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Resumo  

 
O avanço tecnológico contribuiu para o desenvolvimento de jogos virtuais destinados à prática da 

reabilitação, e vem ganhando destaque na reabilitação de pacientes em unidade de terapia intensiva 

(UTI) há muitos anos vem se desenvolvendo novas formas de interação com o mundo virtual, de 

forma que as pessoas consigam experimentar as mais variadas sensações e experiências atuando 

nos diversos sistemas do corpo, tendo grande benefício na mobilização precoce, trazendo ganhos 

nas funções circulatórias, respiratórias, renais, musculares, metabólicas, sensoriais, cognitivas, e 

diminuindo consideravelmente o tempo de internação e duração da ventilação mecânica (VM) 

Objetivo desse trabalho com base em estudos acerca da seguinte problemática: Wii-Reabilitação 

traz benefícios Na Mobilização Precoce De Pacientes em (UTI).  Metodologia, o presente estudo 

se perfaz numa revisão sistemática da literatura, as bases de dados investigadas foram: Pubmed, 

Medline, Pedro,e Google acadêmico com os descritores em saúde: Nintendo Wii, realidade virtual, 

e opções Wii Therapy,virtual reality Therapy,mobilização precoce, unidade de terapia intensiva, 

incluiu-se estudos publicados no período de 2000 a 2016, idiomas português e inglês de acesso 

gratuito, analisados por critérios de inclusão próprios. Após o levantamento concluiu-se que a 

reabilitação com realidade virtual necessita da presença de um profissional da saúde que seja 

capacitado para auxiliar durante utilização do recurso, para que seja aperfeiçoado o tratamento e 

previna a ocorrência de lesões e quedas. Essa revisão traz D informações importantes para os 

profissionais da saúde, mais precisamente os profissionais de fisioterapia.  

 

 

Palavras chaves: Wii-reabilitação, Mobilização precoce Terapia intensiva. 

 

1.0 Introdução 

 
Nos últimos tempos muito tem se falado em mobilização precoce em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), mas qual será o verdadeiro motivo de tal razão? Uma das explicações concerne as  

complicações com o sistema de saúde, rotinas de trabalho com cargas horárias elevadas, muitos 

profissionais abandonam o paciente no leito fazendo com que ele sofra da síndrome do imobilismo, 

causando diversas complicações físicas, psicológicas e sistêmicas, quando era pra ser promovida 

uma melhora da qualidade de vida e retorno a funcionalidade dos pacientes graves em UTI.1 
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As limitações físicas e sequelas são as queixas, mas frequentes após a alta da (UTI), essas sequelas 

e deficiências físicas nem sempre são reparáveis, algumas fraquezas musculares são tão severas 

que podem ter disfunções neuromusculares por anos após a alta, a imobilidade reduz bruscamente 

o glicogênio e o trifosfato de adenosina (ATP), que e o responsável pelo fornecimento de energia 

para a contração muscular, facilitando a estase venosa, comprometendo a circulação sanguínea, 

como principal consequência a diminuição da capacidade oxidava com perda progressiva da força 

muscular, contribuindo para atrofia das fibras musculares comprometendo o movimento, e o 

desmame da (VM.), além de aparecimento de ulceras por preções, retardando a cicatrização, 

aumentando a mortalidade e tempo de internação hospitalar.2 

As consequências da imobilidade e restrições exacerbadas tem efeito direto nos sistemas 

cardiovascular, causando hipotensão ortostática, diminuição do desempenho cardiorrespiratório, 

podendo levar a eventos tromboembolísticos, no sistema psicológico deixando o paciente com 

ansiedade, depressão leve, deficiência cognitiva e raciocínio lento, no sistema renal facilita a 

proliferação de infecção urinaria, litíase, no sistema gastrointestinal atua na perda de apetite severa 

e constipação, no sistema músculo esquelético gera fraqueza progressiva, atrofia por desuso, no 

sistema respiratório atua na diminuição da complacência da caixa torácica, tosse e movimento 

ciliar brônquica podendo causar embolia pulmonar levando a morte. 3 

Geralmente os pacientes críticos na (UTI), podem apresentar deficiências motoras, neurológicas, e 

circulatórias severas, a mobilização precoce e o posicionamento adequado no leito podem garantir 

uma oportunidade única de interação do paciente com o meio ambiente, ou com qualquer meio que 

