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TRATAMENTO DOMICILIAR DA DISFAGIA EM PACIENTES IDOSOS COM 

PARKINSON 

HOUSEHOLD DYSPHAGIA TREATMENT OF ELDERLY 

PATIENTS WITH PARKINSON 

Dayse Thais Pereira da Costa1 

Maria Simone Almeida de Oliveira ² 

 

RESUMO: Introdução: A Doença de Parkinson-DP é caracterizada por perda de 
neurônios que abalam o sistema nervoso central provocando tremores, dificuldade 
na deglutição. O tratamento domiciliar/ home care da disfagia em pacientes idosos 
com Parkinson, demonstra como o tratamento do fonoaudiólogo é necessário a um 
portador da Doença de Parkinson relacionado à presença da disfagia e outros 
problemas causados por essa degeneração neuronal. Objetivos: Apresentar como 
o atendimento domiciliar/ home care  realizado pelo fonoaudiólogo é um diferencial 
no tratamento do paciente Parkinsoniano. Discussão: o atendimento domiciliar/ 
home care tem sido realizado no ambiente do paciente podendo influenciar de 
forma positiva no tratamento multidisciplinar. A fonoaudiologia tem sido 
considerada como uma profissão efetiva no tratamento dos sintomas como a 
disfagia, disartria e manifestações respiratórias que ocorrem devido a mudança do 
corpo quando se chega  a  terceira idade. Este profissional se integra às diversas 
áreas que visam à promoção da saúde do indivíduo como um todo que acaba por 
necessitar de uma equipe, tornando -se de fundamental  importância esclarecer o 
trabalho  deste profissional e a diferencial do atendimento em relação ao ambiente. 
Conclusão: A fonoaudiologia é uma profissão importante na equipe 
multiprofissional dentro do Home Care, junto ao atendimento com paciente 
Parkinsoniano, além de propiciar uma melhora nas questões de comunicação, e 
uma evolução significativa no que se refere ao aparecimento e o agravamento da 
disfagia, e consequentemente proporcionando uma melhor qualidade de vida para 
o paciente. 
 
Palavras – chave: Doença de Parkinson, Disfagia, Atendimento Domiciliar, Home 
Care 
 
 

ABSTRACT :  
BACKGROUND: Parkinson's disease , PD is characterized by loss of neurons 
that afflict the central nervous system, causing tremors , difficulty in swallowing . 
The home care / home care of dysphagia in elderly patients with Parkinson's , 
demonstrates how the treatment of the audiologist is necessary for a patient 
suffering from Parkinson's Disease related to the presence of dysphagia and 
other problems caused by this neuronal degeneration. Objectives: To present 
such as home care / home care that is performed by a speech therapist is a 
difference in the treatment of Parkinsonian patients . Discussion : home care / 

                                                 
        



 

 

home care have been conducted in the patient's environment can positively 
influence the multidisciplinary treatment . Speech therapy has been considered 
as an effective profession in the treatment of symptoms such as dysphagia , 
dysarthria , and respiratory symptoms that occur due to changes in the body 
when it comes to seniors. This professional integrates the various areas aimed 
at promoting the health of the individual as a whole that ultimately require a 
team, making it extremely important to clarify the work of this person and 
differential treatment in relation to the environment . Conclusion : Speech 
therapy is an important profession in the multidisciplinary team within the Home 
Care , along with the service Parkinsonian patient , as well as providing an 
improvement in communication issues , and significant developments in relation 
to the development and aggravation of dysphagia , and consequently providing 
a better quality of life for the patient . 
 
Keywords : Parkinson's Disease, Dysphagia, Homecare. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Fonoaudiologia tem sido considerada como uma profissão efetiva no 

tratamento dos sintomas como disfagia , disartria e manifestações respiratórias 

que ocorrem devido a mudança do corpo quando se chega  a  terceira idade. 

Este profissional se integra às diversas áreas que visam a promoção da saúde 

do indivíduo como um todo tornando-se  de fundamental importância  o 

esclarecimento do trabalho realizado e a diferenciação do atendimento em 

relação ao ambiente. 

