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Introdução e objetivos: Uma das principais consequências motoras na
doença de Parkinson (DP) é o prejuízo do controle postural resultando em
déficit de equilíbrio. A realidade virtual (RV) vem sendo estudada como uma
nova forma de intervenção com potencial para melhorar o déficit de
equilíbrio em pacientes com disfunções neurológicas. O estudo teve como
objetivo descrever e analisar as produções científicas a respeito dos efeitos
da RV no equilíbrio de pacientes com DP por meio de uma revisão
sistemática da literatura.

Métodos: Foi realizada uma busca de artigos científicos publicados nas
bases Pubmed, Scielo e PEDro, utilizando-se os descritores “Parkinson’s
disease”, “virtual reality” e “balance”, além de busca manual nas referências
dos artigos identificados. Foram selecionados artigos completos, publicados
entre 2010 e 2015 em inglês. Os critérios de inclusão foram: amostra de
pacientes com doença de Parkinson; a realidade virtual como parte do
protocolo de intervenção; e o equilíbrio como medida de desfecho. Dos 27
artigos identificados, 18 foram excluídos. Os nove trabalhos selecionados
foram avaliados quanto ao delineamento, tamanho da amostra, tipo de
avaliação, forma de intervenção e resultados obtidos.

Resultado: Foi observada grande variação entre os estudos em relação aos
protocolos, frequência e duração das intervenções e ferramentas de
avaliação. A terapia com RV demonstrou agir positivamente nas variáveis:
equilíbrio estático e dinâmico, integração dos sistemas sensoriais (visual,
somatossensorial e vestibular), controle postural, variáveis da marcha,
mobilidade, atividades de vida diária, performance cognitiva, depressão e
qualidade de vida dos indivíduos com DP. Os estudos demonstraram ainda
boa aplicabilidade e segurança na reabilitação destes indivíduos, além de
níveis elevados de adesão ao exercício e motivação do participante, o que
pode resultar em melhor eficácia do tratamento.

Discussão e conclusão: A ampla variedade de jogos de RV disponíveis
permite adaptar intervenções direcionadas para uma meta alvo específica. O



conjunto de resultados positivos encontrados em relação à melhora do
equilíbrio, marcha e outros aspectos funcionais, apontam que a RV pode ser
uma tecnologia promissora para a reabilitação de pacientes com DP. No
entanto, é necessária a realização de mais estudos sobre o tema, que
utilizem amostras significativas e metodologia rigorosa, a fim de gerar
evidências conclusivas.
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