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RESUMO:  A Síndrome de Down (SD) é uma doença genética, que cursa com deficiência 
mental. O videogame Nintendo Wii pertence a uma nova classe de videogames, a 
“Exergames”. Objetivo: Avaliar a eficácia do videogame como recurso incentivador de 
atividade física em crianças com SD para melhora do déficit de equilíbrio. Metodologia: 
Tratou-se de um estudo de caso realizado com duas crianças, de ambos os sexos, com 
idades entre 11 e 12 anos, atendidas no Centro de Educação Especial Síndrome de 
Down. Foram realizadas sessões individuais, no período de dois meses, com 20 minutos 
de duração, utilizando jogos do Nintendo Wii Fit Plus para promoção de atividade 
física. A avaliação do desempenho das crianças pré e pós-intervenção foi realizada 
com a Escala de Equilíbrio de Berg; o centro de massa ponderado, wii balance board; e 
as provas físicas do videogame. Resultados: Observou-se melhora no escore da escala 
de equilíbrio de Berg, aproximação do centro de massa da normalidade, e melhores 
pontuações nas provas físicas do console. Verificou-se, portanto, que o Nintendo Wii 
é um recurso bem aceito pelas crianças, que favorece a promoção de atividades físicas 
leves.

ABSTRACT: The Down Syndrome (DS) is a genetic disease, from unknown etiology, that 
provocates mental deficiency. Videogame console Nintendo Wii belongs to a whole 
new generation of videogames, called “Exergames”. Objective: Evaluate the efficacy 
of the Nintendo Wii video game as a resource for encouraging physical activity in 
children with DS for improving balance deficit. Methodology: That’s a case study, 
with two different children, between 11-12 years old, that were visited in Centro de 
Educação Especial Síndrome de Down. Individual sessions were held in the period 
of two months, lasting around 20 minutes each, and utilizing the Nintendo Wii Fit 
console to promote physical tests. The evaluation of the children’s performance both 
before and after the intervention was held using the Berg Balance Scale; the weighted 
mass center, Wii Balance Board; and the physical challenges of the home console. 
Results: There was improvement in the Berg Balance Scale score, approximation of 
the normality mass center, and better scores in the physical tests of the console. It 
was verified, therefore, that Nintendo Wii is, in fact, a very well received resource, by 
children, which makes the promotion of light physical activities easier.
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1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético, caracterizado pela presença de um 
cromossomo 21 extra, e uma das condições mais antigas associadas à deficiência mental 
(DIBAI et al, 2010). A etiologia do distúrbio genético, que pode atingir todas as etnias, não 
é conhecida. No entanto, acredita-se que o avanço da idade materna esteja frequentemente 
associado à doença (SAMUR-SAN MARTIN, MENDES, HESSEL, 2011). Segundo Rowland 
(2007) a prevalência de SD é em torno de um caso para cada 800 nascidos vivos, havendo 
uma leve preponderância (3:2) no sexo masculino.

As principais manifestações físicas da SD foram descritas em 1866 por John Langdon 
Down, e inclui face arredondada, nariz curto e com a asa nasal achatada, boca pequena 
e desproporcional a língua grande e protusa, e olhos posicionados em linha oblíqua 
(ROWLAND, 2007). Além disso, outras alterações frequentemente descritas na literatura em 
crianças com SD incluem o déficit de equilíbrio, dificuldade nos ajustes posturais, lentidão 
na execução de tarefas e/ou de reações a estímulos (CAMPOS, COELHO, ROCHA, 2010; 
CORRÊA et al, 2011). 

O controle postural possui duas finalidades: a orientação, que é a habilidade de 
reconhecer e ajustar estruturas ósseas e musculares aos estímulos externos (visuais e 
proprioceptivos); e o equilíbrio, que promove a estabilidade do organismo frente a estes 
estímulos (MENEGHETTI et al, 2009; ABDALLA et al, 2010; GATICA et. al, 2010).

O equilíbrio é a capacidade de manter o centro de massa em relação à base de 
sustentação favorecendo a postura ereta (EKMAN, 2008), e este complexo processo necessita 
da interação de diversos sistemas, como o musculoesquelético, visual, somatossensorial e 
vestibular (SILVA et al. 2008; FLORES, BANKOFF, 2010).

O cerebelo possui profunda relação com as funções de equilíbrio, controle postural, 
coordenação motora, controle de tônus muscular e dos movimentos voluntários. Os núcleos 
cerebelares agem desde o início do movimento até a correção de posturas inadequadas 
(COLICIGNO, 2008). 

