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INTRODUÇÃO 

 

O uso das tecnologias em ambiente domiciliar se apresenta, de modo crescente, 

como uma proposta para ajudar pacientes com diferentes quadros clínicos a conduzir 

sua reabilitação e/ou recuperação funcional em casa. Atualmente, as terapias realiza-

das em domicílio vêm ganhando espaço com maior aceitação dos teleatendimentos, 

principalmente em decorrência da pandemia de COVID-19 ocorrida em 2020. Essa 

prática foi autorizada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em 2020, em atenção às 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da Resolução nº 

516, publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de março, que autorizou os serviços 

de Teleconsulta, Teleconsultoria e Telemonitoramento (10). 

A telerreabilitação é um ramo da telemedicina que permite que os pacientes se 

comuniquem com um profissional da saúde remotamente durante a sessão de reabili-

tação, existindo uma interação direta e contínua entre eles (7). Os benefícios da teler-

reabilitação ou telemedicina são evidentes nos casos associados às restrições de loco-

moção e redução de custos ou, por exemplo, em situações de isolamento ou confina-

mento como o experimentado em todo o mundo devido à pandemia de COVID-19 (1).  

A pandemia de COVID-19 destacou a necessidade de acelerar o desenvolvimento e 

implementação de abordagens inovadoras para a reabilitação domiciliar (32). O isola-

mento social, sensação de solidão e discriminação, frequentemente experimentados 

por pessoas com deficiência, foram amplificados (8). Indivíduos com deficiência física 

e suas famílias enfrentam desafios e situações únicas, incluindo a interrupção das roti-

nas diárias e acesso limitado a programas de reabilitação (12).  

O atendimento virtual contorna esses problemas e permite consulta e tratamento 

personalizado via telefone ou conexões de internet ao vivo, ou por meio de sessões 

pré-gravadas para materiais genéricos (19). Em alguns países bem desenvolvidos e 

seguros já existem plataformas virtuais de atendimento, como mídias via Zoom, Skype, 

Facetime, entre outros (32). A telerreabilitação está surgindo como alternativa para 

fornecer terapia para pacientes, mas para que esse tipo de tratamento se torne uma 

alternativa realista são necessárias mais evidências (16).  

Na área da fisioterapia, o uso de tecnologias de telemonitoramento tem sido pro-

posto como alternativa para a prestação de serviços de reabilitação funcional acessí-

veis (18). Dessa forma, sistemas e programas de telerreabilitação são desenvolvidos 

para atender a alta demanda de pessoas com deficiência. Durante as sessões de reabili-

tação presencial, os terapeutas usam o toque para confortar e encorajar os pacientes. 

Desenvolvimentos em dispositivos táteis vestíveis (do inglês, wearable technologies) 

demonstram resultados muito promissores na transmissão de sensações como confor-

to e afeto ou presença social para esses pacientes. As percepções táteis podem aconte-
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cer usando interfaces que aplicam diferentes tipos de estímulos ao corpo humano e 

são facilmente associadas a sensações realistas (4, 24).  

Exemplos comerciais notáveis de dispositivos vestíveis são o Samsung Gear Live e 

o Apple Watch. Eles são fáceis e confortáveis de usar, geralmente apresentam uma tela 

sensível ao toque e têm funções semelhantes aos smartphones. No entanto, os estímu-

los hápticos fornecidos por esses wearables ainda são limitados a vibrações, reduzindo 

a possibilidade de simular interações de contato ricas. Em direção a uma sensação rea-

lista de tocar ambientes virtuais e remotos, pesquisadores têm historicamente focado 

em interfaces, como os dispositivos com luvas (dataglove), como o CyberGrasp (25, 26). 

Maximizar a participação também é o objetivo das intervenções terapêuticas. Pro-

gramas de treinamento de longo prazo são frequentemente repletos de baixa confor-

midade e adesão. Manter a motivação e o envolvimento é, portanto, essencial para o 

sucesso em longo prazo (2). A telerreabilitação também é, muitas vezes, baseada em 

sistemas de Realidade Virtual (RV) e videogames interativos que visam facilitar a repe-

tição de movimentos e tornar os exercícios repetitivos mais envolventes, agradáveis e 

motivadores (18).  

