológica. A RV pode ser caracterizada como uma 
alternativa tridimensional, sendo utilizada por meio de dispositivos que representam 
ambientes realistas, o que permite ao indivíduo um processo de interação através de 
vias sensitivas (JANNINK et al., 2008; ADAMOVICH et al., 2009). 

São diversos os benefícios da gameterapia e, segundo estudo realizado por 
Santos (2017) (n = 10), com participantes portadores de Doença em Parkinson, 
mostrou que o aumento dos níveis de dificuldade nos jogos em concomitância ao 
aumento das cargas não promoveu mudanças significativas na amplitude de 
movimento e abdução de ombro nos indivíduos.  

A gameterapia deve ser considerada uma alternativa nas intervenções 
fisioterapêuticas da Doença de Parkinson, visto que o paciente se sente atraído pela 
dinâmica do jogo, que promove uma aceitação mais rápida ao seu tratamento. Os 
benefícios atingidos por meio da gameterapia podem ser observados no aumento do 
equilíbrio e da velocidade da marcha, dentre outros (SANTOS; DO NASCIMENTO 
SANTOS; FONTES, 2017). 

Se tratando do sobrepeso e obesidade, pode-se notar que os efeitos da 
gameterapia sobre os indivíduos são benéficos no sentido de contribuir para a redução 
de calorias após alguma dinâmica de jogo. Conforme observado por diversos autores, 
o tempo médio que uma criança gasta jogando video-game, por exemplo, é acima de 
uma média diária de 1h, podendo chegar a mais de 2h diárias, como ocorre nos EUA, 
e com isso essa perda calórica pode ser ainda maior.  

Com o passar do tempo, as novas tecnologias voltadas para games estão 
surgindo e atraindo cada vez mais o público. Portanto, vale aproveitar esse interesse 
público assíduo por tecnologia e associá-lo à manutenção de indivíduos mais 
saudáveis por meio de seu uso. 

A gameterapia aplicada ao indivíduo com transtorno de aprendizagem foi uma 
intervenção que promoveu benefícios e melhorias no equilíbrio e no desenvolvimento 
motor de uma criança. Em um estudo realizado por Draghi (2016), mostrou que o uso 
da gameterapia, associado o uso do Wii Nintendo® com XBOX-360, promoveu 
melhora significativa nos escores de equilíbrio, motricidade global e organização 
espacial, visto que o participante, durante o jogo, cria estratégias para atingir e superar 
os níveis de dificuldade do jogo, cada dia atingindo melhor pontuação, demonstrando 
que o biofeedback do jogo promove a motivação e melhora nas aquisições motoras 
propostas pelo estudo. Contudo, o autor enfatiza a necessidade de novos estudos, 
visto que não é possível generalizar os dados desse estudo (DRAGHI; FERRONATO; 
BRACCIALLI, 2016). 

É visível os resultados positivos obtidos por meio da gameterapia na busca pela 
reabilitação do equilíbrio dos pacientes acometidos por diversas doenças e 
desordens. Nesse sentido, Tavares (2013) realizou um estudo de caso com dois 
pacientes com diagnóstico clínico de diparesia espástica, onde foram classificados 
pela Gross Motor Function Classification System (GMFCS) e avaliados através da 
aplicação das escalas Pediatric Balance Scale (PBS) e a Gross Motor Function 
Measure (GMFM-88). Os pacientes foram submetidos à intervenção padronizada com 
Nintendo Wii duas vezes por semana, durante 20 sessões, após fisioterapia 
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convencional. Como resultado, foi possível observar um aumento na intervenção do 
gameterapia nesses pacientes e os resultados foram positivos para o incremento da 
função motora grossa em crianças com comprometimento moderado e equilíbrio com 
comprometimento leve. 

