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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa que acomete os neurônios motores localizados na
substância negra. Dentre as ferramentas utilizadas na sua reabilitação, há o destaque para a realidade virtual (RV), a qual possibilita um
tratamento fisioterapêutico mais lúdico e atrativo para o paciente.

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática acerca da atuação da RV no tratamento dos membros superiores em pacientes com DP.

Método: A presente revisão sistemática foi elaborada seguindo as recomendações “PRISMA”. As buscas foram realizadas nas bases de
dados Medline, Pubmed, Scielo, PEDro, Lilacs, Bireme e Cochrane. Os descritores utilizados foram Doença de Parkinson (“Parkinson
Disease”), Terapia de exposição à realidade virtual (“Virtual reality exposure therapy”), extremidade superior (“upper extremity”) e
jogos de vídeo (“Video games”), combinados pelo operador booleano “AND”. A qualidade metodológica dos estudos foram avaliados
usando a escala PEDro para os ensaios clínicos e AMSTAR para as revisões sistemáticas.

Resultados: A busca pelos artigos totalizou 973 relatos. Destes, após a eliminação das duplicatas, foram selecionados seis estudos a
partir da leitura dos seus títulos e resumos. Apenas três artigos foram eliminados por não corresponderem aos critérios de inclusão pré-
estabelecidos. Consequentemente, restaram apenas três artigos para serem inclusos na análise qualitativa.

Conclusão: A RV é uma ferramenta inovadora para a neuroreabilitação, porém na literatura há uma limitação de estudos de qualidade e
de protocolos e resultados satisfatórios. Assim, há necessidade de mais pesquisas abordando o uso da RV associada à reabilitação de
membros superiores de pacientes com a DP."
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