




Parkinson
O que fazer quando o diagnóstico chega?
Um ensaio sobre resiliência e perseverança





Rio de Janeiro

2018

Marcus Carvalho Fonseca

Parkinson
O que fazer quando o diagnóstico chega?
Um ensaio sobre resiliência e perseverança



O AUTOR responsabiliza-se in-
teiramente pela originalidade e 
integridade do conteúdo contido 
na sua OBRA, bem como isenta a 
EDITORA de qualquer obrigação 
judicial decorrente de violação 
de direitos autorais ou direitos 
de imagem contidos na OBRA 
que declara sob as penas da Lei 
ser de sua única e exclusiva au-
toria.

Parkinson
O que fazer quando o diagnóstico chega?

Um ensaio sobre resiliência e perseverança

Copyright © 2018,  
Marcus Carvalho Fonseca

Todos os direitos são reservados no Brasil.

PoD Editora 
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 sala 1110
Centro – Rio de Janeiro - 20060-030
Tel. 21 2236-0844 • www.podeditora.com.br
atendimento@podeditora.com.br

Diagramação:
Pod Editora

Impressão e Acabamento:
PoD Editora 

Revisão:
PoD Editora

Imagem de capa:
www.pixabay.com

Nenhuma parte desta publicação pode ser utilizada ou 
reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecânico, 
fotocópia, gravação, etc. – nem apropriada ou estocada em 
banco de dados sem a expressa autorização do autor.
Permitida a reprodução de partes desta obra, desde que 
citada a fonte.

F745p
    Fonseca, Marcus Carvalho
    Parkinson: o que fazer quando o diagnóstico chega? : um ensaio sobre resiliência e 
perseverança / Marcus Carvalho Fonseca. 1ª ed. –  Rio de Janeiro: PoD, 2018.
    144p. ; 21cm
     Inclui índice

ISBN 978-85-8225-195-9

      1. Parkinson, Doença de. I. Título.

18-50781    CDD: 616.833
   CDU: 616.858                                     10.07.18

CIP-Brasil. Catalogação-na-Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária CRB-7/6439



Em 11 de Abril de 1755 nasceu em Londres, James 
Parkinson, médico cirurgião, farmacêutico, geólogo e pa-
leontólogo que, em 1817 com 62 anos de idade, publicou 
o ensaio Essay on Shaking Palsy (Um ensaio sobre a 
paralisia agitante), descrevendo a doença que hoje tem o 
seu nome.

Em 1980, na Holanda, um floricultor diagnosticado 
com a Doença de Parkinson (DP), JWS Van der Wereld, 
desenvolveu uma tulipa vermelha e branca, denominada 
de tulipa James Parkinson, como uma homenagem ao 
médico.

Em 11 de abril de 2005, a Tulipa Vermelha foi lança-
da como o símbolo mundial da DP na IX Conferência do 
dia mundial da DP em Luxemburgo.

Essas tulipas são especiais, de cor vermelha e com 
bordas brancas. São o símbolo de muitas associações de 
Parkinson em todo o mundo.

No dia 11 de abril é comemorado em todo o mundo 
o Dia Mundial de Conscientização da DP.

Dedico este livro a todas as pessoas que direta ou 
indiretamente contribuem para a busca da cura da 

doença de Parkinson.

Marcus Carvalho Fonseca



“A falta de informação e o desconhecimento 
da sociedade em geral sobre a doença de Parkin-
son é preocupante pois cria uma situação na qual 
as pessoas não se envolvem e não discutem sobre a 
formulação de políticas de apoio aos que têm a do-
ença. Isso vale para todas as doenças neurológicas 
além do Parkinson; essa causa é de todos!

Então fica aqui o convite para que você seja um 
apoiador de nosso desafio para levar informação e 
esclarecimentos sobre a doença de Parkinson, na 
expectativa de que se formem cada vez mais gru-
pos de apoio em todo o país.”

Marcus Carvalho Fonseca
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Capítulo 1. Apresentação

Estou com Parkinson, e agora, o que fazer?
Meu diagnóstico chegou em meados de 2014, e eu, na época com 59 

anos, passei pelas fases desse processo de descoberta e enfrentamento 
inicial com os altos e baixos característicos da doença. Foram momentos 
de vontade, desistência, superação, medo, raiva, complacência e, prin-
cipalmente, de apego e desapego à vida. É mais ou menos assim com 
todos que passam por essa experiência.

