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Introdução: Videogames têm sido um recurso para a reabilitação que permite interação e motivação. Entretanto, é 
escasso protocolos que estabeleçam quais jogos são mais adequados para determinada condição. Objetivos: Desenvolver 
um protocolo para o ortostatismo em pacientes com lesão medular com a Wii Balance Board (Nintendo®). Método: Esse 
trabalho faz parte de um projeto de Iniciação Científica que visa estabelecer a validação de protocolos utilizando disposi-
tivos de realidade virtual para pacientes neurológicos. Foi utilizado o videogame Nintendo Wii (Nintendo®) associado a Wii 
Balance Board (Nintendo®) com o software Wii Fit Plus (Nintendo®). O trabalho foi desenvolvido no Centro de Reabilitação 
Professor Ruy Neves Baptista do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira e aprovado pelo Comitê de 
Ética de Pesquisa em Seres Humanos (CAAE: 48077815900005201). Após a escolha dos jogos, foi realizado um teste com 
um voluntário. Foram realizadas doze sessões, duas vezes por semana com duração de aproximadamente 40 minutos, 
onde cada jogo foi passado três vezes e, a cada três sessões, a motivação do paciente foi avaliada. Resultados. Foram 
escolhidos seis jogos, entre eles: Lotus Focus, Deep Breathing, Penguin Slide, Ski Slalon, Soccer Heading e Snowboard 
Slalon. O Wii Fit Plus é dividido em cinco sessões de jogos que são Yoga, equilíbrio, força, exercícios aeróbicos e o training 
plus. Dentre elas, foram escolhidas as sessões de Yoga (com um jogo) e de equilíbrio (com cinco jogos). Dentre os nove 
jogos da sessão de equilíbrio, foram priorizados os jogos que não tivessem saltos e que enfatizassem o treino ortostático. 
O jogo Lotus Focus favorece o equilíbrio estático; Deep Breathing favorece o equilíbrio estático associado a respirações 
profundas e controle do centro de gravidade corporal, Penguin Slide, Skin Slalon e Soccer Heading favorecem a descarga 
de peso nos membros inferiores estimulando o deslocamento látero-lateral, enquanto o Snowboard Slalon estimula o 
deslocamento antero-posterior. Na avaliação da motivação, o paciente graduou em 8, 9, 9 e 10 a sua satisfação. O tempo 
da terapia foi baseado no tempo em que o paciente necessita se manter em ortostatismo para que os benefícios do mesmo 
sejam alcançados. Conclusão. Este trabalho foi uma primeira alternativa para a padronização do treino do ortostatismo 
de lesados medulares pela escassez de um protocolo de Realidade Virtual para este tratamento, visando também a moti-
vação e adesão do paciente à terapia realizada. Já está sendo realizado a validação desse protocolo por especialistas na 
área permitindo futuras aplicações em outras populações. 
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