Já no caso de idosos, a gameterapia também pode ser aplicada com o intuito 
de gerar benefícios à sua saúde. Para Souza (2011), os estudos envolvendo a 
realidade virtual e gameterapia na população idosa ainda são pouco frequentes, 
entretanto, já existem diversos estudos demonstrando resultados significativos, 
principalmente em relação ao déficit de equilíbrio. 

Segundo o autor Pereira (2018), a gameterapia proporciona aos idosos uma 
melhora significativa do equilíbrio, aumento da autoconfiança para as atividades 
rotineiras e, ainda, reduz os riscos de quedas devido ao melhoramento do equilíbrio 
dos indivíduos tratados com gameterapia. 

Em um estudo realizado por Medeiros, Ramalho, Hardi e Silva (2013), 
demonstraram que o uso do Xbox 360 promoveu melhorias no equilíbrio ortostático 
estático e na destreza de um paciente portador de tetraparesia espástica. Nesse 
sentido, outros autores relataram que o uso de jogos do videogame Wii Nitendo® com 
um paciente com ataxia cerebelar precoce também proporcionou uma melhora 
significativa no equilíbrio (SCHIAVINATO et al., 2011). Nesse contexto, Silva, 
Braccialli, Pereira & Braccialli (2011), em seu estudo, utilizaram o Wii Nintendo® 
durante nove sessões em um paciente com paralisia cerebral hemiplégica espástica 
e obtiveram também uma melhora no equilíbrio, que foi medida por meio da pontuação 
de 53 para 55 na escala de equilíbrio de Berg.  

A Escala de Equilíbrio de Berg, validada para o português, é objetiva e é 
correlacionada de forma satisfatória com outros testes de equilíbrio. A escala possui 
um peso importante nas tarefas que exigem estabilidade e controle postural 
antecipatório, entretanto, não exige um controle postural reativo. Além disso, ela não 
examina o desempenho sob as condições ambientais alteradas, mas isso não significa 
que o Teste de Equilíbrio de Berg não seja um teste válido (BERG et al., 1992). 

O teste de Berg tem sido utilizado para avaliar diferentes situações clínicas, no 
entanto, não foi observado nada relacionado aos deficientes visuais e como forma de 
avaliar a evolução de algum tratamento específico (BERG et al, 1992). Além disso, a 
escala mostrou-se eficiente para mensurar o equilíbrio de pacientes com Doença de 
Parkinson antes e após o uso do Wii Fit associado à plataforma Balance Board (Figura 
1) (MHATRE et al., 2013). 

A plataforma Balance Board trata-se de um método usado para avaliar o 
equilíbrio e mostra ser um excelente aliado na avaliação de tarefas de equilíbrio em 
pacientes com doença de Parkinson, ou seja, é um instrumento válido para a 
quantificação postural e de equilíbrio em indivíduos com Parkinson (MHATRE et al., 
2013). 

Moreira (2012) realizou um estudo com 6 crianças utilizando a realidade virtual 
como intervenção terapêutica para a melhora do controle postural e da mobilidade 
funcional em crianças com paralisia cerebral, durante 16 sessões, 2 vezes na semana. 
O grupo teste foi submetidao à gameterapia com Nintendo Wii com a Wii Balance 
board, enquanto o grupo controle foi submetido a intervenção fisioterapêutica 
tradicional. O autor constatou que, apesar da ausência de diferença estatística, os 
resultados sugerem que os indivíduos ainda se apresentaram desalinhados, contudo, 
obtiveram aumento dos escores do Gross Motor Function Measure, que avalia a 
mobilidade funcional do indivíduo.  
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Em outro estudo realizado com pacientes portadores de ataxia 
espinocerebelar, utilizando o videogame Wii Nintendo® durante 10 sessões de 
gameterapia, obteve-se uma melhora significativa na pontuação da Escala de 
equilíbrio de Berg, (ZEIGELBOIM et al., 2013), o que corrobora com os demais 
estudos acerca do assunto. 