seja favorável para ajudar na interação e mobilização e recuperação de funções fisiológicas 

temporariamente perdidas, devendo ser consideradas como fator facilitador e também como meio 

de prevenção de complicações secundárias à imobilização, vários fatores pode contribuir para o 

prolongamento da internação do paciente o que pode causar diversas complicações, ocasionando 

maior risco de infecção hospitalar, aumento de estresse, irritabilidade, angustia pela ausência da 

família, ansiedade, medo, desconfiança, sensação, de morte eminente. 4 

Uma das principais complicações da imobilidade na (UTI), ocorre com a função 

musculoesquelética que gradativamente sofre uma fraqueza muscular ocasionando uma estase 

venosa levando ao risco de trombose e catabolismo muscular terminando com polineuropatia.5 

Atualmente, a fisioterapia internacional e nacional tem se embasado na realidade virtual como um 

potente arsenal na reabilitação de pacientes com desordens neurológicas, ortopédicas e síndromes 

metabólicas, uma vez que se fundamentando no princípio da neuroplasticidade, através da ativação 

de áreas corticais responsáveis pela memória, aprendizagem motora, ativação de moto neurônios. 6 

É importante salientar que nos protocolos de tratamento convencionais, ocorre grande índice de 
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abandono da terapia por conta do longo tempo demandado na realização dos protocolos e na pouca 

motivação gerada pelos métodos tradicionais, gerando falha na terapêutica. 7 

A proposta da realidade virtual passa ser bastante promissora decorrente do fator plástico atuando 

em diversos sistemas do corpo, oferecendo uma vivencia em diversas situações de maneira 

encorajadora, motivadora, participativa, mesmo com incapacidade física ou cognitiva do paciente, 

que geralmente é o que encontramos na (UTI), através da imersão propicia uma realidade 

extremamente motivadora, com características de aprendizado, ganho de força muscular, melhora 

da memória, diminuição do estresse e ansiedade. 8 

A realidade virtual consiste de uma interação de imagens gráficas, na qual há interface entre 

homem e maquina interagem com os sistemas computacionais com os canais sensórios motores, 

fazendo com que haja uma simulação de um ambiente real, fazendo com que o mesmo esqueça-se 

do mundo em sua volta e comece a imergir na realidade virtual (RV), ativando áreas do cérebro 

não ativadas, fazendo com que o resto do corpo também responda da mesma forma, fazendo com 

que o paciente acredite estar em outra realidade, sendo possível a associação de comportamentos e 

reações aos objetos virtuais, permitindo a integração do usuário com o ambiente virtual, 

alcançando ganhos funcionas e cognitivos. 9 

Assim, a partir de um somatório destes conceitos, percebeu-se que através da Wii-reabilitação os 

pacientes da (UTI), seriam forte candidatos a receber os benefícios da realidade virtual (RV), 

principalmente no que se diz respeito ao ganho de funcionalidade de membros superiores, 

diminuição de estresse e ansiedade, motivação, ganho de massa muscular, impactando nas 

atividades funcionais de forma independente. Além de que, esta terapia atuará como um fator 

motivacional determinante para a integração e participação dos pacientes no processo de 

reabilitação diminuindo o tempo de permanência na (UTI), e tempo em (VM), Apoiando-se nas 

afirmações da literatura atualizada a respeito da influência dos jogos virtuais na reabilitação de 

pacientes neurológicos, ortopédicos e neuropatas, este artigo vem se justificar pela necessidade de 

pesquisas na área da (RV), e mobilização precoce em (UTI), vindo contribuir com os estudos já 

realizados com pacientes com outras desordens de outras etiologias, em outras regiões do Brasil e 

no mundo, mostrando a aplicabilidade da tecnologia da realidade virtual como ferramenta 

terapêutica promissora em diversos seguimentos da área da saúde e patologias afim. 10 

O objetivo desse trabalho teve como principal foco verificar a influencia da realidade virtual, 

através dos jogos na mobilização precoce do pacientes com síndrome do imobilismo em (UTI). 
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2.0 Referencial teórico 

2.1 Histórico 

 

O envelhecimento populacional em 2050 será de 22% da população mundial terá ≥60 anos no 

Brasil, os idosos representam cerca de 9% da população, de acordos com pesquisas feitas pelo 

