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Capítulo 1

INTRODUÇÃO
A APDPk gostaria de nesta fase difícil para todos os associados
deixar uma mensagem de apoio e esperança, e dizer que
continuamos a trabalhar pelo desenvolvimento da Associação.
Esperamos que com este manual “Parkinson em tempo de
pandemia”, onde foram compilados exercícios de fisioterapia,
terapia da fala e alguns conselhos, contribuir para que este
período de isolamento seja melhor para todos – pessoas com
Parkinson e cuidadores. Este manual serve para relembrar
que continuamos a lutar para que não se sinta só, apesar do
isolamento social necessário. Poderá continuar a contactarnos através do nosso site, telefone e redes sociais.
Estamos convosco apesar de separados socialmente!

A direção da APDPk
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Capítulo 2

PARKINSON E COVID-19
Quais os riscos da pandemia COVID-19 para os doentes
com Doença de Parkinson?

Os Doentes com Doença de Parkinson não apresentam um risco
aumentado de complicações graves causadas pelo COVID-19. E os
medicamentos para a Doença de Parkinson não aumentam o risco
de complicações, pelo que os doentes não necessitam de alterar a
sua medicação.
Contudo, o maior isolamento, a diminuição da atividade física, o
menor apoio por parte de familiares próximos e o mais difícil
acesso aos profissionais de saúde pode conduzir a um
agravamento dos sintomas de ansiedade e tristeza, do andar e do
equilíbrio e do estado de saúde global.
Por estas razões é aconselhado que os doentes mantenham, o
mais possível, uma atividade física regular (mesmo em casa),
cumpram a medicação prescrita, tentem manter estímulos
intelectuais variados (jogos, desafios, leitura, etc.), mantenham um
contacto regular com familiares e amigos e recorram aos serviços
de saúde sempre que houver um agravamento ou alteração do
estado de saúde que o justifique.
NÃO HÁ NENHUMA RAZÃO PARA OS DOENTES COM DOENÇA DE
PARKINSON TEREM RECEIO DE NÃO SER TRATADOS CASO POSSAM
SER INFETADOS PELO COVID-19.
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CAPÍTULO 2 - PARKINSON E COVID-19

COMO LIDAR COM O ISOLAMENTO

1. É importante que mantenha algumas rotinas. É
aconselhável que planeie a sua semana de forma a
cumprir objetivos, para ajudar a que se sinta o menos
afastado da vida “normal” possível.

2. Durante uma crise é normal que possa sentir-se triste, ansioso,
confuso, assustado ou zangado. Aceite estas emoções como algo
natural e que faz parte da situação que está a viver.

3. Envolva-se nas atividades
familiares, consoante as suas
capacidades. Estabeleça horários
para ligar aos seus amigos e
familiares que não moram consigo.

4. Mantenha-se informado/a, mas certifique-se que as suas fontes
são seguras e fidedignas (Como a Direção Geral de Saúde ou a
Organização Mundial de Saúde). Limite o tempo que passa a ver as
notícias sobre esta situação. Ao estarmos constantemente a ouvir,
a ler e a pesquisar sobre novos e diferentes dados, corremos o
risco de vermos “fake-news” e de ficarmos alarmados com as
diferentes informações.
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COMO LIDAR COM O ISOLAMENTO

5. Fale sobre o que sente com familiares, e amigos. A partilha de
sentimentos poderá ajudá-lo/a a sentir-se melhor e a entender
que não está sozinho/a. Todos estão a aprender a adaptar-se a
esta situação e a ansiedade é uma reação comum às várias
pessoas.

6. Já viveu situações desafiantes no
passado, que também exigiram
bastante esforço da sua parte. Pense
nas estratégias que utilizou e que
funcionaram. Como é que as poderá
aplicar à situação atual?

