
 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

Fico feliz com sua presença no primeiro curso online sobre a atuação do Terapeuta 
Ocupacional na Doença de Parkinson. Seja bem-vindo (a)! Antes de começarmos as 
aulas quero me apresentar: Sou Andressa Chodur, Terapeuta Ocupacional graduada 
há 15 anos pela Universidade Federal do Paraná e desde a faculdade me interesso e 
estudo gerontologia, neurologia, neurociência e, mais especificamente, a Doença de 
Parkinson. Fiz meu TCC nesse tema. Foi um trabalho de revisão no qual relacionei a 
Doença de Parkinson e atuação da T.O. para promover melhor desempenho 
ocupacional na AVD Vestir-se. Em seguida ingressei no mestrado e mais uma vez meu 
objeto de estudo foi Doença de Parkinson,na linha de aprendizagem e comportamento 
motor. Pesquisei como as dicas de aprendizagem poderiam facilitar movimentos e 
melhorar o desempenho ocupacional nas AVDs: cortar alimentos e escrever. Eu 
cheguei nestas atividades após avaliar um grupo de parkinsonianos e, conforme os 
relatos dos mesmos, eram nestas AVDs que eles sentiam maior limitação funcional. 
Também queria contar para vocês que atuei por 15 anos em um centro de reabilitação 
para parkinsonianos, fui a primeira Terapeuta Ocupacional no primeiro hospital criado 
para atendimento especializado ao idoso na América do Sul, e neste implantei o 
serviço de TO. Publiquei artigos, capítulos de livros, ministrei palestras, aulas e cursos 
no tema do envelhecimento e Doença de Parkinson. Criei a primeira cartilha do Brasil 
para a orientação de cuidadores de pacientes com Parkinson (vocês vão receber em 
PDF para imprimir) e é com muito orgulho que compartilho estes trabalhos com vocês. 
Me dedicarei muito para transmitir meu conhecimento teórico e prático neste curso 
de 4 horas.  

Acho importante contextualizar que, apesar da doença de Parkinson já ter sido 
descrita há muitos anos, ainda não se sabe sua causa nem a cura. A ciência ainda tem 
muito que descobrir. Ao mesmo tempo o número de casos só aumenta no mundo e 
temos que proporcionar qualidade de vida a estes pacientes. A Doença de Parkinson 
ainda é um diagnóstico que traz muitas limitações funcionais, traz muitas oscilações 
e, também por este motivo, os pesquisadores têm dificuldade em comprovar eficácia 
de vários protocolos de tratamento de reabilitação. Eu vivi isso no mestrado. Por esta 
razão eu quero mostrar para vocês que cada sujeito com o Parkinson é único e deve 
ser tratado de maneira única. Para oferecer o melhor tratamento é preciso conhecer 
as inúmeras possibilidades de recursos da Terapia Ocupacional, assim como conhecer 
o quadro da doença, os sintomas motores, sintomas não motores, distúrbios 
cognitivos, neuropsiquiátricos, extrapiramidais, do sistema autonômico e como eles 
podem se combinar. Complexo, não é mesmo? Então vamos lá que temos muito a 
estudar! 

Drª Andressa Chodur  
Terapeuta Ocupacional (UFPR), Especialista em gerontologia pela SBGG 

Mestre em Aprendizagem/Comportamento Motor (dpto Ed. Física – UFPR) 



 

 

Antes de começar a assistir as videoaulas eu gostaria que vocês 
respondessem esse quiz. O mesmo deve ser refeito ao final do curso, para 
que possamos quantificar nosso aprendizado. Vamos lá! 

