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Introducao: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa do Sistema Nervoso Central (SNC). Dentre os tratamentos
para a DP, a fisioterapia utilizando como recurso a Realidade Virtual pode ser considerada eficaz, promovendo feedback sensorial,
motor, visual e auditivo, atraindo e motivando os pacientes ao tratamento.

Objetivos: Apresentar e discutir, por meio de revisão de literatura, os efeitos terapêuticos da Realidade Virtual em pacientes com doença
de Parkinson.

Método: O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta ao portal da BVS, incluindo as fontes de informações que
compõe a rede BVS: ( LILACS, MEDLINE, SCIELO) e PubMed. Como estratégia de busca, no sentido de obter estudos relacionados
com a temática, foi realizado o cruzamento de descritores por meio do operador boleano AND, por meio das combinações: Fisioterapia
AND Realidade Virtual; Doença de Parkinson AND Realidade virtual; Fisioterapia AND Realidade Virtual AND Doença de Parkinson.
Foi iniciado varredura entre Julho e Outubro de 2017. Para constituir a amostra, foram selecionados os trabalhos que atenderam aos
seguintes critérios: Documento do tipo artigo científico, Textos completos disponíveis online, Idiomas Inglês/Português, que versava
sobre a temática Realidade virtual na Doença de Parkinson. Após a aplicação dos filtros e leitura dos títulos e resumos, foi excluída toda
publicação duplicada e as quais não correspondiam aos critérios de inclusão, totalizando 13 artigos científicos.

Resultados: Em relação aos aspectos emocionais, observaram que a Realidade Virtual teve efeitos positivos com melhora da auto-
estima, diminuição dos episódios de choro e ansiedade. Foram observados bons resultados nos aspectos de mobilidade, cognição,
funcionalidade, potencialização do controle motor e consequente melhora da qualidade de vida. No estudo de YEN, eu al 2011, não
houve diferenças significativas nos escores de equilíbrio do controle postural entre grupos de realidade virtual e tratamento convencional.
GODIM, et al 2016, afirma que a cinesioterapia apresenta vantagens em relação a realidade virtual no treinamento de equilíbrio.
Observado melhora do congelamento da marcha.

Conclusão: Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a Realidade Virtual aplicado como recurso terapêutico no tratamento da
doença de Parkinson, obtém efeitos positivos, e tem se mostrado um importante instrumento no controle motor, capacidade cognitiva e
aspectos emocionais, funcionalidade, equilíbrio e marcha, e consequentemente melhora da qualidade de vida."
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