 A terapia em domicílio envolvendo tais tecnologias oferece uma solução promis-

sora para minimizar o impacto das interrupções de longo prazo nos serviços de reabi-

litação (12). Dentro desse contexto, o objetivo deste capítulo é discutir sobre os estu-

dos atuais que trazem a abordagem do uso de videogames na reabilitação motora no 

ambiente domiciliar. A próxima seção aborda conceitos importantes como Gametera-

pia, Realidade Virtual e Reabilitação Domiciliar. Na sequência serão discutidos os es-

tudos encontrados nos últimos seis anos nesse contexto. 

 

Realidade virtual e gameterapia  

 

Os videogames surgiram no final da década de 1970 e, até os dias atuais, são con-

siderados tecnologias de alto consumo na área de entretenimento. Com as medidas de 

isolamento social, causadas pela pandemia, o consumo de videogames aumentou em 

10% (27). Muitos jogos de videogame se configuram como uma modalidade de Reali-

dade Virtual (RV) (27), visto que possibilitam ao indivíduo visualizar ambientes virtu-

ais, manipular os elementos existentes no cenário e movimentar-se dentro do espaço 

(11). A gameterapia é uma modalidade de terapia que faz uso de videogames, geral-

mente de RV, como forma de incentivar a atividade cerebral na reabilitação de indiví-

duos, podendo promover a recuperação cognitiva e motora (31).  

Com o intuito de aumentar a motivação, a gameterapia tem sido introduzida como 

uma estratégia adjunta à terapia convencional. Jogos interativos digitais vêm se mos-

trando um recurso significativo e motivador otimizando propostas terapêuticas (20). O 

alcance de tecnologia de RV, usada para fins de reabilitação, é amplo e abrange video-
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games disponíveis comercialmente, tais como Nintendo Wii, Playstation e Kinect (12). 

Dessa forma, os videogames têm sido usados em protocolos de reabilitação para paci-

entes com deficiências neurológicas, com o objetivo de melhorar a aderência aos pro-

gramas e fornecer ganhos motores e cognitivos (17).  

A utilização de games faz com que seus participantes desenvolvam capacidades 

como coordenação motora, agilidade, deslocamento e descarga de peso, ajustes postu-

rais, equilíbrio, rotação de tronco e força muscular de membros inferiores de forma 

lúdica e interativa (31). O uso dessa tecnologia também pode atuar na percepção da 

dor de várias maneiras, alterando as vias de sinalização envolvendo atenção, emoção, 

concentração, memória, toque e os sentidos auditivos e visuais (15).  

Pesquisas exploram o potencial dos atuais jogos comerciais para reabilitação, sen-

do o caso de jogos de console comerciais com dispositivos de entrada baseados em 

movimento, como Playstation, Wii e Xbox (2, 9). Contudo, poucos estudos são dedica-

dos ao desenvolvimento de dispositivos de exergaming, termo utilizado para videoga-

mes que capturam movimentos do corpo durante a interação e, portanto, com poten-

cial de aplicação em reabilitação (23). A fim de permitir que pacientes desfrutem dessa 

tecnologia para atingir a recuperação funcional, há a necessidade de jogos personali-

zados se adaptarem automaticamente à função prejudicada de cada paciente, ao gerar 

as repetições necessárias para induzir a mudança neural (9).  

 

Reabilitação domiciliar  

 

Nos últimos anos, programas domiciliares receberam atenção crescente na reabi-

litação por serem um complemento útil e uma alternativa viável para pacientes, prin-

cipalmente da fisioterapia (14, 22). Os programas domiciliares oferecem uma oportu-

nidade única para continuar ou estabelecer aspectos da terapia, além de aumentarem 

o envolvimento dos pais ou cuidadores e seu empoderamento (13, 14).  

A fisioterapia para pacientes neurológicos é um abrangente processo que possui 

como objetivo ensinar, orientar e promover a plasticidade cerebral, preservando assim 

o cérebro, músculos e funções neuromusculares (14). Esses pacientes geralmente 

apresentam dificuldades com as tarefas do dia a dia, como vestir-se e alimentar-se, 

perdendo os estímulos para a realização dessas atividades.  

