
 
 

 “QUAN ET NODREIXES BÉ, LA VIDA SAP MILLOR” 

 

Conferència Alimentar-se amb seguretat a la malaltia de Parkinson de  

Cleofé Pérez-Portabella en col·laboració amb Lactalis 

 

 

Barcelona, 1 de Març de 2017. L’Associació Catalana per al Parkinson (ACAP), en col·laboració 

amb l’empresa multinacional de productes lactis Lactalis, va organitzar ahir una conferència a 

la Casa Elizalde sota el títol de Alimentar-se amb seguretat a la malaltia de Parkinson. La 

dietista-nutricionista i supervisora USN de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Cleofé 

Pérez-Portabella, va ser l’encarregada de conscienciar sobre la importància de tenir una 

alimentació completa i segura i oferir pautes saludables per al centenar d’assistents.  

La ponent va centrar la seva conferència en explicar la importància de gaudir d’una bona 

nutrició com a primer esglaó imprescindible per a un correcte tractament, ja que la desnutrició 

i la deshidratació empitjoren qualsevol patologia: “dins dels hospitals del nostre país 1 de 

cada 4 malalts està desnodrit, i en casa encara és pitjor”. L’alimentació ha de ser: suficient, 

higiènica, no deu interferir en el tractament (per això són molt important els horaris que 

deixen marge entre la presa de medicaments i la ingesta de menjar), adequada a qualsevol 

altre patologia i adaptada a les capacitats físiques i psíquiques. A més d’aquestes indicacions, 

Cleofé Pérez va destacar la importància de promocionar la vida social de l’afectat i mantenir 

així la seva qualitat de vida. 

 

Pèrdua de pes i musculatura en Parkinson i un dels principals problemes: la disfagia 

La pèrdua de pes i musculatura en Parkinson es relaciona amb: possible despesa energètic 

elevat relacionat amb la discinèsia o els tremolors, no compensat amb una alimentació 

suficient. 

Les  dificultats per alimentar-se són múltiples: anorèxia, depressió, gastroparexia, nàusees, 

estrenyiment i inclús la dificultat de portar-se el menjar a la boca amb els tremolors propis de 

la malaltia. No obstant això, un dels motius més importants és l’aparició de problemes al 

moment d’empassar els aliments amb seguretat. Aquesta li comporta al pacient por a menjar, 

ja que ha tingut experiències molt desagradables d’ofegament quan l’alimentació és conduïda 

al pulmó en comptes de a l’estomac, fet que comporta pneumònies (per broncoaspiració).  



Aquesta complicació pot ser molt evident quan el pacient presenta símptomes com la febre, 

l’ofegament, la tos, etc. Però en moltes ocasions passa desapercebuda i no dóna la cara fins a 

que la complicació és greu: “La disfagia arriba a passar desapercebuda en un 75% de 

pacients”, més de la meitat de broncoaspiracions diagnosticades radiograficament són 

totalment asimptomàtiques. L’aspiració silent té lloc quan no hi ha tos i signes d’ofegament 

després de la mateixa i és molt freqüent en pacients amb afectació neurològica.  

L’actuació més important és a prevenció. La primera mesura és valorar el risc de desnutrició i , 

en el cas d’estar desnodrit, valorar el seu estat. Per altra banda és important valorar els risc de 

disfagia i, si la hi ha, deurem adaptar la dieta a les textures adequades per a que el pacient 

pugui ingerir els suficients aliments i líquids amb seguretat i així evitar complicacions.  

 

 

Posició de seguretat a l’hora de empassar per evitar la disfagia 

 

Com es pot detectar la disfagia? 

Els signes clínics per detectar-la són la tos, la veu humida, els ennuegaments i/o dificultats per 

empassar, la deglució fraccionada, la regurgitació nasal, l’estossec i el baveig, i l’inadequat 

segell labial. A nivell visible es produeix una disminució del control de la llengua i/o el reflex de 

mossegar, l’existència de residu oral rere la deglució, el rebuig del menjar i/o de la beguda, 

l’augment del temps de les ingestes, el por a menjar i a fer-ho sol, la pèrdua de pes i la 

febrícula (que es produeix es perquè ja s’ha produït la broncoaspiració). 