O estudo de Tamarozzi, Pinto, Verri & Zanella (2013) evidenciou que um 
paciente com esclerose múltipla utilizando o Wii Nintendo® em 10 sessões obteve 
aumento da pontuação de 24 para 46 na escala de equilíbrio de Berg, evidenciando 
que a gameterapia pode ser um aliado para o aumento dos escores de equilíbrio. 
Nesse sentido, a gameterapia é considerada uma abordagem que permite melhoras 
em diversos sentidos no tratamento de diversas doenças, inclusive em se tratando de 
deficiências visuais.  

A deficiência visual é o tipo de deficiência mais comum e acomete milhares de 
pessoas em todo o mundo. Trata-se de uma desordem responsável por provocar 
várias incapacidades físico-funcionais, dentre elas a perda de equilíbrio. Estas 
incapacidades quando associadas à ausência de adaptações locais e de 
acessibilidade de espaços provocam a exclusão dos deficientes visuais do cotidiano, 
além da não autonomia na realização de suas atividades rotineiras e pode culminar 
em perda considerável de qualidade de vida dos indivíduos afetados (FRADE et al., 
2014). 

Buscando resolver tais problemas, várias intervenções terapêuticas e de 
educação e saúde, em contextos interdisciplinares, são propostas por estudiosos. 
Uma das intervenções mais relevantes com relação ao ganho de equilíbrio é a 
fisioterapêutica e dentro dela a utilização de gameterapia. 

Frade et al., (2014) realizam um estudo para avaliar o equilíbrio de deficientes 
visuais antes e após 16 sessões de gameterapia. O estudo compreendeu um n de 10 
indivíduos, com baixa visão e faixa etária de 12 a 23 anos. Os pacientes do estudo 
foram avaliados por meio da Escada de Equilíbrio de Berg e o estudo ocorreu durante 
2 meses. Os resultados do estudo mostraram uma melhora significativa de equilíbrio 
e no aprimoramento das funções motoras. 

Os resultados corroboram com o estudo feito por Tatla et al., (2012), realizado 
com pacientes com lesão cerebral . Nesse estudo, foi possível observar uma melhora 
do equilíbrio e capacidade funcional após o uso da reabilitação com o vídeogame Wii, 
sendo este considerado um método de intervenção seguro, viável e motivador para 
crianças submetidas à reabilitação 

Durante o processo de reabilitação, a gameterapia pode se tornar um aliado 
por conseguir representar situações de vida diárias através da tecnologia, 
consequentemente isso traz uma resposta neuropsicomotora eficaz. Através do game 
o paciente executa as atividades propostas sem perceber, dessa maneira executando 
o tratamento proposto durante a terapia reabilitadora.  

Esteves (2020) em seu estudo, observou que a gameterapia influencia 
positivamente a melhora do equilíbrio dos indivíduos acometidos por paralisia 
cerebral. O autor acredita que, por ser uma terapia mais lúdica, os pacientes com 
paralisia cerebral se sentem mais motivados com os games e realizam as atividades 
propostas com empolgação.  

Um estudo realizado por Barros (2013) contribuiu para o desenvolvimento de 
um exergame, o PEGGO, por meio da aplicação de grupos de exercícios físicos 
motores mais eficientes, cujo objetivo foi testar e analisar a eficácia de um game cujo 
a finalidade é a de exercitar crianças sem uma obrigatoriedade declarada, visando o 
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entretenimento e a realização de exercícios físicos de maneira divertida e barata, visto 
que demanda um hardware simples. 

 O aumento da obesidade infantil levou esses pesquisadores a estudarem os 
fatores que contribuíam para isto. Com isso, um dos fatores contribuintes foi o 
crescente número de horas desperdiçadas em frente à TV ou computador e foi 
observado que crianças e adolescentes, entre oito e 18 anos, passam em média 3 
horas por dia na frente dos mesmos (LANNINGHAM-FOSTER et al., 2009). 

