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Introducao: Acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome causada por uma interrupção do fluxo cerebral. Gerando alterações
clínicas e funcionais, como: repercussões sensitiva, motora e cognitiva. O pós-AVE requer programas de reabilitação desafiadoras,
como uso dos jogos de vídeo, facilitando o retorno das suas funcionalidades.

Objetivos: Identificar o uso de jogos de vídeo como recurso terapêutico no tratamento de pacientes com AVE.

Método: Consiste em uma revisão sistemática utilizando as bases de dados SCIELO e LILACS. A pesquisa foi realizada no mês de
maio de 2018, por meio da combinação dos descritores Jogos de vídeo/ Fisioterapia / Equilíbrio postural AND Acidente vascular
cerebral/ Cerebrovascular. Foram selecionados estudos, abordando a temática da pesquisa, nos idiomas português e inglês, publicados
durante 2011 a 2017 e não duplicados.

Resultados: Após pesquisa, foram identificados ao total 320 artigos indexados (Scielo = 69; Lilacs = 251). Após a aplicação dos critérios
de inclusão, restaram, como amostra final, cinco artigos. Os resultados indicam que 80% dos trabalhos de revisão bibliográfica foram
produzidos nos últimos sete anos, mostrando a relevância do tema. Os artigos selecionados mostram que o uso da realidade virtual para
tratamento de AVE, na neuroreabilitação é uma ferramenta terapêutica muito utilizada. É um recurso lúdico que visa trabalhar os
movimentos, coordenação e concentração. Proporcionando um feedback visual, auditivo e motor, ganhando assim na adesão dos
pacientes ao tratamento.

Conclusão: Este estudo sugere que novas pesquisas sejam realizadas para que os benefícios do uso dos jogos sejam difundidos entre os
profissionais da área saúde."
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