 

 

 

 



 

 

Descrição, Prevalência, Fisiopatologia, Sinais e Sintomas, Classificações 

 
 
A Doença de Parkinson é um transtorno neurológico degenerativo, 
progressivo, idiopático que afeta as estruturas cerebrais subcorticais. As 
alterações mais importantes envolvem a substância negra e os núcleos da 
base, que têm participação essencial para a regulação motora. Este 
transtorno acontece como consequência de perda de dopamina, 
neurotransmissor responsável pela regulação dos movimentos, que 
acarreta alterações na velocidade, qualidade e controle dos movimentos, e 
traz alteração da estabilidade postural, das habilidades cognitivas e da 
expressão da afetividade. Acredita-se que quando os sinais motores se 
iniciam a perda dopaminérgica está em mais de 60%. 

A Doença de Parkinson se caracteriza por 4 sinais cardinais:  

Tremor de repouso. A frequência do tremor varia entre 4 e 5 Hz, é 
tipicamente de repouso, mas pode ser visto durante a manutenção 
postural; Pode estar presente em um ou mais membros e é geralmente 
assimétrico; 

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita pela 
primeira vez em 1817 pelo médico James 
Parkinson, que publicou o estudo An Essay on 
the Shanking Palsy. Parkinson caracterizou a 
doença pela presença de tremores involuntários, 
diminuição de força muscular, inclinação frontal 
do tronco e alteração na marcha.  
 



 

 

Menos comumente o tremor de ação (6-8 Hz) pode ser observado durante 
a execução de movimentos; A amplitude pode variar em relação ao estresse 
ou quando se pede ao paciente que realize alguma atividade cognitiva; Tem 
baixa resposta ao medicamento, sendo difícil de ser tratado. 

Lentidão do movimento (bradicinesia). Este sintoma afeta cerca de 80% 
das pessoas com DP.  Se refere à lentidão de movimentos desempenhados. 
Acontece em toda a amplitude de movimento, não depende da velocidade 
e está presente independentemente da tarefa. É um distúrbio na relação 
amplitude-velocidade, ou seja, os movimentos que exigem grandes 
amplitudes são realizados com velocidades mais baixas. Desse modo, o 
movimento passa a ser constituído de vários movimentos segmentados e 
de pequena amplitude. A bradicinesia pode ser aumentada pelo 
movimento ativo, concentração mental, ou tensão emocional e torna-se 
mais grave à medida que progride a doença, diminuindo assim, a 
capacidade dos indivíduos de se movimentarem com facilidade, o que faz 
com que os parkinsonianos necessitem de esforço mental e maior gasto de 
energia para realizar suas atividades. 

Rigidez. Definida como um aumento de tônus observado na manipulação 
passiva. Para esse sintoma ser detectado deve-se pedir para o paciente 
focalizar sua atenção em uma tarefa secundária, para evitar compensações 
das desordens do movimento. É como uma “roda denteada”, ou seja, lenta 
e sustentada, durante manipulação passiva. 

Instabilidade postural. Esse sintoma ocorre pela perda de reflexos 
posturais. Os principais mecanismos responsáveis pela sustentação 
postural são a propriocepção muscular e articular, as aferências labirínticas 
e a visão. Nesses casos, os indivíduos apresentam uma postura típica fletida 
ventralmente e apresentam dificuldades de se ajustarem quando se 
inclinam ou quando há um deslocamento súbito do centro de gravidade.  

Essas manifestações são diretamente relacionadas à degeneração de 
neurônios que produzem dopamina no sistema nervoso. Além destes há 
outros sinais e sintomas que o parkinsoniano enfrenta durante o ciclo da 
doença, como:  

Marcha e Movimento em bloco 



 

 

Quando o sujeito apresentar diminuição da passada e a velocidade da 
marcha aumentar um pouco, caracteriza a marcha festinada, observada 
com freqüência na DP. Outra situação comum é a marcha arrastada, 
normalmente mais evidente no hemicorpo mais comprometido pela 
doença. Neste caso há flexão frontal do tronco e diminuição na altura e 
comprimento dos passos, porém ao pedir para o parkinsoniano girar pode-
se revelar a movimentação em bloco, com a dificuldade de rotação do 
tronco, o que compromete a realização de várias AVDs e é fator de risco 
para quedas. (CHODUR, 2009) O T.O. tem papel fundamental no tratamento 
deste sintoma.  
 