Uma vez diagnosticado, não há trégua! Seus pensamentos se voltam 
para lembrá-lo a cada instante, que você agora tem uma doença degene-
rativa, ainda sem cura. Mas, dependendo de você e dos apoios que tenha, 
essa fase do “luto” vai se diluindo até que você a deixa para trás e entra 
em cena a fase do enfrentamento e da convivência.

O desafio de escrever um livro surgiu por conta de alguns amigos 
que, imagino eu, de tanto me ouvirem dando explicações sobre a doença, 
sugeriram que eu registrasse minhas experiências e sentimentos com o 
Parkinson.

Depois de muito pensar, perguntei-me: por que não? Afinal há tanta 
coisa a ser dita sobre essa doença, tantas dúvidas, tanto preconceito, que 
finalmente resolvi encarar o desafio.

Escrevi este livro motivado pela possibilidade de compartilhar mi-
nhas experiências e um pouco de tudo que li, ouvi e aprendi nos últimos 
anos sobre a doença e seus sinais e sintomas. Muito antes de pensar no 
livro, minhas leituras descompromissadas sobre o assunto, na internet, 
já haviam me levado à conclusão de que ainda há muito o que ser escrito 
no sentido de fornecer orientações adequadas às pessoas com Parkinson 
para que tenham condições de superar algumas dificuldades dessa jorna-
da de luta pela vida e por mais qualidade de vida.

Este livro apresenta e comenta um pouco da vida de pessoas com 
doença de Parkinson (DP): uma visão geral da doença e seus sintomas; 
informações úteis; definições e conceitos diversos; mudanças de alguns 
modelos mentais; um pouco da convivência em instituições de apoio; 
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provocações que buscam romper com alguns paradigmas sobre a do-
ença; algumas histórias sobre situações inusitadas; um pouco de poesia; 
um pouco sobre pessoas incríveis que fazem uma grande diferença nesse 
mundo; e outras tantas coisas que passam despercebidas para a maioria 
das pessoas, mas que, para aquelas que lutam diariamente pela vida e pela 
qualidade de vida,  representam tanto.

Ao iniciar o projeto do livro já havia cumprido meu “luto” há algum 
tempo, o que facilitou muito olhar para a doença não mais como um cas-
tigo da vida ou uma inimiga cruel (que são pensamentos que passam em 
nossa mente nas fases iniciais da descoberta da doença), mas como uma 
situação adversa que precisa ser enfrentada com resiliência, perseverança 
e tratamento adequado.
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Capítulo 2. O desafio de escrever 
sobre a doença de 
Parkinson

Escrever sobre uma doença degenerativa e progressiva da qual você 
é paciente, convenhamos, é um desafio!

O título do livro é uma provocação e o seu conteúdo uma resposta 
à essa provocação. Considero que ouvir o diagnóstico do médico seja um 
momento crítico que põe a sua vida do avesso. O diagnóstico é simbóli-
co, uma espécie de diploma para toda a vida.

Então existe sim uma pergunta no ar: o que fazer com o diagnósti-
co? Esse é o nosso grande desafio e é disso que o livro trata.

Quando comecei a pensar no livro, uma das primeiras perguntas 
que me fiz foi: o que eu, na posição de leitor, gostaria de encontrar 
nesse livro? Muitas coisas certamente, até mesmo algumas que eu não 
sabia que eram tão importantes e que só fui descobrir após ler e estudar 
o assunto, como por exemplo o comprometimento cognitivo. Então, 
incentivado pelas minhas próprias dúvidas, o texto foi se desenvolvendo 
e, como se diz coloquialmente, uma coisa puxa outra e quando vemos, 
aí está!  Foram várias idas e vindas buscando a melhor articulação entre 
os capítulos e encadeamento das ideias. Ao longo do processo escrevi e 
descartei vários textos, ou fragmentos deles, em função de, após tê-los 
escrito, perceber que não era bem aquilo que queria comunicar.

