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RESUMO

Uma das sequelas do acidente vascular encefálico (AVE) é a hemiparesia com espasticidade em padrão flexor de membro superior e extensor de 
membro inferior. Esta patologia se divide nos estágios agudo (flácida) e crônico (espástica), sendo classificado como subagudo o período de 
transição entre estes. A realidade virtual (RV) utiliza jogos interativos por meio de movimentos corporais, tornando a recuperação funcional 
destes indivíduos mais atrativa. Objetivo: Verificar a utilização da RV na reabilitação de indivíduos acometidos por AVE em seus diferentes 
estágios. Método: Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo, Pubmed e Pedro, no mês de maio de 2019, com os descritores: 
Acidente Vascular Encefálico, Reabilitação e Realidade Virtual, em português e inglês. Foram incluídos estudos dos últimos 10 anos, que possuíam 
texto completo na íntegra, que se tratavam de ensaios clínicos randomizados e que utilizaram em sua metodologia a RV como possível recurso de 
reabilitação para as sequelas de AVE. Resultados: Foram encontrados 24 artigos após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Todos os 
artigos compararam a terapia convencional com a RV. Em 5 trabalhos, foi utilizado no paciente em estágio agudo os jogos wii sport (tennis e 
bowling), jogo de culinária, tutorial de pesca e jogo meteors; 4 para o estágio subagudo utilizou-se os jogos do nintendo wii (Push Museum, Apple 
Run e Fruit Market) e treino de remo em canoa; 12 para o estágio crônico utilizaram Nintendo Wii (bolha de equilíbrio, slide de ping pong, título 
de futebol, corda bamba e inclinação da mesa), PneuGloove, MusicGloove e terapia de contensão induzida com videogames;  3 avaliaram em 
mais de um estágio do AVE utilizando a terapia RehabMaster, jogos do Nintendo Wii e a RV envolvendo a utilização de diferentes tarefas motoras 
com o paciente segurando um objeto real em suas mãos ao mesmo tempo que interagia com um cenário virtual havendo o monitoramento dos 
movimentos por meio de um sistema de rastreamento de movimento. Um dos estudos enfatiza que o Nintendo Wii se demonstra como uma 
ótima ferramenta quando associada à terapia convencional (cinesioterapia e exercícios de transferência). Conclusão: A realidade virtual é eficaz 
na reabilitação motora, no equilíbrio e na funcionalidade de indivíduos acometidos nos diferentes estágios do AVE.
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