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Introdução: O acidente vascular encefálico é uma das principais causas de mortalidade
e morbidade, impondo sobrecarga econômica e emocional aos indivíduos acometidos e
aos seus familiares. A fisioterapia atua na recuperação dos indivíduos hemiparéticos,
com melhora na função motora e na qualidade de vida. A Realidade Virtual é uma
intervenção terapêutica que consiste da interação de imagens gráficas, na qual há
interface entre os componentes computacionais com os canais sensórios motores
humanos.  Objetivo: O presente estudo tem como objetivo elucidar os efeitos do
programa de fisioterapia para recuperação funcional de indivíduos hemiparéticos, com
o uso de duas formas de terapia por meio da Realidade Virtual. Metodologia: Esta
pesquisa obedeceu as normas de um estudo descritivo, de ensaio clinico, de caráter
quantitativo. Todos os voluntários foram avaliados e reavaliados por meio das escalas:
Fugl-Meyer, Wolf Motor, Medida de Independência Funcional, Time Up and Go,
Escala de Berg, Escala de Tinetti. Após serem avaliados, os voluntários foram
dispostos em dois grupos experimentais e realizadas 12 sessões de tratamento com 60
minutos cada, seguindo o protocolo de treino específico de cada grupo experimental.
Resultados: No grupo Nintendo Wii as escalas que mais se destacaram foram: Berg,
Tinetti e TUG em relação ao outro grupo. Já no grupo Xbox as escalas MIF, WMFT e
Fugl-Meyer obtiveram vantagem em relação ao grupo Nintendo Wii. A utilização do
Nintendo Wii demonstrou-se eficaz quanto ao equilíbrio e agilidade de membro
superior em comparação ao Xbox, entretanto o Xbox sobressaiu quanto a
funcionalidade comparado ao Nintendo Wii. Conclusão: Embasado nos resultados
apresentados infere-se que a utilização do Nintendo Wii para reabilitação de
indivíduos hemiparéticos demonstra-se mais eficaz que o Xbox quanto ao equilíbrio
estático, dinâmico e agilidade do membro superior. Já nos quesitos independência
funcional, função motora e força o Xbox sobressaiu em relação ao Nintendo Wii. 
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