Dos diversos tipos de deficiência, a deficiência motora é considerada uma das 

principais limitações ao ser humano no desempenho de suas atividades básicas, afe-

tando sua qualidade de vida e daqueles ao seu redor. Um programa de reabilitação 

projetado para ser feito em casa está sendo desenvolvido com objetivo que, além de 

reabilitar, alcança a melhora da qualidade de vida e das atividades da vida diária (13, 

23). 
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Um dos aspectos fundamentais para atingir os objetivos de um processo de reabi-

litação é que ele seja adequadamente monitorado e controlado, que seja ajustável em 

tempo hábil independentemente do paciente, e que o profissional de saúde esteja na 

mesma localização geográfica (1). Nesse contexto, existem características de jogos por 

vídeo que fornecem objetivos e novos desafios, podendo ser ajustados à habilidade de 

cada indivíduo. Esses jogos são projetados para serem adaptáveis, aumentando a difi-

culdade à medida que o jogador avança (6).  

Por esse motivo, um sistema ideal para apoiar a reabilitação, no ambiente domici-

liar, deve integrar várias funcionalidades e tecnologias, incluindo um sistema de captu-

ra de movimento portátil e preciso, bem como um módulo de videogame ativo perso-

nalizado para estimular a motivação do paciente e orientá-lo adequadamente na exe-

cução da terapia. Também é importante que o sistema tenha uma gestão e monitora-

mento do plano de reabilitação atribuído a cada paciente em tempo real, permitindo 

gerir o prontuário eletrônico desses processos (1). 

 

LITERATURA ATUAL SOBRE TERAPIA DOMICILIAR APOIADA POR VIDEOGAMES 

 

Foi realizada uma revisão de literatura, dos últimos seis anos, nas bases de dados 

Pubmed, Scielo e PEdro, nas línguas inglesa e portuguesa, com as seguintes palavras-

chaves: “Videogame”, “Home therapy” e “Rehabilitation”. Foram encontrados oito arti-

gos sobre o tema nas bases pesquisadas, todos na língua inglesa. 

 Por ser um tema atual, ainda são poucos os artigos publicados. Desses oito arti-

gos, um foi excluído por não abranger reabilitação motora e outro por não envolver o 

ambiente domiciliar. Foram selecionados, portanto, seis estudos mostrados na Tabela 

1 (página seguinte): duas revisões sistemáticas, um estudo sobre engajamento, e três 

estudos abrangendo o uso de videogames em disfunções neurológicas no ambiente 

domiciliar. A seguir, cada um deles é detalhado. 

 

Revisões Sistemáticas  

 

Pereira et al. (28) realizaram uma revisão sistemática, em que as vantagens e des-

vantagens do uso de videogames e novas tecnologias na reabilitação domiciliar das 

mãos foram avaliadas. Os estudos coletados trouxeram informações a respeito de três 

tópicos principais de interesse: os pacientes incluídos, a tecnologia, equipamento em si 

e os resultados do estudo.  

A revisão detalhou oito estudos clínicos nos quais sistemas de realidade aumenta-

da e de realidade virtual foram desenvolvidos e testados. No total, 297 participantes 
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Tabela 1. Características dos estudos selecionados. 

Autores / ano Título artigo Categoria 

Pereira et al., 
2020 (28) 

Aplicação de RA e RV na reabilitação das mãos: 
uma revisão sistemática 

Revisão sistemática 

Lopes et al., 
2018 (21) 

Jogos usados para fins sérios: uma revisão siste-
mática das intervenções em pacientes com parali-
sia cerebral 

Revisão sistemática 

Belchior et al., 
2016 (6) 

Envolvimento de adultos mais velhos durante uma 
intervenção envolvendo Videogame Off-the-Shelf 

Engajamento 

Allen et al., 
2017 (3) 

Um videogame interativo para exercícios de braço 
e mão em pessoas com doença de Parkinson: um 
ensaio clínico randomizado 

Ensaio clínico rando-
mizado 

Song et al., 
2017 (33) 

Treinamento de etapas em casa usando tecnologia 
de videogame em pessoas com doenças de Parkin-
son: ensaio clínico randomizado controlado duplo 
cego  

Ensaio Clínico Rando-
mizado 

Schatton et al., 
2017 (29) 

O treinamento exergame individualizado melhora 
o controle postural em ataxia espinocerebelar 
degenerativa avançada: um avaliador cego, ensaio 
controlado intraindividualmente 

Ensaio clínico rando-
mizado 

 

 

foram inscritos e, desses, 164 eram homens e 133 mulheres. A idade média dos parti-

cipantes variou de 8,22 a 68 anos. Nove lesões / doenças foram identificadas relacio-

nadas ao comprometimento da função da mão, ou seja, queimaduras, acidente vascular 

cerebral, fratura, lesão por esmagamento, lesão no tendão, artrite idiopática juvenil 

(AIJ), paralisia cerebral (PC), lesão de parto do plexo braquial (BPBI) e esclerose múl-

tipla.  