A Organização mundial de saúde define atividade física, como qualquer movimento 
corpóreo realizado pelos músculos esqueléticos com gasto de energia (WHO, 2012a). A 
prática regular de atividade física age beneficamente sobre o organismo, com benefícios 
inquestionáveis para o corpo e para a mente, além disso, tem influência positivamente sobre 
aspectos motores, como equilíbrio e agilidade (BRAUN, HERBER, MICHAELSEN, 2012).

Estudos sobre o uso terapêutico de realidade virtual, que estimula de maneira lúdica a 
realização de atividades físicas, têm mostrado que essa técnica é favorável em diversas áreas do 
desenvolvimento e reabilitação de pessoas (DIAS, SAMPAIO, TADDEO, 2009). Os ambientes 
virtuais simulam tarefas conhecidas pelos usuários, sendo possível criar personagens com 
características pessoais, tornando os jogos ainda mais atraentes (SCHIAVINATO et al., 2010; 
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VAGHETTI, BOTELHO, 2010). Acredita-se que o feedback visual estimule a correção de 
posturas inapropriadas, e beneficie a percepção corporal, favorecendo consequentemente o 
equilíbrio e a coordenação motora (BARCALA et al., 2011). 

A realidade virtual é uma tecnologia recente, desenvolvida para fins comerciais por 
fabricantes de videogames, e diferentemente dos recursos eletrônicos tradicionais, utiliza 
como ferramenta os movimentos corporais (MELDRUM et al., 2012).  O Nintendo Wii 
exemplifica esta nova classe denominada “Exergames” (VAGHETTI, BOTELHO, 2010). 
Lançado em 2006, este videogame de uso doméstico, requer a participação ativa do usuário 
no jogo (FINCO, 2010).

Os movimentos realizados pelos jogadores através do Wii remote são captados pelo 
acelerômetro presentes no controle, e por meio do sensor, transmitidos em um monitor. Um 
sistema de vibração e sons característicos dos jogos aumenta a sensação de realidade (FRITZ-
WALTER, JONES, TJONDRONEGORO, 2008). Inicialmente o Wii foi disponibilizado com 
dois pacotes, o Wii sports, com jogos como boliche e tênis, e o Wii Fit, com a prática do 
snowboard e yoga. Posteriormente, o pacote Wii Fit Plus foi desenvolvido com todos os 
jogos do Wii Fit tradicional, além de novas possibilidades de jogos (SOUSA, 2011).

O sistema Wii Fit, destacou-se dentre os produtos desta nova linha chamada 
“Exergames” por incentivar a realização de diferentes exercícios físicos: atividades 
aeróbicas, de fortalecimento muscular, equilíbrio, coordenação motora e posturas de yoga 
(SOUSA, 2011). De acordo com Gil-Gómez et al. (2011) o sistema Wii Fit da Nintendo é uma 
ferramenta de baixo custo e promissora na intervenção de disfunções motoras relacionadas 
ao equilíbrio. Dentre as opções disponíveis de jogos estão o skate e o snowboard que utilizam 
a Wii Balance Board (VAGHETTI, BOTELHO, 2010). 

O Wii Balance Board é uma plataforma de equilíbrio sensorial, e segundo a Nintendo, 
este acessório é capaz de calcular o centro de massa e o índice de massa corpórea (IMC) 
através do peso e altura do usuário (PORTAL NINTENDO, 2012). A conexão do wii balance 
com console, a exemplo dos controles Wii, é realizada por Bluetooth, possibilitando ao 
usuário uma ampla movimentação sem restrição de fios (GIL-GÓMEZ et al., 2009). 

Tendo em vista que as crianças com SD tendem a apresentar déficits de atenção, 
equilíbrio e coordenação motora, este trabalho visou analisar se o uso do videogame 
Nintendo Wii, como incentivo lúdico na realização dos exercícios, beneficia o equilíbrio de 
crianças com SD. A realidade virtual é uma tecnologia recente e existem poucos trabalhos 
sobre o assunto, justificando assim, a importância de realização do presente estudo.   

2. METODOLOGIA

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Anhanguera Educacional - 
parecer: 2390/2012. Tratou-se de um estudo de caso realizado com duas crianças, de ambos 
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os sexos, com idades entre 11 e 12 anos, atendidas no Centro de Educação Especial Síndrome 
de Down (CEESD), localizado na cidade de Campinas.

Primeiramente foi realizado um contato com o CEESD para apresentação do projeto. 
Posteriormente à autorização da instituição, foram encaminhamos os convites aos pais das 
crianças selecionadas, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dois 
pais concederam o consentimento para participar da pesquisa; e mediante esclarecimento 
dos objetivos, riscos e benefícios da pesquisa, em conformidade com a Lei 196/96, foi 
iniciado este estudo.

