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Introdução: Acidente Vascular Encefálico (AVE) doença neurológica aguda vascular acompanhada de rápido apare-
cimento de sinais/sintomas relacionados com lesão cerebral específica. AVEs podem gerar incapacidades neuromoto-
ras funcionais, cognitivas, perceptivas e da linguagem. Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica degenerativa 
dos neurônios dopaminérgicos na Substância Negra com diminuição na produção de Dopamina, resultando em alte-
rações motoras como  bradicinesia, face em máscara, alterações posturais, tremor de repouso dificuldade em realizar 
movimentos simultâneos e tarefas em sequência. O Biofeedback (BFB) é utilizado recuperação de incapacidades neu-
romotoras, pois permite ao paciente ser intencional sobre a atividade elétrica cortical, favorecendo neuroplasticidade, 
melhorando aprendizagem e desempenho voluntário. O objetivo da pesquisa foi buscar na literatura os principais tipos 
BFB utilizados na reabilitação motora de pacientes neurológicos pós-AVE e com DP. Método: Busca em PubMed, 
Medline, Lilacs, Scielo, Scopus, PeDro e Web of Science, com descritores BFB , Reabilitação, AVE e DP. Selecionados 
Ensaios Clínicos Randomizados sem restrição de ano, idiomas português, inglês ou espanhol. Excluídos outro tipo de 
estudo que se repetiram na busca ou sem relação com o tema. Resultados: Artigos selecionados pela informação 
contida no título em seguida pelo resumo e por último pelo texto completo. Selecionados ao todo 28 artigos: 11 sobre 
BFB Visual sendo 08 com pacientes de AVE, 02 com DP e 01 com ambas as doenças; 08 sobre pessoas com AVE e 
intervenção com BFB Eletromiográfico (EMG); 04 com BFB Visual e Plataforma de Equilíbrio; 01 com BFB EMG e Vi-
brotátil em AVE; 01 de BFB Visual e Vibrotátil em DP; 01 de BFB Proprioceptivo e Visual em AVE e 02 de BFB Auditivo 
em AVE. Conclusão: Tipos de BFB utilizados foram Visual, EMG, Visual/Equilíbrio, EMG/ Vibrotátil, Visual/Vibrotátil, 
Visual/Proprioceptivo, Visual/Auditivo. Em sua maioria estudos com pacientes pós-AVE (24 estudos) do que com DP 
(03 estudos) e (01) em ambos. 
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