A deglutição é um ato neuromuscular complexo que leva o alimento da 

boca ate o estomago. Quando o paciente não consegue iniciar ou tem 

dificuldade de preparar o bolo alimentar é um sinal de que se inicia ou esta 

instalado a disfagia.4  

A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada por perda de 

neurônios que abalam o sistema nervoso central provocando tremores, 

dificuldade na deglutição e comprometimento dos órgãos acima da glote e, 

tendo como objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida e retardar a 

evolução destes sintomas que a fonoaudióloga atua. 

O processo de envelhecimento engloba diversos aspectos 

determinantes como o engrossar da língua e ausência de dentes o que dificulta 

o processo de preparo do bolo alimentar. Para uma velhice saudável e com 

qualidade de vida. A manutenção da autonomia e independência constitui-se 

como condição necessária do processo de envelhecimento saudável. Nas 

últimas décadas o conceito de saúde vem sofrendo modificações, passando a 

ser relacionado a condições de bem-estar.  O que esta no Código de Ética do 

profissional em fonoaudiologia em seu artigo 5º item III é proporcionar 

tratamento a fim de buscar a adaptação2, da nova conjuntura corporal do idoso 

e/ou do paciente atendido em seu domicílio, que por vezes tem vergonha de 

apresentar a sociedade não só a  sua nova condição  de paciente mas também 

a de doente. 

 O objetivo desse artigo é apresentar como o atendimento 

fonoaudiológico em domicílio/home care junto a pacientes com Doença de 

                                                 
2 O Código de Ética foi aprovado pelo Resolução CFFa nº 305/2004 ) Disponível em 

http://www.fonoaudiologia.org.br/paginas_internas/pdf/codeport.pdf acessado em03/08/2013 as 23;17 

http://www.fonoaudiologia.org.br/paginas_internas/pdf/codeport.pdf%20acessado%20em03/08/2013


 

 

Parkinson-DP é capaz de retardar a evolução da disfagia buscando 

proporcionar qualidade de vida ao paciente.  

 

 

OS PORTADORES DA DOENÇA DE PARKINSON E O TRATAMENTO DA 

DISFAGIA 

 

 A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurológica, considerada 

como uma síndrome extrapiramidal, que aparece como resultado de uma perda 

de neurônios pigmentados localizados na sustância negra do mesencéfalo. 

 Esses neurônios são responsáveis pela produção de dopamina que atua 

no cérebro como controlador central dos movimentos e, o movimento de maior 

evidencia agora são os músculos que trabalham no processo de deglutição.3  

A divisão da deglutição e baseada em suas características anatômicas e 

funcionais. Para Marchesan4  a fase oral e voluntária e dividida em preparatória 

e oral propriamente dita 

 

A deglutição é um processo contínuo, apesar disso, ele pode 
ser dividido em fases para ser melhor compreendido. Alguns 
autores dividem a deglutição em três fases: oral, faríngea e 
esofágica, e outros em quatro, acrescentando a fase 
preparatória antes da fase oral.  
Na fase preparatória oral em um indivíduo normal, a cavidade 
oral  funciona como um órgão sensorial e motor para preparar 
o alimento para ser deglutido de forma segura5.  

 

 

Nas pessoas com a Doença de Parkinson-DP a fase oral se torna mais 

complicada somado aos fatores comuns do envelhecimento como o 

engrossamento de língua,  ausência de dentes ou uso de próteses dentárias, 

por isso, o cérebro já não apresenta tanta empolgação ao ver o alimento 

diminuindo assim a salivação e, uma vez o bolo alimentar estando menos 

úmido dificulta a deglutição.  Marchesan5  explica com ênfase este processo: 

 

                                                 
3 Barros, A. L. S.;Costa, E. G.; Costa, M.L.G.; Medeiros, J. S..Doença de Parkinson:Uma visão 

multidisciplinar São José dos Campos: Pulso, 2006. 
4Marchesan(1999,  In:  Pimentel, 2009, p.15) 
5 Pimentel, Priscila Cristina Verona. Proposta de elaboração de um protocolo de avaliação 

fonoaudiológica da disfagia infantil.– Belo Horizonte, 2009.xi, 85f. 