(IBGE) nas próximas duas décadas pode dobrar em 30 milhões de Idosos com idade > 75 anos, 

sendo que 20% têm declínio funcional a cada ano de vida, gerando incapacidade, Imobilidade e 

Mortalidade. 11 

 

2.2 Imobilidade 

 

O termo imobilidade é definido como a qualidade ou estado do que não se move, No entanto este 

conceito pode ser ampliado como restrição prescrita ou inevitável de movimento em qualquer 

momento da vida do indivíduo. Isto é, a imobilidade pode ocorrer em vários níveis como físico, 

emocional, mental, intelectual e social, podendo ainda ser provocado por doença, tratamento ou 

por fatores próprios do indivíduo ou do seu meio. 12 

A síndrome da imobilidade prolongada é um conjunto de disfunções que tem por mecanismo 

inicial, a manutenção da postura no leito do indivíduo acamado por um período prolongado. 13  

A capacidade funcional representa a independência do individuo de viver e realizar atividades 

básicas do dia. 14
 

 

2.3 Impacto Social e Econômico 

 

Pacientes graves em unidade de terapia intensiva após um determinado tempo sofrem 

catabolismo muscular, ulceras por preção e podem ate chegar a estado cadavérico deixando seus 

famílias assustados gerando alta complexidade e custos dos seus cuidados para se manter em 

uma rotina hospitalar constante e cansativa e muitas das vezes sofrem falta de apoio técnico e 

financeiro do sistema de saúde fazendo com que o tempo de internação hospitalar aumente. 15 

2.4 Complicações  

 

A imobilidade e bem comum no paciente crítico e pode comprometer diversos órgãos e sistemas 

tais como: os sistemas musculoesquelético, gastrointestinal, urinário, cardiovascular, respiratório 

e cutâneo, proporcionando importante limitação com consequente perda de inervação e declínio 

na massa muscular, Estudos experimentais com indivíduos saudáveis demonstraram uma perda 

de 4% a 5% da força muscular periférica por semana durante um período de imobilidade. Todos 

estes fatores associados contribuem para um prolongamento no tempo de estadia na (UTI), 

resultando em maiores riscos e complicações aumentam os índices de mortalidade e custos 



5 

 

 

hospitalares mais elevados, Distúrbios emocionais como a ansiedade e depressão também 

contribuem para aumentar o tempo de internação hospitalar.16
 

Nesse contexto, a mobilização precoce é uma terapia que traz benefícios físicos, psicológicos e 

evita os riscos da hospitalização prolongada reduzindo a incidência de complicações pulmonares, 

acelerando a recuperação e diminuindo o tempo de (VM). Considerada na literatura como a 

terapia que aperfeiçoa a recuperação funcional, particularmente durante os primeiros dias de 

internação hospitalar. A importância da mobilização foi descrita sendo uma intervenção de 

primeira linha para pacientes com disfunções do sistema cardiopulmonar. 17 

 

2.5 Quadros clínicos  

 

A Síndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) ocasiona comprometimento generalizado, 

agravando sobremaneira a evolução do paciente no leito da (UTI), acometendo principalmente: 

sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema tegumentar, 

sistema geniturinário, sistema gastrointestinal e sistema nervoso, o sistema musculoesquelético é 

o mais acometido pelo imobilismo, podendo levar a osteoporose, osteogenia, fibrose, 

contraturas, atrofias, diminuição da força muscular e redução de resistência muscular. 18
 

2.6 Benefícios Da Mobilização Precoce 

 

E de fundamental importância que o paciente tenha alta da unidade de terapia intensiva (UTI), 

com o mínimo de lesão, ou sequelas possíveis, a mobilização precoce minimiza intercorrências 

secundarias. 19 

 

2.7 Tratamentos fisioterapêutico  

 

O movimento é uma característica fundamental de toda a vida animal e meio pelo qual o 

organismo se adapta às exigências exercidas sobre ele pelo ambiente no qual vive.20 

A imobilidade e suas complicações são problemas comuns em pacientes internados em (UTI), 

por isso, no ato da admissão deste paciente o fisioterapeuta, após realizar a anamnese prescreve o 

tratamento fisioterapêuticos, mas adequado e disponível no momento para a prevenção da 

Síndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) e seus comprometimentos. 21 

