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RESUMO 
 
 
Segundo a Diretriz Europeia de Fisioterapia para a doença de Parkinson (DP), o 
tratamento fisioterapêutico das pessoas com DP deve abordar cinco áreas centrais: 
capacidade física, transferências, equilíbrio, marcha e atividades manuais. O 
objetivo desta revisão foi investigar se a intervenção com o Nintendo® Wii melhora 
as cinco áreas centrais da Fisioterapia para as pessoas com DP. Trata-se de uma 
revisão de escopo nas bases de dados MEDLINE, Embase, Web of Science, 
Scopus, LILACS, PEDro, CINAHL e SciELO, com a seguinte estratégia de busca: 
(parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote)). Os critérios de inclusão foram: 
1) artigos publicados em português, inglês ou espanhol, independentemente da 
data; 2) estudos originais (ensaios clínicos, estudos quasi-experimentais, estudos 
piloto e estudos de antes e depois); 3) estudos realizados com indivíduos com DP, 
com idade superior a 18 anos, independentemente do estágio da doença, do sexo 
ou da etnia; 4) estudos que usaram como intervenção o Nintendo® Wii; e 5) estudos 
que apresentaram como resultados desfechos relacionados a uma ou mais áreas 
centrais da Fisioterapia para pessoas com DP. Artigos duplicados ou que não 
possuíam o texto disponível na íntegra foram excluídos. A qualidade metodológica 
dos estudos incluídos foi avaliada por meio da escala PEDro. A amostra foi 
composta por 20 estudos, os quais apresentaram qualidade metodológica excelente 
(n=0), boa (n=10), aceitável (n=1) e baixa (n=9). Dentre as cinco áreas centrais da 
Fisioterapia para a pessoa com DP, a mais avaliada foi o equilíbrio (n=16), seguido 
pela marcha (n=7), capacidade física (n=6) e atividades manuais (n=1). A 
transferência não foi avaliada em nenhum dos artigos selecionados. Em comparação 
com outras intervenções, o Nintendo® Wii foi tão ou mais eficaz para as quatro 
áreas centrais avaliadas. Em geral, a terapia com Nintendo® Wii mostrou-se tão ou 
mais eficaz que as terapias convencionais para o equilíbrio e a marcha de pessoas 
com DP. 
 
Palavras chave: doença de Parkinson, revisão de escorpo, Fisioterapia, equilíbrio 
postural, marcha.  



 

ABSTRACT 
 

 

According to the European Physical Therapy Guideline for Parkinson's Disease (PD), 
the physical therapy treatment of people with PD should address five core areas: 
physical capacity, transfers, balance, gait and manual activities. to assess whether 
intervention with the Nintendo® Wii improves the five core areas of Physiotherapy for 
people with PD. this is a scoping review in the MEDLINE, Embase, Web of Science, 
Scopus, LILACS, PEDro, CINAHL and SciELO databases, with the following search 
strategy: (parkinson) AND (( nintendo) OR (wii) OR (wiimote)). Inclusion criteria were: 
1) articles published in Portuguese, English or Spanish, regardless of date; 2) original 
studies (clinical trials, quasi-experimental studies, pilot studies and before and after 
studies); 3) studies carried out with individuals with PD, aged over 18 years, 
regardless of the stage of the disease, gender or ethnicity; 4) studies that used the 
Nintendo® Wii as an intervention; and 5) studies that presented outcomes related to 
one or more central areas of Physiotherapy for people with PD as results. Duplicate 
articles or articles that did not have the full text available were excluded. The 
methodological quality of the included studies was assessed using the PEDro scale. 
The sample consisted of 20 studies, which presented excellent methodological 
quality (n=0), good (n=10), acceptable (n=1) and low (n=9). Among the five core 
areas of Physiotherapy for people with PD, the most evaluated was balance (n=16), 
followed by gait (n=7), physical capacity (n=6) and manual activities (n=1). The 
transfer was not evaluated in any of the selected articles. Compared to other 
interventions, the Nintendo® Wii was as effective or more effective for the four core 
areas assessed. In general, therapy with Nintendo® Wii has been shown to be as 
effective or more effective than conventional therapies for balance and gait in people 
with PD. 
 
Keywords: Parkinson's disease, Scopus review, Physiotherapy, postural balance, 
gait.  
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INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais 

comum entre a população acima de 65 anos de idade (DISEASE; QUEIROZ; SILVA, 

2020). No Brasil, há uma mudança na composição populacional com tendência ao 

envelhecimento. Os dados de 2005 a 2015 mostraram alta de 9,8 para 14,3% de 

pessoas com 60 anos ou mais, estimando 35% de idosos em 2070 (IBGE, 2016). 

Caracterizada como uma condição crônica do sistema nervoso central, a DP é 

causada pela degeneração das células da substância negra, as quais produzem 

dopamina, o principal neurotransmissor dos núcleos da base (GONÇALVES; 

ALVAREZ; ARRUDA, 2007). 

As alterações decorrentes da DP podem ser classificadas em motoras e não 

motoras. Dentre as alterações em funções motoras, estão o tremor de repouso, a 

rigidez, a bradicinesia, a instabilidade postural e o congelamento da marcha. Já as 

alterações em funções não motoras envolvem fadiga, distúrbios do sono, depressão, 

demência e sinais psicóticos como alucinações (DOUGLAS J. GELB, MD, PHD; 

EUGENE OLIVER, PHD; SID GILMAN, 1999). O aparecimento destas deficiências 

gera limitações nas atividades de vida diária e restrições de participação social, o 

que pode tornar as pessoas com DP fisicamente inativas (CAPATO; DOMINGOS; 

ALMEIDA, 2015). 

A inatividade física leva à redução da capacidade física, que envolve 

tolerância ao exercício, força, potência e resistência muscular e mobilidade articular. 

Se comparadas aos indivíduos saudáveis, as pessoas com DP apresentam redução 

de massa muscular, de capacidade respiratória e de endurance durante as 

atividades físicas diárias, levando à significativa redução da qualidade de vida 

(BONJORNI et al., 2012). Além disso, a fraqueza diminui a potência muscular 

necessária para a realização das transferências (CAPATO; DOMINGOS; ALMEIDA, 

2015). 

Devido às alterações posturais e de equilíbrio, o risco de quedas na 

população com DP é duas vezes maior do que na população sem DP e esse risco 

aumenta conforme a progressão da doença (COROLIANO et al., 2016). Pacientes 

com DP apresentam alterações na estabilidade corporal, apresentando instabilidade 

e alterações de equilíbrio quando comparados com grupos controle (DA TRINDADE 

FLORES; ROSSI; DA SILVA SCHMIDT, 2011). Dentre as principais alterações na 

marcha das pessoas com DP pode-se citar: baixa ativação muscular, modificações 
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nos parâmetros biomecânicos da marcha típica, instabilidade, aumento do gasto 

energético (MONTEIRO et al., 2017), redução do comprimento dos passos e da 

velocidade (ATTA et al., 2011). 

As pessoas com DP também podem apresentar dificuldades na realização 

das atividades manuais, visto que a fluidez e a destreza para realização dos 

movimentos estão diminuídas em virtude da bradicinesia e da rigidez (HAASE; 

MACHADO; OLIVEIRA, 2008). Além disso, as ações isométricas, como a de segurar 

um objeto, podem ser afetadas pela falta de destreza associada ao tremor 

(CAPATO; DOMINGOS; ALMEIDA, 2015). 