Caso 01: H. F.T, sexo masculino, nasceu em 20-04-2001, e apresenta 1,43cm de altura, 
e 43 kg massa corporal, com um IMC de 20,98. A gestação ocorreu aos 34 anos da mãe, e é 
o segundo filho do casal. Esta criança presenta dificuldade na fala, no entanto, frequenta a 
escola, faz acompanhamento no CEESD há 10 anos, e interage com os colegas do grupo.

Caso 02: I.M., sexo feminino, nasceu em 23-01-2001, e apresenta 1,50cm de altura, e 
60 kg de massa corporal, com um IMC de 26,67.  A gestação ocorreu aos 21 anos de idade 
da mãe. Esta criança apresenta comportamento introvertido, cansa facilmente, não corre, 
frequenta escola e faz acompanhamento no CEESD há 9 anos.

O IMC de ambas as crianças foi calculado através da equação 1 descrita abaixo (SILVA 
et. al, 2009): 

  (1)
Fonte: Silva et al, 2009.

Embora o videogame forneça este dado sempre que o jogador inicia a atividade, e 
realiza o decréscimo de até 2.0 kg relacionados às roupas, os resultados encontrados nas 
avaliações iniciais (20.20- caso 01 e 29.20- caso 2) não refletiam o IMC real. 

A avaliação de equilíbrio foi realizada através da Escala de Equilíbrio de Berg por sua 
confiabilidade e pela fácil aplicação. Esta escala é composta por 14 itens relacionados às 
atividades de vida diária, ponderados de 0 a 4 pontos, onde zero significa inabilidade na 
execução da tarefa e quatro capacidade de realiza-la sem ajuda externa. O escore máximo 
da EEB é de 56 pontos, e quanto maior a pontuação alcançada, melhor é o equilíbrio 
(SCHIAVINATO et al, 2010). 

Para identificação do centro de massa que complementou a escala supracitada, foi 
utilizado o Wii Balance Board (CLARK et al., 2010). A criança foi orientada a permanecer na 
posição ortostática sobre a balança, com os braços relaxados ao longo do corpo, para que o 
equipamento pudesse identificar o centro de massa. Após alguns segundos, os resultados 
foram projetados no monitor com as respectivas porcentagens de apoio (lado direito e 
esquerdo). 
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As avaliações foram realizadas antes e depois da intervenção do videogame Nintendo 
Wii Fit Plus, para que os resultados pudessem ser comparados. Além disso, os resultados 
dos jogos e as provas físicas, compostas por exercícios elaborados pelo videogame, também 
foram utilizadas para mensurar a evolução das crianças no decorrer das sessões e ao final 
da pesquisa.

O protocolo adotado consistiu em três jogos direcionados para o equilíbrio e controle 
postural. Foram realizadas duas sessões de tratamento por semana, com 20 minutos de 
duração, no período de 2 meses, totalizando 16 sessões. A avaliação e o tratamento foram 
realizados individualmente, contudo o mesmo protocolo foi aplicado para as duas crianças 
participantes: 

1º Penguin Slide: Neste exercício, um pinguim, posicionado sobre uma pequena 
plataforma de gelo, deve pegar o maior número de peixes possíveis. Para isso, o jogador 
deve deslocar levemente o peso para um dos lados, com movimento de inclinação. Os peixes 
azuis, verdes e vermelhos possuem pontuações diferentes, conforme o grau de dificuldade. 
Cabe ao jogador manter-se sobre a plataforma de maneira equilibrada, evitando que o 
pinguim caia na água, e consequentemente perca tempo no decorrer da atividade.

2º Perfect 10: Nesta atividade, a criança deve realizar movimentos no quadril para 
atingir cogumelos coloridos e numerados situados inicialmente no lado direito, esquerdo 
e atrás da personagem. À medida que a soma de 10 pontos é atingida, as numerações são 
alteradas e surge uma nova configuração, com a progressão do jogo, uma quarta bola surge 
à frente da personagem, e nesta nova conformação, além da soma, em alguns momentos, é 
necessário realizar a subtração. Portanto, além dos movimentos de lateralidade do quadril, 
a criança também realizará a anteversão e a retroversão. Em virtude das dificuldades das 
crianças em realizar os cálculos na composição dos pontos, as pesquisadoras realizaram 
durante toda a atividade orientações verbais e proprioceptivas através de “tapping”, para 
que a pontuação necessária (10 pontos) fosse alcançada. 