Além disso, a gameterapia também pode ser uma intervenção eficaz para 
crianças portadoras de diabetes. Em um estudo realizado por Deshazo (2010) 
mostrou que os videogames para diabetes geralmente têm como alvo crianças com 
diabetes mellitus do tipo 1 e utilizam métodos para ensiná-las sobre dieta, exercícios 
físicos, monitoramento de glicemia e adesão à medicação. Os resultados do estudo 
mostram o potencial educacional da gameterapia quando aplicada a esses casos. 

Como descrito anteriormente por diversos estudos, a gameterapia é uma 
ferramenta que contribui amplamente para intervenções no acometimento nervoso. 
Diante disso, Carvalho (2014) obteve resultados significativos em seu estudo sobre a 
doença parasitária causada pelo helminto Schistosoma mansoni, cujo a forma 
ectópica grave e incapacitante é a mielorradiculopatia esquistossomótica. Neste 
estudo, a paciente foi submetida a fisioterapia utilizando o Nitendo Wii e a plataforma 
Wii balance Board, que consistiu em 20 sessões de 1 hora e frequência de três vezes 
na semana. Após o tratamento, a paciente apresentou melhoras na reabilitação 
neuromotora de mielorradiculopatia esquistossomótica. 

Serra et al., (2017) realizaram um estudo para determinar os efeitos da 
gameterapia na coordenação motora e integração viso-motora em quatro indivíduos 
com síndrome de Down. Os participantes do estudo realizaram 12 sessões de 
gameterapia com duração de 20 minutos cada, com jogos do Nintendo Wii. Após a 
avaliação dos resultados, observaram-se que os participantes apresentaram 
melhorias nas variarias relativas à coordenação motora e componentes que envolvem 
a percepção em indivíduos com Síndrome de Down. 

Pessoas com síndrome de Down apresentam exagerada fraqueza muscular 
das articulações e hipotonia, e podem também apresentar com frequência disfunções 
no controle postural, relacionada com dificuldades na coordenação motora, problemas 
com integração sensório-motora ou com movimento de modo geral. Além disso, estes 
praticam menos esportes e exercícios físicos no geral, mesmo que essas práticas 
possam contribuir para a prevenção de problemas de saúde (SOTORIVA; SEGURA, 
2013).  

Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas produzidas pela indústria do 
entretenimento podem servir como auxílio na reabilitação de indivíduos portadores da 
Síndrome de Downs, atuando de forma positiva na aquisição de competências 
motoras e cognitivas a partir de diferentes fontes de informação sensorial. 

No âmbito da saúde, ainda existe uma grande preocupação entre os 
profissionais da neuropsicologia, sendo eles psiquiatras, psicólogos e terapeutas, em 
adquirir um método eficaz para o diagnóstico de transtornos neuropsicológicos como, 
por exemplo, o Déficit de Atenção e Hiperatividade e o Autismo. Atualmente não há 
um método clínico padrão e que identifique pacientes com estes transtornos, pois os 
sintomas possuem graus de intensidade diferentes e variam a cada paciente, tornando 
o seu diagnóstico cada vez mais complexo (FASSBENDER; RICHARDS; KAVAKLI, 
2006). 

A forma mais comumente empregada para diagnosticar essas enfermidades 
pelos profissionais da neuropsicologia é a utilização de questionários e entrevistas a 
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pessoas envolvidas com os pacientes, como professores, colegas, pais e irmãos. 
Essa imprecisão do método diagnóstico pode encaminhar à um resultado impreciso 
e/ou falso-positivo (FASSBENDER; RICHARDS; KAVAKLI, 2006). 

Além disso, os jogos computacionais têm sido amplamente utilizados como um 
instrumento psicoterapêutico para usuários de diferentes idades, localidades e 
condições. Grande parte dos jogos existentes e destinados para a área da saúde não 
analisaram os elementos de interfaces e as características de usabilidade para 
crianças ou o público-alvo desejável, portanto, é necessário o direcionamento dos 
estudos para a gameterapia de forma a essa ferramenta atender com maior 
propriedade e sucesso as demandas pedagógicas e de apoio terapêutico.  
 