Diante desse cenário, fica claro que a variedade de disfunções que as 

pessoas com DP apresentam pode ser consequência direta da doença, mas 

também pode decorrer da inatividade física (CAPATO; DOMINGOS; ALMEIDA, 

2015). Assim, o tratamento fisioterapêutico das pessoas com DP deve abordar cinco 

áreas centrais: capacidade física, transferências, equilíbrio, marcha e atividades 

manuais (CAPATO; DOMINGOS; ALMEIDA, 2015). No entanto, a prática de 

exercícios como parte de um programa de reabilitação é desafiadora em termos de 

aderência, acesso e custo. A falta de tempo, a distância do local de realização da 

atividade física e as condições financeiras estão entre os principais motivos de 

desistência de idosos para a prática de atividades físicas (RIBEIRO, LUCIANO 

BOTELHO; ROGATTO, GUSTAVO PUGGINA; MACHADO, AFONSO ANTONIO; 

VALIM-ROGATO, 2013). Considerando que o fenômeno de envelhecimento 

populacional gera aumento na prevalência de pessoas com DP, na demanda e nas 

dificuldades de adequação de estruturas que atendem este público (BRITO et al., 

2013), é importante traçar estratégias para maximizar as possibilidades terapêuticas. 

Uma dessas estratégias é a reabilitação de forma lúdica e com custo 

favorável. O Nintendo® Wii é um dispositivo que permite a simulação de um 

ambiente real por meio de algum jogo, possui baixo custo e é facilmente 

transportado de um ambiente para outro. Assim, este dispositivo vem sendo usado 

no tratamento de pessoas com DP, como uma alternativa ou complemento às 

terapias convencionais (COSTA; RIBEIRO, 2018), e o objetivo desta revisão de 

escopo é verificar se a terapia baseada no Nintendo® Wii apresenta eficácia nas 

cinco áreas centrais da Fisioterapia para a pessoa com DP. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão de escopo da literatura conduzida segundo os 

Principais itens para apresentar revisões sistemáticas e meta-análises (Preferred 

reporting items for systematic reviews and meta-analyses: PRISMA). 

A pergunta norteadora da presente revisão foi: a utilização do videogame 

Nintendo® Wii melhora desfechos nas cinco áreas centrais da Fisioterapia para a 

pessoa com DP? Para a seleção dos artigos foram utilizadas as bases de dados: 

MEDLINE, Embase, Web of Science, Scopus, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), 

CINAHL e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Todas as buscas foram 

realizadas em maio de 2021. Para a estratégia de busca empregou-se os termos 

"parkinson", “nintendo”, "wii" e “wiimote", os quais foram organizados de acordo com 

os requisitos das bases de dados pesquisadas, a partir do uso dos operadores 

booleanos “AND” e “OR” (Tabela 1).Os critérios de inclusão foram: 1) artigos 

publicados em revistas com processo de revisão por pares, independente da data de 

publicação; 2) artigos publicados em português, inglês ou espanhol; 3) estudos 

originais; 4) estudos realizados com humanos, com idade superior a 18 anos, 

independente do sexo ou da etnia; 5) estudos realizados com indivíduos em 

qualquer estágio da DP; 6) estudos que utilizaram como intervenção o videogame 

Nintendo® Wii (Nintendo® Wii versus nenhum tratamento, Nintendo® Wii versus 

tratamento convencional, Nintendo® Wii versus tratamento convencional + 

Nintendo® Wii); e 7) estudos que apresentaram algum desfecho relacionado a, pelo 

menos, uma das cinco áreas centrais da Fisioterapia para a DP (capacidade física, 

transferências, equilíbrio, marcha e atividades manuais). Foram excluídos: 1) artigos 

duplicados; 2) artigos que não continham o texto completo; e 3) artigos sem análise 

estatística dos desfechos de interesse. A seleção para inclusão ou exclusão dos 

estudos na presente revisão foi realizada por meio do aplicativo online Rayyan®. 

Após a remoção dos artigos duplicados, dois revisores independentes fizeram a 

leitura dos títulos e resumos dos artigos recuperados nas buscas nas bases de 

dados e selecionaram, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

previamente estabelecidos, aqueles potencialmente relevantes para leitura do texto 

completo. Em caso de divergência entre os dois revisores, os mesmos discutiam a 

fim de se obter um consenso e, na ausência de consenso, um terceiro revisor 

avaliava os artigos e dava seu parecer. 
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TABELA 1. Estratégia de busca utilizada em cada base de dados. 

Base de dados Estratégia de busca 

MEDLINE Título/resumo/assunto - (parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote)) 
AND ( db:("MEDLINE")) 

Embase parkinson:ab,ti AND (nintendo:ab,ti OR wii:ab,ti OR wiimote:ab,ti) 
refinado AND ('article'/it OR 'article in press'/it OR 'review'/it) AND [embase]/lim 

Web of Science Todos os campos: ((parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote))) 
Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO: ( ARTICLE OR EARLY ACCESS OR 
NEWS ITEM OR REVIEW OR PROCEEDINGS PAPER ) AND TIPOS DE 
DOCUMENTO: ( ARTICLE OR EARLY ACCESS OR REVIEW ) 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( ( parkinson ) AND ( ( nintendo ) OR ( wii ) OR ( wiimote ) ) ) 
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" ) OR LIM-
IT-TO ( DOCTYPE , "no" ) ) 

LILACS Título/resumo/assunto - (parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote)) 
AND ( db:("LILACS")) 

PEDro Abstract & Title: parkinson and nintendo 
Abstract & Title: parkinson and wii 
Abstract & Title: parkinson and wiimote 

CINAHL (parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote)) 
Tipos de documentos: Revistas acadêmicas 

SciELO Todos os índices - (parkinson) AND ((nintendo) OR (wii) OR (wiimote)) 

 
A qualidade metodológica (validade interna e informações estatísticas) dos 

artigos incluídos nesta revisão de escopo foi avaliada conforme a escala da PEDro. 

Essa escala contém 11 itens e cada item, exceto o primeiro, contribui com um ponto 

para a pontuação final de 10 pontos. Quanto maior a pontuação obtida, melhor a 

qualidade da evidência científica. Entretanto, cabe ratificar que a qualidade 

metodológica não foi adotada como critério de seleção. 

Por fim, a extração dos dados incluiu informações como: nome do primeiro 

autor, ano de publicação, país de origem, tipo de estudo, características dos 

participantes (sexo, idade, estágio da DP e tamanho amostral), protocolo 

experimental (grupos, modalidade terapêutica, duração da sessão, frequência e 

duração da intervenção, instrumentos de medida e momentos de avaliação), e 

resultados estatísticos sobre os desfechos relacionados às cinco áreas centrais da 

Fisioterapia na DP (equilíbrio, marcha, transferências, capacidade física e atividades 

manuais). Para categorizar e resumir os dados, extraídos dos estudos incluídos, foi 

utilizada análise de conteúdo. 
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RESULTADOS 

Ao todo, foram encontrados inicialmente 255 artigos a partir das oito bases de 

dados utilizadas para realização da presente revisão de escopo. Foram excluídos 

170 artigos por aparecerem em mais de uma base de dados. Após aplicação dos 

critérios de inclusão e de exclusão, a amostra final desta revisão foi composta por 19 

estudos (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Fluxograma de seleção dos artigos. 