3º Tilt City: Neste jogo, o usuário deve conduzir bolas coloridas e com diversas 
pontuações aos seus devidos locais. Para isso, são utilizadas três plataformas horizontais. A 
primeira, e a maior plataforma, situa-se sobre as três plataformas inferiores, e estas dirigem 
os objetos a “latões”, um vermelho, um azul e um amarelo. O domínio da plataforma 
superior é realizado por meio do controle wii, as plataformas inferiores são dirigidas pelas 
inclinações, realizadas pelo usuário sobre a Balance Board.  Ao depositar a bolinha colorida 
no local correto ocorre uma explosão na tela do monitor semelhante a fogos de artifícios. 

A tabela 1 delineia o protocolo adotado nesta pesquisa, composto pelas provas físicas 
e pelos três jogos padronizados, com as durações estimadas. Cada jogo foi realizado com 
duas repetições e a prova física inicial era empregada na prova física final. 
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Tabela 1- Protocolo de exercícios

Uma vez que os jogos escolhidos possuem quantidades estimadas de mets, e levando 
em consideração o peso do usuário, e o tempo de execução das atividades, foi possível 
calcular o gasto energético, através da equação 2 (FARINATTI, 2003 e BARUKI, ROSADO e 
ROSADO, 2006).

 (2)

Além disso, o console Wii fornece, ao final de cada partida, um valor aproximado do 
gasto calórico, que também foi utilizada neste estudo. 

O Nintendo Wii possui provas físicas compostas por exercícios de equilíbrio, agilidade, 
reflexos, coordenação motora, visão periférica e memória, disponibilizadas ao acaso. 
Contudo, após a primeira execução de uma prova física, o console permite que o jogador 
reproduza a avaliação sempre que desejar e pondere o seu progresso ao comparar a sua nova 
pontuação com a anterior. Por este motivo, 5 exercícios foram selecionados e empregados 
antes e depois das sessões para medir o desempenho diário e a evolução das crianças ao 
longo da pesquisa, são eles:

1) Prova de percepção: Inicialmente o jogador deve desviar de obstáculos estáticos 
unilateralmente, em seguida bilateralmente, e por último de objetos móveis. A prova é 
interrompida se o usuário esbarrar em um destes obstáculos. O resultado divulgado consiste 
na distância percorrida. 

2) Prova de marcha: Nesta prova o usuário simula 20 passos, e ao finalizar a prova, é 
anunciada a distribuição do peso.

3) Prova de equilíbrio básico: O usuário deve alcançar metas propostas pelo videogame 
relacionadas à distribuição de peso, e permanecer nesta posição por 3 segundos, ao atingir 
o objetivo, uma nova conformação surge na tela. 

4) Prova de equilíbrio duplo: Esta atividade está ilustrada na figura 1. Nesta tarefa o 
usuário deve alcançar os pontos delimitados em azul utilizando os membros inferiores e 
superiores, e permanecer por no mínimo 3 segundos na mesma posição. As colunas estão 
relacionadas à destruição de peso, enquanto o circulo diz respeito ao controle do wii remote 
realizado com as mãos. Ao final da tarefa a pontuação é divulgada. As porcentagens indicam 
a distribuição de peso correspondente ao lado direito e esquerdo. 
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Figura 1 - Prova de equilíbrio com associação dos membros superiores.

5) Prova de agilidade: O jogador deve manter o centro de massa equilibrado por 
aproximadamente 3 segundos, deslocando seu peso para um círculo azul no centro da 
balança virtual. Terminada esta etapa, quadradinhos azuis são disponibilizados na tela em 
tamanhos e posições diferentes, e cabe ao usuário atingir estas figuras o mais rápido possível.

Quanto aos materiais, foi utilizado um monitor tela plana com 21 polegadas pertencente 
à marca LG, posicionado sobre uma mesa de madeira com 39 cm de largura, 60 cm de 
comprimento e 76 cm de altura. O console Wii foi colocado na posição horizontal em uma 
prateleira de ferro logo abaixo do televisor, e o sensor bar, importante para captação dos 
movimentos, disposto sobre o televisor. A figura 2 ilustra o posicionamento do aparelho 
de TV e plataforma de equilíbrio, que por motivos de segurança foram posicionados com 
aproximadamente 1 metro de distância.

Figura 2- posicionamento da TV, videogame e plataforma de equilíbrio.

As medidas descritas anteriormente foram utilizadas para que as crianças tivessem 
mobilidade, e realizassem as atividades propostas pelos jogos da melhor forma possível, 
sem esbarrar nos equipamentos ou em qualquer outro objeto.