No início do projeto, com a ideia do livro já minimamente articula-
da em minha mente, restava agora, ainda na fase dos primeiros passos, 
definir algumas premissas que, por um lado fizessem com que eu não 
perdesse o “fio da meada” e por outro me dessem alguns limites para 
que eu não corresse o risco de escrever um livro demasiadamente longo 
(a inclusão do apêndice é uma evidência dessa situação).

A primeira premissa é que este não é um livro técnico científico! É 
importante deixar isso bem claro pois além de não ser objetivo do livro 
fazer uma imersão mais profunda no tema, não sou um profissional da 
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área ou um especialista no assunto. O que não quer dizer que o livro 
não aborde questões técnicas. Essas abordagens foram feitas quando 
necessárias para explicar, principalmente, os assuntos relacionados aos 
sintomas e tratamentos.

Ao abordar essas questões mais técnicas, o método adotado foi es-
tudar bastante o assunto em pauta, fazendo uso de referências idôneas 
disponíveis na internet, e elaborar resumos numa linguagem mais colo-
quial, de mais fácil compreensão por quem não tem conhecimento da 
área.

Minha formação acadêmica (Graduado e Mestre em Ciências em 
Engenharia Química e pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos) 
e minha experiência profissional de mais de 30 anos na área técnica e de 
gestão/direção, facilitaram e tornaram bastante prazeroso esse trabalho 
de estudar, analisar, compilar e resumir, ainda que superficialmente, tó-
picos desse vasto campo das profissões da área da saúde.

Para aqueles que queiram mergulhar um pouco mais fundo nas 
questões técnicas apresentadas, não faltarão referências para buscar esse 
conhecimento.

Ressalvas feitas, peço desculpas antecipadas aos especialistas se co-
meti algum erro em uma dessas abordagens.

A segunda condição, não exatamente uma premissa, diz respeito à 
narrativa do texto que, na maior parte de seus conteúdos, foi escrita na 
primeira pessoa do singular, já que se trata de minha narrativa, minhas 
opiniões e experiências. Por isso, é um texto opinativo no qual exponho 
ideias, algumas críticas, reflexões e impressões pessoais sobre o tema da 
DP e suas consequências. Sendo assim, esse livro consiste num gênero 
discursivo argumentativo e expositivo que pode ser qualificado como 
um Ensaio.

A terceira premissa é sobre a natureza da mensagem do livro. Geral-
mente quando falo do livro, a primeira pergunta que me fazem é se é um 
livro otimista. Sinceramente não sei dizer, pois o otimismo é uma moti-
vação individual para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma 
solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Depende de cada 
um, da sua motivação, de sua vontade, independentemente da origem 
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dessa motivação, que tanto pode ser religiosa quanto baseada em experi-
ências de vida ou nos estudos, ou na razão, ou na força do pensamento, 
ou numa energia superior ou em outras fontes de esperança e fé. Por 
isso prefiro dizer que é um livro sobre a realidade que cerca aqueles que 
são pessoas com Parkinson. Realidade porque me refiro aos fatos, aquilo 
que foi possível observar e, em muitos casos refletir criticamente. Então 
fique à vontade, há espaço suficiente para ser otimista dentro da pers-
pectiva dessa realidade, como disse, que cerca as pessoas com Parkinson.

Outra pergunta que ouço frequentemente é se este é um livro de au-
toajuda. Pergunta difícil de responder com um “sim” ou com um “não”. 
Se pensarmos naquele livro que faz várias promessas de transformar 
você em um vencedor, que divulga fórmulas mágicas do sucesso e en-
sina como ser feliz em 10 lições, definitivamente esse não é um livro de 
autoajuda. Se por outro lado, você acredita que nós somos artífices da 
construção de nosso futuro e que nossas decisões podem ser tomadas 
com mais segurança se forem cercadas de informações úteis e relatos de 
experiências vividas por pessoas que compartilham problemas e solu-
ções relacionados com a doença, então você pode considerar este como 
um livro de autoajuda.