 

 

 
Portanto, o estágio preparatório é a mastigação com as suas 
três fases: incisão, trituração e pulverização. Nesta fase o bolo 
é misturado à saliva. Se a fase preparatória oral não ocorre de 
modo adequado, certamente a fase seguinte não ocorrerá da 
melhor maneira possível. 

 

Durante essa “atividade, os  lábios,  as  bochechas  e  a  língua  devem  

manter  o alimento  contido  na  cavidade  oral,  prevenindo  escape  anterior,  

através  dos  lábios,  ou posterior, por sobre a base da língua”5 Para Pilz,5 os 

comprometimentos da fase oral caracterizam-se por “alterações no vedamento 

labial, mobilidade da língua, mastigação, reflexos orais, fechamento 

velofaríngeo e na percepção sensorial gustativa, de temperatura e textura do 

alimento”6  

 

A língua, devido  à  sua  constituição  complexa  de  músculos  
intrínsecos  e extrínsecos,  é  o  agente  primário  para  a  função  
da  mastigação.  Ela  forma  o  bolo  e  o posiciona contra o palato 
duro, antes da deglutição voluntária, estando assim pronto para 
ser transportado posteriormente até a orofaringe7 

 

Durante a fase faríngea, que dura aproximadamente um segundo, a 

deglutição é reflexa e, após a ejeção, o bolo propaga-se pela faringe por meio 

das contrações dos músculos suprahioideos5. Essa fase disfágica no DP ocorre 

porque nestes pacientes há uma diminuição dos movimentos peristálticos da 

faringe e a laringe costuma não se fechar completamente. 

 

A fase esofágica é uma etapa  inconsciente e  involuntária, que 
consiste em ondas peristálticas automáticas primárias e 
secundárias, as quais levam o bolo para o estômago. 
Consequentemente, esse transporte reduz o risco de refluxo 
gastroesofágico ou reentrada de material alimentar do  esôfago  
para  dentro  da  faringe.  O refluxo gastroesofágico é também 
evitado através da contração tônica do músculo cricofaríngeo 5 

 

Nesta fase os pacientes com DP costumam queixar-se muito de  dor no 

peito, sensação de alimento preso, como se estivesse entalado, uma sensação 

de desconforto ao engolir devido ao tipo de comida e da lentidão dos 

movimentos do esôfago para levar o bolo alimentar ao estomago . 

                                                 
6 Op. Cit Pimentel(2009) 

5 Pilz (1999 IN.:Pimentel, 2009.p.28) 
7 Op.cit. Pimentel(2009). 



 

 

O DP sofre muito nesta fase o desgaste das cordas vocais, a lentidão do 

movimento ao se falar, a capacidade de se expressar, por ter os músculos 

faciais enrijecidos, ao mastigar e a comida cair da boca por vezes os fazem 

sentir vergonha é o que faz os pacientes com DP reconhecerem a  importância  

dos profissionais de fonoaudiologia, que irão trazer um tratamento  para 

amenizar e até parar a evolução desta doença degenerativa. 

 

 A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DOMICILIAR FONOAUDIOLÓGICO 

EM DOENTES DE PARKINSON 

 

Quando a terceira idade chega ocorre um aumento das dificuldades na 

realização das atividades rotineiras do indivíduo, as quais são refletidas no 

convívio com seus familiares, amigos e todas as pessoas com as quais se 

relaciona dentro e fora de casa. Há pessoas que apesar de serem idosas são 

capazes de ser independentes e terem um bom convívio social procurando não 

se entregar as dificuldades que surgem com o avançar da idade. A 

Organização Mundial de Saúde define o mínimo que um idoso deve possuir na 

sua longevitude: 

 

Em 1997, a OMS definiu saúde como "forma de bem estar 
geral e a capacidade de se auto governar", sugerindo o 
emprego de avaliações multidimensionais para o diagnóstico 
mais preciso da saúde populacional. No que se refere ao idoso, 
a OMS realça a capacidade funcional e sua independência 
como fatores preponderantes para o diagnóstico de saúde 
física e mental dessa população. . Organização Mundial de 
Saúde. CID-108 
 