Tendo em vista que a criança com SD apresenta deficiência mental, dificuldade de 
aprendizado, e tempo de resposta mais lento, o projeto foi dividido em três fases compostas 
da seguinte maneira: 
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Fase I - quatro sessões iniciais para apresentação do jogo, as pontuações obtidas neste 
período foram desprezadas; 

Fase II – dez sessões para o treinamento de habilidades motoras;
Fase III – duas sessões finais para constatação dos resultados alcançados. A partir da 

segunda fase as pontuações divulgadas pelo equipamento foram registradas para graduar a 
evolução da criança no jogo.

3. RESULTADOS

Após a aplicação do protocolo obteve-se os seguintes resultados: O gasto energético de 
ambas as crianças ponderados ao longo da pesquisa através da equação 2 são exibidos na 
tabela 2. A primeira coluna refere-se aos jogos, e as duas colunas seguintes à quantidade 
de calorias estimada para cada atividade em cada caso. As duas últimas linhas informam o 
consumo calórico por sessão e ao final da pesquisa.

 Tabela 2 – Gasto energético.

Ressalta-se que para aplicação desta equação, é necessário o conhecimento da 
intensidade em mets da atividade física, que neste caso foi fornecida pelo equipamento, os 
pesos das crianças, informados pelos pais, e o tempo de execução dos jogos. 

O console Wii também fornece uma estimativa do gasto calórico ao final das partidas. 
Os resultados armazenados na memória do videogame foram calculados e identificou-se 
que o consumo total de calorias foi de 184 kcal (caso 1) e 359 kcal (caso 2), que correspondem 
a uma média de 15,33 kcal e 27,61 kcal respectivamente por sessão.

As pontuações obtidas pelas crianças nas aplicações da EEB podem ser comparadas na 
figura 3.  O eixo Y corresponde à pontuação máxima alcançada nas duas avaliações e o eixo 
X diferencia as avaliações iniciais (A1) e avaliações finais (A2). Os resultados alcançados 
inicialmente correspondiam a 46 pontos (caso 1) e 37 pontos (caso 2), e ao final do estudo, 50 
e 43 pontos respectivamente. Estes resultados indicam um aumento aproximado de 8,69% 
para o caso 1 e 16,21% para o caso 2.   
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Figura 3- Resultados obtidos na aplicação da Escala de BERG.

Na aplicação da Escala de Equilíbrio de Berg os itens em que as crianças encontraram 
dificuldades foram: 

• Caso 1: Manter-se em equilíbrio com os olhos fechados (6) e alterações na base de 
suporte (7, 12,13 e 14).

• Caso 2: Alterações na base de suporte (7, 12, 13, 14), atividades que resultem em 
modificações do centro de gravidade (5, 8,11), manter-se em equilíbrio com os olhos 
fechados (6) e mover a cabeça (10).

Após a intervenção do videogame como recurso incentivador da atividade física, os 
resultados obtidos foram: 

• Caso 1- Houve progresso nos itens 7,12 e 13 e uma leve melhora no último item da 
escala (14). 

• Caso 2- Houve progresso nos itens 5, 7, 8, 10, 12. Não houve modificações nos itens 
6, 11, 13 e 14. 

O centro de massa de ambas as crianças estão demonstrados na Tabela 3. A primeira 
coluna refere-se à avaliação, onde A1 significa avaliação inicial e A2 avaliação final. A segunda 
e a terceira colunas contêm os dados do centro de massa do 1º e do 2º caso respectivamente 
extraídos do videogame.

Tabela 3- Centro de massa no primeiro e no último dia do projeto.

Conforme foi exposto na tabela 3, o centro de massa de ambas as crianças também 
apresentou alterações positivas relacionadas à distribuição de peso, os resultados de ambas 
as crianças foram ponderados no início e no término do projeto através do acessório Wii 
balance board. 
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Ao longo deste estudo as crianças alcançaram resultados extremamente positivos 
relacionados ao centro de massa, os melhores desempenhos foram observados na 6ª sessão 
(caso 1), e na 8ª sessão (caso 2). A figura 4 evidencia este fato. 

Figura 4 - Melhor desempenho do centro de massa durante o estudo.

As pontuações alcançadas nos jogos por ambas às crianças podem ser visualizadas na 
figura 5. O eixo Y corresponde ao total de pontos obtidos em cada jogo, e o eixo X corresponde 
às sessões relativas a segunda e a terceira fase do projeto. 

                       
Figura 5 - Resultados dos 3 jogos durante as fases de análises.

As 5 provas físicas pré-determinadas foram utilizadas na segunda e terceira fase do 
projeto (5ª a 12ª ou 5ª a 13ª sessão). Como critério de avaliação duas provas eram realizadas 
por dia, antes e depois do uso do videogame.  A tabela 4 contém os dados das provas físicas 
iniciais e finais.