7. Mantenha-se esperançoso e confiante de que esta fase será
ultrapassada. O isolamento não irá durar para sempre!

8. Ao cumprir o isolamento em casa está a proteger-se e a
contribuir para que a pandemia seja controlada. O seu contributo
é importante e essencial!
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CAPÍTULO 2 - PARKINSON E COVID-19

COMO LIDAR COM O ISOLAMENTO

9. Mantenha as medidas de autocuidado que contribuem para o seu
bem-estar físico e emocional: mantenha uma alimentação
equilibrada, um horário de sono adequado, realize algum exercício
físico diariamente e tome rigorosamente a medicação prescrita pelo
médico, que já tomava habitualmente.
É fundamental que cuide de si, para que consiga lidar com esta fase
exigente do ponto de vista emocional!

10. Se se sentir muito angustiado/a, preocupado/a ou tiver
dificuldade em lidar com o isolamento, contacte a linha de apoio
psicológico disponibilizada pela Associação Portuguesa de Doentes
de Parkinson: 924034463

Se pretender consultar mais informação sobre o isolamento ,a
ansiedade e o stress, durante o Covid-19, pode consultar os
seguintes links:
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_seniores.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_ansiedade_1.p
df
https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/como_lidar_com_o_stres
s_durante_o_surto_de_codvid19_3.pdf
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Capítulo 3

EXERCÍCIOS COGNITIVOS
Treino de Respiração Diafragmática

Encontre um lugar calmo, dentro de sua casa ou até na
varanda, onde se possa sentar sem ser interrompido, pelo
menos durante dez minutos.
Sente-se numa cadeira, mantendo uma postura direita, com
ambos os pés assentes no chão, à largura dos ombros, e
pouse as mãos nos joelhos. Comece por, gentilmente, prestar
atenção à sua respiração.
Aperceba-se apenas da entrada e saída de ar através do
nariz. À medida que respira, note como o ar desce e sobe na
sua barriga. Sinta o seu diafragma a mover-se à medida que
respira. Note apenas a sua respiração e experimente
diferentes ritmos: respire um pouco mais depressa ou um
pouco mais devagar e sinta as diferenças que esses ritmos
provocam no seu corpo.
Geralmente, a respiração tranquilizante que praticamos neste
exercício é mais lenta e profunda que o ritmo da respiração
normal. Pode tentar começar por contar três segundos,
enquanto inspira, depois fazer uma pequena pausa e contar
mais três segundos, enquanto expira.
O que se pretende é que consiga encontrar um padrão de
respiração que corresponda ao seu próprio ritmo de
respiração tranquila, como se estivesse a conectar-se com o
ritmo do seu corpo, ritmo esse que é capaz de o tranquilizar.

CAPÍTULO 3 - EXERCÍCIOS COGNITIVOS

Qualquer que seja o seu próprio ritmo de respiração, tente
que as inspirações e expirações sejam suaves e equilibradas.
Passe, agora, aproximadamente trinta segundos a focar-se
exclusivamente na respiração. Note apenas a entrada do ar
nos seus pulmões, através do diafragma, note a extensão do
mesmo e depois note o ar a sair dos pulmões pelo seu nariz. A
primeira vez que fizer este exercício, pode surpreender-se
com a capacidade da nossa mente de fugir entre
pensamentos, mesmo durante esse curto período de tempo.
Tudo isto é normal e expectável, a nossa mente está apenas a
fazer aquilo que é natural para si: divagar.
Quando notar que surgiram outros pensamentos, ou que se
distraiu com outros barulhos exteriores a si, de um modo
gentil e calmo, traga a sua atenção de volta para o foco.

Treino de Respiração Diafragmática
Pense em dois objetivos que tenha para realizar quando esta fase
terminar.
Respire fundo e imagine-se a concretizar o que deseja!
Deixe que surjam pensamentos de esperança e coragem!
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CAPÍTULO 3 - EXERCÍCIOS COGNITIVOS

Oiça uma música que goste.
Concentre-se nas palavras, nos sons e desfrute do momento!
Procure introduzir este hábito na sua rotina (1 música por dia = 1
momento de relaxamento diário).

Exercício de respiração e imaginação
Concentre-se na imagem… Apenas na imagem! Observe tudo o
que vê nela… Feche os olhos e imagine-se nesse sítio… As cores, o
cheiro da areia molhada… o som melodioso das ondas do mar e da
brisa leve que corre… Concentre-se no que tudo isso o/a faz sentir.
Preste atenção à sua respiração, esta deve ser calma e profunda!
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Pense em 3 características que admira em si.
Escreva essas qualidades e pense como foram importantes para
lidar com outras situações difíceis no passado.