Artigos identificados a partir da 
busca nas bases de dados (n = 

255) 
MEDLINE (n = 34) 
Embase (n = 32) 

Web of Science (n = 54) 
Scopus (n = 55) 
LILACS (n = 7) 
PEDro (n = 26) 

CINAHL (n = 42) 
SciELO (n = 5) 

Artigos elegíveis para a leitura do 
texto completo (n = 27) 

Artigos selecionados para a leitura 
dos títulos e resumos (n = 85) 

Artigos excluídos (n = 58) 
Indisponível (n = 3) 
Idioma (n = 5) 
Outras populações (n = 5) 
Desenho do estudo (n = 38) 
Outras intervenções (n = 6) 
Outros desfechos (n = 1) 
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Artigos excluídos (n = 8) 
Indisponível na íntegra (n = 3) 
Outras intervenções (n = 2) 
Outros desfechos (n = 2) 
Sem análise estatística (n = 1) 

Artigos incluídos (n = 19) 
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Artigos identificados após remoção 
de duplicados (n = 85) 
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Artigos excluídos (n = 170) 
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Os estudos incluídos foram publicados nos últimos nove anos e avaliaram 

indivíduos de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e com um a dezenove 

anos de diagnóstico de DP. Dezesseis estudos utilizaram a escala de Hoehn & Yahr 

e um estudo utilizou a Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson 

(Unified Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS) (Tabela 3) para quantificar a 

gravidade e a progressão da DP, respectivamente. De acordo com a escala PEDro, 

nove estudos apresentavam baixa qualidade metodológica (escore de 0 a 4), 

seguido por dez artigos com qualidade metodológica boa (escore 6 a 8) e um artigo 

com qualidade metodológica aceitável (escore 5 a 6). Nenhum artigo apresentou 

qualidade excelente (escore 9 a 10). (Tabela 2). 

 
TABELA 2. Pontuação, na escala PEDro, dos estudos incluídos. 

ESTUDOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Esc
ore 

ALVES et al., 2018 Sim 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

(ESCULIER et al., 2012) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

(GANDOLFI et al., 2017) Sim 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

(HERZ et al., 2013) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

(HOLMES et al., 2013) Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

(LIAO et al., 2015a) Sim 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

(LIAO et al., 2015b) Sim 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

(LOUREIRO et al., 2012) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

(MHATRE et al., 2013) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

(MOON; JUNG; CHO, 2020) Sim 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

(NEGRINI et al., 2017) Sim 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

(NOGUEIRA et al., 2017) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

(PEDREIRA et al., 2013) Sim 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

(POMPEU et al., 2012) Sim 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

(RAMOS et al., 2016) Sim 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

(RIBAS et al., 2017) Sim 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

(SANTOS et al., 2019) Sim 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

(SILVA et al., 2013) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

(ZALECKI et al., 2013) Sim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Na escala PEDro (Physiotherapy Evidence Database), será atribuída pontuação 0 ou 1, dependendo 
de o critério ter sido ou não satisfeito, respectivamente. O primeiro critério não é considerado para o 
cálculo do escore final, o qual é a soma das pontuações dos critérios 2 a 11; 1: os critérios de 
elegibilidade foram especificados; 2: os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num 
estudo crossover, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o 
tratamento recebido); 3: a distribuição dos sujeitos foi cega; 4: inicialmente, os grupos eram 
semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes; 5: todos os 
sujeitos participaram de forma cega no estudo; 6: todos os fisioterapeutas que administraram a 
terapia fizeram-na de forma cega; 7: todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-
chave, fizeram-no de forma cega; 8: medições de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em 
mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos; 9: todos os sujeitos a partir dos 
quais se apresentaram medições de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle 
conforme a distribuição ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos 
um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”; 10: os resultados das comparações 
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estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave; 11: o estudo apresenta 
tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave. 

 
Dentre as cinco áreas centrais da Fisioterapia para a pessoa com DP, a mais 

avaliada foi o equilíbrio com dezesseis estudos, dentre esses estudos, quatorze 

(87,5%) mostraram eficácia do Nintendo® Wii em suas comparações estatísticas. A 

marcha foi a segunda área central mais avaliada e seis (75%), dentre os oito artigos 

incluidos, mostraram resultados estatisticamente significativos a favor da intervenção 

com Nintendo® Wii. Capacidade física e atividades manuais foram avaliadas em um 

artigo cada uma, e ambos os artigos observaram resultados positivos. A 

transferência não foi avaliada em nenhum dos artigos selecionados.  

Os principais instrumentos de avaliação utilizados nos artigos foram a BBS, 

avaliada em nove estudos e a ABC e o 10MWT, cada uma presente em cinco 

estudos (Tabela 3). 

A duração dos protocolos de tratamento variou entre quatro e doze semanas, 

com frequência semanal de duas a três vezes. Apenas um artigo realizou o 

protocolo de tratamento proposto todos os dias da semana, sendo duas vezes ao 

dia. (Tabela 3). 

Quando comparado com outras intervenções não há um número significativo 

de estudos com comparações intergrupos para comprovação da eficácia do 

Nintendo® Wii. A terapia mostrou eficácia dentro da Fisioterapia para as pessoas 

com DP no equilíbrio com 87.5% dos artigos trazendo resultados favoráveis; para a 

marcha os resultados positivos foram de 75% mostrando também eficácia mas os 

estudos selecionados não mostraram vantagem do uso da terapia com Nintendo® 

Wii em comparação à terapia convencional. 
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TABELA 3. Características dos estudos selecionados. 

Autor, 
ano, 
país 

Tipo de 
estudo 

Descrição da 
amostra e grupos 

Modalidade terapêutica Protocol
o de 
intervenç
ão 

Desfecho avaliado e 
protocolo de avaliação 

Resultados 

ALVE
S et 
al., 
2018, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 

n=27 DP 
(61,1±10,7 anos; 
25M/2F; H&Y 
1,7±0,8) 
G1 (n=9): Nintendo 
Wii 
G2 (n=9): Xbox 
Kinetic 
G3 (n=9): controle 

G1: 4 jogos (rhythm parade, ob-
stacle course, tightrope walk e 
basic step) 
G2: 4 jogos (hurdles, river rush, 
reflex ridge e light race) 
G3: nenhuma intervenção 

45-60 min 
2x / 
semana 
5 
semanas 

Marcha: 30sWT, TUG, 
10MWT 
T0: antes da intervenção 
T1: 7 dias após o término da 
intervenção 
T2: 1 mês após o término da 
intervenção 

Na comparação intragrupo 
T2-T0: G1 ↓ nº de passos/m 
(indicando ↑ comprimento do 
passo) e ↑ distância no 
30sWT 
Sem diferença estatística em 
outras análises 

ESCU
LIER 
et al., 
2012, 
Canad
á 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n=20 
G1 (n=11): DP 
(61,9±11 anos; 
6M/5F; 18,4±5,4 
UPDRS III) 
G2 (n=9): 
saudáveis (63,5±12 
anos; 5M/4F) 
*1 sujeito de cada 
grupo não 
completou o estudo 

G1 e G2: Nintendo Wii, sendo 30 
min em balança de equilíbrio (table 
tilt, ski slalom, balance bubble, ski 
jump, penguin slide, deep 
breathing e hula-hoop) e 10 min 
em jogos esportivos (golfe ou 
boliche), realizados em domicílio 

40 min 
3x / 
semana 
6 
semanas 

Equilíbrio estático: apoio 
unipodal e deslocamento do 
centro de pressão em tres 
condições (olhos abertos, 
olhos fechados e 
combinação de olhos abertos 
e fechados) 
Equilíbrio dinâmico: ABC, 
TUG, STST, POMA, CBM e 
10MWT 
T0: antes da intervenção 
T1: após 3 semanas de 
intervenção 
T2: após 6 semanas de 
intervenção 

