


Gerontotecnologia -
da promoção à saúde ao paliar

Terapia Ocupacional 



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• Descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico James Parkinson
• “Paralisia Agitante”

• An Essay on the Shanking Palsy

• 50 anos depois, Charcot
• Contesta a descrição de James Parkinson em relação à preservação 

cognitiva

• Verificou perda de memória e disfunção do intelecto 

Doença de Parkinson - Introdução
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• Tulipa James Parkinson – símbolo da doença 
• Floricultor holandês portador da DP

• Grupos de apoio e Associações de Parkinson

• Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo – Curitiba 
www.appp.com.br

• Tratamento multidisciplinar (reabilitação, consultas, medicação, terapias alternativas, 
rede de apoio, atividades sociais)

Doença de Parkinson - Introdução
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Vídeo - relato - parkinson

apresentação inicial parkinsonianos 
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• Doença de Parkinson : crônica, progressiva, degenerativa, idiopática

• Perda de neurônios produtores de dopamina na substância negra – corpo estriado

Fotografia de Puppi R. (2009, não publicado)

Aparência da substância negra no mesencéfalo de um paciente com DP e um sujeito saudável

• A principal característica neuropatológica da DP é a degeneração de células dopaminérgicas na substância 
negra pars compacta (SNc) e na área ventral tegmentar (VTA), acompanhada pela formação de corpos de 
Lewy.

Doença de Parkinson – neuropatologia

Início sinais e sintomas: perda dopaminérgica em 60-80% 
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1) parkinsonismo primário ou idiopático (DP)

� dois subgrupos clínicos

� rígido-acinético que tem instabilidade postural e distúrbios da marcha como sintomas dominantes

� tremulante, se caracteriza principalmente pelo tremor

Doença de Parkinson - Classificação
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2) parkinsonismo secundário (com causa conhecida) 

� neurotoxinas ambientais (herbicidas, pesticidas, manganês), contaminações por drogas de abuso (como 
o MPTP), fármacos antipsicóticos, isquemias cerebrais, infecções virais, tumores cerebrais, e outras lesões 
patológicas 

Doença de Parkinson - Classificação
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3) parkinsonismo-plus

�Nessas síndromes os sujeitos não apresentam melhora com a utilização da medicação anti-parkinson
(levodopa). Pertencem a esse conjunto a degeneração estriato-nigral, paralisia supra nuclear progressiva, 
entre outras. Pior prognóstico!

Doença de Parkinson - Classificação
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• Doença de Parkinson : crônica, progressiva, degenerativa, idiopática

• Diagnóstico – neurologista

• Exames de imagem – descartar outras patologias

• Sinais cardinais: 
• Lentidão do movimento (bradicinesia)

• Tremor de repouso

• Rigidez

• Instabilidade postural 

Doença de Parkinson - diagnóstico

+ Resposta à Levodopa (“Gold Standart”)
= Diagnóstico Clínico 
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Sintomas pré-motores:

�Hiposmia (problemas na detecção, discriminação e identificação de odores), dor, fadiga, 
disfunções autonômicas, desordens do humor (depressão e ansiedade), desordens do sono, 
déficits cognitivos e/ou demência com ou sem ilusões e alucinações. 

�Um melhor reconhecimento desses sinais não-motores como manifestações da DP facilitará o 
diagnóstico precoce, e possibilitará melhor tratamento, especialmente quando uma terapia 
causal/protetora se tornar disponível. 

Doença de Parkinson – Sinais e sintomas 
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Doença de Parkinson – Tremor 
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Doença de Parkinson – Rigidez
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Doença de Parkinson – Lentidão



• Acinesia ou Bradicinesia;
• Rigidez;
• Tremor de repouso;
• Instabilidade postural;
• Alterações da marcha;
• Disfagia e alterações na fala;
• Fadiga;

Doença de Parkinson – Sinais e sintomas 



Doença de Parkinson – sintomas não motores



• Micrografia;

•

• Face em máscara - Alterações da expressão facial, causando redução do piscar e dos
sorrisos.

• Movimento em bloco;

Doença de Parkinson – Sinais e sintomas 



• Marcha em festinação;
• Sialorréia;
• “Freezing”;
• Alterações cognitivas.

