
Viva bem com o Parkinson. 
O HGG compartilha essa causa.
 
11 de abril 
Dia Mundial do ParkinsonInforme-se mais:

http://www.vivabemcomparkinson.com.br

Parkinson no HGG

O Hospital Alberto Rassi – HGG inaugurou em 2005 o Ambulatório de Distúrbios do 
Movimento, que trata doentes de Parkinson e outras doenças, entre as quais, distonias, 
tremores, balismo, ataxia e outras. O ambulatório oferece diagnóstico, exames e 
tratamento, com aplicação de botox nos casos de distonia. Para ter acesso ao 
atendimento o paciente precisa ser encaminhado por médicos da rede de saúde pública. 



Canto 

Participar de corais para cantar pode ajudar na 
respiração e também na manutenção da 
articulação da voz. A musicoterapia tem o poder 
de ativar a memória e outras funções 
cognitivas.

 

Cãibras e espasmos musculares

Compressa quente e banho morno ajudam a 
aliviar espasmos musculares e cãibras. Água 
quente estimula o cansaço. A compressa fria 
relaxa os músculos e articulações doloridas. 

 

Massagem

A massagem ajuda a reduzir o estresse e ativa 
a circulação sanguínea. Os músculos relaxam e 
ganham mais flexibilidade. 

 

Dança

Além de ajudar o paciente a manter o equilíbrio 
e a mobilidade, a dança também tem influência 
cognitiva.

 

Fisioterapia

A fisioterapia ajuda a amenizar os sintomas de 
tremor em repouso. Os exercícios devem ser 
realizados de forma lúdica para prender a 
atenção do paciente e promover sua 
concentração.

 

Terapias corporais

Algumas terapias corporais funcionam como 
apoio no tratamento de doenças. 

O que é?

A Doença de Parkinson é uma síndrome que se define pela presença de tremor de 
repouso, rigidez, lentidão dos movimentos e alteração do equilíbrio. Atinge 2% da 
população.
 

Causas:

 Uso de medicamentos 
 Intoxicações 
 Problemas circulatórios cerebrais
 Lesões traumáticas cerebrais
 Outras doenças degenerativas
 

Tratamento

Não existe ainda cura, mas o tratamento alivia os sintomas e proporciona melhor 
qualidade de vida. O Ministério da Saúde disponibiliza medicamentos, que também 
podem ter descontos de até 90% por meio do programa Farmácia Popular.
 

Dicas e orientações

Ginástica facial

Eleve as sobrancelhas e abaixe-as devagar; sorria o mais largamente possível com a 
boca fechada; aperte os lábios e depois relaxe. Os movimentos devem ser repetidos 
por 10 vezes.
 

Equilíbrio

Faça exercícios para fortalecer a musculatura das coxas, pernas e glúteo, como flexão 
do joelho e elevação lateral da perna.
 

Meditação 

A meditação ajuda a relaxar e produzir dopaminas (substância que previne e retarda o 
desenvolvimento da doença).
 

Arte

A arte, além de ser uma maneira de expressão, ajuda a melhorar a qualidade de vida e 
aumentar a autoestima dos pacientes com Parkinson.