Nesta revisão, não foram 
apresentadas as análises do 
G2 
Nas comparações intragrupo 
T1-T0 e T2-T0: G1 ↑ tempo 
em apoio unipodal, 
velocidade de deslocamento 
do centro de pressão com 
olhos abertos, n° de 
repetições no STST, escores 
na POMA e CBM; G1 ↓ 
tempo no TUG e 10MWT 
Na comparação intragrupo 
T2-T0: G1 ↑ velocidade de 
deslocamento do centro de 
pressão com combinação de 
olhos abertos e fechados 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
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GAND
OLFI 
et al., 
2017, 
Itália 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
multicêntri
co 

n=76 DP 
G1 (n=38): 
Nintendo Wii 
(67,5±7,2 anos; 
23M/15F; H&Y 2,5 
– Q1=2,5 – Q3=2,5) 
G2 (n=38): terapia 
convencional 
(69,8±9,4 anos; 
28M/10F; H&Y 2,5 
– Q1= 2,5 – Q3=3,0) 
*2 e 4 sujeitos do 
G1 e G2, 
respectivamente, 
não completaram o 
estudo 

G1: breve aquecimento (exercícios 
de alongamento), seguido de 10 
jogos em balança de equilíbrio 
(table tilt, penguin slide, balance 
bubble, ski slalom, skateboarding, 
perfect 10, tilt city, snowball fight, 
rhythm parade e bird’s-eye bulls-
eye), realizados em domicílio, sob 
supervisão remota de um 
fisioterapeuta 
G2: breve aquecimento (exercícios 
de alongamento), seguido de 10 
exercícios de equilíbrio estático e 
dinâmico, incluindo marcha, sob 
diferentes condições sensoriais 
(olhos abertos, fechados e em 
conflito visual, superfícies estáveis 
e instáveis, movimentação da 
cabeça) realizados em clínica, sob 
supervisão direta (e suporte 
manual, quando necessário) de 
um fisioterapeuta 

50 min 
3x / 
semana 
7 
semanas 

Equilíbrio: BBS, ABC e n° de 
quedas 
Marcha: 10MWT, DGI 
T0: antes da intervenção 
T1: após o término da 
intervenção 
T2: 1 mês após o término da 
intervenção 

Nas comparações intragrupo 
T1-T0 e T2-T0: G1 e G2 ↑ 
escores na BBS, ABC e DGI 
Na comparação intergrupos, 
G2 apresentou > ΔT1-T0 no 
escore da BBS que G1 
Sem diferença estatística em 
outras análises 

HERZ 
et al., 
2013, 
Estado
s 
Unidos 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n=20 DP (66,7±7,2 
anos; 13M/7F; H&Y 
2,0) 
G1 (n=20): 
Nintendo Wii 
*1 sujeito não 
completou o estudo 

G1: jogos esportivos (2 de tênis, 2 
de boliche e 1 de boxe) que 
requerem movimentação de todo o 
corpo e equilíbrio 

60 min 
3x / 
semana 
4 
semanas 

Atividades manuais: 9HPT, 
Purdue pegboard test, timed 
tapping test 
Equilíbrio: Tinnetti gait and 
balance test, TUG 
Mobilidade: PDQ-39 
T0: antes da intervenção 
T1: após o término da 
intervenção 
T2: 4 semanas após o 
término da intervenção 

Na comparação intragrupo 
T2-T1: G1 ↓ sub escore de 
mobilidade no PDQ-39 
Na comparação intragrupo 
T1-T0: G1 ↓ tempo no 9HPT 
e no timed tapping test do 
lado direito, no Purdue 
pegboard test do lado 
esquerdo e no TUG 
Sem diferença estatística em 
outras análises 



15 

 

HOLM
ES et 
al., 
2013, 
Canad
á 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n=15 DP 
G1 (n=11): 
Nintendo Wii 
(66,6±6,2 anos; 
7M/4F; H&Y 
2,3±0,4) 
*4 sujeitos não 
completaram o 
estudo 

G1: jogos de livre escolha, entre 
os de equilíbrio e que utilizam a 
balança de equilíbrio (balance 
bubble, table tilt, soccer heading, 
tightope tension, penguine slide, 
ski slalom e snowboard slalom), 
realizados em domicílio 

30 min 
3x / 
semana 
12 
semanas 

Equilíbrio: deslocamento do 
centro de pressão e ABC 
T0: até uma semana antes 
da intervenção 
T1: após 6 semanas de 
intervenção 
T2: até uma semana após o 
término da intervenção 

Sem nenhuma diferença 
estatística 

LIAO 
et al., 
2015, 
Taiwa
n 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, duplo 
cego, de 
centro 
único 

n=36 DP 
G1 (n=12): 
Nintendo Wii 
(67,3±7,1 anos; 
6M/6F; H&Y 2±0,7) 
G2 (n=12): terapia 
convencional 
(64,6±8,6 anos; 
6M/6F; H&Y 2±0,8) 
G3 (n=12): controle 
(65,1±6,7 anos; 
5M/7F; H&Y 
1,9±0,8) 
*1 sujeito não 
completou o follow 
up 

G1: 10 min de jogos de yoga, 15 
min de jogos de fortalecimento 
muscular, 20 min de jogos de 
equilíbrio e 15 min de treino de 
marcha em esteira 
G2: 10 min de alongamentos, 15 
min de fortalecimento muscular, 20 
min de exercícios de equilíbrio e 
15 min de treino de marcha em 
esteira 
G3: educação sobre prevenção de 
quedas 

G1 e G2: 
60 min 
2x / 
semana 
6 
semanas 

Marcha: comprimento da 
passada, velocidade da 
passada e clearance ao 
ultrapassar um obstáculo 
Equilíbrio: velocidade, 
excursão máxima e controle 
direcional de alteração no 
centro de pressão, 
capacidade de integração 
sensorial, FES-I e TUG 
T0: um dia antes da 
intervenção 
T1: um dia após o término da 
intervenção 
T2: 30 dias após o término 
da intervenção 

Nas comparações 
intergrupos: G1 apresentou > 
ΔT1-T0 e ΔT2-T0 na 
velocidade e no comprimento 
da passada ao ultrapassar 
um obstáculo que G3; G1 
apresentou > ΔT1-T0 e ΔT2-
T0 na velocidade, excursão 
máxima e controle direcional 
de alteração no centro de 
pressão e na capacidade de 
integração sensorial que G3; 
G1 apresentou < ΔT1-T0 e 
ΔT2-T0 na FES-I e no TUG 
que G3; G1 apresentou > 
ΔT1-T0 e ΔT2-T0 na 
velocidade de alteração no 
centro de pressão que G2 
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LIAO 
et al., 
2015, 
Taiwa
n 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, duplo 
cego, de 
centro 
único 

n=36 DP 
G1 (n=12): 
Nintendo Wii 
(67,3±7,1 anos; 
6M/6F; H&Y 2±0,7) 
G2 (n=12): terapia 
convencional 
(64,6±8,6 anos; 
6M/6F; H&Y 2±0,8) 
G3 (n=12): controle 
(65,1±6,7 anos; 
5M/7F; H&Y 
1,9±0,8) 
*1 sujeito não 
completou o follow 
up 

G1: 10 min de jogos de yoga, 15 
min de jogos de fortalecimento 
muscular, 20 min de jogos de 
equilíbrio e 15 min de treino de 
marcha em esteira 
G2: 10 min de alongamentos, 15 
min de fortalecimento muscular, 20 
min de exercícios de equilíbrio e 
15 min de treino de marcha em 
esteira 
G3: educação sobre prevenção de 
quedas 