Mas nem todos os idosos podem viver essa plenitude sozinhos, estando 

também muitas das vezes com alguma doença, o que os faz dependerem de 

médicos, enfermeiros e medicamentos num ambiente em que este paciente 

não se sentiria constrangido ou seja, em seu lar. “O atendimento domiciliar 

surgiu na Inglaterra do sec. XIX com a criação de empresas particulares de 

assistência domiciliar que buscou profissionais de saúde, como enfermeiros, 

                                                 
8 Organização Mundial de Saúde. CID-10 - Centro colaborador da OMS para a classificação de doenças 

em português. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 1997, 1: p. 9.orofaríngeas. São Paulo: Pró-Fono; 1999. p.3. 



 

 

para compor a sua equipe, entre elas a enfermeira Florence Nightingale”9. 

Ainda segundo os autores, os médicos, enfermeiras e mulheres cuidadoras nos 

EUA, principalmente no pós-guerra, visualizando como modelo inglês passou a 

realizar consultas particulares a pacientes e por receber seus honorários 

diretamente desenvolveu-se a pratica do Home Care americano. 

O termo internação domiciliar, atendimento domiciliar, assistência 

domiciliar ou home care “é empregado com sentido amplo de um serviço de 

assistência domiciliar compreendendo uma gama de cuidados à saúde 

prestada na residência do paciente e destinada ao suporte terapêutico do 

paciente”10. 

O século XIX, em decorrência do alto índice de indivíduos acometidos 

por doenças infecto-contagiosas a assistência domiciliar criou força e através 

do trabalho realizado pelas enfermeiras da área de saúde pública, “percebeu-

se que as ações domiciliares eram mais efetivas para o controle das epidemias 

do que métodos tradicionais à época, como a quarentena.” 11 neste período 

também havia mais instrumentos que evitavam o contágio destas doenças 

onde poderia fazer visitas periódicas ao paciente sem ele se deslocar e correr o 

risco de contaminar mais gente. 

A dependência do idoso independe de sua vontade sendo determinada 

por eventos biológicos, socioculturais e psicológicos. Ressalvamos que não se 

pode dizer, entretanto, que as dependências física, cognitiva, afetiva ou social 

sejam características essenciais da velhice. Pavarini & Neri12  em seu livro 

Compreendendo a dependência, explica:  

[...] a dependência na velhice pode estar ligada a um ou vários 
elementos: perdas físicas; problemas de saúde; eventos 
estressantes da vida cotidiana; perdas em vários domínios 
(perda de amigos e parentes, aposentadoria compulsória, etc.); 
redução da perspectivas de vida; barreiras arquitetônicas e 
ergonômicas; práticas sociais discriminatórias em relação ao 
idoso, tratamentos medicamentosos inadequados; as crenças, 

                                                 
9 Duarte YAO, Diogo MJD’E. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu; 

p.62. 
10 FLORIANI, C. A.; SCHRAMM, F. R.; Atendimento domiciliar ao idoso: problema ou solução? Caderno 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, Jul-Ago. 2004. v. 20, p. 986. 
 
11 MENDES W. Home Care: uma modalidade de assistência à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, UnATI: 2001. 

p.52. 
 
12PAVARINI SCI, NERI AL. Compreendendo dependência, independência e autonomia no contexto 
domiciliar: conceitos, atitudes e comportamentos.  In: Duarte YAO, Diogo MJD’E. Atendimento domiciliar: 
um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu; 2000. p.62. 

  



 

 

os valores e as expectativas sociais do próprio idoso sobre a 
dependência na velhice, no curso da vida e na vida social 
 

Todos sabem que a terceira idade chega para qualquer um e que as 

mudanças ocorrem e deve-se preparar para isso, observando as gerações 

anteriores as doenças hereditárias sendo a Doença de Parkinson uma delas. 