Os problemas que surgem com a perda de função são diferentes para cada paciente, portanto, o 

tratamento deve ser planejado para vir de encontro às necessidades individuais de cada 

indivíduo. 22 

2.8 Realidade Virtual Na Reabilitação  

 

 O uso da realidade virtual na reabilitação é válido devido à possibilidade de adquirir habilidade 
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motora variada. Através de sua interação com os jogos é possível ter um feedback de sua 

atividade motora e assim gerar ajustes tônicos e posturais para um correto controle motor da 

atividade exercida. 23 

O termo Realidade Virtual foi ganhando conhecimento nas mais diversas áreas. Este termo foi 

empregado por volta de 1980, quando Jaron Lamier resolveu diferenciar os ambientes virtuais 

que criava das simulações tradicionais da época. 24 

A realidade virtual é uma simulação do mundo real usando uma interface homem- máquina. Os 

equipamentos consistem de um display visual acoplado ao monitor de computador, um 

rastreador de movimento e/ou dispositivo de detecção de força e identificador de feedback 

sensorial, O feedback é mais eficiente e seletivo que no mundo real. Por exemplo, os pacientes 

podem ter um professor virtual que ensina a executar corretamente o movimento do membro 

superior e os movimentos são exibidos em tempo real junto com o paciente e medida em que o 

paciente se aproxima dos movimentos realizados pelo software, o paciente ganha uma pontuação 

de acordo com o movimento realizado. 25 

Da mesma forma, os indivíduos podem usar um capacete estilo Cyber-Glove, que lhes permite 

ver uma reconstrução bidimensional de sua mão com comentários sobre aspectos como a 

amplitude de movimento realizada, dessa forma confere feedback visual para que o paciente 

tenha consciência do movimento correto a ser realizado. 26 

A área da saúde tem sido beneficiada com o avanço tecnológico este chega também na 

reabilitação através da Realidade Virtual (RV), com esta técnica é possível maior interação do 

paciente através de imagens tridimensionais, que proporcionam a imersão do paciente, e desta 

forma é possível reproduzir situações reais, e além de reduzir o custo da terapia. 27 

2.9 Indicações  

 

Os benefícios associados a este tratamento descritos na literatura incluem correção do equilíbrio, 

da postura, melhoria da locomoção, da funcionalidade de membros superiores e inferiores, 

atuando na melhoria dos diversos sistemas do corpo, promovendo ainda, motivação para o 

paciente. Neste sentido a realidade virtual propicia um ambiente motivador pelo ganho de 

habilidades motoras e perceptuais variadas, pois ao interagir com o mundo virtual, o paciente 

obtém um feedback imediato da eficácia de suas ações motoras, estimulando o complexo cérebro 

e cerebelo a realizar correções e ajustes posturais necessários para um controle motor adequado, 

conceito que vem a contribuir com a aplicabilidade do estudo em questão. 28 
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A realidade virtual pelo Wii-Nintendo promove a interação do indivíduo e imersão do paciente 

no ambiente virtual, uma vez que o computador percebe as ações motoras do usuário e reage 

instantaneamente modificando respostas em relação ao cenário virtual e facilita a ação motora. 29 

Nesse contexto, pode-se considerar que a realidade virtual produz inúmeros feedbacks ao 

paciente visual, imagens em movimento na tela; movimentos realizados na plataforma Fit Board 

e vibração do controle remoto e vestibular movimentos cefálicos, e a literatura defende que a 

reabilitação de equilíbrio, coordenação e vestibular tanto em indivíduos saudáveis como em 

idosos não saudáveis, deve enfatizar a mesclagem de estímulos sensoriais, proprioceptivos, 

visuais e vestibulares no sentido de estimular as estratégias de equilíbrio e proteção. 30 

3.0 Wii Fit 

Conceito 

 

Os exercícios objetivam diminuir a tontura e a instabilidade corporal, aumentando a estabilização 

do olhar, o controle postural, estabilidade e alinhamento corporal para melhorar a competência e 

o bem estar na realização de atividades do dia-a-dia. 31 

A realidade virtual se mostra um recurso que pode auxiliar em tal deficiência, pois através de 

jogos virtuais o paciente pode interagir com o ambiente virtual proposto recebendo um feedback 

visual imediato em relação às mudanças de seu movimento, e desta forma criar estratégias para 

recuperar ou manter o equilíbrio. 32 

O Wii Fit é um pacote de jogos que busca tornar a vida do jogador mais saudável, oferecendo 

jogos que estimulam a realização de exercícios aeróbicos, de condicionamento muscular, de 

equilíbrio coordenação e força. Para que o jogo possa mensurar o grau de precisão do 

movimento é necessário incorporar ao aparelho o acessório Balance Board, um controle diferente 

que mede a força que lhe é aplicada e percebe a mudança de equilíbrio através de sensores de 

pressão.
 33

 

