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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença
que atinge o sistema cardiovascular, sendo a primeira causa de morte no
Brasil. O déficit de equilíbrio é uma das principais consequências do AVC,
devido ao aumento na oscilação postural e distribuição de peso assimétrico,
aumentando o risco de quedas e resultando em grande impacto
socioeconômico. Este trabalho tem como objetivo investigar o uso da
Realidade Virtual (RV) no treino de equilíbrio em pacientes com AVC.

Métodos: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados MEDLINE,
LILACS, PubMed e PEDro, entre os meses de março e junho de 2016,
utilizando os descritores: “virtual reality exposure therapy”, “postural
balance”, “video games” e “stroke”, sendo utilizadas as seguintes
combinações: “virtual reality exposure therapy and postural balance and
stroke” e “vídeo games and postural balance and stroke”. A pesquisa foi
filtrada a partir do ano de 2012, sem nenhuma restrição de idiomas. Foram
excluídos durante a pesquisa artigos de revisão.

Resultado: Durante a pesquisa foram encontrados 20 artigos, sendo
selecionados 10 para a realização da revisão sistemática, dentre os 10
artigos, 8 são Estudos Clínicos Randomizados Controlados, 1 Estudo Clínico
Randomizado e 1 estudo de caso.

Discussão e conclusão: Dentre os estudos, 7 artigos relataram uma
melhora significativa no equilíbrio dinâmico e 3 no equilíbrio estático. Todos
os artigos tiveram como base a reabilitação padrão e o uso da realidade
virtual como terapia adicional. Observa-se então, que diante dos artigos, não
existem dados que a RV seja usada como único método de tratamento. Em
geral, a realidade virtual como terapia complementar mostra-se eficaz para
treinamento de equilíbrio em pacientes com AVC.


	A Realidade Virtual no treinamento de equilÃbrio em Acidente Vascular Cerebral: revisÃ£o sistemÃ¡tica.

