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Introdução: Atualmente pesquisadores começaram a dar importância aos videogames denominados “Exergames”, 
cuja particularidade principal é a interação física com o usuário, ou seja, jogos que ao mesmo tempo são uma forma de 
exercício, como por exemplo: o Nintendo® Wii. Estudos sobre a reabilitação com o Wii relatam uma boa e significativa 
aceitação de crianças com câncer ao tratamento de quimioterapia, a melhora de pacientes que tiveram acidente vascu-
lar encefálico (AVE), bem como no equilíbrio; aumento da coordenação motora, ganho de força muscular, amplitude de 
movimento, qualidade da marcha e correções posturais. Objetivo: relatar um caso em que foi utilizado exercícios por 
meio do Nintendo® Wii com a finalidade de correção postural, além de fazer uma descrição de exercícios do mesmo 
que podem ser utilizados para reabilitação postural. Método: foi avaliado um adolescente, do gênero masculino, 
PAV, com 14 anos de idade. Foi realizado fotografia, seguida de fotogrametria, nas vistas anterior, posterior e perfil. 
Paciente portador de escoliose postural destro-torácica, com ângulo de Cobb de 20 graus. O tratamento consistiu em 
30 sessões de exercícios com utilização Nintendo® Wii, com duração média de 40 minutos, duas vezes por semana. 
O mesmo concordou em não realizar nenhum tratamento concomitante a este proposto. Ao término do tratamento, 
as fotos foram repetidas e comparadas. O responsável pelo adolescente assinou o termo de consentimento livre e 
pós-esclarecimentos e a pesquisa  foi aprovada pelo Comitê de ética da Universidade Paulista – UNIP, com o  CAAE: 
02057512.3.0000.5415. Resultados: Observou-se melhora na simetria de ombros e pelve na vista anterior e na 
vista em perfil, notou-se diminuição da cifose torácica e melhora da projeção anterior de cabeça. Apesar da melhora 
postural observada, os graus da escoliose não teve o grau diminuído. Conclusão: Concluiu-se com este estudo que 
a utilização do Nintendo Wii para reabilitação é valida, sendo uma proposta lúdica e promissora. Contudo, ainda existem 
poucos estudos sobre o assunto o que dificulta a previsão correta de todos os benefícios e possíveis riscos trazidos por 
esta tecnologia; sendo necessário novos  estudos envolvendo o tema. 
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