Freezing  

O freezing é um sintoma parkinsoniano incapacitante, caracterizado por um 
congelamento das pernas e pés. Os pacientes sentem-se presos e colados 
ao chão enquanto se locomovem. Este sintoma causa quedas e 
compromete a qualidade de vida, tornando-se um objetivo importante para 
o tratamento de reabilitação.  

 

 

Imagem: CHODUR ET AL., 2019 



 

 

Face em máscara 

Alterações da expressão facial, causando redução do piscar e dos sorrisos, 
diminuição da mímica facial e de microexpressões. 

Micrografia  

Em consequência à bradicinesia, uma das principais queixas dos 
parkinsonianos é a micrografia, que se caracteriza por uma diminuição 
gradual das letras, conforme se escreve. É mais um dos sintomas 
parkinsonianos que necessita do tratamento do T.O. Na minha dissertação 
eu estudei como o treinamento com as dicas de aprendizagem, associado à 
cinesioterapia e Tecnologia Assistiva podem ajudam a melhorar este 
sintoma, visto que porém a micrografia permanece mesmo após o treino, o 
que sugere que parkinsonianos não são capazes de controlar a amplitude 
de suas letras sem dicas externas. Os estudos demonstram que não há 
sinais de aprendizagem, assim sendo os pacientes terão que se 
conscientizar de que terão que se manter em treinamento, assim como 
podem se beneficiar de estratégias de tecnologia assistiva para escrita, 
como o EscritaCard. O início precoce da intervenção favorece a resposta ao 
tratamento proposto. 

Sintomas não-motores  

Estudos apontam alguns sintomas que antecedem as manifestações 
motoras na DP. Estes sintomas, se identificados podem auxiliar no 
diagnóstico precoce, mas ainda há muita limitação. Os principais sinais não 
motores a serem considerados podem permanecer durante todo o curso da 
doença e são: hiposmia (perda ou diminuição da sensibilidade para sentir 
cheiro), depressão e ansiedade, declínio cognitivo, disfunções autonômicas 
e distúrbio do sono REM. As alterações autonômicas são as mais comuns e 
incluem: hipotensão ortostática, distúrbios gastrointestinais, disfunção 
esfincteriana, intolerância ao calor, lividez reticular, constipação, salivação 
reduzida, impotência, aumento da sudorese, seborreia. O tratamento das 
disfunções autonômicas é sintomático. 

Alterações cognitivas 

Cerca de 1/3 dos parkinsonianos apresentam demência. Esta tem início 

após os sintomas motores e se caracteriza por déficits de atenção e 



 

 

flutuações da cognição, o que interfere nas AVDs, fato que novamente 

justifica a atuação do TO como parte da equipe multidisciplinar. As 

principais alterações cognitivas relacionadas à demência na DP são a 

memória operacional e as funções executivas. Veremos logo mais como 

avaliar e tratar essas disfunções. Dentre as alterações cognitivas 

características da DP uma das mais limitantes é a bradifrenia, que é 

caracterizada como um distúrbio da função intelectual que interfere nos 

processos de pensamento prejudicando a atenção e a concentração. 

Dessa maneira, os parkinsonianos apresentam dificuldades com a atenção 

seletiva e com a transferência de atenção, o que justifica proporcionar 

facilitação cognitiva para esses indivíduos. A bradifrenia pode ser 

considerada o “análogo mental da bradicinesia”, ou seja, da mesma forma 

que a bradicinesia diminui a amplitude e velocidade dos movimentos, a 

bradifrenia lentifica os processos cognitivos.  

