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A doença de Parkinson (DP) é caracterizada, principalmente, por uma disfunção do sistema de gânglios 
basais, produzindo sintomas motores e não motores. O interesse pelo estudo da musicoterapia no 
tratamento auxiliar de pacientes com DP baseia-se em evidências científicas que comprovam que a 
música é capaz de melhorar a marcha e o comportamento dos pacientes. Tem por objetivo descrever os 
principais benefícios, efeitos e a influência da musicoterapia no tratamento auxiliar da DP, enfatizando 
a sua eficácia no parâmetro motor dos pacientes. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
com seleção dos estudos nas bases de dados Portal de Periódicos da Capes, PubMed, Scielo e SCOPUS, 
por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), nos idiomas português e inglês, no período de 
2015 a 2021. De maneira geral, a terapêutica resultou na melhora do equilíbrio postural, bem como no 
aumento do comprimento do passo do paciente e no aumento da velocidade da marcha, o que levou 
a uma maior independência funcional, acarretando desfechos positivos na progressão da doença. A 
musicoterapia tem se tornado uma ferramenta com grande potencial para o tratamento auxiliar da 
doença de Parkinson. Esse instrumento tem proporcionado melhor qualidade de vida aos pacientes, 
aliviando os sintomas motores e não motores ao estimular a produção dopaminérgica.
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Parkinson's disease (PD) is characterized mainly by a dysfunction of the basal ganglia system, producing 
motor and non-motor symptoms. The interest in studying music therapy in the auxiliary treatment of 
PD patients is based on scientific evidence that proves that music is capable of improving the gait and 
behavior of patients.  The aim is to describe the main benefits, effects, and influence of music therapy 
in the auxiliary treatment of PD, emphasizing its effectiveness in the motor parameters of patients. 
Integrative review of the scientific literature worldwide, with selection of studies in the databases Por-
tal of journals of Capes, Pubmed, Scielo and SCOPUS, through health descriptors, in Portuguese and 
English, in the period from 2015 to 2021. In general, the therapy resulted in an improvement in postural 
balance, as well as an increase in the patient's stride length and an increase in gait speed, which led to 
greater functional independence, leading to positive outcomes in the progression of the disease. Music 
therapy has become a tool with great potential for the auxiliary treatment of Parkinson's disease. This 
instrument has provided better quality of life to patients, relieving motor and non-motor symptoms 
by stimulating dopaminergic production.
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