3.1 Uso 

A realidade virtual consiste de uma interação de imagens gráficas, na qual há interface entre o 

indivíduo e a máquina, inteirando os componentes computacionais com os canais sensórios 

motores fazendo com que haja uma simulação de um ambiente real. A exploração de aplicações 

compostas por cenas e situações simuladas em computadores, faz com que o indivíduo acredite 

estar em outra realidade, sendo possível a associação de comportamentos e reações aos objetos 

virtuais, permitindo a integração do usuário com o ambiente virtual. 34 
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3.2 Metodologia 

 

O presente estudo se perfaz numa revisão sistemática da literatura, com base em estudos acerca 

da seguinte problemática: Wii-Reabilitação traz benefícios Na Mobilização Precoce de Pacientes 

Internados em Unidade de Terapia Intensiva? Assim, visando responder a esse questionamento, 

foi delineada a seguinte estratégia de pesquisa metodológica.  

Neste estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a abordagem qualitativa para método de 

revisão sistemática. O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo de revisão inclui 

caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar conceitos importantes, 

comparar as análises apresentadas e concluir sobre o que a literatura informa em relação à 

determinada intervenção, apontando ainda problemas/questões que necessitam de novos 

estudos.35 

As etapas da pesquisa seguiram caminhos sistêmicos, distribuídos em oito etapas. Na primeira 

etapa, foi realizada a delimitação da questão a ser pesquisada. Na segunda etapa, optou-se pela 

escolha das fontes de dados que mais condiziam com o tema. Os dados foram coletados em 

livros, artigos e cartilhas, selecionados em banco de dados eletrônico como Pubmed, Medline, 

Pedro, Google, Scielo, Google Acadêmico e livros que fazem referência, incluiu-se estudos 

publicados no período de 2000 a 2016, idiomas português e inglês de acesso gratuito Na terceira 

etapa foram eleitas palavras-chave como: Nintendo Wii, realidade virtual, Wii Therapy,virtual 

reality Ttherapy, mobilização precoce, unidade de terapia intensiva. Na quarta etapa, foram 

buscados e armazenados todos os resultados obtidos, e em seguida foi realizada a seleção dos 

artigos.  

A quinta etapa consistiu na localização dos artigos, levando em consideração o critério de 

inclusão e exclusão, para isso foram utilizados os seguintes descritores: Foram utilizados os 

seguintes descritores em saúde: Nintendo Wii, realidade virtual, e opções Wii Therapy,virtual 

reality Ttherapy, mobilização precoce, unidade de terapia intensiva. Na sexta etapa houve a 

extração dos dados dos artigos selecionados. Na pesquisa foram selecionados os referenciais 

teóricos, sendo utilizado como critério de inclusão estar direcionados ao tema da pesquisa, os 

que não contemplaram este critério não foram utilizados. A sétima etapa, que contemplou a 

revisão sistemática, consistiu na avaliação de artigos e livros, dos quais foi definida a população 

de interesse. E, por fim, na oitava etapa, foi realizada a síntese do material e sua interpretação.  

3.3 Resultados e discussão 

 

Acredita-se que a utilização da realidade virtual possa ser bastante eficaz na reabilitação de 

pacientes com desordem neurológicas e síndrome do imobilismo que se encontram tanto na fase 
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aguda como crônica, oferece oportunidade de vivencia em diversas situações e de maneira 

individualizada encoraja a participação ativa do paciente, facilitando o retorno desse público às 

suas atividades de vida diária, assim, a literatura afirma que a reabilitação através do Wii-

reabilitação pode ser benéfica aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva pelos 

seguintes aspectos melhoram a função motora, cognitiva, sistêmica e metabólica, maior 

mobilização e ativação de membro superior afetado, da independência funcional, 

condicionamento cardiovascular, melhora do equilíbrio estático e dinâmico e, consequentemente, 

qualidade de vida. 36 

A realidade virtual é uma tecnologia computadorizada que simula a vida real e permite aumentar 

