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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica,
degenerativa e progressiva do sistema nervoso central. Constitui-se a
segunda desordem neurodegenerativa mais comum, apresenta-se com sinais
motores e não-motores que interferem diretamente na qualidade de vida de
seus portadores, levando-os ao isolamento e a pouca participação na vida
social. O objetivo desta revisão sistemática foi verificar a influência do
exercício físico sobre a qualidade de vida de indivíduos com DP.

Métodos: Dois pesquisadores independentes conduziram uma busca na
base de dados: PubMed e Lilacs com os seguintes filtros: ensaio clínico
aleatório (ECA) e período de publicação últimos cinco anos (2011 à 2016).
As combinações dos descritores: parkinson´s disease; physical therapy;
physiotherpy; exercice; quality of life foram utilizadas para as buscas e os
estudos que investigaram o efeito de alguma modalidade de exercício na
qualidade de vida de indivíduos com DP, foram incluídos. Aqueles que
utilizaram métodos de intervenção não relacionados ao exercício físico e que
não apresentaram a qualidade de vida como um desfecho primário, foram
excluídos. Os estudos foram avaliados pela Escala de PEDro.

Resultado: Dos 117 artigos identificados, cinco ECAs foram selecionados,
sendo que todos apresentaram alta qualidade metodológica. Os protocolos
de intervenção incluíram uma variedade de tipos de exercício, como
fisioterapia convencional, dança, caminhada em esteira, exercícios
aeróbicos, de flexibilidade, de força e resistência e avaliaram uma variedade
de desfechos. O Parkinson Disease Questionary-39 (PDQ-39) foi o
instrumento mais utilizado para avaliar a qualidade de vida. Apenas em dois
estudos que realizaram fisioterapia para tratar a assimetria dos indivíduos
com DP e ginástica aeróbica, a QV não houve apresentou melhora.

Discussão e conclusão: Observou-se que o exercício físico não só
melhorou os sintomas motores, mas também contribuíram para promover
qualidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson. Alguns autores
especularam que a progressão do exercício durante o tratamento foi um
fator determinante para esses resultados. No entanto, ainda não se pode



afirmar qual modalidade, intensidade, frequência e duração dos exercícios
são mais indicados para melhorar a qualidade de vida.
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