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Introdução. Equilíbrio é a habilidade de detectar a instabilidade, gerando respostas que evitam a queda e envolve 
três sistemas: visual, vestibular e somatossensorial. O sistema vestibular informa ao SNC sobre as movimentações da 
cabeça. A reabilitação vestibular é um tratamento que se baseia em exercícios e em manobras especificas. A interação 
saúde-TIC já é uma tendência crescente. Em 2006 foi lançado o Wii, um console que permite a sensação de diferentes 
movimentos. O Wii Fit Plus é um pacote que oferece jogos que estimula o equilíbrio e outros fatores. É usado em as-
sociação com o Wii Balance Board, uma plataforma que monitora o centro de pressão. Objetivos. O objetivo foi de 
realizar a análise de jogos do pacote Wii Fit Plus da Nintendo® como auxiliar na reabilitação vestibular.  Método. 
Esta pesquisa foi desenvolvida observando-se os movimentos durante os jogos dos módulos Training Plus do console 
Wii da Nintendo®. Os jogos foram escolhidos através dos seguintes critérios: jogos que utilizem de rotação de tronco e 
cabeça, jogos em que o indivíduo necessite elevar e abaixar o corpo, descolar-se para frente e para trás e deslocar o 
corpo lateralmente, para um ou ambos os lados. Foram excluídos, jogos de difícil entendimento e realização. Além do 
console, foi utilizado também o acessório: balance board, compatível com o game resultados. Para fins da pesquisa, 
foram analisados os 15 jogos do pacote training plus tendo como base o sentido de deslocamento do centro de gravi-
dade (CG). O descolamento anteroposterior do CG foi observado dos jogos: Perfect 10, Skate board arena, Segway ® 
circuit, Table tilt plus, Balance bubble plus; o deslocamento latero-lateral pode ser observado em: Perfect 10, Bird’s eye 
Bull’s eye, Skate board arena, Snowball fight, Rhythm kung fu, Rhythm parede, Island cycling, Tilt city, Big top juggling, 
Table tilt plus, Balance bubble plus, Basic run plus; Alguns jogos também estimulavam o deslocamento vertical do CG, 
como o Obstacle course e Skate board arena; houve estimulo também da rotação de tronco no Driving range e equilíbrio 
estático no Big top juggling. Conclusão. Durante a realização da pesquisa foi possível observar jogos que, de acordo 
com sua utilização, promovem o ganho de equilíbrio pela estimulação do sistema vestibular a partir do uso do Wii. Mais 
estudos são necessários com análises destes jogos sob outros aspectos, para que se tenha um maior entendimento 
sobre as formas de utilização dos jogos.
.

Descritores: Jogos de vídeo, Sistema Vestibular, Equilíbrio Postural.
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