Doença de Parkinson – Sinais e sintomas 
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�Não há cura! Paciente vai sempre estar em tratamento.

� É possível viver bem e com qualidade de vida 

�Tratamentos principais:

• Medicamentoso – L-Dopa (critério diagnóstico)

• Cirúrgico

• Reabilitação

Doença de Parkinson – tratamento 
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Tratamento Medicamentoso 
AÇÃO/MEDICAMENTO ATUAÇÃO BENEFÍCIOS EFEITOS 

COLATERAIS 

PRECURSOR DA DOPAMINA 
 
 

Repõem o nível de 
dopamina. 

Melhora bradicinesia 
e rigidez. 

Discinesias, 
dificuldade de 
equilíbrio e 
cognição. 

AGONISTAS DA DOPAMINA 
 
 

Imita a ação da 
dopamina natural. 

Efetivo nos estágios 
iniciais. Melhora 
flutuações motoras. 

Náuseas, 
hipotensão 
ortostática. 

INIBIDOR DA MAO-B 
 
 
 

Reduz o catabolismo 
da dopamina. 

Reforça o efeito da 
levodopa. Possível 
neuroproteção. 

Efeitos 
gastrointestinais, 
piora efeitos 
colaterais 
dopaminérgicos, 

INIBIDOR DA CATECOL-O-
METILTRANSFERASE (COMT) 

 
 

Inibe enzima que 
metaboliza a 
levodopa. 

Aumenta a levodopa 
disponível. 

Discinesias, 
náuseas, 
alucinações. 

 
AMANTADINA 

 

Bloqueia o 
glutamato. 

Benefícios 
sintomáticos no 
início da doença. 
Controla  discinesia. 

Alucinações, 
confusão mental, 
pesadelos, 
ressecamento da 
boca. 

ANTICOLINÉRGICOS 
 
 

Medicamentos anti-
inibidores da 
dopamina. 

Eficazes contra os 
tremores, mas nem 
sempre. Benefícios 
mínimos contra 
bradicinesia e 
rigidez. 

Confusão mental, 
alucinação, 
ressecamento da 
boca. 
 

Adaptado de SÉRIE DE FOLHETOS COM INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON
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Tratamento Cirúrgico

Adaptado de Limongi (2001)

Técnica Cirurgia Indicações Vantagens Desvantagens 

Talamotomia 

Predominância 
ou 
exclusividade 
de tremores. 

 

Ablativa 

Palidotomia 

Pode ser 
indicada para 
acinesia e 
discinesia 
associadas aos 
tremores. 

Resultados 
superiores à 
Talamotomia. 

Há lesão. Há 
risco de 
seqüelas. 

Estimulação 
Cerebral 
Profunda 

Inserção de 
marca-passo 
no tálamo ou 
globo pálido. 

Para qualquer 
um dos 
sintomas. 

Sem lesão. 
Controle da 
intensidade 
dos 
estímulos. 
Menor risco 
de 
hemorragia. 

Eletrodo 
implantado no 
cérebro.Risco de 
infecção. 
Estimulador sub-
cutâneo com 
necessidade de 
troca de bateria 
a cada 5 anos. 
Deve ser 
periodicamente 
reprogramado. 

Transplante 
de células 

Implante de 
células 
produtoras 
de dopamina 
no estriado. 

 

Benefícios a 
longo prazo 
ainda não são 
conhecidos. 

As mesmas das 
cirurgias 
ablativas. 
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Tratamento Reabilitação
1) Terapia Ocupacional

� Manter/melhorar componentes de movimento

�Prevenir deformidades

�Manutenção capacidade funcional, independência, autonomia

�Estimulação cognitiva (demências)

�Confeccção de órteses e adaptações pra facilitar as atividades diárias.
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Tratamento Reabilitação

2) Fisioterapia

� Manutenção/recuperação das capacidades motoras

� Melhora da postura 

�Pilates, RPG

�Movimentos globais, amplos

�Alongamentos, fortalecimento

�Prevenção de deformidades

�Fisioterapia respiratória (fundamental paciente acamado)

�Fisioterapia incontinência 

�Treino de marcha www.appp.cpom.br
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Tratamento Reabilitação
3) Fonoaudiologia 