Páre durante alguns minutos para valorizar o seu esforço!
Está a fazer o melhor possível para se adaptar à situação.

Procure atividades que queira experimentar e ainda não teve
oportunidade para o fazer.
Aqui ficam alguns exemplos mas a sua criatividade é o limite!
-Fazer uma receita nova na cozinha e surpreender quem mais
gosta com um bolo para o lanche;
- Jogar jogos de tabuleiro com o(s) familiar(es) que estão consigo
em casa. Pode ser um momento divertido para todos;
-Pintar, desenhar, fazer construções com plasticina ou puzzles. São
formas de exercitar a coordenação motora, as funções cognitivas e
ajudam a que se sinta ativo/a durante o dia;
-Realizar exercícios que estimulam a memória, a atenção e o
raciocínio. Por exemplo, existem aplicações que têm exercícios
gratuitos para o/a manter ocupado. Poderá pedir ao/à familiar que
vive consigo para o/a ajudar a aceder à aplicação, sendo também
uma oportunidade de realizarem os exercícios juntos! Exemplos de
aplicações: Train your Brain ou Luminosity.
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-Ver filmes e séries que lhe interessem e que o façam aprender
mais sobre algum assunto…ou que simplesmente o/a distraiam e
façam rir. Uma comédia será sempre uma boa opção para alivar o
stress e pensar que virão momentos mais positivos no futuro!
- Se tiver plantas em casa, reserve algum tempo diariamente para
cuidar delas. Torne esse momento de jardinagem num exercício de
relaxamento, em que repara nas cores, no
aroma e no crescimento das flores. Mesmo em
momentos difíceis para o ser humano, a Natureza
consegue presentear-nos com uma beleza incomparável e
inspiradora!
-Colaborar nas tarefas domésticas, ajudando-o o/a seu/sua familiar
no que conseguir fazer. Por exemplo, poderá ajudar a pôr a mesa,
a organizar a lista de alimentos necessários ou simplesmente fazer
companhia durante a preparação das refeições. Apesar das
medidas de isolamento social, estamos juntos a lidar com esta
situação e a família funciona como uma equipa!
-Aproveitar o tempo para conviver com o/a familiar com quem vive.
Os momentos de convívio, partilha de histórias e sentimentos são
uma fonte de apoio importante;
-Manter o contacto com familiares e amigos que vivam noutros
locais, através do telefone e das redes sociais. Guarde os abraços
para quando esta fase terminar e, até lá, comunique, dê e receba
afeto e sinta-se mais perto daqueles que ama! O isolamento é
físico mas a proximidade emocional poderá ser maior do que
antes!
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EXERCÍCIOS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

Assinale a palavra da coluna da direita, que está relacionada com
a palavra da esquerda:

CAMA
MAR

ALMOFADA OU ROSA
ÁGUA OU ÓLEO

ANEL

RETRATO OU DEDO

PEIXE

PESCADOR OU PASTOR

BARCO

CÉU OU ÁGUA

PENTE

PAPEL OU CABELO

PORTA

MADEIRA OU PANO

LIVRO
CHAPÉU
OVO

PAPEL OU VIDRO
JOELHO OU CABEÇA
ÁRVORE OU GALINHA
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Memorize as seguintes palavras (olhe para as palavras durante 1
minuto).
Procure decorar as palavras para relembrar mais tarde.
Lenço – Caneta – Colher – Pente

Assinale os círculos vermelhos

Assinale os triângulos azuis
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Escreva duas palavras que estavam presentes na sequência
apresentada antes dos exercícios com as imagens
.
_______________________ e ________________________

Olhe para a imagem e repare no que vê (cores, formas, lugar que
está representado).
Visualize a imagem, pelo menos, durante 1 minuto.
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Sem olhar, diga o que se lembra de ver na imagem.
Qual é o local que viu? _____________________________

Cores:

Formas:

Escreva 4 cidades de Portugal
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Escreva 6 meios de transporte

