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A hipoplasia,é uma condição na qual o corpo caloso, é formado, porém há uma 
redução local ou disseminada de seu tamanho. A terapia ocupacional tem como fundamento o 
fazer humano, e utiliza-se de atividades do interesse do cliente, a fim de proporcionar a 
melhora no desempenho. O uso da gameterapia nos últimos tempos surgiu como estratégia de 
intervenção de programas terapêuticos de reabilitação, sendo um modo de minimizar as 
limitações funcionais advindas das desordens neuromotoras, alem de proporcionar situações 
motivacionais para a prática de atividades em ambientes virtuais. Este estudo teve por 
objetivo relatar a experiência da utilização de recursos tecnológicos no ambiente de terapia, 
junto a uma criança com diagnóstico de hipoplasia do corpo caloso, atraso no 
desenvolvimento neuropsicomotor, com ênfase nos aspectos motores, cognitivos e da 
comunicação. Relato de experiência de uma intervenção com o uso da gameterapia com uma 
criança do sexo masculino, com 4 anos de idade. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
ética em Pesquisa da Unesp de Marília sob o parecer n.1959/2009. Foram realizadas um total 
de 24 sessões, sendo 18 com uso de diversos tipos de brinquedos e 6 com uso do tablet. Foi 
utilizado o jogo Racing in Car, um jogo de direção no estilo corrida sem fim em primeira 
pessoa, sendo observado que o paciente permaneceu concentrado, o que possibilitou uma 
melhor estimulação e manuseio deste segundo a percepção da terapeuta,sua observação 
clínica do comportamento da criança e de seu desempenho na atividade. 
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