Considerações Finais 

Os artigos selecionados para essa revisão evidenciam a importância do uso da 
gameterapia e das tecnologias de realidade virtual, no geral, como métodos eficazes 
para o tratamento e reabilitação de pacientes com diferentes desordens físicas e 
mentais, podendo ser considerado um aliado na prática clínica. 

Os estudos apontam vários aspectos benéficos referente a aplicação da 
gametapia no processo de reabilitação, seja no ganho de agilidade e força dos 
membros superiores e inferiores, na realização de atividades funcionais, na 
motivação, no desenvolvimento da fala e do equilíbrio, dentre outros.  

A gameterapia é considerada um recurso complementar na fisioterapia 
tradicional e que contribui para a reabilitação do equilíbrio dos indivíduos, dessa forma 
agregando autonomia e contribuindo para a qualidade de vida diária. Contudo, grande 
parte dos estudos discutidos não trazem a diferença entre gameterapia e realidade 
virtual de forma clara, portanto, sugere-se que haja mais estudos, com metodologias 
mais bem descritas e destinadas à aplicação dos jogos virtuais a outras patologias. 

 
 

Referências 
 
ADAMOVICH, Sergei V; FLUET, Gerard G.; TUNIK, Eugene; MERIANS, Alma S. 
Sensorimotor training in virtual reality: a review. NeuroRehabilitation, [S. l.], v. 25, n. 
1, p. 29–44, 2009.  
 
BARROS, Marina; FORMIGA, Rafael; NEVES, André. Exergame Peggo-
desenvolvimento de jogos de exercício físicofuncional para auxílio no combate da 
obesidade infantil. SBC Proc SBGames, [S. l.], p. 411–417, 2013.  
 
BERG, Katherine O.; WOOD-DAUPHINEE, Sharon L.; WILLIAMS, J. Ivan; MAKI,  
 
Brian. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Canadian journal 
of public health= Revue canadienne de sante publique, [S. l.], v. 83, p. S7-11, 1992.  
 
CARVALHO, Tiago Pinheiro Vaz; DA SILVA, Patrícia Pereira; GARÇÃO, Diogo Costa; 
FERREIRA, Ana Paula Lima; DE ARAÚJO, Karina Machado. Efeitos da gameterapia 
na mielorradiculopatia esquistossomótica: Relato de caso. Motricidade, [S. l.], v. 10, 
n. 2, p. 36–44, 2014.  
 
DE JESUS, Emilly Silva; DE JESUS, Josileide Pereira; ROCHA, Jorge Luiz Da Silva; 
WAGMACKER, Djeyne Silveira; GARDENGHI, Giulliano. Gameterapia na reabilitação 



 275 

de pacientes com paralisia cerebral. Revista Brasileira de Saúde Funcional, [S. l.], 
v. 1, n. 1, p. 9, 2018.  
 
DESHAZO, Jonathan; HARRIS, Lynne; PRATT, Wanda. Effective intervention or 
child’s play? A review of video games for diabetes education. Diabetes technology & 
therapeutics, [S. l.], v. 12, n. 10, p. 815–822, 2010.  
 
DEUTSCH, Judith E.; BRETTLER, Arielle; SMITH, Caroline; WELSH, Jamie; JOHN, 
Roshan; GUARRERA-BOWLBY, Phyllis; KAFRI, Michal. Nintendo wii sports and wii fit 
game analysis, validation, and application to stroke rehabilitation. Topics in stroke 
rehabilitation, [S. l.], v. 18, n. 6, p. 701–719, 2011.  
 