Escreva 6 frutos

Escreva 6 profissões
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Observe a seguinte imagem:

Pense numa pequena história que poderá acontecer neste local.
Quem estará presente?
O que acontece?
Quais as cores que vê?
Quando é que a história acontece?
Pense na história e escreva-a ou partilhe com o/a seu/sua familiar.
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Capítulo 4

COMUNICAÇÃO E DEGLUTIÇÃO
As alterações de comunicação oral na doença de Parkinson têm
uma prevalência de 89%. Podem caracterizar-se por alterações ao
nível da voz, fala e linguagem.
A deglutição, que se refere ao ato de engolir, também pode estar
alterada na doença de Parkinson, sendo que a sua prevalência
varia entre 11 a 87%.

O Terapeuta da Fala é o profissional responsável pela prevenção,
avaliação, intervenção e investigação das alterações da
comunicação e da deglutição.

Como se caracterizam as alterações da comunicação
na doença de Parkinson?
As principais alterações da comunicação na doença de Parkinson
caracterizam-se por uma diminuição ao nível do volume da voz,
entoação, articulação verbal, velocidade de fala e dificuldades na
evocação das palavras.
Para além disso, na doença de Parkinson observa-se um défice de
perceção sensorial. Assim, o doente pode estar a falar baixo e ter a
perceção de que está a falar alto. Quando lhe é pedido para falar
com uma intensidade adequada, o doente pode ter a sensação de
que está a gritar ou a falar muito alto.

CAPÍTULO 4 - COMUNICAÇÃO E DEGLUTIÇÃO

A diminuição da mímica facial é outro aspeto que pode dificultar o
processo de comunicação.
A mímica facial refere-se à mobilidade dos músculos da face para
transmitir ideias, emoções, entre outros. Desta forma, o parceiro
comunicativo pode ter dificuldades em interpretar as expressões
faciais de um doente com Parkinson.
As alterações de comunicação oral são insidiosas. De facto, a
evolução é lenta e o valor atribuído aos sinais de alerta é reduzido,
tendo em conta que são geralmente pouco marcados em fases
iniciais da doença. Na maioria dos casos, são valorizados quando
existem alterações mais severas.

Quais são as consequências das alterações de
comunicação?
Ao longo do tempo, as alterações de comunicação oral podem
afetar de forma significativa a qualidade de vida do doente. Podem
conduzir ao isolamento social, diminuir a autoestima e levar à
perda de interesse em comunicar.
Para os que se encontram profissionalmente ativos, estas
alterações podem interferir no seu desempenho profissional.
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Quais são os sinais de alerta que podem sugerir
alterações de comunicação?
Alguns sinais ou sintomas podem indicar que existem alterações
de comunicação, de entre os quais se destacam os mais
frequentes:

· O interlocutor pede com frequência para repetir o que disse;
· Fala mais baixo;
· Evidência uma articulação das palavras pouco clara e/ou
imprecisa;
Apresenta um discurso monótono com pouca entoação;
· Tem a voz rouca;
· Apresenta um discurso monótono com pouca entoação;
· Repete sons, sílabas, palavras e/ou frases;
· Tem grandes dificuldades em fazer-se entender em ambientes
ruidosos ou ao telefone;

CAPÍTULO 4 - COMUNICAÇÃO E DEGLUTIÇÃO

Como se caracterizam as alterações da deglutição na
doença de Parkinson?
A deglutição (ato de engolir) é uma função complexa que pretende
assegurar o transporte seguro e eficaz de qualquer alimento ou
líquido desde a cavidade oral até ao estômago.
Envolve controlo neurológico, bem como estruturas e músculos
orofaciais (p.e. lábios, dentes, língua, palato, bochechas, laringe,
etc.). Desta forma, para uma deglutição adequada, é necessário ter
uma boa amplitude, precisão, sensibilidade, força, velocidade e
coordenação dos músculos envolvidos na deglutição.
Para além de desempenhar um papel fulcral a nível nutricional, a
deglutição também influencia o prazer alimentar e a qualidade de
vida.
Quando existe uma alteração em qualquer uma das etapas da
deglutição, falamos em disfagia.