Quando os tremores começam deve se pensar logo em um neurologista que 

medica com dopamina entre outros remédios e que se vai precisar de um 

fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, entre outros que 

assim se fizerem necessário para melhor qualidade de vida, como escreve 

SMELTZER; BARE13  

 
Como o envelhecimento é uma ocorrência normal que engloba 
todas as experiências de vida, o cuidado e as preocupações 
com os idosos não pode ser limitado a uma disciplina, porém 
sãos mais bem fornecidos através de um esforço de 
cooperação. Uma equipe interdisciplinar, através de um 
histórico geriátrico abrangente, pode combinar a experiência e 
o recurso para fornecer as definições em todos os aspectos do 
processo de envelhecimento. As enfermeiras colaboram com a 
equipe interdisciplinar para obter serviços extensos à 
enfermagem e fornecer uma conduta holística para o cuidado 
p.62  

 

Neste momento para o paciente agregador de alguma doença não ficar 

de clinica em clinica e de hospital em hospital, até mesmo para não contrair 

outras doenças, surge o atendimento domiciliar. Este, além de proporcionar um 

ambiente adaptativo é também  menos oneroso. 

 

A redução dos custos com a assistência hospitalar e 
institucional é um dos motivos que faz com que, tanto no Brasil 
quanto em muitos dos países, a permanência dos idosos 
incapacitados em suas próprias casas, sob os cuidados de sua 
família, seja indicada. Além disso, a visão atual da assistência 
em saúde propõe que o idoso acometido por uma condição 
crônica e com incapacidades deve ser cuidado no ambiente 
onde sempre viveu e adoeceu"14  

                                                 
13 SMELTZER S.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem medico-cirúrgico. 10 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. v. 1, p. 199-227.  
 

14 SILVA, L.; GALERA, S.A.F.; MORENO, V. Encontrando-se em casa: uma proposta de atendimento domiciliar 

para famílias de idosos dependentes. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo, Out-Dez. 2007. v. 20, n. 4, p.34. 



 

 

The American Association for Home Care15 conceitua a 

assistência domiciliar como: 

[...] um serviço em que as ações de saúde são desenvolvidas 
no domicílio do paciente por equipe multi e interprofissional, a 
partir do diagnóstico da realidade em que o mesmo está 
inserido, assim como de seus potenciais e limitações. Visa à 
promoção, manutenção e/ou restauração da saúde e o 
desenvolvimento e adaptações de funções, favorecendo maior 
autonomia e independência.  
 

   

 
Refletindo no que foi exposto, entende-se por atendimento 

domiciliar um programa de internação no qual o paciente requer cuidados em 

sua residência. É uma modalidade de atenção à saúde que consiste em 

encaminhar para tratamento o paciente clinicamente estável que não mais 

necessita de inúmeros serviços oferecidos pelo hospital. Como é o caso do 

paciente com DP que utiliza os serviços fonoaudiológicos, estando este já no 

segundo momento da doença em que se observa a presença dos sintomas da 

disfagia orofaríngeas, que é uma alteração causada por  alterações neuronais 

no sitio da deglutição.  Para tanto o atendimento em domicílio e uma opção 

segura e eficaz oferecida aos pacientes com problemas de saúde, evitando 

assim expor os pacientes aos riscos do ambiente hospitalar bem como 

melhorar a sua qualidade de vida e de seus familiares19. 

Associado ao processo acelerado de envelhecimento 

populacional observado no Brasil constata-se o crescimento de modalidades 

disponíveis de assistência à saúde a esta população, como Centros de 

Convivência, Centros-Dia, Centros de Reabilitação e a Assistência Domiciliária.  

O atendimento domiciliar tem peculiaridades que diferem do 
realizado nas demais modalidades de assistência. Por 
exemplo, no hospital, o paciente está muitas vezes 
desacompanhado e necessita se adaptar aos costumes, 
horários, tipos de alimentação, espaço para locomoção, 
convivência com desconhecidos, muitas vezes identificados 
apenas pela sua condição comum de paciente. Quanto aos 
profissionais de saúde, os mesmos se sentem “em casa”. O 
código de postura, de ética e os costumes estão protegidos e 
preservados pela corporação 16. 