Diagnóstico  

Fonte: Diagnóstico e cuidado de pacientes com comprometimento cognitivo - equipe multidisciplinar – 
CEREDIC - Centro de referência em distúrbios cognitivos – USP  



 

 

O diagnóstico da DP é clínico, não havendo exame específico para detectá-
la. Os critérios clínicos para que seja feito o diagnóstico da DP são os 
seguintes: é necessário que exista bradicinesia e mais algum dos seguintes 
sintomas: tremor clássico de repouso, unilateral, com assimetria 
progressiva persistente, o indivíduo deve apresentar excelente resposta à 
levodopa (>70%). O diagnóstico de DP poderá ser realizado apenas quando 
os primeiros sinais e sintomas motores do parkinsonismo se tornarem 
aparentes, e a levodopa ou os agonistas da dopamina, forem capazes de 
reduzir consistentemente esses sintomas. O diagnóstico se faz dessa 
maneira, pois ainda não existe um teste padrão.  

Exames de imagem não servem para o diagnóstico da Doença de Parkinson. 
Eles servem para excluir outras doenças e para o diagnóstico diferencial, 
descartando outras síndromes parkinsonianas, como parkinsonismos 
secundários (medicamentoso e vascular), parkinsonismo atípico ou 
parkinsonismo-plus e tremor essencial. Das síndromes pertencentes aos 
parkinsonismos atípicos encontram-se doenças como a paralisia 
supranuclear progressiva, demência por corpúsculos de Lewy, atrofia de 
múltiplos sistemas e degeneração corticobasal. Todas com início e 
progressão diferentes da DP e com pior prognóstico.  

Prevalência  

Atualmente a Doença de Parkinson acomete cerca de 1% dos indivíduos 
com mais de 60 anos de idade. O número de pessoas acometidas pela 
doença cresce proporcionalmente à idade. Entre indivíduos com 85 anos, 
espera-se encontrar cerca de 5% dessa população acometida pela doença. 
Projeta-se que no ano 2020 mais de 40 milhões de pessoas no mundo 
venham a apresentar a Doença de Parkinson. A prevalência é 1,5x maior em 
homens. 



 

 

Tratamento Medicamentoso  

 

Neuroplasticidade  

Novos estudos acrescentam evidências sobre os efeitos do exercício 
aeróbico para pessoas com Parkinson. Resultados publicados na JAMA 
Neurology confirmam que exercício regular em esteira de alta intensidade 
pode retardar a progressão da doença de Parkinson. Em outro estudo os 
pesquisadores concluíram que o exercício aeróbico altera a responsividade 
do estriado ventral e aumenta a liberação evocada de dopamina no núcleo 
caudado. Isso sugere que os benefícios terapêuticos do exercício estão em 
parte relacionados à plasticidade corticostriatal e à liberação aprimorada 
de dopamina. 

Ainda não se sabe a causa da Doença de Parkinson, mas um artigo recente 
publicado na Brain encontrou achados importantes. A Doença de 
Parkinson, assim como outras doenças neurodegenerativas, como 
Demência de Lewi, se caracteriza pela presença de emaranhados da 
proteína α-sinucleína em achados post-mortem, os chamados corpos de 



 

 

Lewi. Pesquisadores compararam grupos de pacientes com Parkinson 
através de exames de imagem quantificando a perda dopaminérgica do 
putâmen. O putâmen e o núcleo caudado juntos formam o estriado 
dorsal . É também uma das estruturas que compõem os núcleos basais . Por 
meio de várias vias o putâmen está conectado à substância negra , ao globo 
pálido , ao claustro e ao tálamo, além de muitas regiões do córtex 
cerebral. Uma função primária do putâmen é regular os movimentos em 
vários estágios (por exemplo: preparação e execução) e influenciar vários 
tipos de aprendizagem . Ele emprega GABA , acetilcolina e encefalina para 
realizar suas funções.  Os achados recentes sustentam a teoria de que há 

dois subtipos de Doença de Parkinson: numa a doença se inicia no cérebro, 
atingindo depois o sistema nervoso autonômico periférico (top-down) e na 
outra doença se inicia no e sistema nervoso autônomo periférico ou 
entérico e progride para o cérebro (bottom-up). 