G1 e G2: 
60 min 
2x / 
semana 
6 
semanas 

Marcha: velocidade, 
comprimento do passo e 
FGA 
Força muscular: 
dinamometria de flexores e 
extensores do quadril, joelho 
e tornozelo 
Equilíbrio: capacidade de 
integração sensorial 
T0: um dia antes da 
intervenção 
T1: um dia após o término da 
intervenção 
T2: 30 dias após o término 
da intervenção 

Nas comparações 
intergrupos: G1 e G2 
apresentaram > ΔT1-T0 e 
ΔT2-T0 na velocidade de 
marcha, no comprimento do 
passo e no escore do FGA 
que G3; G1 e G2 
apresentaram > ΔT1-T0 na 
força de flexores e 
extensores de quadril, joelho 
e tornozelo e > ΔT2-T0 na 
força de flexores de quadril e 
flexores e extensores de 
joelho e tornozelo que G3; 
G1 apresentou > ΔT1-T0 e 
ΔT2-T0 na capacidade de 
integração visual e vestibular 
que G3; e G2 apresentou > 
ΔT1-T0 na capacidade de 
integração vestibular que G3 

LOUR
EIRO 
et al., 
2012, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n= 6 DP 
G1 (n=6): Nintendo 
Wii (65±13 anos; 
H&Y 2 e 3) 

G1: jogo de alongamento (half 
moon) e jogos de equilíbrio 
(penguin slide, ski slalom, soccer 
heading, tightrope walk e table tilt) 

20 min 
2x / 
semana 
5 
semanas 

Equilíbrio: BFS, TUG, FR 
T0: antes da intervenção 
T1: final da intervenção 

Nas comparações intragrupo 
T1-T0: ↑ escores do BFS e 
do alcance funcional lateral 
para direita e esquerda 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
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MHAT
RE et 
al., 
2013, 
Estado
s 
Unidos 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n= 10 DP 
G1 (n=6): Nintendo 
Wii (67,1 anos, 
mínimo = 44 e 
máximo = 91; 
4M/6F; H&Y 2,5 e 
3) 

G1: 10 min cada, sendo todos em 
balança de equilíbrio (marble 
tracking, skiing e bubble rafting) 

30 min 
3x / 
semana 
8 
semanas 

Equilíbrio: Romberg 
sensibilizado, BBS, DGI, 
ABC e alteração no centro 
de pressão durante tarefas 
de equilíbrio estático 
(manutenção da postura em 
pé de olhos abertos e 
fechados) e dinâmico 
(perseguição de um alvo 
móvel) 
T0: antes da intervenção 
T1: após intervenção 

Na comparação intragrupo 
T1-T0: ↑ escores da BBS e 
da DGI e ↓ alteração no 
centro de pressão durante 
postura estática com olhos 
abertos e na perseguição do 
alvo (indicando menor erro 
de movimento) 
Sem diferença estatística em 
outras análises 

MOON 
et al., 
2020, 
Coreia 
do Sul 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único  

n= 15 DP 
G1 (n=8): Nintendo 
Wii (63,38±5,37 
anos; 5M/3F; H&Y 
2,6±0,5) 
G2 (n=7): controle 
(62,14±5,55 anos; 
5M/2F; 2,7±0,5) 

G1: terapia convencional + 30 min 
de jogos na balança de equilíbrio 
(bubble game, ski game e marble 
game) 
G2: terapia convencional 

G1: 60 
min, 
3x/seman
a, 8 
semanas 
G2:30 
min, 
3x/seman
a, 8 
semanas 

Equilíbrio: BBS 
Marcha: TUG 
T0: antes de intervenção 
T1: após intervenção 

Nas comparações intragrupo 
T1-T0: G1 e G2 ↑ escores da 
BBS e TUG 
Nas comparações 
intergrupos: G1 apresentou > 
ΔT1-T0 na BBS que G2 
Sem diferença estatística em 
outras análises 

NEGRI
NI et 
al., 
2017, 
Itália 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único  

n=27 DP 
G1 (n=11): 
Nintendo baixa 
dose - 10 sessões 
(67±9 anos; 
10M/6F) 
G2 (n=16): 
Nintendo alta dose 
- 15 sessões (66±8 
anos; 4M/7F) 

G1 e G2: 20 min de jogos em 
balança de equilíbrio e 10 min de 
jogos de equilíbrio (table tilt, ski 
slalom, balance bubble, ski jump e 
penguin slide) 

G1: 30 
min, 
2x/seman
a, 5 
semanas 
G2: 30 
min, 
3x/seman
a, 5 
semanas 

Equilíbrio: FRT, PST, BBS, 
domínio de equilíbrio da 
Tinetti POMA 
Marcha: domínio de marcha 
da Tinetti POMA 
T0: pré intervenção 
T1: imediatamente após 
intervenção 
T2: 4 semanas após 
intervenção 

Nas comparações intragrupo 
T1-T0 e T2-T0: G1 e G2 ↑ 
escores da BBS e ↓ escores 
da FRT; e G1 ↑ escores nos 
domínios de equilíbrio e 
marcha da Tinetti POMA 
Na comparação intragrupo 
T1-T0: G2 ↑ escores nos 
domínios de equilíbrio e 
marcha da Tinetti POMA 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
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NOGU
EIRA 
et al., 
2017, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 

n= 9 DP 
G1 (n=9): Nintendo 
Wii (69,1±7,2 anos; 
6M/3F; H&Y 3) 

G1: 5 min iniciais e finais de 
aquecimento e alongamento e 45 
min igualmente distribuídos em 
três períodos de 15 min para cada 
um dos jogos em balança de 
equilíbrio (soccer heading, penguin 
slide e table tilt) 

55 min 
2x/seman
a 
10 
semanas 

Equilíbrio: BBS (a escala foi 
dividida em 5 dimensões: 
transferências; provas 
estacionárias; alcance 
funcional; componentes 
rotacionais; relação entre 
equilíbrio e base de 
sustentação diminuída) 
T0: antes da intervenção 
T1: após a intervenção 

Nas comparações intragrupo 
T1-T0: G1 ↑ escores das 
provas estacionárias, do 
alcance funcional e dos 
componentes rotacionais da 
BBS 
Sem diferença estatística em 
outras análises 

PEDR
EIRA 
et al., 
2013, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 

n=44 DP 
G1 (n=16): 
Nintendo Wii 
(61,1±8,2 anos; 
11M/5F; H&Y 
2,5±0,6) 
G2 (n=15): terapia 
convencional 
(66,2± 8,25 anos; 
11M/6F; H&Y 
2,4±0,7) 
*13 sujeitos não 
completaram o 
follow up 

G1: 10 min de aquecimento 
(exercícios de flexão, extensão e 
rotação de tronco, associados com 
alongamento de membros 
inferiores e superiores), seguidos 
de 40 min de jogos, realizados em 
uma sala apropriada, sob 
supervisão de um fisioterapeuta 
G2: 10 min de aquecimento 
(exercícios de flexão, extensão e 
rotação de tronco, associados com 
alongamento de membros 
inferiores e superiores), seguidos 
de 40 min de exercícios de 
mobilização de tronco, equilíbrio, 
alongamento, movimento rítmico, 
alinhamento postural, execução de 
dupla tarefa, execução de 
atividades bimanuais, treino de 
marcha e treino aeróbio 

50 min 
3x/seman
a 
4 
semanas 

Mobilidade: PDQ-39 
T0: antes da intervenção 
T1: após a intervenção 
 

Sem nenhuma diferença 
estatística 
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POMP
EU et 
al., 
2012, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 

n=32 DP 
(67,4±8,1 anos; 
17M/15F; H&Y 
1,7±0,5) 
G1 (n=16): 
Nintendo Wii 
G2 (n=16): 
exercícios para 
equilíbrio 
 