                                                 

15 LEMOS ND, QUEIROZ ZPV. Programas de assistência domiciliar a idosos fragilizados como proposta de 
prevenção de negligência doméstica. O Mundo da Saúde. São Paulo, 2002; 26 (4):472-478 

 

16 MENDES W. Home Care: uma modalidade de assistência à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, UnATI: 2001. p.52. 



 

 

É importante que o fonoaudiólogo faca suas adaptações de acordo 

com a rotina do paciente levando em conta seus gostos, costumes e horários, 

assim, concorda Mendes16: 

No ambiente domiciliar, o cenário é diferente. O profissional 
está na casa do paciente, deparando-se com um novo quadro, 
tendo muitas vezes que conviver apenas com aquele núcleo 
familiar, com seus costumes, suas crenças, seus valores. O 
que se diferencia da situação anterior é que o paciente está no 
seu ambiente, com seu espaço preservado. Ou seja, no 
ambiente domiciliar é o profissional que precisa se adaptar ao 
meio, respeitando todo o contexto ambiental e familiar. 
Considera-se ainda, que o ambiente domiciliar é construído ao 
longo da vida, estando relacionado a expectativas pessoais, 
normas sociais, auto-concepções de funcionalidade e 
condições econômicas. 

  

A desvantagem do ambiente mesmo conhecido é que repleto de 

histórias e pode oferecer problemas de manutenção e/ou oferecer barreiras 

arquitetônicas, que limitem ou impossibilitem a mobilidade do idoso, além de 

expô-lo a situação de risco, agravando ou desencadeando processos 

patológicos. Fazendo um isolamento do paciente o que o pode deixar 

deprimido e anti-social18. 

É também papel do fonoaudiólogo em seu atendimento observar o 

contexto ambiental e suas variáveis em que se encontra o idoso tendo atenção 

à saúde do idoso para a manutenção de suas capacidades, evitando um 

confinamento domiciliar e se o local realmente proporciona condições de 

tratamento adequadas19.  

  

CONSIDERAÇÕES 

Aos fonoaudiólogos e outros profissionais que atuam ou têm interesse 

em trabalhar especificamente com atendimento hospitalar domiciliar/ home 

care é recomendável empenharem-se no sentido de divulgar e conscientizar 

aos companheiros da área da saúde e a sociedade como um todo 

apresentando os benefícios que o profissional pode oferecer ao paciente, 

transmitindo para os colegas da profissão a importância da busca do 

crescimento de forma mútua, tornando a fonoaudiologia uma profissão 

diferenciada no sentido de propiciar uma evolução significativa no paciente. 
                                                                                                                                               
 



 

 

Qualquer problema no processo de deglutição pode atrapalhar 

significativamente a vida de um indivíduo, por  isso  tratá-lo precocemente é de 

extrema relevância. Cabe ao fonoaudiólogo, como especialista dos distúrbios 

da deglutição, reunir todas as informações necessárias para o enriquecimento 

do seu trabalho com o paciente disfágico.   

Reabilitar o disfágico significa trabalhar para a conquista de uma 

deglutição sem riscos de complicações. A utilização do conceito de 

independência e de bem estar proporcionado ao paciente é um compromisso 

do fonoaudiólogo. 

 Os pacientes com Doença de Parkinson-DP costumam ter perda da 

memória e apresentarem resistência e desinteresse em fazer os exercícios 

propostos, sendo assim, estando em seu ambiente rotineiro e familiar fica mais 

fácil fazer com que o paciente com Parkinson seda ao tratamento. 

  O presente estudo mostrou que a importância da atuação do 

fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar em home care com enfoque em 

disfagia e que a mesma é uma realidade e nem todos os profissionais 

envolvidos apresentam conhecimentos sobre essa prática.  Entretanto, tais 

conhecimentos ainda restritos tão somente aos profissionais fonoaudiólogos, 

faz-se necessário informar também aos demais profissionais envolvidos na 

equipe multidisciplinar a contribuição da fonoaudiologia para uma melhor 

qualidade de vida do paciente. 
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