Dos oito estudos selecionados, seis deles eram ensaios clínicos randomizados, um 

estudo de corte e um estudo de intervenção. O hardware usado para realizar o rastre-

amento de mão variou entre quatro tecnologias: LMC, luvas inteligentes, um joystick 

modificado e uma webcam. Os jogos desenvolvidos para cada tecnologia variaram de 

interações simples, como agarrar cubos, até interações mais complexas, como pegar 

borboletas. A duração das sessões variou de 15 a 60 minutos, e a frequência variou de 

três a seis sessões por semana.  

Seis desses estudos mostraram melhorias no grupo de intervenção, em comparação 

ao grupo de terapia convencional, e dois não mostraram diferença estatística entre ambos 
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os grupos. Os autores afirmam que os sistemas de realidade virtual para reabilitação das 

mãos ainda carecem de pesquisas e práticas dentro e fora do laboratório de intervenção.  

Lopes et al. (21) também realizaram uma revisão sistemática, porém para examinar 

a pesquisa existente sobre o papel dos jogos usados em intervenções com indivíduos 

portadores de PC. Os autores reuniram 16 estudos em que a maioria relatou altos níveis 

de conformidade, motivação e envolvimento com intervenções baseadas em jogos, tanto 

em casa quanto na intervenção em ambiente clínico. A maioria dos estudos foi realizada 

com crianças e adolescentes, e somente três foram realizados com adultos.  

Das 16 intervenções incluídas no estudo, sete foram domiciliares, exigindo que os 

pacientes fossem autônomos, com pouca ou sem assistência e orientação de um tera-

peuta. Quatro dos sete estudos domiciliares objetivaram promover função dos mem-

bros superiores e extremidades.  

Um deles apresentou como objetivo examinar o potencial do Nintendo Wii Sports 

Resort em comparação à intervenção dos jogos com treinamento de resistência tradi-

cional. Para ambos os grupos, o treinamento durou seis semanas. Outro estudo teve 

como objetivo examinar a viabilidade do uso de jogos gratuitos disponíveis na internet 

para promover a função motora de membro superior e para avaliar o grau de motiva-

ção dos participantes durante a intervenção. Essa intervenção usou o sensor de movi-

mento Kinect e durou 12 semanas. 

Também foram encontrados estudos em que os autores mediram indicadores fisi-

ológicos e autorrelatos de experiência de jogo para avaliar se os mesmos poderiam ser 

usados com um propósito terapêutico. Outro estudo testou a possibilidade de usar jo-

gos comerciais, com um sistema interativo baseado na técnica de captura de vídeo, 

como promotores da atividade física e desempenho motor. Os participantes jogaram 

esses jogos no PlayStation 2, durante quatro semanas. 

Em relação à eficácia do uso de jogos, os resultados dos estudos mostraram resul-

tados positivos e negativos. Foi relatada melhora em relação à função motora; contudo, 

os resultados dessa revisão sugerem que os jogos são usados como complemento às 

terapias convencionais e não como substituto. Os dados da revisão indicam que os jo-

gos devem ser utilizados como ferramentas adequadas para promover o envolvimento 

dos pacientes na terapia e potencializar ganhos terapêuticos. 

 

Engajamento  

 

Belchior et al. (6), em seu estudo, apresentaram como objetivo examinar a experi-

ência de adultos mais velhos durante o curso de um programa de treinamento cogniti-

vo em ambiente domiciliar, por meio do Flow (termo usado para avaliar engajamento 

nos jogos). Nesse estudo, os participantes foram randomizados para um dos dois gru-
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pos de treinamento. Um grupo jogou um videogame comercial (Crazy Taxi) e o outro 

grupo jogou um jogo de treinamento cerebral.  

