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Introdução
Caros associados,
Na sequência da pandemia causada pela COVID-19, o acompanhamento terapêutico
presencial foi suspenso. Como alternativa, os serviços de Terapia da Fala da Delegação de Lisboa
encontram-se disponíveis à distância (online), através de teleconsultas.
Caso desejem 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).

O presente manual pretende facultar informações acerca das alterações da comunicação e
da deglutição (dificuldades em engolir) na doença de Parkinson. Para além disso, tem como objetivo
fornecer orientações gerais e exercícios vocais que podem ser realizados em casa.
Salienta-se que o presente manual não substitui o acompanhamento em Terapia da Fala.
Para uma avaliação e reabilitação adequada da comunicação e da deglutição, deverá consultar um
Terapeuta da Fala que tenha conhecimentos aprofundados na doença de Parkinson e em outras
doenças do movimento. Um acompanhamento personalizado realizado por um Terapeuta da Fala
irá permitir uma intervenção adequada à capacidades e necessidades de cada indivíduo.
Para qualquer dúvida ou questão poderá enviar um e-mail para o enderenço acima referido.

Com os meus melhores cumprimentos,

David Nascimento
Terapeuta da Fala

Alterações da comunicação e da deglutição
na doença de Parkinson
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.
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.

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;

•

Tem grandes dificuldades em fazer-se entender em ambientes ruidosos ou ao telefone;

•

Fala mais baixo;

•

Tem a voz rouca;

•

Apresenta um discurso monótono com pouca entoação;

•

Evidencia uma articulação das palavras pouco clara e/ou imprecisa;

•

Repete sons, sílabas, palavras e/ou frases;

•

Tem um discurso muito acelerado ou lento.

Como se caracterizam as alterações da deglutição na doença de Parkinson?
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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.
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?
Existem vários sinais de alerta, sendo que os principais são:
•

Dificuldades ou lentidão em mastigar;

•

Dificuldades em mover o alimento ou líquido dentro da boca;

•

Dificuldades em engolir;

•

Perda de saliva, alimento ou líquido pela boca;

•

Engasgo;

•

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, preocupação ou na identificação de qualquer sinal de alerta relacionado
com a comunicação e/ou deglutição, sugere-se que contacte um Terapeuta da Fala.

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 no 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.

Orientações gerais para a comunicação
Para otimizar a comunicação oral, poderá realizar as seguintes estratégias:

1

FALE MAIS ALTO!

A maioria das pessoas com

Parkinson apresentam um volume da voz baixo. Ao falar
mais alto, irá ajudá-lo/a a que o/a entendam melhor.

REDUZA O BARULHO AMBIENTE. Quando está a

2

falar, todos os sons à sua volta podem fazer com que a
outra pessoa tenha mais dificuldade em ouvi-lo/a. Neste
sentido, poderá por exemplo, desligar o som da
televisão, rádio ou fechar a janela, caso esteja aberta.

ESTEJA EM FRENTE AO SEU INTERLOCUTOR. O

3

facto de estarem frente a frente irá aumentar a
informação verbal e não-verbal que está a fornecer.
Assim, será mais fácil compreenderem o que está a
dizer.

4

USE PALAVRAS OU FRASES CHAVE. O uso de palavras
ou frases chave irá salientar os pontos importantes da
mensagem oral, facilitando que o/a entendam.

Orientações gerais para a deglutição
Para otimizar a deglutição poderá realizar as seguintes estratégias:

TENHA UM POSITIONAMENTO ADEQUADO. Sempre

1

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

2

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.

3
4

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.

5

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

6

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.

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
Para iniciar o treino com aquecimento vocal, sugere-se a realização do seguinte exercício:
•

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.

MA

ME

MI

MO MU
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REPETIÇÕES

EXERCÍCIO DO “AH”
Como segundo exercício, poderá realizar os seguintes passos:
•

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.

“AH”
15

REPETIÇÕES

EXERCÍCIO DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA
O terceiro exercício envolve as notas musicais, sugere-se que realize os seguintes passos:
•

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.

15

REPETIÇÕES

EXERCÍCIO COM PALAVRAS
O quarto exercício envolve nomeação de palavras, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:
•

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
O quinto exercício envolve a leitura de frases, deverá ter em conta os seguintes aspetos:
•

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?