Durante o processo de deglutição, na doença de Parkinson,
observa-se geralmente uma lentificação, uma diminuição da
amplitude, precisão e coordenação no movimento dos músculos
envolvidos, assim como uma redução da força dos mesmos. Todas
estas alterações afetam a dinâmica normal da deglutição.
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As alterações de deglutição na doença de Parkinson são
geralmente incidentes em estadios mais avançados da doença.
Porém, podem também incidir em estadios iniciais.

Quais são as consequências das alterações da
deglutição?

A disfagia pode conduzir à desidratação e desnutrição.
Pode provocar infeções respiratórias como pneumonias por
aspiração, sendo estas provocadas pela entrada de alimentos e/ou
líquidos nos pulmões.
A pneumonia por aspiração é uma das principais causas de óbito
na doença de Parkinson.
A disfagia pode ainda afetar a pessoa em termos emocionais e
sociais sendo, desta forma, considerada um problema major nesta
doença.

Quais são os sinais de alerta que podem indicar
alterações na deglutição?
Dificuldades
ou
lentidão
em
mastigar;
Dificuldades em mover o alimento ou líquido dentro da boca;

CAPÍTULO 3 - COMUNICAÇÃO E DEGLUTIÇÃO

Dificuldades em engolir;
Perda de saliva, alimento, ou líquido dentro da boca;
Engasgar;
Sensação de comida parada na garganta;
Tosse antes, durante ou depois de engolir;
Mudança na voz depois de engolir;
Necessidade de pigarrear ou tossir para limpar a garganta;
Tempo de refeição aumentado;
Pneumonias;
Perda de peso involuntária.

Quando devo recorrer à Terapia da Fala?
Em caso de dúvida, reocupação ou na identificação de qualquer
sinal de alerta relacionado com a comunicação e/ou deglutição,
sugere-se que contacte um Terapeuta da Fala.
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Como funciona o acompanhamento em
Terapia da Fala?
Numa fase inicial, o Terapeuta da Fala irá realizar uma avaliação
que poderá incidir ao nível da voz, fala, linguagem, motricidade
orofacial e deglutição.
Mediante os resultados da avaliação, o Terapeuta da Fala poderá
fornecer estratégias e aconselhar uma intervenção terapêutica, no
intuito de melhorar a funcionalidade da comunicação e da
deglutição.
De forma a promover uma intervenção adequada às capacidades e
necessidades de cada doente, sugere-se que o acompanhamento
seja realizado por um Terapeuta da Fala que tenha formação
especializada e conhecimentos aprofundados na doença de
Parkinson.
Em termos de programas de intervenção para melhorar a
comunicação, destacam-se o Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)
LOUD® e o SPEAK OUT!®. Ambos são programas intensivos
baseados em exercícios que incidem sobre a voz e a fala. Têm uma
complexidade gradual e estimulam os músculos envolvidos n
processo de produção da voz e da fala. Permitem melhorar o
volume da voz, a entoação e a qualidade vocal, ajudando a ter um
discurso mais percetível.
Alguns estudos sugerem que o LSVT LOUD® também contribui
para a melhoria da articulação das palavras, da expressividade
facial e da deglutição.
Estes programas podem ser implementados por Terapeutas da
Fala certificados.
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Estratégias para optimizar comunicação oral:

TENHA UM POSICIONAMENTO ADEQUADO.
Sempre que possível, opte por comer sentado. O tronco deve estar
alinhado. A cabeça e pescoço deverão estar com o posicionamento
correto.
CUIDADO AO COMER NA CAMA.
Caso a alimentação tenha que ser oferecida na cama, a cabeceira
deverá estar com uma inclinação entre 60º a 90º. A cabeça não
deverá estar em rotação ou inclinação. Tenha atenção ao tamanho
da almofada para não provocar uma flexão exacerbada da cabeça.
COMA NUM AMIBIENTE CALMO.
Evite estar num ambiente ruidoso e com elementos de distração,
como é o caso da televisão ligada.
REDUZA AS PORÇÕES OFERECIDAS. A diminuição da quantidade
de comida ou líquidos
colocados na boca ajuda na maioria dos casos no processo de
deglutição.
COMA DEVAGAR.
Em alguns casos, nomeadamente, em alguns parkinsonismos
atípicos, observa-se impulsividade alimentar, o que pode ser
perigoso.
EVITE FALAR ENQUANTO COME.
Falar no momento em que está a comer pode dificultar o processo
da deglutição. Quando quiser falar, assegure-se que já engoliu o
alimento ou líquido que estava na boca.
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Exercícios Vocais

