
O CONHECIMENTO É O MELHOR CAMINHO

APOIO, ORIENTAÇÃO, 
COMPREENSÃO E 
PACIÊNCIA DO CUIDADOR 
E DA FAMÍLIA SÃO 
FUNDAMENTAIS 

TRATAMENTO 

INTERDISCIPLINAR

Tratamento medicamentoso

 Estabilização dos sintomas, 

melhorando a realização das 

atividades da vida diária.

Tratamento não medicamentoso

 Equipe interdisciplinar 

multiprofissional

• Fisioterapia

• Terapia ocupacional

• Nutrição

• Serviço social

• Farmácia

• Educação física

• Psicologia 

• Enfermagem 

• Fonoaudiologia 

• Médico

ENVELHECER COM 
SAÚDE É UM DIREITO 
DE CIDADANIA 

O AME Idoso Sudeste se 
compromete com o seu direito. 

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO 
E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 

DOENÇA DE PARKINSON

REALIZAÇÃO 

AME Idoso Sudeste
Rua Domingos de Morais, 1947 – V. Mariana 

DOENÇA DE 

PARKINSON

Orientações de 

FONOAUDIOLOGIA

AME IDOSO SUDESTE  

SPDM - AMBULATÓRIO MULTIDISCIPLINAR

ESPECIALIZADO EM IDOSO 

Apoio:

ACADEMIA
BRASILEIRA
DE NEUROLOGIA



DOENÇA DE PARKINSON

• Cerca de 1% da população 
mundial acima de 65 anos é 
portador da Doença de 
Parkinson segundo a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

• No Brasil, estima-se que 200 mil 
pessoas sofram da doença.

• Os principais SINTOMAS são: 
tremores de repouso, rigidez 
muscular, dificuldade com 
movimentos e alterações 
posturais. Podem ocorrer 
também comprometimento 
cognitivo, disfunção do sistema 
nervoso autônomo,  transtornos 
de sono, depressão e alterações 
sensoriais como olfato.

• O DIA MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE 
DOENÇA DE PARKINSON é 
celebrado em 11 de abril.

Dicas básicas de DEGLUTIÇÃO
• Postura

Alimente-se sempre bem sentado, cabeça reta, 
mantendo a concentração para ingestão de 
líquidos e/ou alimentos.

Após a alimentação, não deite por pelo menos 
1 hora, para evitar o refluxo gastroesofágico.

• Controle

Controle o ritmo e o volume da ingestão, com 
goles controlados. Coloque pequenas porções 
na boca. 

Prefira utilizar copos baixos e largos para não 
precisar colocar a cabeça para trás ao sorver o 
líquido do fundo do copo.

• Atenção

Não misture duas consistências de alimento na 
boca, como um líquido e um sólido (por 
exemplo, sopa tipo canja). É mais difícil 
controlar o líquido na boca quando se está 
mastigando o sólido e o líquido pode escapar 
antes de engolir, gerando o engasgo.

Evite distratores (televisão, por exemplo) 
durante sua alimentação.

Preste atenção a possíveis sinais de dificuldade 
durante ou após a alimentação (como coriza, 
pigarro, tosse e/ou engasgo). Se acontecer 
qualquer um desses sinais, relate o problema a 
alguém da equipe de saúde que o acompanha 
para encaminhar ao profissional habilitado, o 
fonoaudiólogo.

Dicas básicas de COMUNICAÇÃO
• Procure falar alto

Aumente seu volume de voz. Pode parecer que 
está falando alto demais, mas você está falando 
numa intensidade normal a audível. 

• Procure articular melhor as palavras

Uma boa articulação deixa a fala mais clara, 
aberta e audível. 

• Velocidade de fala

Falar rápido demais dificulta a articulação e a 
compreensão das palavras. E falar lento demais 
pode tornar a fala monótona e desinteressante. 

Equilibre a velocidade, seja dinâmico!

• Postura adequada 

Procure falar de frente para as pessoas.

Mantenha a cabeça erguida, sem esticar demais o 
pescoço. Mantenha as costas eretas e os ombros 
não devem ficar arqueados para a frente. Deixe o 
corpo livre para se movimentar. Uma postura 
adequada permite uma boa respiração que é 
essencial na comunicação.

• Beba água

A boa hidratação ajuda no funcionamento das 
cordas vocais. 

• Evite pigarrear 

O ato de pigarrear (ficar raspando a garganta) 
pode "machucar" as cordas vocais, causando uma 
irritação. Quando sentir necessidade de pigarrear 
respire e engula em seguida. A ingestão de água 
também ajuda a aliviar o pigarro.
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