O jogo Crazy Taxi foi desenvolvido para lazer e diversão, enquanto o programa de 

treinamento cerebral apresenta jogos mais sérios e rigorosos e, portanto, menos agra-

dáveis. O treinamento consistiu em 60 sessões de treinamento de uma hora cada, que 

foram concluídas em três meses. O jogo Crazy Taxi foi realizado pelo Sony Playsation 2 

e foi reproduzido em uma TV. O programa de treinamento cerebral foi reproduzido em 

um computador com monitor de vídeo. Trinta e cinco pessoas participaram desse es-

tudo, com idade entre 65 e 86 anos.  

A Escala de Estado de Fluxo (FSS) foi usada para avaliação. Essa escala conceitua o 

Fluxo em nove dimensões: desafio, ação, objetivos claros, feedback inequívoco, con-

centração na tarefa em mãos, senso de controle, perda de autoconsciência e transfor-

mação do tempo e experiência autotélica. O questionário foi concluído ao final de cada 

uma das 60 sessões e demorou cerca de cinco minutos para ser concluído.  

A análise dos resultados foi realizada com um modelo de curva de crescimento li-

near e indicou que os participantes do grupo Crazy Taxi aumentaram suas pontuações 

a cada semana a uma taxa maior do que no grupo de treinamento cerebral. Dessa for-

ma, os autores concluem que as análises revelaram que ambos os grupos experimenta-

ram aumento no Fluxo ao longo do período, mas apenas os participantes do grupo co-

mercial melhoraram significativamente no Flow.  

 

Videogames e Disfunções Neurológicas  

 

Doença de Parkinson 

No estudo de Allen et al. (3), os autores desenvolveram um programa de jogos em 

ambiente domiciliar, projetado especificamente para pessoas com doença de Parkin-

son (DP), porém com foco em exercícios de membros superiores. O objetivo principal 

foi determinar se o uso desses jogos melhoraria o desempenho da atividade de mem-

bros superiores e deficiências nesse público. O objetivo secundário dos autores foi es-

tabelecer a viabilidade e aceitabilidade da intervenção.  

Dois jogos com foco em movimentos coordenados do braço e da mão foram proje-

tados e desenvolvidos pela equipe de pesquisa usando o software de desenvolvimento 

de jogos Unity. A medida de avaliação principal usada foi o teste de nove pinos. Os re-

sultados secundários incluíram medidas de atividades e deficiências dos membros su-

periores, incluindo o teste de toques. 

Os participantes randomizados para o grupo dos jogos, jogaram três vezes por 

semana, durante 12 semanas, gravando quais os jogos jogados, bem como quaisquer 

efeitos indesejados do jogo em um diário de bordo. Em ambos os jogos, os participan-
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tes receberam recursos auditivos e visuais e cada jogo tinha quatro níveis de dificulda-

de para escolher. O fisioterapeuta prescreveu o nível inicial e os participantes foram 

encorajados a progredir para níveis mais difíceis quando eram bem-sucedidos no jogo 

na maior parte do tempo. O grupo-controle recebeu os cuidados habituais e continuou 

com suas atividades diárias. 

Os resultados mostraram que não houve diferenças entre os grupos no teste nove 

pinos, porém houve para o teste de toque. Os participantes que jogaram melhoraram 

sua velocidade, mas aumentaram seus erros em comparação ao grupo-controle. Os 

autores afirmam que os participantes gostaram dos jogos e melhoraram em sua capa-

cidade de jogar, concluindo que jogos projetados para membros superiores em público 

com DP foram aceitáveis e seguros.  

Song et al. (33) realizaram um estudo com o objetivo de determinar se um treina-

mento domiciliar de 12 semanas com jogos de videogame poderia melhorar o desem-

penho de marcha e medidas complementares físicas e neuropsicológicas associadas a 

quedas, também em pacientes com DP.  

Realizaram um ensaio clínico randomizado cego simples em uma comunidade (in-

tervenção experimental) e em um laboratório universitário (medidas de resultados), 

com sessenta pessoas residentes dessa comunidade com DP. As intervenções ocorre-

ram por meio de treinamento da etapa em casa, usando a tecnologia de videogame. As 

principais medidas usadas foram os resultados do teste de escolha do tempo de reação 

do step e a marcha funcional. Os desfechos secundários incluíram medidas físicas e 

neuropsicológicas associadas a quedas na DP.  