G1: 30 min de jogos para 
equilíbrio, sendo: equilíbrio 
estático (single leg extension e 
torso twist), equilíbrio dinâmico 
(table tilt, tilt city, soccer heading e 
penguin slide) e marcha 
estacionária (rhythm parade, 
obstacle course, basic step and 
basic run), realizados sob 
supervisão de um fisioterapeuta. 
A cada sessão eram escolhidos 5 
jogos diferentes daqueles da 
sessão anterior, os quais eram 
realizados duas vezes cada 
durante a sessão, sendo uma vez 
com e outra sem feedback 
(orientação sobre o movimento, 
correção postural e instrução 
verbal) do fisioterapeuta 
 
G2: exercícios de equilíbrio com a 
mesma demanda motora, o 
mesmo tempo requerido para 
realização e os mesmos 
movimentos (rotação de tronco, 
equilíbrio estático, deslocamento 
do centro 
de pressão nos planos sagital e 
frontal e alternância de passos) do 
G1 
 

60 min 
5x/seman
a 
7 
semanas 

Equilíbrio: deslocamento no 
centro de pressão durante 
tarefas de equilíbrio estático 
(apoio unipodal de olhos 
abertos e fechados) e 
dinâmico (BBS e apoio 
unipodal de olhos abertos 
com dupla tarefa ) 
T0: antes da intervenção 
T1: após o término da 
intervenção 
T2: 60 dias após o término 
da intervenção 
  

Nas comparações intragrupo 
T1-T0 e T2-T0: G1 e G2 ↑ 
escores na BBS e ↓ 
alteração no centro de 
pressão em apoio unipodal 
de olhos abertos ou 
fechados 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
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RAMO
S et 
al., 
2016, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 
 

n=11 DP, 1 
(70,3±8,9 anos; 
6M/5F; H&Y 1-3) 
*1 sujeito não 
completou o follow 
up  

Etapa 1: 40 min de exercícios, os 
quais: caminhada, bicicleta, 
exercícios calistênicos, exercícios 
de mobilidade (tronco, membros 
superiores e inferiores), exercícios 
de força (membros inferiores) e 
treino orientado à tarefa (rolar, 
subir e descer escadas, pegar 
objetos em várias alturas, girar, 
passar de sentado para em pé, 
passar de deitado para sentado) 
 
Etapa 2: 40 min de jogos (penguin 
slide, table tilt, soccer heading, tilt 
city, rhythm parade, obstacle 
course, basic step, basic run, sin-
gle leg extension, torso twist) 

40 min 
2x/seman
a 
12 
semanas, 
sendo 6 
semanas 
em cada 
uma das 
2 etapas 

Equilíbrio: BBS, FES-I 
Marcha: TUG, 10MWT 
T0: antes da intervenção 
T1: após a primeira etapa 
T2: após a segunda etapa 
 

Sem nenhuma diferença 
estatística 

RIBAS 
et al., 
2017, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 
 

n=20 DP 
G1 (n=10): 
Nintendo Wii 
(61,7±6,8 anos; 
4M/6F;  H&Y 1,25 – 
Q1=1 – Q3=2) 
G2 (n=10): terapia 
convencional  (60,2
±11,2 anos; 4M/6F; 
H&Y 1,5 – Q1=1 – 
Q3=2) 

G1: 30 min de jogos (table tilt, tilt 
city, penguin slide, soccer heading, 
basic run, obstacle course e basic 
step) 
 
G2: 10 min de aquecimento, 
alongamento e exercícios ativos; 
10 min de exercícios de força para 
os membros superiores e 
inferiores, e 10 min de exercícios 
diagonais para o tronco, pescoço e 
membros superiores e inferiores 
 

30 min 
2x/seman
a 
12 
semanas 

Mobilidade: PDQ-39 
Equilíbrio: BBS 
Marcha: 6MWT 
T0: antes da intervenção 
T1: após a intervenção 
T2: 60 dias após a 
intervenção 
 

Nas comparações 
intragrupo: 
T1-T0: G1 ↑ escores na BBS 
T2-T0 e T2-T1: G1 ↓ escores 
na BBS 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
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SANT
OS et 
al., 
2019, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
randomiz
ado, 
controlad
o, cego, 
de centro 
único 

n=45 DP (Follow-
up: 64,3±8,5 anos; 
31M/10F; H&Y 1-3) 
G1 (n=15): 
Nintendo Wii 
G2 (n=15): terapia 
convencional 
G3 (n=15): 
Nintendo Wii + 
terapia 
convencional 
*4 sujeitos não 
completaram o 
follow up  

Todos os grupos realizaram, 
inicialmente, 10 min de 
alongamento de membros 
inferiores e a superiores, 
adicionados de: 
G1: 4 jogos para equilíbrio e 
mobilidade (boxe, soccer heading, 
golfe e corrida) 
G2: atividades ativo-assistidas e 
resistidas, diagonais, além de 
treinamento de marcha com 
resistência manual do terapeuta na 
região do quadril 
G3: as duas terapias combinadas 
(20 min cada) 

50 min 
2x/seman
a 
8 semana 

Equilíbrio e marcha: BBS, 
DGI, TUG 
T0: antes da intervenção 
T1: após a intervenção 
 

Nas comparações 
intragrupo: 
T1-T0: G1, G2 e G3 ↑ 
escores no BBS e no DGI e ↓ 
escores no TUG 
Sem diferença estatística em 
outras análises 
  

SILVA 
et al., 
2013, 
Brasil 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 
 

n=6 DP 
(72,2±5,8 anos; 
2M/4F; H&Y=3) 

30 min de jogos de equilíbrio (tênis 
e boxe), sob supervisão de um 
Fisioterapeuta 

30 min 
3x/seman
a 
6 
semanas 

Equilíbrio: 
BBS 
T0: antes da intervenção 
T1: após a intervenção 
 

Na comparação pré e pós 
intervenção: 
T1-T0: ↑ escore BBS 
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ZALE
CKI et 
al., 
2013, 
Polôni
a 

Ensaio 
clínico 
não 
randomiz
ado, não 
controlad
o, aberto, 
de centro 
único 
 

n=24 DP 
(68,8±1,9 anos; 
17M/7F; H&Y 
moderado) 

20 min de jogos de equilíbrio em 
balança de equilíbrio (ski slalom e 
balance bubble), e 20 min de jogos 
para coordenação, força de 
membros inferiores, equilíbrio e 
flexibilidade.  
As sessões foram realizadas em 
domicílio, após instrução inicial por 
um fisioterapeuta e entrega de 
uma cartilha descrevendo os 
exercícios detalhadamente. Ao 
longo do estudo o Fisioterapeuta 
visitou o sujeito para observar a 
intervenção por, pelo menos, uma 
vez 
 

40 min 
2x/dia, 7 
dias/sema
na 
6 
semanas 

Equilíbrio: 
BBS, Tinetti POMA, ABC 
Mobilidade: TUG, Sit-to-
stand test e 10MWT 
T0: antes da intervenção 
T1: 3 semanas após o início 
da intervenção 
T2: após a intervenção 
 

Nas comparações pré e pós 
intervenção: 
T1-T0 e T2-T0: a) ↑ escores 
BBS, Tinetti POMA, Sit-to-
stand test, com maiores 
escores na comparação T2-
T0, exceto para o Sit-to-
stand test; b) ↓ tempo para 
completar o 10MWT e o 
TUG, com menores escores 
na comparação T2-T0 
T2-T0: ↑ escore da ABC 
 

