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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma desordem crônica, progressiva e degenerativa do sistema nervoso 

central, a segunda doença neurodegenerativa mais comum e a principal causa de parkinsonismo. Além do 

parkinsonismo (presença de bradicinesia e pelo menos mais um dos seguintes sinais: tremor de repouso e/ou rigidez), 

os pacientes com DP podem apresentar instabilidade postural, déficits no equilíbrio, limitações em atividades, com 

perda de independência funcional e comprometimento da qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi realizar revisão 

sistemática da literatura para verificar a eficácia do Nintendo® Wii na melhora de desfechos funcionais e de saúde de 

indivíduos com doença de Parkinson. A revisão sistemática da literatura foi desenvolvida seguindo o PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), com buscas nas bases de dados MEDLINE, SciELO, 

LILACS e PEDro mediante estratégia de busca composta pela combinação dos termos Wii, Doença de Parkinson, 

reabilitação e fisioterapia, seguida de busca manual. Os critérios de inclusão foram: estudos experimentais ou quase-

experimentais relacionados a intervenções envolvendo o uso do Nintendo® Wii para melhora de desfechos funcionais e 

de saúde em indivíduos com doença de Parkinson, publicados até fevereiro de 2016, sem restrição de idioma. A 

qualidade metodológica dos estudos foi avaliada pela escala PEDro. Dos 701 estudos encontrados, foram incluídos sete 

que atenderam aos critérios de inclusão, a maioria (57,14%) com qualidade metodológica ruim e do tipo quase-

experimental. Os resultados sugerem que o uso do Nintendo® Wii parece eficaz para melhora de desfechos funcionais 

(equilíbrio, mobilidade, desempenho motor e independência) e de saúde (diminuição do risco de quedas), sendo mais 

consistentes os resultados para melhora do equilíbrio. São necessários estudos com melhor qualidade metodológica 

para o estabelecimento das evidências e padronizações sobre os tipos de jogos, intensidade e frequência adequados 

para cada tipo de paciente com DP. Palavras-chave: Doença de Parkinson; Realidade virtual; Reabilitação; Fisioterapia; 

Revisão sistemática.


