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Introducao: A realidade virtual (RV), pode ser uma excelente ferramenta no processo de reabilitação em portadores de Paralisia
Cerebral (PC),entretanto, o uso desta tecnologia é pouco aplicada por Fisioterapeutas, principalmente devido a pouco conhecimento
sobre esta tecnologia e de estudos científicos que comprovem a efetividade da mesma nos tratamentos fisioterapêuticos.

Objetivos: Avaliar a literatura científica sobre a eficácia do uso da RV no processo de reabilitação neuromuscular em portadores de PC,
tendo as seguintes questões norteadoras: Quais as vantagens e desvantagens no uso da RV em tratamentos de crianças com PC?; Existe
alguma diferença significativa em relação aos tratamentos convencionais fisioterapêuticos?.

Método: A presente pesquisa científica é descritiva de análise documental com abordagem qualitativa de revisão bibliográfica, sendo
adaptado o método proposto por Pereira et al (2018). Os descritores aplicados: “Realidade Virtual” AND “Paralisia Cerebral”, e""Virtual
Reality"" AND""Cerebral Palsy"", seguindo especificações dos descritores utilizados nas ciências da saúde (DesCS). As bases de dados
pesquisadas: CAPES ; Scielo ; BVS e Google Scholar, no período entre janeiro de 2008 até maio de 2018. Os critérios de exclusão
aplicados: Artigos em idiomas diferentes de português e inglês, resumos, revisões de literatura, artigos indexados em periódicos com
classificação inferiores a Qualis B3. Nos últimos 10 anos foram publicados 58 pesquisas, após os critérios de exclusão constatou-se que
12 artigos científicos abordaram e pesquisaram de maneira Quali-quantitativos sobre o uso da RV nos tratamentos de crianças com PC.
Ao final desta pesquisa sistemática, foi elaborado um panorama científico para responder as questões norteadoras.

Resultados: Estudos comprovam que o uso da RV podem promover benefícios na melhora da função motora grossa e equilíbrio postural
em crianças com PC, além de auxiliar no processo de reabilitação cognitiva. Neste caso, a utilização da RV podem complementar os
tratamentos cinesioterapêuticos e funcionais em portadores de PC. Entretanto, estudos apontam que não há significância estatística de
que a RV é melhor do que o tratamento convencional. Porem, o uso da RV apresentou-se mais dinâmico para as crianças com PC, pois o
uso desta tecnologia deixa o tratamento mais lúdico e divertido, aumentando o comprometimento destes pacientes em seus tratamentos.

Conclusão: A RV podem ser uma ótima opção de tratamento em crianças com PC, pois transforma o tratamento metódico, monótono e
até às vezes cansativo em algo lúdico e divertido para as crianças, demonstrando que existe uma grande aplicabilidade para os
fisioterapeutas no uso desta técnica em crianças portadores de PC."
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