±: mediana, 10MWT: 10 Meter Walk Test, 30sWT: The 30-Second Walk Test, 6MWT: Six Minute Walk Test, 9HPT: Nine Hole Peg Test, ABC: Activities-Specific 
Balance Confidence, BFS: Berg Functional Balance Scale, BBS: Berg Balance Scale, cp: comprimento do passo, DP: doença de Parkinson, DGI: Dynamic 
Gait Index, F: feminino, FES-I: Falls Efficacy Scale-International, FGA: Functional Gait Assessment, FR: Functional Reach, FRT: Functional Reach Test, G1: 
grupo um, G2: grupo dois, G3: grupo 3, H&Y: escala de Hoehn e Yahr, M: masculino, PDQ-39: Parkinson Disease Questionnaire–39, PST: Postural Stress 
Test, Protocolo de intervenção: duração da sessão, frequência semanal, duração total, Q1: primeiro quartio, Q3: terceiro quartio, T: tempo, Tinetti POMA: 
Performance Oriented Mobility Assessment, TUG: Timed Up and Go. 
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DISCUSSÃO 

A presente revisão propôs analisar a eficácia do Nintendo® Wii para melhora 

das cinco áreas centrais da Fisioterapia para a pessoa com DP. Os estudos 

analisados nesta revisão sugerem resultados consistentes em relação a eficácia no 

desfecho do equilíbrio e marcha quando utilizado o Nintendo® Wii, enquanto 

demonstra poucos resultados para analisar os desfechos de capacidade física e 

atividades manuais, nenhum artigo analisado trouxe análise da transferência para 

compararmos a eficácia do Nintendo® Wii. Dos estudos encontrados nenhum 

apresentou qualidade metodológica excelente e apenas 10 apresentaram uma 

qualidade metodológica boa, deixando os resultados com qualidade excelente 

escassos, além disso, os estudos apresentam diferenças metodológicas, deixando 

as conclusões a respeito da eficácia do Nintendo® Wii limitadas. 

Nos estudos com qualidade metodológica boa encontramos quatro estudos 

que apresentam escore 8 na escala Pedro, entre esses artigos há resultados 

positivos no equilíbrio após 14 sessões de terapia com Nintendo® Wii em 

comparações intragrupo (POMPEU et al., 2012), há também resultados positivos 

para os desfechos de marcha, equilíbrio e capacidade física (LIAO et al., 2015). Por 

último encontramos escores positivos para o equilíbrio (RIBAS et al., 2017). 

Reforçando a eficácia da terapia com o Nintendo® Wii para essas áreas centrais da 

Fisioterapia para a pessoa com DP. 

Na área do equilíbrio onde mais artigos foram encontrados os jogos de 

Nintendo® Wii mais utilizados para o treinamento das pessoas com DP foram: table 

tilt, um minijogo dentro do jogo Wii Fit Plus classificado pela Nintendo® como um 

jogo para treinamento de equilíbrio em que a pessoa em cima de uma balança é 

orientada a fazer oscilações, estimulando o deslocamento em todas as direções, 

penguin slide onde a pessoa simulando um pinguim em cima de um bloco de gelo 

faz deslocamentos latero-laterais para pegar peixes, soccer heading onde a pessoa 

com DP era orientada a rebater a bola e desviar de objetos estimulando 

deslocamentos latero-laterais e também a atenção visual seletiva e o balance bubble 

em que o jogador dentro de uma bolha deve percorrer o trajeto de um rio com 

estimulos para a estabilidade postural. 

Com o objetivo de analisar a eficácia do Nintendo Wii encontramos na 

presente revisão oito estudos com ensaio clínico do tipo randomizado, falta uma 

quantidade maior de estudos para que a questão norteadora dessa revisão de 
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escopo seja respondida. A transferência é um grande limitador de atividade e 

restrição de participação para a pessoa com DP (CAPATO; DOMINGOS; ALMEIDA, 

2015), sendo uma grande ameaça para a inatividade das pessoas com DP, a falta 

de estudos que tragam a análise da ferramenta Nintendo Wii em relação a 

transferência gera uma limitação importante na análise da eficácia dentro das áreas 

centrais. Ainda que haja um grande número de artigos com o uso do Nintendo Wii é 

necessário que mais estudos com delineamento randomizado sejam feitos 

investigando os desfechos das áreas centrais da Fisioterapia para a pessoa com DP 

para podermos investigar a eficácia do Nintendo® Wii. 

Resultados simulares aparecem em uma revisão sistemática com objetivo de 

avaliar a eficácia do Nintendo® Wii nos desfechos funcionais de indivíduos com DP 

do ano 2018 também não foi observado superioridade em relação ao Nintendo® Wii 

quando comparado ao tratamento convencional (BRAZ et al., 2018). 

A realidade virtual é uma área que nos últimos anos esta em grande 

crescimento e esta envolvida inclusive na reabilitação médica, com grande avanço 

na literatura proporcionando resultados clínicos para os pacientes que a utilizam 

(SOARES et al., 2014), seria importante que novos estudos abrangessem as áreas 

de capacidade física, transferências e atividades manuais nos estudos futuros 

relacionados a realidade virtual para a Fisioterapia para a pessoa com DP ser 

justificada dentro dessa tecnologia. 

A reabilitação de indivíduos com DP com Nintendo® Wii também pode contar 

com outros beneficios como o da inclusão digital da terceira idade com a idéia de 

desenvolver sensações de competência em relação aos aparelhos eletrônicos, 

assim como aproximação de diferentes gerações em um momento de descontração 

com troca mútua de conhecimentos entre membros da mesma familia, enquanto 

funciona como uma terapia eficiente a DP. 
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CONCLUSÃO 

Em geral, a terapia com Nintendo® Wii mostrou-se eficaz para o equilíbrio e a 

marcha de pessoas com DP. Os resultados mostram resultados positivos em duas 

das cinco áreas da Fisioterapia para a pessoa com DP, não há estudos suficientes 

para analisar os desfechos de capacidade física, transferência e atividades manuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, M. L. M. et al. Nintendo Wii
TM

 Versus Xbox Kinect
TM

 for Assisting People With 

Parkinson’s Disease. Perceptual and Motor Skills, v. 125, n. 3, p. 546–565, 1 jun. 2018.  

ATTA, F. J. S. et al. Alterações na Postura e na Marcha do Portador da Doença de Parkinson. 

Revista de Pesquisa em Fisioterapia, v. 1, n. 1, p. 9–18, 2011.  

BONJORNI, L. A. et al. Influência da doença de Parkinson em capacidade física, função 

pulmonar e índice de massa magra corporal. Fisioterapia em Movimento, v. 25, n. 4, p. 727–

736, 2012.  

BRAZ, N. F. T. et al. Eficácia do Nintendo Wii em desfechos funcionais e de saúde de 

indivíduos com doença de Parkinson: uma revisão sistemática TT - Eficacia del Nintendo Wii 

en resultados funcionales y de salud de individuos con enfermedad de Parkinson: una revisión 

sistemá. Fisioter. Pesqui. (Online), v. 25, n. 1, p. 100–106, 2018.  

BRITO, M. DA C. C. et al. Envelhecimento populacional e os desafios para a saúde pública: 

análise da produção científica TT - Aging population and the challenges for public health: 

review of scientific production. Rev. Kairós, v. 16, n. 2, p. 161–178, 2013.  

CAPATO, T. T. DA C.; DOMINGOS, J. M. M.; ALMEIDA, L. R. S. DE. Versão em 

Português da Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença de Parkinson : 

Desenvolvida por vinte associações profissionais europeias e adaptada para Português 

Europeu e do Brasil. [s.l: s.n.].  

