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Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode causar prejuízos motores,
neurológicos, cognitivos, emocionais e sociais, acarretando um conjunto de
comorbidades e déficits funcionais. Uma das propostas atuais de reabilitação das
implicações do AVE é a realidade virtual, que intensifica o processo de reabilitação,
podendo ser uma forte aliada da fisioterapia.  Objetivo: O objetivo desse estudo foi
reunir e discutir a literatura relacionada ao uso de diferentes tipos de realidade virtual
na reabilitação de indivíduos com diagnóstico de acidente vascular encefálico,
referentes a alterações na marcha, equilíbrio, função de membros superiores, inferiores
e cognição. Metodologia: Foram pesquisadas as bases de dados eletrônicas Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), Scielo e Pubmed, no mês de maio de 2016. As
palavras-chave utilizadas foram: realidade virtual, acidente vascular encefálico,
fisioterapia, virtual reality, stroke, e physical therapy, combinadas entre si. Foram
incluídos artigos publicados entre os anos de 2006 e 2016, em português e inglês, que
tratavam de estudos experimentais, séries de caso e casos-controle, onde a amostra
fosse composta por indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, diagnóstico
clínico de acidente vascular encefálico e que participaram de intervenção
fisioterapêutica utilizando realidade virtual. Resultados: Entre os treze casos-controle,
em dez estudos (58,82%) o grupo experimental recebeu fisioterapia convencional
juntamente com a realidade virtual. O estudo (5,88%) que observou uma série de casos
também utilizou cinesioterapia convencional em conjunto com a realidade virtual. Três
casos-controle (17,64%) utilizaram a realidade virtual no grupo experimental e
tratamento conservador no grupo controle. As três pesquisas de caráter experimental
(17,64%) utilizaram protocolo estabelecido pelos pesquisadores de realidade virtual.
Os resultados das pesquisas, em sua grande maioria, foram positivos, evidenciando
benefícios na marcha, equilíbrio, função de membros superiores, e cognição de
indivíduos com AVE. Apenas um artigo de caráter experimental (5,88%) não
conseguiu observar ganhos significantes na amostra utilizada, embora compreendesse
apenas dois indivíduos.  Conclusão: Os resultados foram positivos, tanto no uso
isolado da realidade virtual, quanto em associação com a fisioterapia convencional,
referente à reabilitação do AVE, em alterações de equilíbrio, marcha, funcionalidade,
cognição e alterações no membro superior. Apenas um artigo não observou ganhos, os
demais apresentaram melhora nos testes avaliados após intervenção.
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