a intensidade do treinamento enquanto providencia um aumento tridimensional e um feedback 

sensorial direto visual e sensitivo, a realidade virtual é um recente coadjuvante no tratamento dos 

mais diversos tipos de distúrbios cinético-funcionais.37 

A realidade virtual é uma das novas estratégias que vem sendo empregadas para reabilitação 

motora do membro superior. Os ambientes virtuais oferecem vantagens para reabilitação 

simulando situações e tarefas da vida real proporcionando maior motivação. 38 

Analisando os efeitos da realidade virtual em 12 sujeitos com lesão do SNC e concluiu que 

houve um aumento na produção da força dos dedos, melhora nas habilidades funcionais, 

aumento da agilidade com diminuição do tempo na execução dos movimentos. 39 

 Um pesquisador afirmou no seu estudo que houve melhora da habilidade motora de pessoas com 

sequela pós-AVE, com idade média de 58 anos, após passarem por um treinamento de oito 

sessões de terapia por realidade virtual que simulava tarefas complexas, integrando movimentos 

nas articulações do ombro, cotovelo, punho e metacarpo falangeanas, os pesquisadores 

desenvolveram um equipamento composto de sensores que captavam os movimentos, os 

resultados demonstraram melhora no desempenho dos testes de função motora corroborando 

com o presente estudo.40 

A realidade virtual tem sido muito utilizada em pacientes hospitalizados com dor pós-traumática, 

como demonstra um pesquisador em seu estudo, comparando dois grupos de pacientes com lesão 

causada por acidente automobilístico, nos quais foi avaliada a percepção subjetiva de dor. O 

grupo que utilizou tratamento com realidade virtual relatou menor percepção de dor após a 

intervenção enquanto o grupo controle expressou o aumento na sensação de dor. A hipótese 

levantada pelos autores sobre tal resultado refere-se a um efeito “hipnótico”, o qual desvia a 

atenção do paciente em relação à dor comparando com o presente estudo o efeito hipnótico 

dentro da unidade de terapia intensiva coopera para diminuição de mofina e outras drogas para 



10 

 

 

alivio da dor. 41 

A reabilitação com o uso da tecnologia virtual parece ser útil, principalmente no que diz respeito 

à motivação de pacientes em algumas modalidades de tratamento. 42 

Para o equilíbrio corporal, o uso da realidade virtual também vem se mostrando eficaz, apesar de 

grande parte dos estudos não realizar uma medida direta da variável. As pesquisas nesse campo 

utilizam, em sua maioria, escalas de avaliação do equilíbrio corporal, as quais, apesar de serem 

confiáveis e válidas, têm alguma imprecisão no método, pois este depende de certo grau de 

subjetividade do avaliador. 43 

3.4 Conclusão  

 

A motivação é fundamental para que os pacientes aceitem e continuem no programa, 

possibilitando o alcance de resultados positivos. A proposta de introdução da realidade virtual 

nos tratamentos de reabilitação deve ser considerada como um grande avanço na área da saúde, 

visto que no atual mundo globalizado é inevitável a participação no processo tecnológico e 

inegável que as ciências da saúde devem aproveitar esses avanços.  

Na presente revisão, a maioria das evidências abordadas mostra o efeito positivo do uso da 

realidade virtual, em diversas formas de aplicações e com melhora nas áreas músculos 

esquelética, neurológica, alivio da dor, metabólicas e ortopédicas, Analisando-se o cenário, é 

possível perceber que a prática terapêutica requer estratégias com a finalidade de potencializar 

resultados, tanto quanto motivar a continuidade do tratamento. Sendo uma terapia como 

coadjuvante na mobilização precoce em pacientes em unidade de terapia intensiva.  

A reabilitação com realidade virtual necessita da presença do profissional da saúde capacitado 

para auxiliar durante utilização do recurso, a fim de aperfeiçoar o tratamento e prevenir a 

ocorrência de lesões e quedas. Desta forma, esta revisão bibliográfica relata informações 

importantes para os profissionais da saúde, principalmente fisioterapeutas, que pretendem 

realizar pesquisas científicas e estudos de caso utilizando a Wii-reabilitação.  

Embora sejam necessárias mais pesquisas sobre o assunto, com desenhos de estudos mais bem 

elaborados e maior clareza nas aplicações da realidade virtual.  
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