Avaliações validadas para a doença e relevantes para TOs  

https://en.wikipedia.org/wiki/Caudate_nucleus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_striatum
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorsal_striatum
https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_nuclei
https://en.wikipedia.org/wiki/Substantia_nigra
https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidus
https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidus
https://en.wikipedia.org/wiki/Claustrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalamus
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
https://en.wikipedia.org/wiki/GABA
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine
https://en.wikipedia.org/wiki/Enkephalin


 

 

Vocês terão acesso a essas avaliações através do QR code abaixo. O site 
pedirá uma senha. Basta digitar cursoonlinechodur tudo junto e 
minúsculo. 

 

 

HOEHN E YAHR 

A escala de Hoehn e Yahr (1967) é rápida e prática para de determinar o 
estado geral do paciente. Os pacientes classificados nos estágios I, II e III 
apresentam incapacidade leve a moderada, enquanto os que estão nos 
estágios IV e V apresentam incapacidade mais grave. 

UPDRS – Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson (FAHN 
et al., 1987) 



 

 

A UPDRS é considerada o padrão-ouro na avaliação da DP. Se divide em 6 
seções. A primeira avalia os estados mental, comportamental e emocional 
do paciente. A seção seguinte avalia a capacidade do indivíduo de realizar 
as atividades da vida diária, baseando-se no relato do próprio paciente. Eu 
considero esta seção importante para o T.O. Por isso será o item que mais 
abordaremos. A terceira parte da avaliação se refere à motricidade. A 
quarta parte relaciona complicações da terapia medicamentosa. A quinta 
seção é uma modificação da escala de estadiamento de Hoehn e Yahr. Por 
fim, a sexta seção quantifica o nível de independência do paciente (100% - 
completamente independente a 0% - funções vegetativas). Para esta parte 
da avaliação é importante a ajuda de um acompanhante (cônjuge ou 
cuidador) para responder, visto que o paciente tende a se subestimar. É 
importante certificar-se de que no momento da avaliação o paciente não 
se encontre na hora seguinte de tomada do medicamento, visto a 
interferência deste no teste.  

PDQ-39 - Parkinson´s Disease Questionnaire 

Questionário específico para a percepção da qualidade de vida na DP, o 
PDQ-39 tem sido indicado como o instrumento mais apropriado para a 
avaliação da qualidade de vida do paciente com DP. É uma importante 
ferramenta para o Terapeuta Ocupacional, visto que o questionário aborda 
diferentes contextos e atividades de vida diária. O PDQ-39 é uma escala 
específica de avaliação da QV na DP e compreende 39 itens que podem ser 
respondidos com cinco opções diferentes de resposta: “nunca”; “de vez em 
quando”; “às vezes”; “freqüentemente”; “sempre” ou “é impossível para 
mim”. A pontuação varia de 0 (nunca) a 4 (sempre ou é impossível para 
mim). O PDQ-39 é dividido em oito dimensões: Mobilidade (10 itens), 
Atividades de Vida Diária (6 itens), Bem Estar Emocional (6 itens), Estigma 
(4 itens), Apoio Social (3 itens), Cognição (4 itens), Comunicação (3 itens) e 
Desconforto Corporal (3 itens)11,18. O escore total do paciente é calculado 
pela fórmula: 100 x (soma dos escores do paciente nas 39 questões / 4 x 
39). O escore de cada dimensão é obtido da mesma forma que o escore 
total. A pontuação total no PDQ-39 varia de 0 (nenhum problema) a 100 
(máximo nível de problema). 

 

TRATAMENTO DA TERAPIA OCUPACIONAL 



 

 

Ao planejar o tratamento de reabilitação as seguintes questões devem ser 
levadas em conta pelo Terapeuta Ocupacional:  

• Tempo de diagnóstico? 

• Nível cognitivo?  

• Estado emocional? 

• Sintomas iniciais (trêmulo ou rígido-acinético?)  