La nutricionista ens va parlar de detectar el risc de disfagia pels signes ja esmentats o per un 

test estructurat, el Test EAT (Eating Assesment Tooll Despistage de la Disfagia), i altre test 

estructurat per determinar la textura i la quantitat d’aliment o líquid valorat sense risc, el Test 

MECV-V (test de Volum de Viscositat) i la realitat quotidiana (valoració amb aliments o líquids 

adaptats a la textura mitja i homogènia  amb el pacient en posició de prevenció, és a dir, amb 

el cap flexionat cap endavant, el mentó proper al pit i sempre administrar els aliments al 

pacient ben assegut i apropant la cullera al mateix nivell de la seva boca, no pacient assegut i 

cuidador de peu; d’aquesta forma afavorim que la via respiratòria es tanqui al moment 

d’empassar.  



La textura dels líquids es pot modificar mitjançant productes de casa, com la maizena, la farina, 

etc. o amb espessant comercial, generant tres tipus de textura definides : nèctar (por beure’s 

mitjançant una canyeta i quan es decanta cau en forma de fil), mel (per a prendre en una tassa 

o amb cullera, quan es decanta cau en forma de gota gruixuda) i puding (al decantar-se cau en 

cloc i s’ha de prendre amb cullera); mai es poden posar dues textures en un mateix plat. 

 

Mesures generals i recomanacions 

En la mesura del possible es recomana potenciar l’autonomia del pacient amb les següents 

recomanacions: 

- Procurar un ambient tranquil i sense distraccions (concentració, sense televisió, ni 

telèfon mòbil, etc.) 

- Donar ordres clares i senzilles del mode de manejar el bol alimentari a la boca 

- Utilitzar una cullereta petita 

- Fer una petita pressió sobre la base de la llengua per a estimular.  

- Respectar el temps de deglució abans d’introduir la següent cullerada a la boca  

- Estimular l’obertura de la boca 

- Posició correcta del pacient i el cuidador (situats a la mateixa alçada) 

- Mantenir una correcta higiene de la boca 

- Utilitzar saliva artificial, si es precisa 

 

Quina seria la dieta ideal per l’afectat de Parkinson? 

L’afectat de Parkinson ha de tenir en compte que hi ha factors que afecten a l’absorció de la 

levodopa: la mida del menjar, el contingut energètic que té, les dietes riques en proteïnes, la 

vitamina B6, que minora els seus efectes terapèutics mentre que la C incrementa la seva 

absorció, els greixos, la viscositat, la baixa acidesa gàstrica i els anticolinèrgics disminueixen el 



buidament gàstric, “es per tots aquests factors es recomana prendre la medicació entre 30 i 

60 minuts abans de menjar o 1-2 hores després”. 

La dieta ideal la podríem definir com una dieta cardiosaludable, equilibrada, suficient i 

mediterrània, que és variada i té una mica de tot “variada no només en aliments sinó que 

també en forma de cuinar”. La dieta saludable ens assegura l’aportació de macro i 

micronutrients, greixos saludables, vitamines i minerals. Quan el pacient no és capaç de 

menjar suficient, és necessari  recórrer a l’alimentació de productes comercials que 

complementin la dieta, “per a que el tractament nutricional no estigui compromès, les 

característiques organolèptiques dels  aliments y productes són la clau i es que, quan et 

nodreixes bé, la vida sap millor”. 

 

 

ALIMENTS NO RECOMANATS A LA DIETA DE LA DISFAGIA: 

Fibrosos: Pinya, api, fulles dures d’enciam 

Aliments amb parts dures o punxants: Carns amb ossos, tendons, cartílags i peixos amb 

espines. 

Pells i teguments de fruites i llegums: Raïm, llegums amb el tegument exterior 

Aliments cruixents o que es desfan: Pa torrat o biscota,  galetes tipus María, patates chips, 

escorça de pa.  

Aliments enganxosos:  Caramels masticables o tofes.  

Aliments durs: Fruits secs, pa amb cereals.  

 

 

 

 

Per a més informació consultar: www.catparkinson.org  


