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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica, degenerativa e progressiva resultante da degene-
ração de neurônios dopaminérgicos da substância negra. A fisioterapia na DP favorece o contato social e promove ga-
nhos físicos, impactando na qualidade de vida (QV). A QV possui um conceito multidimensional e reflete uma avaliação 
subjetiva da satisfação pessoal do paciente em relação à sua vida. Objetivos: O objetivo deste estudo foi sistema-
tizar os efeitos das estratégias fisioterapêuticas sobre a QV dos pacientes com DP através do PDQ-39. Métodos: 
Foram realizadas buscas em uma base de dados internacional (Pubmed) e em um banco de dados nacional (Lilacs), 
sendo utilizados artigos publicados até março de 2015 nos idiomas inglês e português. Resultados: A estratégia de 
busca utilizada resultou em 401 artigos, dos quais 6 foram incluídos no estudo após análise qualitativa. Destes estudos, 
dois (33,33%) abordaram a atividade aeróbica associada à carga, um (16,66%) utilizou como estratégia de reabilitação 
atividades resistidas, dois (33,33%) avaliaram os efeitos da esteira ergométrica e um (16,66%) abordou os efeitos da 
hidroterapia na reabilitação de pacientes com DP. Conclusão: As estratégias fisioterapêuticas utilizadas para a 
reabilitação de pacientes com DP parecem contribuir para melhora de domínios específicos do PDQ-39, no entanto a 
qualidade metodológica dos artigos utilizados foi ofuscante, ao mesmo tempo em que são escassos artigos publicados 
que estudem efeitos de estratégias de tratamento fisioterapêutico na DP com dados completos do PDQ-39, dificultando 
o direcionamento de condutas realizadas por fisioterapeutas em pacientes com DP.  
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