Os participantes do grupo de intervenção (n=28) foram ensinados por um fisiote-

rapeuta a realizar o jogo em casa, por no mínimo 15 minutos, três vezes por semana, 

durante 12 semanas. O jogo foi uma versão modificada do Dance Dance Revolution 

“Stepmania”. Esses participantes receberam um pequeno computador para conectar 

sua televisão ou monitor. O grupo-controle (n=25) não recebeu nenhuma intervenção. 

Ambos os grupos continuaram com seus cuidados de saúde habituais. 

Os resultados mostraram não haver diferenças entre o grupo de intervenção e o 

controle nos resultados primários ou secundários, exceto para o teste Timed Up and 

Go, em que foi encontrada uma diferença a favor do grupo-controle. Os participantes 

da intervenção relataram melhoria da mobilidade, enquanto os participantes do gru-

po-controle relataram deterioração da mobilidade.  

Os autores concluem que, de modo geral, o treinamento com jogos em domicílio 

não foi eficaz na melhoria dos resultados avaliados; contudo, foi positivo na função 

física melhorada nos participantes da intervenção de menor gravidade da doença, bem 

como a melhora autorrelatada da mobilidade no grupo de intervenção. Sugerem, por-

tanto, que o treinamento domiciliar com uso de jogos pode ter benefícios para pessoas 

com DP.  
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Ataxia 

Schatton et al. (29) examinaram a eficácia de um treinamento domiciliar de 12 

semanas com videogames que fazem a leitura corporal, aplicados em 10 jovens com 

ataxia degenerativa avançada, incapazes ou quase incapazes de ficar em pé. O treina-

mento foi estruturado em duas fases de seis semanas, permitindo adaptar o treina-

mento de acordo com o progresso do treinamento individual. A avaliação clínica (Scale 

for the Assessment of Rating Ataxia - SARA), (Goal Attainment Scaling - GAS) e análise 

quantitativa do movimento foram realizadas por um avaliador cego, duas semanas 

antes do treinamento, imediatamente antes do treinamento e após o treinamento nas 

fases 1 e 2. Os resultados mostraram que, após a intervenção, os sintomas de ataxia 

foram reduzidos, com benefícios correlacionados à quantidade de treinamento. A aná-

lise de movimento revelou redução da oscilação corporal ao sentar, que se correlacio-

nou com melhorias na postura e marcha, indicando melhorias nos mecanismos de con-

trole postural. Os autores concluem que esse estudo fornece as primeiras evidências 

de que, mesmo em estágios avançados, indivíduos com ataxia degenerativa podem se 

beneficiar de treinamento individualizado, com efeitos que se traduzem na vida diária. 

A estratégia de treinamento proposta pode ser realizada em casa, é motivadora e facili-

ta a autocapacitação do paciente.  

Os programas domiciliares oferecem uma oportunidade única de dar continuidade 

aos aspectos da terapia, beneficiando a retenção dos efeitos de intervenção estabeleci-

dos, como na população com PC [5]. O indivíduo com PC que realiza algum tratamento, 

independentemente do profissional e da técnica utilizada, necessita que seu responsá-

vel possua esclarecimento, tanto da patologia como da terapia realizada, para que ele 

desempenhe um papel importante, não apenas nos cuidados de vida diária, mas, tam-

bém, durante o processo de reabilitação desses pacientes [30]. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do uso de videogames para reabilitação neurológica vem se mostran-

do uma forma de tratamento capaz de aumentar a motivação de pacientes, além de ser 

uma opção viável para uso em ambiente domiciliar. Os jogos também são uma forma 

de aumentar o envolvimento de pais e cuidadores, criando parcerias entre esses e os 

profissionais da saúde. Além disso, os jogos domiciliares são uma opção mais viável de 

reabilitação, principalmente em tempos de pandemia como a do COVID-19. Contudo, é 

preciso levar em consideração a necessidade de muitos pacientes em obter ajuda du-

rante a execução dos jogos. Mais estudos na área são necessários para comprovações 

de sua eficácia. 
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