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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica crônica de caráter
progressivo que acomete um em cada mil indivíduos da população em geral, em
grande parte homens com faixa etária de 50 a 70 anos. Cujo seus sinais e sintomas
motores afetam a qualidade de vida de seus indivíduos. O tratamento fisioterapêutico é
de grande valia no auxílio de tais sinais e sintomas, em busca da melhora das atividade
de vida diária, e consequentemente na qualidade de vida desses indivíduos.  Objetivo:
Verificar, através de uma revisão de literatura, a atuação da fisioterapia na qualidade
de vida do indivíduo com Doença de Parkinson, até que ponto a fisioterapia poderá
intervir e quais benefícios esse indivíduo terá. Metodologia: Levantamento, a partir do
site de buscas da Scielo, LILACS, Pub Med, com os descritores: “Doença de
Parkinson” (Parkinson\\\\\\\'s Disease),Qualidade de vida (Quality of
Life),Fisioterapia(Physiotherapy); artigos na língua portuguesa e inglesa. Os artigos
foram selecionados no período de janeiro de 2017 à maio de 2017. Foi utilizada uma
tabela feita no Windows Word 2010, para organização e síntese de dados, contendo:
nome do artigo, nome do autor, ano da publicação, revista que foi publicado e os
resultados obtidos. Resultados: Foram encontrados 38 trabalhos, incluindo teses,
dissertações e artigos científicos, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão
estabelecidos, dentre os quais, foram excluídos 14 artigos e selecionados 24 que se
relacionavam com o assunto. Diante dos resultados, foi possível verificar que a
fisioterapia tem grande atuação na qualidade de vida dos indivíduos com DP, pois
minimiza os sinais e sintomas motores do indivíduo, assim como mantém sua
funcionalidade, podendo ser utilizado como forma de intervenção desde o início do
diagnóstico. Conclusão: A fisioterapia é de grande relevância na qualidade de vida dos
indivíduos com Doença de Parkinson uma vez que conduzirá a melhora do estado
físico e geral do individuo, minimizando os sinais e sintomas da patologia,
particularmente nas suas limitações funcionais e atividades de vida diária.
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