Tabela 4- Resultados das provas físicas iniciais e finais.
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4. DISCUSSÃO

  Ao longo da vida ocorrem duas situações inter-relacionadas: o crescimento, que diz respeito 
às multiplicações celulares que resultam em alterações corpóreas no decorrer do tempo, e 
o desenvolvimento, que está intimamente relacionado ao crescimento físico, a maturação 
do organismo a nível biológico e a exposição a diferentes ambientes e contextos (GUEDES, 
2011). 

A literatura aponta que crianças com SD apresentam um declínio em diversas 
capacidades, tais como, atraso no tempo de reação, dificuldade no controle postural, déficit 
de atenção, e menor interação com o ambiente possivelmente em decorrência de alterações 
sensitivas e motoras (CAMPOS, COELHO, ROCHA, 2010).

Inegavelmente a atividade física regular é saudável para o corpo e para a mente, atua na 
prevenção de diversas doenças como hipertensão arterial, diabetes melito tipo II, osteoporose, 
ao mesmo tempo em que ajuda no controle do peso, ansiedade e estresse (BERNARDI, 2010), 
além de ser benéfica para o equilíbrio (BRAUN, HERBER, MICHAELSEN,      2012). 

A prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes com SD é relatada com certa 
constância e atribuída ao sedentarismo (SILVA et al., 2009, NETO, PONTES, FILHO, 2010). 
Um estudo com 22 adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, apresentando excesso de 
peso, constatou que a prática de exercícios físicos age beneficamente sobre o organismo, 
ao reduzir a gordura corpórea, e no desempenho motor, melhorando agilidade e equilíbrio 
(FILHO et al., 2011). 

O emprego dos chamados exergames, e em especial do Nintendo Wii, como recurso 
incentivador de atividade física foi analisado por Lanningham-Foster et al. (2009) que 
comparou o gasto energético do Wii Sports (Boxe), em 22 crianças e 20 Adultos, em boas 
condições de saúde, ao uso de um videogame tradicional. Verificou-se que o consumo na 
intervenção do exergame foi maior, além disso, o gasto calórico das crianças foi superior ao 
de adultos.  

Outro estudo realizado com 17 indivíduos com histórico de AVC (acidente vascular 
cerebral crônico) onde o gasto energético foi avaliado em Mets, dois jogos do Wii Sports 
foram utilizados, o Boxe e o tênis com intensidade moderada, com respectivamente 8 e 
7 jogadores, e com exceção de um único jogador de tênis, todos os demais obtiveram um 
consumo superior a 3 Mets (HURKMANS et al., 2011). 

A intensidade de uma atividade é classificada de acordo com o gasto energético, 
expressa em mets (equivalente metabólica). Assim a magnitude de uma tarefa é proporcional 
ao nível de dificuldade e ao gasto energético associado, que pode ser determinada mets ou 
kcal (PICCOLI et al., 2012). 

O modelo preconizado por Pate et al. (1995), adotado nesta pesquisa, define uma 
atividade menor que 3 mets como leve, e de 3 a 6 mets como moderada, e maior que 6 mets 
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como  vigorosa. Os jogos utilizados nesta pesquisa possuem uma intensidade média de 
2,17 mets, portanto, podem ser classificados como leves. A intensidade respectiva de cada 
atividade foi anunciada anteriormente na tabela 1. 

O dispêndio energético foi calculado mediante aplicação da equação 2, e em média 
o consumo por sessão foi de 20,21 kcal (caso 1) e 28,2 kcal (caso 2). Paralelamente, estes 
resultados foram comparados aos divulgados pelo videogame referente ao consumo calórico, 
respectivamente 15,33 kcal e 27,61 kcal. E apesar das médias serem próximas, é preciso 
ponderar que o console utilizado é um produto comercial, e que os resultados podem não ser 
precisos. De qualquer maneira, considerando o hábito sedentário das crianças observadas, 
o videogame demostrou ser uma ferramenta útil para o incentivo de atividade física leve.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as atividades físicas sejam 
inseridas de forma gradativa para crianças e jovens inativos (5 a 17 anos), e que o tempo, 
a frequência, e a intensidade sejam incrementados progressivamente até que a meta de 60 
minutos/dia de atividade moderada a vigorosa seja alcançada (WHO, 2012b).  

Este estudo mostrou que o uso do Nintendo Wii ajuda a melhorar os déficits de 
equilíbrio. Houve uma melhora discreta no equilíbrio tanto no caso 1 (8%) quanto no 
caso 2 (16%), evidenciados pelo aumento da pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg 
demonstrada na figura 3. 