• Qual a medicação em uso e seus efeitos colaterais? 

• Há ocorrência de períodos “on-off”? 

• Há presença de fadiga? Dor? Comorbidades? 

• Queixa principal do paciente? 

• Avaliação funcional e identificação das atividades que são 
influenciadas pelos sintomas. 

Uma das primeiras ações do TO é reorganizar a rotina dos pacientes para 
que as atividades sejam realizadas de preferência no período “on”, mas é 
importante que os terapeutas encorajem os pacientes a realizar suas 
tarefas tanto no período “on” quanto no período “off”. Ao planejar a 
intervenção terapêutica, o profissional deve levar em conta a resposta das 
desordens de movimentos a dicas externas e estratégias atencionais e 
adaptar as orientações conforme as dificuldades cognitivas, segurança do 
paciente e apoio familiar. 

 

Dicas de Aprendizagem na Doença de Parkinson 

As dicas podem ser definidas como o uso de estímulo externo temporal ou 
espacial para facilitar a iniciação do movimento ou a continuação. O 
objetivo das dicas é facilitar a aprendizagem motora, favorecer a retenção 
da informação na memória de longa duração. Parkinsonianos iniciam 
movimentos mais facilmente em resposta a uma dica externa do que se 
baseando nas decisões internas. Estes achados sugerem mudanças na 
integração sensório-motora dos pacientes com a doença de Parkinson. Os 
mecanismos de controle consciente são um meio pelo qual os sujeitos com 
DP podem melhorar o controle de suas respostas motoras, mas isso pode 
exacerbar os problemas de movimentos já existentes, caso o sujeito se 
encontre em situações de ansiedade. 



 

 

Já que o automatismo dos movimentos é reduzido ou perdido na DP o 
direcionamento da atenção para os pontos críticos da tarefa se faz 
necessário, facilitando a realização das mesmas pela diminuição do esforço 
cognitivo. O mecanismo responsável pela facilitação através das dicas 
externas, se deve ao fato de que as lesões nos NB (núcleos da base) levam 
a uma redução no feedback gerado internamente, que sustenta os 
movimentos, pois se sabe que os núcleos da base são envolvidos na 
execução de movimentos automáticos e repetitivos, como a marcha, a 
escrita e o cortar alimentos. 

. Essa informação é 
fundamental para compreensão de técnicas que irei ensinar no curso. As 
dicas podem ser auditivas, visual, proprioceptiva. O material e o recurso 
utilizado dependem do terapeuta, da necessidade do paciente e da sua 
capacidade cognitiva.  

Acompanhe a explicação na vídeo-aula de 
como as dicas de aprendizagem podem 
melhorar a escrita, a marcha, o cortar e 
outras AVDs dos parkinsonianos. 
Usaremos dicas visuais e auditivas para o 
treino.  

 

 

 

 

 

 

Prescrição cinesioterápica para melhora do desempenho ocupacional 

Inicialmente o Terapeuta Ocupacional deve avaliar a capacidade funcional 
do paciente, assim como capacidade cognitiva e análise ambiental. O TO 
deve propor a manutenção da mobilidade e inserir no seu plano de 
tratamento exercícios para a coordenação fina, pinça, exercícios para 



 

 

manutenção da função manual, movimentos rotatórios, treino de 
movimentos funcionais necessários para a realização das atividades 
cotidianas (AVDs), alongamentos e sempre direcionar o tratamento para os 
componentes de movimento que estejam prejudicados em cada paciente. 
Para cada um isto vai ocorrer de uma forma diferente. De modo geral deve-
se pensar em evitar muita força, muito peso e muita repetição, visto que 
estes podem piorar a rigidez e a bradicinesia, além de piorar fadiga e as 
sensações dolorosas. Para se chegar programa cinesioterapêutico ideal é 
necessário realizar uma avaliação global do paciente, incluindo análise 
biomecânica, goniometria e análise de atividades, partindo da queixa 
principal do paciente. Oriento os TOs a inserirem movimentos manuais que 
sejam desafiadores, mas ao mesmo tempo não provoquem frustração ou 
ansiedade nos pacientes. É importante estimular o controle motor, precisão 
motora e estimular e tato e propriocepção das falanges.  

