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Introdução e objetivos: 

A Doença de Parkinson (DP), segunda enfermidade neurodegenerativa mais 
comum depois da Doença de Alzheimer, cursa com redução da independência 
funcional, incremento do risco de quedas e inatividade, com consequente 
isolamento social, maior risco de osteoporose e doenças cardiovasculares. O 
objetivo do estudo foi revisar os resultados do videogame no tratamento de 
pacientes com DP.  

Métodos: 
Essa revisão sistemática foi realizada por dois revisores de forma independente. 
Foram pesquisados nas bases de dados eletrônicas estudos publicados até julho 
de 2014, sem restrição de idioma. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: 
Parkinson Disease. Video Games e Virtual Reality Exposure Therapy. As fontes 
utilizadas nesta revisão foram a MEDLINE, Biblioteca Cochrane, PEDro, Periódico 
CAPES, BIREME e LILACS. Foram extraídos dados referentes aos participantes, à 
intervenção e seus resultados.  

Resultado: 
De acordo com os critérios de elegibilidade preestabelecidos, apenas 18 estudos 
foram incluídos para análise, tendo os ensaios clínicos intervenções somente com 
os jogos comerciais Nintendo® Wii e Microsoft Kinect.  

Discussão e conclusão: 

O videogame pode ser considerado uma ferramenta terapêutica utilizada em 
pacientes neurológicos com desordens motoras, pois exige dos participantes o uso 
da lógica, resolução de problemas, ativação da função visuo-espacial, do 
sequenciamento motor e da memória, para que seus objetivos sejam alcançados. O 
Nintendo Wii é o videogame, que usa a realidade virtual não imersiva, mais utilizado 
no tratamento da DP. Existem evidências preliminares sobre o uso desse tipo de 
realidade virtual na melhora da capacidade funcional, qualidade de vida, marcha e 
mobilidade de pacientes  

   