Outros autores também obtiveram resultados positivos neste tipo de intervenção. Gil-
Gómez et al. (2011) realizaram um estudo com 17 adultos jovens, 11 homens e 6 mulheres 
portadores de lesão cerebral adquirida, com o intuito de avaliar a aplicação do eBaViR 
(Reabilitação Equilíbrio fácil virtual), sistema baseado no wii balance Board, e constaram 
que o sistema é seguro e eficaz para a melhora do equilíbrio estático. Barcala et al. (2011) 
avaliaram 12 pacientes hemiparéticos submetidos ao treino de equilíbrio com o programa 
Wii Fit, com resultados significantes na reabilitação deste público. 

Os idosos, descritos na literatura como susceptíveis a quedas, também foram 
investigados. Williams et al. (2010) realizaram um estudo com 21 idosos com idade superior 
a 70 anos e susceptíveis a quedas. Aparentemente, o Wii Fit, mostrou-se benéfico em 80% 
dos idosos que participaram de 75% ou mais das sessões em 4 semanas através do índice de 
BERG. Gatica et. al. (2010) realizaram um estudo com 20 indivíduos idosos com idade média 
de 69 anos, também utilizando jogos do programa Wii Fit, e alcançaram resultados positivos 
no controle postural.

Ainda de acordo com Gil-Gómez et al. (2011) o sistema Wii Fit da Nintendo, é uma 
ferramenta de baixo custo, e  promissora na intervenção de disfunções motoras relacionadas 
ao equilíbrio. O valor deste equipamento no Brasil no início de 2012 era de aproximadamente 
R$ 1300, o videogame Nintendo Wii era vendido por R$ 699, e o Wii Balance Board com o 
pacote de jogos do Wii Fit Plus por R$ 599.
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Outro aspecto positivo está relacionado ao centro de massa das crianças que ficou mais 
próximo do padrão de normalidade, como foi demostrado na tabela 3.  

Nesta pesquisa, o centro de massa foi estimado através da balança de equilíbrio 
do videogame. A credibilidade do Wii Balance Board (WBB) na avaliação do equilíbrio 
foi analisada por Clark et al. (2010), e os autores concluíram que esta é uma ferramenta 
apropriada e acessível para análise do equilíbrio em pé.  Entretanto, diferentemente do 
estudo anterior, a análise realizada por Field-Eaton et al. (2011) conclui que o WBB não é 
um instrumento válido para o exame do equilíbrio. Assim, o uso do wii balance board como 
método avaliativo do centro de massa deve ser realizado com cautela, até que haja indícios 
científicos suficientes atestando a sua funcionalidade.

É provável que os resultados positivos no equilíbrio e no controle postural, ainda que 
discretos, sejam na verdade decorrente de um aumento na percepção corporal das crianças 
que evolui com a prática dos jogos. A repetição sem dúvida alguma favoreceu o desempenho 
motor e a autoconfiança para realização de atividades que exigem alterações no centro de 
gravidade. Como sugerem alguns autores, o feedback visual e sensorial possivelmente 
beneficiou este progresso (DIAS, SAMPAIO, TADDEO, 2009; SCHIAVINATO et al., 2010; 
BARCALA et al., 2011). 

As atividades escolhidas estimularam a propriocepção dos membros inferiores, 
ao exigir uma distribuição de peso adequada aos jogos, e consequentemente o controle 
postural dos jogadores, ao realizar movimentos látero-laterais e ântero-posteriores, ou seja, 
movimentos que alteram o centro de gravidade. Os jogos eram inicialmente direcionados 
para o tronco, quadril e membros inferiores, e no caso do “Tilt City” os membros superiores 
também foram ativamente envolvidos. 

Da mesma forma, as provas físicas eram dirigidas respectivamente para a 
propriocepção, ao desviar de obstáculos e ao simular passos com uma melhor destruição 
do peso; ao equilíbrio, através de situações com descarga de peso variáveis; e ao controle 
postural, associando o equilíbrio a atividades do membro superior; e por último, a agilidade, 
ao realizar alterações posturais rápidas. 

Com a repetição dos jogos, os participantes criaram estratégias para atingir pontuações 
maiores, e o índice que correspondia à instabilidade foi sendo gradativamente aperfeiçoado 
até atingir níveis “profissionais”, de acordo com o próprio equipamento. Isso ocorreu com 
o jogo Tilt City. Os resultados obtidos pelas crianças nesta atividade foram excelentes e 
superaram os 125 pontos evidenciados na figura 5. 