Os exercícios vocais apresentados neste manual poderão ser
realizados diariamente.
Recomenda-se que beba água ao longo da realização dos
exercícios. Em caso de cansaço intenso, sugere-se a suspensão
imediata dos exercícios.
As séries e as repetições indicadas poderão ser diminuídas caso se
torne muito cansativo.
A maioria dos exercícios indicados sugerem usar uma voz mais
alta. Tenha cuidado em não usar uma voz excessivamente alta,
sendo que pode ser prejudicial.
Em caso de dúvida sobre o volume da voz que está a usar na
realização dos exercícios, peça opinião a um familiar ou cuidador.

AQUECIMENTO VOCAL
Realize uma inspiração profunda;
Diga as sílabas com determinação, voz forte e mais alta do que
o habitual;
Tente dar entoação a cada sílaba, tentando interligá-las.

REALIZAR 5 REPETIÇÕES
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EXERCÍCIO DO “AH”
Realize uma inspiração profunda;
Abra bem a boca;
Diga o som “ah” com determinação, voz forte e mais alta do que
o habitual;
Tente aguentar este som o mais tempo que conseguir;
Tente manter o mesmo volume e a voz clara do início ao fim.

REALIZAR 15 REPETIÇÕES

EXERCÍCIO DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA
Realize uma inspiração profunda;
Comece a dizer a primeira nota musical com um tom de voz que
lhe seja cómodo.
Conforme está a dizer as notas musicais, poderá realizar a
escala ascendente e produzir notas com um tom cada vez mais
agudo. Depois, poderá realizar a escala descendente, dizendo
as notas musicais com um tom progressivamente mais grave;
Ao longo do exercício, tente manter uma voz com
determinação, forte e mais alta do que o habitual.

REALIZAR 15 REPETIÇÕES
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EXERCÍCIO COM PALAVRAS

Diga o nome das imagens com determinação, voz forte e mais
alta do que o habitual;
Para além de dizer o nome, poderá soletrar também a palavra.
Por exemplo, na primeira imagem pode dizer “P-A-T-O” e depois
complexificar o exercício e soletrar de trás para a frente, por
exemplo “O-T-A-P”.

LEITURA DE FRASES

Leia as frases com determinação, voz forte e mais alta do que o
habitual;
Tente dar uma entoação às frases.
1. Bom dia!
2. Como estás?
3. A televisão avariou!
4. Queres beber algo?
5. Olha que o copo vai cair!
6. O cão está sempre a ladrar!
7. Onde estão os óculos?
8. O João foi à praia correr?
9. Apaga a televisão e vem comer!
10. A que horas a Maria irá regressar a casa?
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Na sequência da pandemia causada pelo Covid-19, caso deseje
iniciar o acompanhamento à distância, poderão solicitá-lo através
do seguinte e-mail: tfdavidnascimento@gmail.com.
Este serviço destina-se a qualquer pessoa diagnosticada com
doença de Parkinson ou com parkinsonismo atípico que seja sócio
da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson.
Abrange o território nacional e internacional, sendo necessário ter
os seguintes recursos prévios:

Computador ou tablet;

Microfone, sendo que nos dispositivos mais recentes já se
encontra integrado;
Boa ligação à Internet;
Instalação de software ou aplicação que permita comunicação
auditiva e visual (por exemplo: Skype, Zoom, entre outros).
Salienta-se que o presente manual
acompanhamento em Terapia da Fala.

