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Introdução: Em um conceito mais amplo, a paralisia cerebral (PC) é compreendida como 

uma condição clínica causado por um distúrbio não progressivo no Sistema Nervoso Central 

(SNC), e consequentemente, da maturação neurológica durante os estágios precoces do 

desenvolvimento humano. Tal acometimento tem como característica principal o aspecto 

neuromotor [1]. Além disso, PC pode ser acompanhada por outras diferentes alterações 

funcionais, tais como: sensoriais, cognitivas e perceptivos; interferindo, assim ao indivíduo o 

desempenho de tarefas funcionais. Por conta da PC ser um grupo heterogêneo de distúrbios, e 

as constantes evoluções da tecnologia, destaca-se a importância de estudos em reabilitação 

que usam o auxílio da Realidade Virtual (RV), pois oferece não só a imersão de estímulos 

auditivos, proprioceptivos, visuais, cinestésicos, percepções de espaço e tempo, a 

concentração, a memória; mas também a integralização desses sentidos no ambiente real para 

a RV [2]. Nessa perspectiva, ressalta-se o uso da RV Não - Imersiva, a Gameterapia, como 

elemento diferencial para o atendimento de indivíduos com PC, pois promovem a conquista 

dos objetivos terapêuticos com um ambiente envolvente no jogo [3]. Objetivos: Relatar a 

experiência de discentes do curso de Terapia Ocupacional no setor de gameterapia mediante 

as contribuições do recurso da RV Não - Imersiva nas funções motoras grossas de uma 

adolescente com PC, ressaltando a importância do estágio não obrigatório supervisionado no 

processo de ensino-aprendizagem para formação acadêmico e profissional dos estudantes da 

área da saúde. Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de natureza quantitativo-

descritivo desenvolvido no estágio não obrigatório durante o período de Agosto a Outubro de 

2019 do projeto de pesquisa “A gameterapia para reabilitação motora e cognitiva de 

indivíduos com paralisia cerebral” aprovado pelo parecer 30678214.2.0000.5174 do Comitê 

de Ética em Pesquisa, que contou com a participação de acadêmicos do curso de Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA). A experiência ocorreu durante o 

período de estágio não obrigatório em Terapia Ocupacional no setor de Gameterapia no 

Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade (NEDETA), 

localizado na Universidade do Estado do Pará (UEPA), situado no Centro Especializado em 

Referência II - Unidade Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CER II - 

UEAFTO), tendo a instituição objetivos de favorecer o contato do discente em possibilidades 

de atuação profissional, através da utilização de tecnologias no processo de avaliação e 

desenvolvimento de pesquisa em reabilitação funcional de crianças e adolescentes com 

deficiência, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio clínico-terapêutico 

ocupacional por meio da relação teoria e prática, que por sua vez viabiliza práticas de 

avaliação e intervenção em Terapia Ocupacional. Com base nisso, realizou-se o planejamento 

do uso da Gameterapia no processo de intervenção terapêutico uma criança (Steve) e um 

adolescente (Bruna) de sexo masculino e feminino de 9 e 14 anos respectivamente, contendo 

o diagnosticado em seus prontuários de acordo com Código Internacional de Doenças (CID-
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10) da PC, o G.80. Os materias utilizados no trabalho foram compostos por: console Xbox 

360, Televisor 40 polegadas e os dois jogos do Kinect: Adventures e Sports. Foi utilizado o 

instrumento Gross Motor Function Measure (GMFM-88) antes e após as intervenções de 20 

sessões, o qual avalia quantitativamente as mudanças na função motora grossa de crianças 

com PC, dividindo os 88 itens da avaliação em cinco dimensões respectivamente: 1) deitar e 

rolar (17 itens), 2) sentar (20 itens), 3) engatinhar e ajoelhar (14 itens), 4)em pé (13 itens) e 5) 

andar, correr e subir escadas (24 itens); com relação a pontuação dos escores variam de 0 a 3, 

em que 0 “Não Inicia”, 1 “Inicia”, 2 “Parcialmente Completa” e 3 “Completa”. O instrumento 

divide na análise dos resultados das dimensões em “GMFM-88 Total”, que é a soma de itens 

e divisão das cinco dimensões, como também da “Área Meta” cuja é área que a criança 

apresentou déficit antes das intervenções. Verificou com a GMFM-88 que Steve obteve 

déficit de habilidades motoras grossas em 4 dimensões, tendo o resultado: 98,03%, 100%, 

100%, 100% e 92,85%, em contrapartida Bruna obteve em apresentou déficit: 88,23%, 

95,00%, 92,85%, 82,05% e 84,72%. Com relação ao resultado final da “GMFM-88 Total” e 

“Área Meta” no período pré-intervenção Steve consegui 98,77% e 96,93% e Bruna 88,57% e 

85,00% respectivamente. As etapas para aplicação da atividade gameterapia para o paciente 

foram: a) alongamento dos segmentos corporais: como ferramenta de preparo da atividade, 

considerando a capacidade funcional do indivíduo; b) atividade: com intuito de estimular os 

componentes e funções motoras grossas; e c) feedback dos estagiários ao indivíduo: durante e 

após o jogo em relação a oferecer suporte aos clientes com orientações de estratégias 

psicomotoras, com o objetivo de melhorar o seu desempenho e rendimento no jogo. 

Resultados: Após as 20 sessões reaplicou-se o GMFM-88, Bruna obteve o aumento 

percentual para 98,03%, 100%, 95,23%, 84,61% e 93,05% na ordem das dimensões, como 

também de 5,48% na “GMFM-88 Total” pós-intervenção. Com relação, ao Steve consegui 

manter as áreas de avaliação obtidas em 100%, e também obteve o aumento percentual de 

1,97%, 2,78% e 0,95% nesta ordem de dimensões “Deitar e rolar”, “Andar, correr e pular” e 

“GMFM-88 Total”. Conclusão: Conclui-se que através da experiência nos estágios não 

obrigatórios da área da saúde são de fundamental importância para construção acadêmica do 

discente, tendo em vista que, favorece a inserção do mesmo nos contextos políticos, sociais, 

culturais e financeiros no ambiente de assistência em saúde, cujo colabora para o processo de 

desenvolvimento profissional. Além de possibilitar a construção científica por meio de 

experiências adquiridas no decorrer do estágio, favorecendo a construção de novas hipóteses 

de estudos durante o período de graduação. Entende-se também a necessidade de mais estudos 

que aprofundem e reforcem a respeito das contribuições da utilização Gameterapia na 

assistência terapêutica com indivíduos com desordens neurológicas. 
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