Algo semelhante ocorreu com uma das crianças (caso 2) no jogo Peguin slide, que após 
tappings e estímulos verbais de incentivo, ela aprendeu a ajustar a postura com agilidade 
para evitar a queda do personagem na água, aumentando consequentemente as pontuações.  
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Outro destaque aconteceu com o Perfect 10, no início as pesquisadoras acompanharam 
as crianças na execução dos movimentos com tappings. Contudo a prática das atividades 
trouxe confiança aos jogadores que atingiram pontuações maiores, cerca de 9 pontos, mesmo 
quando o auxílio externo passou a ser apenas verbal. 

De acordo com Shepherd (2010) o desenvolvimento motor é um processo de aprendizado 
e de habilidades adquiridas com a prática. Desta forma a reprodução dos jogos aprimorou 
a execução das tarefas, beneficiando o desempenho motor. Além disso, o estímulo tátil e 
proprioceptivo, através de tappings, muito difundido na fisioterapia por ativar grupos 
musculares, beneficiar o equilíbrio e propiciar posturas desejadas pelos terapeutas, através 
de toques leves nas regiões do corpo para qual se deseja chamar a atenção (Weinert e Bellani, 
2011), possivelmente favoreceu a percepção corporal destas crianças. 

De forma generalizada a figura 5 demonstra que as melhores pontuações foram 
alcançadas a partir da 3ª sessão no caso 1 e 4ª sessão no caso 2, contudo este crescimento 
não foi linear, possivelmente pelas interrupções das práticas em virtude de faltas. Também é 
possível observar que houve uma discreta melhora em praticamente todas as provas físicas. 
Cabe destacar que durante o projeto houve muitas faltas, como pode ser observado na figura 
5. No caso 1, as interrupções ocorreram na 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e 12ª sessão. No caso 2, as faltas 
aconteceram na 3ª e 4ª sessão, e se repetiu na 6ª, 7ª e 12ª sessão. Este estudo foi prorrogado 
por mais duas sessões na tentativa de amenizar possíveis prejuízos, que o número de faltas 
pudesse ocasionar. Ao final da pesquisa, foram realizadas respectivamente 12 sessões para o 
caso 1 e 13 sessões para o caso 2.  Considerando que a meta estimada era de 16 sessões para 
cada criança, houve 25% de faltas para o caso 1 e 18,75% de faltas para o caso 2.

Por fim, a aceitação deste público ao equipamento superou as expectativas, no decorrer 
das sessões, os pais das crianças envolvidas relataram o interesse dos filhos na prática dos 
jogos, uma das crianças inclusive já conhecia um equipamento semelhante, além disso, 
familiares de outras crianças do CEESD, que acompanharam esta pesquisa, demonstraram 
interesse na proposta do estudo e no próprio videogame. A motivação de um indivíduo 
é essencial para o resultado final de um processo de reabilitação, desta forma, o emprego 
deste exergame mostrou-se beneficio considerando o publico alvo: crianças com SD. 

Em consonância ao que alguns autores sugerem o fato dos personagens serem 
elaborados de acordo com características físicas dos jogadores verdadeiramente tornou 
os jogos mais fascinantes, as crianças participantes se reconheciam no videogame com 
entusiasmo, e se referiam aos personagens como sendo eles mesmos (DIAS, SAMPAIO, 
TADDEO, 2009; SCHIAVINATO et al., 2010; BARCALA et al., 2011). Os jogos coloridos 
provavelmente intensificaram esta atmosfera lúdica.
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5. CONCLUSÃO

Neste projeto, as crianças foram expostas de forma lúdica a situações que ocorrem 
cotidianamente como, por exemplo, alteração do centro de gravidade e utilizar os membros 
superiores e inferiores simultaneamente mantendo-se em equilíbrio.

Aparentemente a utilização do Nintendo Wii Fit foi benéfica para estas crianças, à 
medida que houve melhora do equilíbrio. Contudo, o número de estudos científicos atestando 
a utilização deste console ainda é restrito. Além disso, há relatos de lesões associadas aos 
exergames, sendo necessário ter cautela quanto a utilização dos jogos. 

Cabe salientar que a finalidade deste projeto foi de documentar a aplicação do 
Nintendo Wii como mais um recurso possível para fisioterapia, porém sem estimular o uso 
do videogame de forma indiscriminada e tão pouco promover a marca.

Uma sugestão para os próximos trabalhos seria de aumentar o tempo das sessões, uma 
vez que grandes partes dos estudos, com resultados superiores a este, tiveram ao menos 30 
minutos de estimulação virtual.   
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