não

substitui

o

Capítulo 5

EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA
Costuma-se dizer que "qualquer exercício é bom, desde que o
faça". Mas, no âmago, manter-se fiel a um determinado exercício
significa que acredita que esse tipo de exercício realmente tem
efeitos positivos nas suas necessidades clínicas e expetativas.
Realizar movimentos globais de grande amplitude e com máximo
de velocidade é um pré-requisito base para qualquer exercício
para a doença de Parkinson.
Deixamos-lhe aqui umas sugestões de exercícios que pode fazer
de forma segura recorrendo apenas a uma cadeira. Para cada
exercício é sugerido um conjunto de repetições. Quando terminar
a sequência toda, volte a repetir tudo até sentir que perfaz pelo
menos 20 minutos de treino. Não esquecer que treinos mais
curtos mas mais frequentes poderão ser menos cansativos para
pessoas com Parkinson com mais dificuldades. Ajuste a frequência
e a duração dos treinos com base na condição física inicial e níveis
de energia do indivíduo.
Tente esforçar-se para fazer cada movimento primeiro o maior
possível (grande e amplo). Quando conseguir garantir essa
amplitude pode desafir-se a fazer cada vez mais rápido. No final da
sequência toda que propomos deve SENTIR-SE CANSADO mas
com capacidade de falar.
A frequência da realização dos exercícios é um fator determinante
para que exista benefício associado, pelo que estes devem ser
realizados diariamente.
Por questões de segurança, se em qualquer momento sentir fadiga
excessiva, falta de ar, dor ou qualquer desconforto, deve parar
imediatamente, descansar e consultar o seu médico ou
fisioterapeuta.
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EXERCÍCIOS COM CADEIRA

Agachar com mãos nos joelhos e subir com força abrindo os
braços 12 vezes.
Por cada movimento contar em voz forte de um a 12.

Levar braço direito para direita
em direcção ao tecto 1 vez,
realizar o mesmo para o braço
esquerdo.
Dizer
em
cada
um
dos
movimentos:
“ ALTO DIREITO” “ALTO ESQUERDO”

Levar
braço
direito
para
esquerda em direcção à mão
oposta 1 vez. Alternar com braço
oposto.
Dizer
em
cada
um
dos
movimentos:
“ MÉDIO DIREITO” “MÉDIO ESQUERDO”

CAPÍTULO 5 - EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA
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Rodar
braço
direito
para
esquerda em direcção. Alternar
com braço oposto.
Em cada uma das repetições
contar em voz forte de 1 a 12.

Rodar
braço
direito
para
esquerda a meio 3 vezes.
Alternar com braço oposto.
Em cada uma das repetições
contar em voz forte de 1 a 12.

Mão direita para pé esquerda.
Alternar com mão oposta.
Repetir 12x.

Levantar e sentar 12 vezes.
Em cada uma das repetições
contar em voz forte de 1 a 12.

CAPÍTULO 4 - EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA

De forma a complementar os exercícios sugerimos que consulte o
lo
vídeo
disponível
no
site
da
APDPk:
https://parkinson.pt/2020/04/06/programa-especifico-deexerciciospara-doentes-de-parkinson/?
fbclid=IwAR19scE1EABf3nfARmpjCfDrl445MFrUf0M2HrpAcLzdZ8m
pWrSHztpOv2o

Caso surjam dúvidas ou questões relativas ao presente conjunto
de exercícios deverão ser remetidas ao Fisioterapeuta responsável
da APDPk.
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Uma palavra especial para quem cuida
Neste momento de confinamento social em que é pedido
ainda mais dos cuidadores, é importante lembra-se do seu
bem-estar.
Cuidar de quem cuida é essencial! Se possível o cuidador pode
aproveitar os tempos de maior tranquilidade, por exemplo,
quando o familiar está a descansar, para fazer algo que goste
ou para relaxar.
Se se sentir muito angustiado/a, preocupado/a ou tiver
dificuldade em lidar com o isolamento, contacte a linha de
apoio psicológico disponibilizada pela Associação Portuguesa
de Doentes de Parkinson (número: 924 034 463) e atendida
pela Dra. Sílvia Lourenço, que é direcionada quer a Pessoas
com Parkinson quer para Cuidadores.
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CONTACTOS

Telemóvel : 939053378
Telefone : 21 3850041
Linha de apoio (Covid-19): 9249034463

Site: https://parkinson.pt/
Facebook: https://facebook.com/APDPK/