COROLIANO, M. DAS G. W. DE S. et al. Análise do risco de queda em pessoas com doença 

de Parkinson TT - Fall risk analysis in persons with Parkinson&#039;s disease. Fisioter. 

Bras, v. 17, n. 1, p. f: 17-I: 22, 2016.  

COSTA, R. L. A.; RIBEIRO, M. F. Utilização do Nintendo Wii: Reabilitação Virtual Em 

Pacientes Com Paralisia Cerebral. Psicologia e Saúde em Debate, v. 4, n. 2, p. 14–24, 2018.  

DA TRINDADE FLORES, F.; ROSSI, A. G.; DA SILVA SCHMIDT, P. Avaliação do 

Equilíbrio Corporal na Doença de Parkinson. International Archives of 

Otorhinolaryngology, v. 15, n. 2, p. 142–150, 2011.  

DISEASE, P. S.; QUEIROZ, E. P. DE; SILVA, E. R. INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM E OS CUIDADOS AO IDOSO COM DOENÇA DE PARKINSON 

NURSING INTERVENTIONS AND CARE FOR THE ELDERLY WITH ReBIS Revista 

Brasileira Interdisciplinar de Saúde. Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, v. 2, p. 

30–32, 2020.  

DOUGLAS J. GELB, MD, PHD; EUGENE OLIVER, PHD; SID GILMAN, M. [Diagnostic 

criteria for Parkinson syndromes, expecting Parkinson’s disease]. Revue neurologique, v. 

156 Suppl, p. 43–50, 1999.  



27 

 

ESCULIER, J. F. et al. Home-based balance training programme using Wii Fit with balance 

board for Parkinson’s disease: A pilot study. Journal of Rehabilitation Medicine, v. 44, n. 2, 

p. 144–150, fev. 2012.  

GANDOLFI, M. et al. Virtual Reality Telerehabilitation for Postural Instability in Parkin-

son&#039;s Disease: A Multicenter, Single-Blind, Randomized, Controlled Trial. Biomed 

Res Int, v. 2017, p. 7962826, 2017.  

GONÇALVES, G. B. et al. Effects of using the Nintendo Wii Fit Plus Platform in the sen-

sorimotor training of gait disorders in Parkinson’s disease. Neurology International, v. 6, n. 

1, p. 6–9, 2014.  

GONÇALVES, L. H. T.; ALVAREZ, A. M.; ARRUDA, M. C. Pacientes portadores da 

doença de Parkinson: significado de suas vivências. Acta Paulista de Enfermagem, v. 20, n. 

1, p. 62–68, 2007.  

HAASE, D. C. B. V.; MACHADO, D. C.; OLIVEIRA, J. G. D. DE. Atuação da fisioterapia 

no paciente com doença de Parkinson. Atuação da fisioterapia no paciente com doença de 

Parkinson, v. 21, n. 1, p. 79–85, 2008.  

HERZ, N. B. et al. Nintendo Wii rehabilitation (“Wii-hab”) provides benefits inParkinson’s 

disease. Parkinsonism and Related Disorders, v. 19, n. 11, p. 1039–1042, nov. 2013.  

HOLMES, J. D. et al. Validity of the Nintendo Wii® balance board for the assessment of 

standing balance in Parkinson’s disease. Clinical Rehabilitation, v. 27, n. 4, p. 361–366, abr. 

2013.  

IBGE. Síntese de indicadores sociais. [s.l: s.n.]. v. 39 

LIAO, Y. Y. et al. Virtual Reality-Based Training to Improve Obstacle-Crossing Performance 

and Dynamic Balance in Patients With Parkinson’s Disease. Neurorehabilitation and Neu-

ral Repair, v. 29, n. 7, p. 658–667, 2015a.  

LIAO, Y. Y. et al. Virtual Reality-Based Wii Fit Training in Improving Muscle Strength, 

Sensory Integration Ability, and Walking Abilities in Patients with Parkinson’s Disease: A 

Randomized Control Trial. International Journal of Gerontology, v. 9, n. 4, p. 190–195, 1 

dez. 2015b.  

LOUREIRO, A. P. C. et al. Viabilidade da terapia virtual na reabilitação de pacientes com 

doença de Parkinson: estudo-piloto. Fisioter. Mov., v. 25, n. 3, p. 659–666, 2012.  

MHATRE, P. V. et al. Wii Fit Balance Board Playing Improves Balance and Gait in Parkin-

son Disease. PM and R, v. 5, n. 9, p. 769–777, 2013.  

MONTEIRO, E. P. et al. Aspectos biomecânicos da locomoção de pessoas com doença de 

Parkinson: revisão narrativa. Revista Brasileira de Ciencias do Esporte, v. 39, n. 4, p. 450–

457, 2017.  



28 

 

MOON, J.-H.; JUNG, J.-H.; CHO, H.-Y. Effects of balance training using a wii fit balance 

board on balance, gait and activities of daily living in patients with parkinson disease: a pilot, 

randomized controlled trial. Medico-legal update, v. 20, n. 1, p. 1799‐1803, 2020.  

NEGRINI, S. et al. Nintendo Wii Fit for balance rehabilitation in patients with Parkinson’s 

disease: A comparative study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, v. 21, n. 1, 

p. 117–123, 1 jan. 2017.  

NOGUEIRA, P. C. et al. Efeito da terapia por realidade virtual no equilíbrio de indivíduos 

acometidos pela doença de Parkinson. Fisioterapia Brasil, v. 18, n. 5, p. 547–552, nov. 2017.  

PEDREIRA, G. et al. Virtual games and quality of life in Parkinson’s disease: A randomised 

controlled trial. Advances in Parkinson’s Disease, v. 02, n. 04, p. 97–101, 2013.  

POMPEU, J. E. et al. Effect of Nintendo WiiBased motor and cognitive training on activities 

of daily living in patients with Parkinson’s disease: a randomised clinical trial. Physiothera-

py (united kingdom), v. 98, n. 3, p. 196‐204, 2012.  

RAMOS, R. A. DE A. et al. Realidade virtual na reabilitação de portadores da doença de 

Parkinson. Fisioterapia Brasil, v. 17, n. 3, p. 179–187, maio 2016.  

RIBAS, C. G. et al. Effectiveness of exergaming in improving functional balance, fatigue and 

quality of life in Parkinson’s disease: A pilot randomized controlled trial. Parkinsonism and 

Related Disorders, v. 38, p. 13–18, 2017.  

RIBEIRO, LUCIANO BOTELHO; ROGATTO, GUSTAVO PUGGINA; MACHADO, 

AFONSO ANTONIO; VALIM-ROGATO, P. C. MOTIVOS DE ADESÃO E DE 

DESISTÊNCIA DE IDOSOS Motivos de adhesión y desistimiento de las personas mayores. 

Rev Bras Promoc Saude, v. 26, n. 2, p. 581–589, 2013.  

SANTOS, P. et al. Effects of the Nintendo Wii training on balance rehabilitation and quality 

of life of patients with Parkinson&#039;s disease: A systematic review and meta-analysis. 

NeuroRehabilitation, v. 44, n. 4, p. 569–577, 2019.  

SILVA, F. D. et al. Effect of wiireabilitation on trunk mobility of individuals with parkinson 

disease: A pilot study. Revista Neurociencias, v. 21, n. 3, p. 364–368, 2013.  

SOARES, M. D. et al. Wii reabilitação e fisioterapia neurológica: Uma revisão sistemática. 

Revista Neurociencias, v. 23, n. 1, p. 81–88, 2014.  

ZALECKI, T. et al. Visual feedback training using WII Fit improves balance in Parkinsons 

disease. Folia Med Cracov, v. 53, n. 1, p. 65–78, 2013.  

 