�Manutenção/recuperação da voz

�Prevenção/melhora disfagia – RISCO GRAVE

�Indicar espessantes, orientar consistência alimentos 

�Coral, música  

4) Nutrição

�Dieta – constipação como consequência da diminuição de mobilidade e efeito colateral medicação

�Interação medicação – proteína 

�Perda do olfato – perda apetite – importância da dieta adequada

�Diminuição massa magra (idade + doença) 

�Ingestão de líquidos  
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Tratamento Reabilitação

5) Psicologia 

� Aceitarção diagnóstico, adesão ao tto

�Acolher angústias do paciente e família

�Estimulação cognitiva

6) Acupuntura

� Alívio sintomas (tremor, rigidez)

�Diminuir ansiedade, insônia

�Analgesia 
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Tratamento Reabilitação

7) Terapias “Alternativas”

�Arteterapia: alívio ansiedade, percepção capacidades

�Florais (prescrição por profissional)

�Fitoterapia (prescrição por profissional)

�Massoterapia: relaxamento, melhora rigidez, dores, postura

�Terapia Assistida por Animais: animais como recurso 
terapêutico para se atingir objetivos motores, socialização, 
alivio de tensão e proporcionar estímulos cognitivos.
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Doença de Parkinson – Orientações aos cuidadores

Cartilha confeccionada 
durante estágio de alunos de 
Terapia Ocupacional da UFPR. 

Está em fase final –
aguardando patrocínio/ajuda 

para impressão.
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Simplificação de trabalho/economia de Simplificação de trabalho/economia de Simplificação de trabalho/economia de Simplificação de trabalho/economia de energia:energia:energia:energia:

• Separar a atividade em componentes mais simples

• Organização ambiente

• Planejamento – tempo

• Técnica do balanço - iniciar movimentos, transferência e marcha

• Posturas de menor gasto energético

• Dicas cognitivas

• Atividades automáticas

Doença de Parkinson – Orientações aos cuidadores
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Simplificação de trabalho/
economia de energia

• Facilitar rotina 

• Prevenir fadiga

• Prevenção quedas

• Diminuir ansiedade

• Atenção consciente

• Minimizar sintomas

Velloso, Marcelo, & Jardim, José Roberto (2006)

Doença de Parkinson – Orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

�NÃO APRESSE O PACIENTE. PROVAVELMENTE ELE IRÁ TRAVAR!

�Grande risco de quedas – casa segura
� Barras de apoio (banheiro, cama, corredores, escadas), elevar acentos, banho sentado, retirar tapetes e objetos instáveis, 

iluminação adequada, equipamentos para emergência, equipamentos elétricos, ventosas nos pratos e copos, evitar muitos 
ruídos pelos ambientes, prestar atenção se o paciente quiser que você faça tudo por ele. Não é indicado! 

Doença de Parkinson – Dicas aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

�Dicas para pacientes com freezing (pressa, passar por lugares estreitos, portas, mudar a direção) 
* risco de queda* 

�Desviar o foco de atenção 

�Bengala anti-freenzing (laser e estímulo mecânico)

�Andar para trás

�“Pular o pé” do cuidador

Doença de Parkinson – Orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

ANSIEDADE            EXACERBAÇÃO SINTOMAS 

• Outros fatores que podem influenciar os sintomas: clima, sono, preocupação, intestino, 
desidratação, período “off” (fim de dose), motivação, stress; 

• Planejar com antecedência cada compromisso para evitar realizar as atividades com 
pressa;

• A micrografia é muito comum. Podem voltar cheques, o que também é comum entre 
idosos – estimular que o paciente vá ao banco e resolva. Não precisa deixar suas 
responsabilidades (avaliar cognição); 

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• Conversar é sempre positivo. Ouça. Uma escuta qualificada pode ajudar muito;

• Às vezes a voz pode ficar muito baixa. Estimule o paciente a “falar gritando” e “pensar 
gritando”. Não tente adivinhar o que ele quer dizer. Isto pode gerar ansiedade;

• Elevar assentos: sanitário, sofá, cadeira (com braço);

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• Se o paciente estiver muito debilitado, estimule que ele pelo menos inicie algumas atividades sozinho, 
por exemplo: se ensaboar no banho, ou então que participe de escolhas, como escolher sua roupa ou o 
cardápio do dia, por exemplo (oriente em caso de confusão); 

• Autoestima, dignidade, autovalia

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores

Estimule a autonomia, desde que 
em segurança. 

