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Introdução e objetivos: Nas últimas décadas tem-se observado um
crescente uso de tecnologias na área da saúde. A reabilitação virtual através
de jogos de vídeo game é um tipo de terapia que está sendo fornecida para
pessoas após AVC, podendo melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos clínicos da reabilitação
virtual em pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC).

Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com pesquisa
de artigos em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE,
SciELO, Fonte Acadêmica, PubMED e Academic Search Elite. Os descritores
utilizados foram: Terapia de Exposição à Realidade Virtual, Acidente
Vascular Cerebral, Modalidades da Fisioterapia, e seus correspondentes em
inglês. Foram utilizados artigos de caso controle, estudos transversais e de
coorte, publicados entre 2012 e 2016. Após análise dos critérios de
elegibilidade, nove artigos foram selecionados por se relacionarem
diretamente com o tema do estudo proposto.

Resultado: Os estudos evidenciaram que a reabilitação virtual
proporcionou aumento da amplitude de movimento facilitando a mobilidade
de membros superiores, os jogos em posição ortostática melhoraram o
equilíbrio e transferência de peso para membros inferiores, além disso, se
observou melhora significativa do controle de tronco, devido ao ganho de
força da musculatura estabilizadora. Este recurso foi utilizado tanto em
estágio leve quanto em estágio avançado da patologia. Tendo como
vantagens a execução de tarefas isoladas, tais como: marcha, equilíbrio,
cognição, percepção e exercícios que simulem as atividades de vida diária.

Discussão e conclusão: O uso da terapia de exposição à realidade virtual é
um método terapêutico promissor nos pacientes que sofreram AVC,
reestabelecendo o equilíbrio corporal e habilidades motoras, entretanto é
um tratamento coadjuvante, sendo indispensável a intervenção através da
fisioterapia convencional.
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