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Introdução e objetivos: 
O acidente vascular encefálico (AVE) está entre as principais causas de óbito 
e incapacidades no mundo. A reabilitação é benéfica e melhora as sequelas. A 
reabilitação virtual pode favorecer este processo. Portanto, o objetivo deste 
estudo foi revisar sistematicamente os efeitos da realidade virtual comparada à 
fisioterapia convencional ou grupo controle em pacientes com sequelas de 
AVE crônico.  

Métodos: 
A busca foi realizada do início das bases até maio de 2014, utilizando as 
bases de dados: MEDLINE, Cochrane CENTRAL, Lilacs e PEDro e busca 
manual. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (ECRs) que utilizaram 
a realidade virtual comparada à fisioterapia convencional/grupo controle em 
pacientes com sequelas de AVE crônico sobre a função de membros superior, 
equilíbrio e marcha. Descritores utilizados: "Feedback, Sensory", "User-
Computer Interface", “Stroke” associados a seus termos sinônimos e ensaio 
clínico randomizado. Informações extraídas: metodologia, participantes, 
intervenções e desfechos. Definição da qualidade dos estudos: geração da 
sequência de randomização, alocação sigilosa, cegamento dos avaliadores 
dos desfechos, descrição das perdas e exclusões e análise por intenção de 
tratar. Estudos sem uma descrição clara foram considerados como não claros 
ou não informados. 

Resultado: 
Dos 471 artigos identificados, 14 ECRs foram incluídos, totalizando 342 
pacientes com idade média de 60,2±3,4 anos. A realização da metanálise não 
foi possível (heterogeneidade e amostra pequena). Os estudos diferiram em 
tempo das sessões (20 a 60 minutos), 3 a 5 vezes por semana, durante 2 a 9 
semanas, melhorando o equilíbrio, função motora e velocidade da marcha.  

Discussão e conclusão: 
Uma das principais sequelas desta doença é a perda da funcionalidade a qual 
necessita ser treinada para a reinserção deste paciente no meio social. Os 
recursos da realidade virtual é uma ferramentas que a fisioterapia dispõe para 
possibilitar esse processo. Esta é uma temática que precisa ser mais 
explorada, baseada em estudos mais científicos, pois são recursos 
indispensáveis para o desenvolvimento do paciente, tanto sob a supervisão do 



fisioterapeuta quanto em sua casa. Enfim, existe alguma evidência de efeito 
benéfico da realidade virtual na melhora do equilíbrio, função motora e 
velocidade da marcha no paciente com sequelas de AVE crônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