Se preciso supervisione.

Evite fazer tudo pelo 
paciente. É 

importante que ele 
se mantenha ativo, 

dentro de suas 
condições.



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• Risco de hipotensão postural. Respiração consciente 30 segundos antes de 
levantar (promover a homeostase)

• Pacientes que saem sozinhos ou com demência associada 

– pulseiras de identificação

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• É importante que o paciente mantenha as atividades que julga importantes e 
significativas, desde que as realize em segurança;

• Alterações cognitivas como: distração, desorganização, esquecimento e dificuldades 
com planejamento são comuns na DP. Dicas: despertadores, lembretes, porta-
medicamentos, calendários, agendas;

• Movimentos automáticos são comprometidos, dicas do cuidador pra facilitar; 

• Parkinsonianos tendem a se isolar e evitam sair em público, o que piora o quadro 
emocional. Estimule passeios que ele costumava fazer, ou ida a lugares nos quais ele 
manifestou interesse, mas sem forçar;

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

• Paciente que estiver muito rígido, com dificuldade de girar no leito. Você pode facilitar a 
rotação através de dissociação de cinturas;

• Parkinsonianos tendem a se isolar e evitam sair em público (adaptações podem ajudar), 
o que piora o quadro emocional. Estimule passeios, mas sem forçar;

• Conversar é sempre positivo. Ouça. Uma escuta qualificada pode ajudar muito!

Doença de Parkinson – orientações aos cuidadores



Tecnologias Assistivas

Áreas de aplicação (COFFITO, 2015) : 

1. auxílio para vida diária e vida prática; 

2. na comunicação aumentativa e alternativa; 

3. nos recursos de acessibilidade ao computador; 

4. na adequação postural; 

5. no auxílio de mobilidade; 

6. no sistema de controle de ambiente; 

7. em projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

8. em recursos para cegos ou para pessoas com baixa visão ou 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos; 

9. em órteses e próteses;

10. nas adaptações para veículos. ***

Referências

CHODUR, A. A Influência das Dicas de Aprendizagem na Realização de Duas Atividades de Vida Diaria em Pacientes com Doença de Parkinson. 
Dissertação (Mestrado), Universidade Federal do Paraná, 2009.

BRAVO F. A. P; NASSIF C. M. Doença de Parkinson: Terapêutica Atual e Avançada. Infarma, v.18, nº 9/10, 2006.;

Christopher G. Goetz. The History of Parkinson's Disease: Early Clinical Descriptions and Neurological Therapies. Cold Spring Harb Perspectiva 
Med. 2011 Set;

KISNER, C.; COLBY, L. A. Amplitude de movimento. KISNER, Caralyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. Barueri, SP: 
Manole 2005, 4º Ed. Cap 2;

MELO M. L; BARBOSA R. E; CARAMELLI P. Declínio cognitivo e demência associados à doença de Parkinson: características clínicas e tratamento. Rev. 
Psiq. Clín. 34 (4); 176-183, 2007;

O´SULLIVAN B. S. Doença de Parkinson. In: Fisioterapia – Avaliação e Tratamento. Barueri. Manole, 2004;

SOUZA, C.F.M; ALMEIDA, H.C.P.; SOUSA, J.B.; COSTA, P.H.; SILVEIRA, Y.S.S; BEZERRA, J.C.L.; A Doença de Parkinson e o Processo de 
Envelhecimento Motor: Uma Revisão de Literatura. Rev Neurocienc ,2011;

WOLTERS C. H. E; FRANCOT C; BERGMANS P; WINOGRODZKA A; BOOIJ J; BERENDSE W. H; STOOF C. J. Preclinical (premotor) Parkinson´s 
disease. J Neurol, 247 [Suppl 2]: II/103-II/109, 2000;

WOLTERS, C. H. E. Variability in the clinical expression of Parkinson's disease; Journal of the Neurological Sciences, 197–203, 2008.




