El Parkinson és una
malaltia neurodegenerativa
i progressiva del sistema
nerviós central.
Es produeix per la
degeneració de les
neurones que segreguen un
neurotransmissor,
la dopamina.

On pots trobar un
fisioterapeuta?
A hospitals, clíniques, centres
assistencials, residències, escoles,
centres esportius, centres de dia,
centres sociosanitaris i d’atenció
primària, consultes i
centres privats.
Troba el centre més proper
al teu domicili a:
www.fisioterapeutes.cat/centres

Fisioteràpia i Parkinson

“
La dopamina és necessària per a la regulació
dels moviments, la marxa i l’equilibri.
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el Parkinson
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OBJECTIUS

SIMPTOMATOLOGIA

Objectius generals

Trastorns motors

• Aconseguir el màxim grau
d’autonomia en les activitats
de la vida diària
• Afavorir la integració de
l’afectat en la vida familiar
i social

• Tremolor
• Bradicinèsia
• Rigidesa
• Alteracions:
–– marxa
–– reflexos posturals
–– equilibri
–– postura
• Trastorns de coordinació
• Trastorns de parla i
deglució

Objectius específics i
tractament de Fisioteràpia
• Mantenir:
–– arcs articulars lliures
–– musculatura en bon estat
–– equilibri
–– funció respiratòria
• Reeducar patrons de marxa
i donar estratègies per
superar el bloqueig
• Treballar la postura
per evitar deformitats i
retraccions musculars
• Reforçar la coordinació de
moviments
• Derivació al terapeuta
ocupacional en cas de
detecció de dificultats

Trastorns NO motors
Consells per als cuidadors
• Informació sobre la malaltia
• Tenir present que es fatiguen
• No donar pressa
• Mantenir l’activitat i
fomentar l’autonomia
• Donar estratègies:
–– transferències
–– com facilitar la marxa

• Hipotensió ortostàtica
• Trastorns del son
• Apatia i depressió
• Incontinència urinària i/o
fecal
• Restrenyiment
• Hipersudoració
• Trastorns cognitius:
–– aprenentatge
–– memòria

