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Introdução: O AVE é uma das principais causas de mortalidade e morbidade, impondo
sobrecarga econômica e emocional aos indivíduos acometidos.  O principal
acometimento é a hemiparesia, desta forma a fisioterapia atua na recuperação
funcional, por meio de diversas técnicas. Uma das técnicas da fisioterapia é a Terapia
Restritiva que consiste na execução de atividades funcionais para o membro parético,
enquanto o membro saudável é envolvido por uma luva. Outra técnica de tratamento é
com o uso da Realidade Virtual, esta consiste de uma interação de imagens gráficas, na
qual há interface entre os componentes computacionais com os canais sensórios
motores Objetivo: O presente estudo tem como objetivo elucidar quais os efeitos do
programa de fisioterapia para recuperação funcional de indivíduos hemiparéticos, com
o uso da Terapia Restritiva comparada com a terapia por meio da Realidade Virtual. 
Metodologia: Inicialmente os indivíduos foram avaliados por meio de escalas
funcionais, em seguida foram alocados em grupos: Realidade Virtual, Terapia
Restritiva e Terapia Convencional, realizaram 16 sessões de tratamento seguindo o
protocolo para cada grupo. Ao final foram reavaliados pelas mesmas escalas.
Inicialmente as variáveis coletadas foram submetidas ao teste de normalidade e
homogeneidade, ANOVA e post-hoc de Duncan’s.  Resultados: Os resultados parciais
contaram com a participação de 14 indivíduos, com media de idade 62,07±16,05 anos,
sendo 10 indivíduos do sexo masculino e quatro do sexo feminino. A escala MAL no
domínio qualitativo apresentou diferença significativa (p 0,047) e post-hoc de
Duncan’s (q 3,86) indicando melhora do grupo experimental que executou o protocolo
de tratamento por meio da Realidade Virtual. As outras escalas funcionais não foram
constatadas diferença significativa p>0,05. Apesar do valor de p não ser esteticamente
significante os valores encontrados são considerados uma tendência de diferença p<0,7
uma vez que a diferença encontrada pode ser devido a variabilidade da amostra.
Conclusão:  Os resultados parciais da pesquisa, mesmo que inconclusivos para
algumas escalas sugere que a Realidade Virtual apresenta melhor ganho do que as
outras formas de terapia. Portanto a coleta de dados ainda esta sendo realizada a fim de
obter o numero de voluntários pré-determinados.
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