DRAGHI, Tatiane Targino Gomes; FERRONATO, Bruna Pizetta; BRACCIALLI, Ligia 
Maria Presumido. EfEItos da GamEtErapIa no transtorno dE aprEndIzaGEm: Estudo 
dE Caso. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIVIDADE MOTORA 
ADAPTADA, [S. l.], v. 17, n. 02, 2016.  
 
ESTEVES, Leticia Louzada; DIAS, Rafaela Beneduzi; ARTIGAS, Nathalie Ribeiro. 
BENEFÍCIOS DA GAMETERAPIA E REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM 
PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. Revista 
Inspirar Movimento & Saude, [S. l.], v. 20, n. 4, 2020.  
 
FASSBENDER, Eric; RICHARDS, Debbie; KAVAKLI, Manolya. Game engineering 
approach to the effect of music on learning in virtual-immersive environments. In: ACM 
INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING SERIES 2006, Anais [...]. [s.l: s.n.] 
p. 224–230. 
 
FRADE, Maria Cecília Moraes; CARDEÑA, Julia Pistolato; SHIMANO, Suraya Gomes 
Novais; OLIVEIRA, Carla Cristina Esteves Silva; DE OLIVEIRA, Nuno Miguel Lopes. 
Equilíbrio dos deficientes visuais antes e após gameterapia. Revista Educação 
Especial, [S. l.], v. 27, n. 50, p. 751–764, 2014.  
 
JANNINK, Michiel J. A.; VAN DER WILDEN, Gelske J.; NAVIS, Dorine W.; VISSER, 
Gerben; GUSSINKLO, Jeanine; IJZERMAN, Maarten. A low-cost video game applied 
for training of upper extremity function in children with cerebral palsy: a pilot study. 
Cyberpsychology & behavior, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 27–32, 2008.  
 
JUNIOR, Renato Sobral Monteiro; CARVALHO, Roberto Junot Paiva; DA SILVA, 
Elirez Bezerra; BASTOS, Fábio Ganime. Efeito da reabilitação virtual em diferentes 
tipos de tratamento. Revista de Atenção à Saúde (ISSN 2359-4330), [S. l.], v. 9, n. 
29, 2011.  
 
LANNINGHAM-FOSTER, Lorraine; FOSTER, Randal C.; MCCRADY, Shelly K.; 
JENSEN, Teresa B.; MITRE, Naim; LEVINE, James A. Activity-promoting video games 
and increased energy expenditure. The Journal of pediatrics, [S. l.], v. 154, n. 6, p. 
819–823, 2009.  
 
LEVAC, Danielle E.; MILLER, Patricia A. Integrating virtual reality video games into 
practice: clinicians’ experiences. Physiotherapy theory and practice, [S. l.], v. 29, n. 
7, p. 504–512, 2013.  



 276 

 
MEYNS, Pieter; PANS, Liene; PLASMANS, Kaat; HEYRMAN, Lieve; DESLOOVERE, 
Kaat; MOLENAERS, Guy. The Effect of additional virtual reality training on balance in 
children with cerebral palsy after lower limb surgery: A feasibility study. Games for 
health journal, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 39–48, 2017.  
 
MHATRE, Priya V; VILARES, Iris; STIBB, Stacy M.; ALBERT, Mark V; PICKERING, 
Laura; MARCINIAK, Christina M.; KORDING, Konrad; TOLEDO, Santiago. Wii Fit 
balance board playing improves balance and gait in Parkinson disease. Pm&r, [S. l.], 
v. 5, n. 9, p. 769–777, 2013.  
 
MOREIRA, Marcela Cavalcanti. A utilização da realidade virtual como intervenção 
terapêutica para a melhora do controle postural e da mobilidade funcional em 
crianças com paralisia cerebralUniversidade Federal de Pernambuco, , 2012.  
 
