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Introdução e objetivos: A realidade virtual (RV) é uma ferramenta
promissora na reabilitação do Acidente Vascular Cerebral (AVC) seus efeitos
foram amplamente investigados. A fim de levantar as lacunas da literatura e
promover avanços aos estudos futuros, uma análise de sua efetividade
baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e
Saúde (CIF) faz-se necessária. O objetivo deste estudo foi realizar uma
revisão sobre os efeitos do uso da RV para sujeitos pós-AVC, com base nos
princípios da CIF.

Métodos: Uma revisão sistemática foi conduzida incluindo ensaios clínicos
aleatórios (ECA) com o uso da RV como intervenção em adultos com
diagnóstico clínico de AVC crônico, agudo e subagudo. Foram incluídos
estudos com protocolo de intervenção e desfechos voltados para avaliação
para membros superiores e/ou inferiores e/ou equilíbrio. A qualidade
metodológica dos estudos foi avaliada segundo a escala Pedro para os ECA
selecionados, sendo classificados com base na estrutura da CIF (estruturas e
funções, atividades e participação).

Resultado: No total, foram incluídos 54 ECA envolvendo 1811
participantes. Vinte foram considerados de alta qualidade metodológica
(AQM) (pontuação ≥ 6) e, 34 de baixa qualidade metodológica (BQM). Dos
20 estudos de AQM, 14 avaliaram o domínio 'Estruturas do Corpo', 20
estudos avaliaram o domínio de 'Funções do corpo’, 17 estudos avaliaram o
domínio de ‘Atividade’ e 8 estudos o domínio da ‘Participação’. Em relação a
parte 2 da CIF, 4 estudos analisaram o componente 'Fatores pessoais’ e
apenas 1 estudo avaliou o domínio de ’Fatores Ambientais’.

Discussão e conclusão: Os efeitos da RV sobre a recuperação pós-AVC,
com base na CIF são positivos em “estruturas e funções. No entanto, os
resultados sobre a atividade e Participação mostram-se inconclusivos, por
refletirem um pequeno número de estudos com alta qualidade. Mais ECA de
alta qualidade são necessários para verificar os efeitos da RV na Atividade e
Participação.
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