 Durante as vídeo aulas eu vou mostrar algumas possibilidades de 
exercícios para vocês. Separem um elástico de cabelo ou de dinheiro, 
um vidro de remédio, um conta-gotas, um pregador de roupas, uma 
bolinha de gude, uma caneta ou um bastão de madeira mais 
calibroso. Vamos treinar juntos! 

 

Introdução à análise biomecânica e treino de AVDs  

A biomecânica está presente em todos os movimentos do ser humano: vai 
desde o gesto de levar o garfo com comida à boca até a disputa de uma 
medalha olímpica no salto com vara. A biomecânica visa, por meio dos 
conceitos da física clássica, analisar e compreender os complexos 
movimentos do corpo humano. É a ciência responsável pelas mais diversas 
formas de análise do movimento humano. É uma disciplina derivada das 
ciências naturais que se preocupa com a análise física dos sistemas 
biológicos, examinando, entre outros, os efeitos das forças mecânicas sobre 
o corpo humano em movimentos cotidianos, de trabalho e de esporte. A 
biomecânica dos parkinsonianos se altera devido aos sintomas da doença, 
como cada um reage de uma forma é importante avaliar cada paciente de 
forma individual para identificar limitações e prescrever exercícios de 
tratamento.  



 

 

Conceitos de biomecânica básica 

CENTRO DE MASSA (CM) É o ponto de um corpo, ao redor do qual todas as 
partículas de sua massa estão igualmente distribuídas. Pode-se considerar 
que o peso do corpo está concentrado neste ponto (ponto de equilíbrio). 

CENTRO DE GRAVIDADE (CG): quando a massa de um corpo (segmento) 
está submetida à força da gravidade, o CM passa a ser chamado de CG. No 
estudo da biomecânica os corpos estarão submetido à força gravitacional 
(CM coincide com o CG). Na Doença de Parkinson o CG tende a ficar 
anteriorizado (postura em flexão). 

 

 

Marcha Principais alterações biomecânicas na marcha do parkinsoniano 
são nos parâmetros espaço temporais, como: menor comprimento de 
passada e estabilidade dinâmica, além da baixa ativação muscular nos 
músculos propulsores, menor velocidade auto selecionada da marcha. 
Paciente com marcha arrastada tem alto risco de queda. 



 

 

Levantar-se Esse movimento é gerado por um momento de inércia 
horizontal e outro vertical e ressalta-se a ativação dos músculos tibial 
anterior, sóleo, gastrocnêmio, quadríceps, isquiotibiais, glúteo máximo, 
abdominais, paravertebral lombar, trapézio e esternocleidomastóideo. 
Muitos parkinsonianos apresentam dificuldade neste movimento, por isso 
devemos treinar este movimento durante a reabilitação, além de orientar 
ergonomia funcional: procurar elevar os assentos das cadeiras e sofás, do 
vaso sanitário e preferir utilizar cadeiras com apoio para braços. Para 
facilitar esse movimento eu costumo ensinar para meus pacientes uma 
técnica que batizei de “foguetinho” ou “decolagem”. Como vocês podem 
ver na imagem abaixo é muito simples de executar. O passo a passo será 
explicado na vídeo-aula. 

Imagem: CHODUR ET AL., 2019 

 



 

 

Girar no leito Este é outro movimento que traz muitas limitações funcionais 
para os parkinsonianos, pois é prejudicado pela rigidez. Para melhorá-lo é 
importante inserir movimentos rotatórios e de dissociação de cinturas no 
plano de tratamento. Outra orientação que ajuda os pacientes é optar por 
tecidos com pouca aderência para pijamas e roupas de cama. Caso o 
paciente aceite essa adaptação oriente a cuidar com a aceleração do 
movimento, que pode resultar em quedas da cama. Uma boa medida de 
segurança é instalar barras nas laterais da cama. As barras também podem 
servir como apoio para o paciente levantar-se.  