MOUAWAD, Marie R.; DOUST, Catherine G.; MAX, Madeleine D.; MCNULTY, 
Penelope A. Wii-based movement therapy to promote improved upper extremity 
function post-stroke: a pilot study. Journal of rehabilitation medicine, [S. l.], v. 43, n. 
6, p. 527–533, 2011.  
 
ÖKMEN, Burcu Metin; ASLAN, Meryem Doğan; YÜZER, Güldal Funda Nakipoğlu; 
ÖZGIRGIN, Neşe. Effect of virtual reality therapy on functional development in children 
with cerebral palsy: A single-blind, prospective, randomized-controlled study. Turkish 
journal of physical medicine and rehabilitation, [S. l.], v. 65, n. 4, p. 371, 2019.  
 
PEREIRA, Bruno Meira; COPPO, Vinicius Tiago Zampiroli; ANTUNES, Mateus Dias; 
DE OLIVEIRA, Daniel Vicentini; DO NASCIMENTO JUNIOR, José Roberto Andrade; 
BERTOLINI, Sonia Maria Marques Gomes; WITTIG, Daniela Saldanha. Efeito de um 
programa de gameterapia no equilíbrio de idosos. ConScientiae Saúde, [S. l.], v. 17, 
n. 2, p. 113–119, 2018.  
 
PIMENTEL, Marcela Monteiro; TAVEIRA, Raíssa Souza; SILVA, K. C. O.; DAVID, 
MCMM; FRANCO, C. I. F. Influência da gameterapia sobre o equilíbrio de portadores 
de doença de Parkinson. In: ANAIS DO 4o CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ENVELHECIMENTO 2015, Anais [...]. [s.l: s.n.] p. 101–107. 
 
ŞAHIN, Sedef; KÖSE, Barkın; ARAN, Orkun Tahir; BAHADIR AĞCE, Zeynep; 
KAYIHAN, Hülya. The effects of virtual reality on motor functions and daily life activities 
in unilateral spastic cerebral palsy: a single-blind randomized controlled trial. Games 
for health journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 45–52, 2020.  
 
SANTOS, Laudiane Reis; SOUSA, Lucas Resende; LOPES, Célia Regina; DIONÍSIO, 
Jadiane; FENELON, Sheila Bernardino; HALLAL, Camilla Zamfolini. Game terapia na 
doença de Parkinson: influência da adição de carga e diferentes níveis de dificuldade 
sobre a amplitude de movimento de abdução de ombro. Revista Ciência e 
Movimento, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 32–38, 2017.  
 
SANTOS, Viviane Dias; DO NASCIMENTO SANTOS, Ingridi; FONTES, Patrícia 
Almeida. O USO DA GAMETERAPIA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 
INDIVIDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON. Semana de Pesquisa da 



 277 

Universidade Tiradentes-SEMPESq, [S. l.], n. 19, 2017.  
 
SCHIAVINATO, Alessandra Maria; DE CARVALHO MACHADO, Bruna; DE ARAÚJO 
PIRES, Marcela; BALDAN, Cristiano. Influência da realidade virtual no equilíbrio de 
paciente portador de disfunção cerebelar: estudo de caso. Revista Neurociências, 
[S. l.], v. 19, n. 1, p. 119–127, 2011.  
 
SEBASTIÁN, M. P. Yagüe; SEBASTIÁN, M. M. Yagüe; AMIANO, A. Lekuona; RUBIO, 
M. C. Sanz. Los videojuegos en el tratamiento fisioterápico de la parálisis cerebral. 
Fisioterapia, [S. l.], v. 38, n. 6, p. 295–302, 2016.  
 
SERRA, Maysa Venturoso Gongora Buckeridge; HIRAGA, Cynthia Yukiko; DE 
FREITAS GONÇALVES, Danielle; SILVA, Letícia Hellen Pereira; MARTINS, Carolina 
Moreira; TONELLO, Maria Georgina Marques. Gameterapia na coordenação motora 
e integração viso-motora em pessoas com Síndrome de Down. Saúde e Pesquisa, 
[S. l.], v. 10, n. 2, p. 309–316, 2017.  
 
