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Introdução e objetivos: Os efeitos benéficos da intervenção com realidade
virtual (RV) pós-AVC são conhecidos, em especial no domínio das estruturas
e funções. No entanto, a associação da RV com exercícios físicos não está
bem estabelecida, principalmente na participação social. Desta forma, o
objetivo do presente estudo é investigar os efeitos da associação de
exercícios físicos convencionais ao treinamento em ambiente de RV na
qualidade de vida, e adicionalmente o equilíbrio, cognição e marcha na fase
crônica do AVC.

Métodos: Projeto contou com 20 sujeitos pós-AVC, crônicos, que foram
selecionados e alocados em 2 grupos, grupo controle (GC) e grupo
experimental (GRV). O GC recebeu intervenção baseada em exercícios
físicos, composta por sessões de 60 min, 2x por semana, por 15 semanas. O
GRV recebeu esta mesma intervenção apenas 1x por semana, tendo sido a
segunda sessão semanal composta por jogos em RV. Adotou-se como medida
de desfecho primário a escala de Impacto do AVC (SIS) que avalia qualidade
de vida. E, como, secundário usou-se a Montreal Cognitive Assesement
(MoCA), Escala de Equilíbrio de Berg (BERG), Time Up and Go (TUG),
Caminhada de 10m e 6 min. Utilizou-se análise paramétrica (ANOVA)
(alfa<0.05).

Resultado: Quinze sujeitos concluíram o estudo, sendo 8 no GC e 7 no GRV.
Não se obteve diferenças significativas entre os grupos em nenhuma das
medidas de desfecho primário e secundário. No entanto, encontrou-se
diferenças significativas na análise intragrupo, tanto do GC quanto do GRV,
no item 7 da SIS, na porcentagem de recuperação do AVC, no valor total da
SIS, na Berg, no TUG e na Caminhada de 6 minutos.

Discussão e conclusão: A associação da realidade virtual aos exercícios
físicos convencionais não promoveu efeitos adicionais, sendo que ambos os
grupos melhoraram a qualidade de vida, em especial, quando analisados a



percepção dos sujeitos em relação a recuperação do AVC e função de mão.
E, adicionalmente, no equilíbrio e marcha. Não havendo impacto na
cognição dos mesmo.
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