Avaliação cognitiva e prescrição de exercícios  

Os TOs devem complementar a avaliação do paciente com avaliações e 
escalas cognitivas como MEEM, Addenbrocke e teste do relógio, por 
exemplo. Os parkinsonianos têm dificuldade de alternar a atenção entre 
vários estímulos, o que dificulta o processamento de informações 
simultâneas. As tarefas com processamento seqüencial são mais fáceis de 
realizar. Isso ocorre porque, em situações onde é preciso formular uma 
série de soluções de problema é como se eles “congelassem”. O programa 
de estimulação cognitiva do parkinsoniano deve sempre conter exercícios 
para: memória recente, atenção, concentração, habilidade visuo-motora e 
funções executivas.  
 
Gerontecnologia na Doença de Parkinson 
 
As cinco principais abordagens da Gerontecnologia são: 
a. melhorar as ferramentas tecnológicas para o estudo do processo de 
envelhecimento; 
b. prevenir os efeitos do declínio da força, flexibilidade e resistência; 
c. aumentar a performance de funções; 
d. compensar incapacidades;  
e. auxiliar cuidadores.  

Na doença de Parkinson a tecnologia pode auxiliar os pacientes 
melhoraram seu desempenho ocupacional em diversas atividades 
cotidianas, além de promover maior segurança e evitar riscos de acidentes 



 

 

e quedas.  Muitas destas tecnologias ainda são caras e de difícil acesso. Na 
videoaula serão apresentadas algumas tecnologias mais refinadas, assim 
como recursos tecnológicos acessíveis, que podem ser confeccionados 
pelo Terapeuta Ocupacional. 

 
 

 

 

 

 

 

Liftware COLHER DO GOOGLE 

O suporte da colher inteligente é constituído por um microchip e sensores 

que são capazes de detectar a direção e a força das oscilações involuntárias 

da mão do usuário. Com essas informações, o motor do Liftware vibra na 

direção oposta para contrabalançar os tremores. 

 



 

 

O EscritaCard é um recurso de baixo custo, desenvolvido para servir como 
gabarito de escrita, podendo ser levado pelo paciente na sua carteira. 
Também pode ser um recurso para o Terapeuta Ocupacional utilizar em 
suas sessões, um recurso grafomotor, como uma dica de aprendizagem, 
direcionando a atenção para a amplitude das letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengala Andax – Delta Medical 

Projeta uma linha vermelha vibrante ao longo do 

percurso;  

Parkinsonianos utilizam em episódios de 

congelamento  

E ou para o aumento do comprimento da passada 

Concentram-se em passar por cima da linha 



 

 

CONCLUSÃO 

A atuação do Terapeuta Ocupacional junto ao parkinsoniano é fundamental 
para manutenção de sua autonomia e qualidade de vida. O TO pode utilizar 
diferentes técnicas e ferramentas na reabilitação destes pacientes, desde 
cinesioterapia, estimulação e reabilitação cognitiva à tecnologia assistiva. O 
Terapeuta Ocupacional é o profissional responsável por fazer a análise de 
atividade, identificar as disfunções e tratá-las de forma individualizada e 
direcionada para a necessidade de cada paciente. Com tantos sintomas que 
acometem os parkinsonianos, que podem se combinar de diferentes 
maneiras e apresentar oscilações inesperadas é impossível planejar um 
protocolo padrão ou planos de tratamento tamanho único. Cada 
parkinsoniano tem que ser visto de forma global e generalista, com atenção 
para os sintomas motores, cognitivos, emocionais e à ergonomia. O 
Terapeuta Ocupacional é o profissional que tem competência para acolher 
esta demanda.  
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