SHARAN, D.; RAJKUMAR, J. S. A comparative study on the effectiveness of mirror 
therapy and constrained induced movement therapy in cerebral palsy. Annals of 
Physical and Rehabilitation Medicine, [S. l.], v. 61, p. e59, 2018.  
 
SOTORIVA, Priscila; SEGURA, Dora de Castro Agulhon. Aplicação do método bobath 
no desenvolvimento motor de crianças portadoras de síndrome de down. Saúde e 
Pesquisa, [S. l.], v. 6, n. 2, 2013.  
 
TAVARES, Caroline Nogueira; CARBONERO, Flávia Cristina Carbonero Cristina; DA 
SILVA FINAMORE, Poliana; KÓS, Rodolfo Silva. Uso do Nintendo® Wii para 
Reabilitação de Crianças com Paralisia Cerebral:: Estudo de Caso. Revista 
Neurociências, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 286–293, 2013.  
 
ZEIGELBOIM, Bianca Simone; SOUZA, Sandra Dias De; MENGELBERG, Heidi; 
TEIVE, Hélio Afonso Ghizoni; LIBERALESSO, Paulo Breno Noronha. Reabilitação 
vestibular com realidade virtual na ataxia espinocerebelar. Audiology-
Communication Research, [S. l.], v. 18, p. 143–147, 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	A gameterapia melhora o sono do idoso?
	CAPÍTULO 02:
	A GAMETERAPIA MELHORA O SONO DO IDOSO?
	DOES GAMETHERAPY IMPROVE THE ELDERLY'S SLEEP?
	MEJORA LA GAMETERAPIA EL SUEÑO DE LOS MAYORES?
	Resumo
	A duração e os padrões do sono mostram um considerável número de alterações no decurso da ontogenia humana, estando documentado que a estrutura cíclica e a distribuição das diferentes fases do sono variam com a idade. Os eventos positivos melhoram o s...
	Palavras-chave: Sono, distúrbio, idoso, insônia, gameterapia.
	Keywords: Sleep, disorder, elderly, insomnia, game therapy.
	Resumen
	La duración y los patrones de sueño muestran un número considerable de cambios en el curso de la ontogenía humana, y está documentado que la estructura cíclica y la distribución de las diferentes fases del sueño varían con la edad. Los eventos positiv...
	Palabras clave: Sueño, trastorno, ancianos, insomnio, terapia de juegos
	Introdução
	As mudanças que ocorrem no sono apresentam-se como uma das queixas mais consistentemente documentadas pelo indivíduo adulto com crescente prevalência ao longo da sua vida atingindo o seu pico na população geriátrica. Embora seja compreendida como um...
	Os estudos mais recentes apontam que mais de 50% dos cidadãos com idade superior a 65 anos apresentem queixas relacionadas ao sono.
	O processo de envelhecimento implica o surgimento de inúmeros fatores de risco para o desenvolvimento de patologia do sono. As patologias físicas e mentais, bem como a alteração do seu ambiente social, a invalidez ou o isolamento contribuem para um ag...
	Tratando-se de um fator com forte impacto sobre a saúde do idoso, é importante adereçar seriamente a este problema de modo a contribuir para que estes indivíduos se mantenham autônomos socialmente ativos e com uma boa qualidade de vida.
	Assim sendo, este trabalho tem como objetivo apresentar as alterações típicas do sono no idoso, bem como estados patológicos causadores e consequentes destas alterações. Será também apresentado como a gameterapia pode influenciar no sono do idoso, tra...
	A gameterapia melhora o sono do idoso?
	O sono
	O sono “é uma condição fisiológica de atividade cerebral, natural e periódica, caracterizada por modificação do estado de consciência, redução da sensibilidade aos estímulos ambientais, acompanhados por características motoras e posturais próprias, al...
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