Não tenho a pretensão de achar que a simples leitura deste livro vai 
mudar a sua vida, mas tenho certeza de que ele vai te ajudar a se ajudar, 
a buscar algo que te conecte de forma mais positiva com a realidade, que 
te faça buscar alternativas de lidar com a doença, entendendo-a melhor 
e encarando a realidade de uma forma mais tranquila.

Na realidade, para mim, pessoa com DP, este livro já deixou sua 
marca de autoajuda pois tendo a doença, escrever sobre Parkinson foi 
uma terapia que me fez muito bem. Portanto, para aqueles que gostam, 
escrevam, escrevam sempre pois essa é uma prática muito prazerosa e 
estimulante para nós. Mas se você não gosta ou tem dificuldades de es-
crever, até por força das limitações impostas pela DP, busque outras 
formas de expressão que o motivem. Nós conversaremos mais sobre 
isso ao longo do livro.

E já que estamos na fase de apresentações, aí vão algumas particu-
laridades do livro:
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• Considerando os argumentos expostos sobre dados técnicos citados 
no texto, as informações contidas neste livro têm caráter apenas infor-
mativo e não devem ser utilizadas em hipótese alguma, para realizar 
autodiagnostico ou automedicação.

• Em meados dos anos 80, tive a oportunidade de trabalhar com um 
“chefe”, Joaquim Martins Ferreira Filho, pessoa querida e polêmica, 
que acabou se transformando num mentor do grupo, naquela época 
em que o termo mentoria ainda não era moda. Joaquim me ensinou 
muito e para sempre. Um desses ensinamentos foi de que o “óbvio tem 
que ser sempre repetido”. Portanto não estranhe se em algumas passa-
gens do livro ou citações, elas parecerem óbvias demais.

• Não estranhe a utilização frequente do humor para tratar de assuntos 
que podem ser considerados “sérios”. O humor é um estado de espíri-
to, uma forma saudável de se relacionar com o mundo, que revela dis-
posição de ânimo. É disso que nós pessoas com Parkinson precisamos!

Tenha sempre durante a leitura, uma caneta ou lápis e um caderno 
de anotações ou, se preferir e tiver esses recursos, o bloco de anotações 
do seu tablet, computador ou smartphone, junto com você. A ideia é que 
você anote suas dúvidas e as leve para discussão com grupos de apoio ou 
profissionais da saúde.  Não esqueça dele, escreva muito, escreva sempre! 
Escrever é uma terapia excelente para nós. E, finalmente, as citações que 
faço ao longo do texto têm suas referências bibliográficas apresentadas 
no capítulo Referências.

Espero que gostem e que ao término da leitura estejam mais curio-
sos para se informar e estudar mais sobre a DP.
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Capítulo 3. O que sabemos sobre 
Parkinson?

Pouco, muito pouco! São várias as respostas que costumo ouvir, mas 
as pessoas geralmente não sabem o que é a DP. A falta de informação e o 
desconhecimento das pessoas fazem inclusive com que o Parkinson seja 
confundido com doença de Alzheimer, apesar de terem manifestações e 
evolução bem diferentes.

James Parkinson, nascido em Londres em 11 de abril de 1755, além 
de cirurgião, era farmacêutico, geólogo e paleontólogo. Foi um ativista 
político influenciado pela revolução francesa. Em 1817, descreveu pela 
primeira vez, uma doença neurológica que compromete os movimentos 
e que acabou sendo conhecida pelo nome de DP. Apesar de já fazer 
muito tempo que isso aconteceu, mais de 200 anos, os leigos continuam 
associando essa doença à imagem de pessoas de mais idade que tremem 
muito.

A DP é a segunda doença crônica neurodegenerativa mais comum 
nos idosos depois da doença de Alzheimer. Dados divulgados e aceitos 
em geral, mostram que de 1 a 2% dos indivíduos com mais de 65 anos 
em todo o mundo tem a doença. Para todo o universo de pessoas, os nú-
meros mostram que a doença atinge de 0,1 a 0,2% de toda a população 
(100 a 200 casos a cada 100 mil habitantes). Infelizmente não há esta-
tísticas sobre a quantidade de pacientes com a DP no Brasil, mas como 
vários estudos mostram que a frequência dessa patologia varia muito 
pouco em diferentes países, independente da composição étnica, pas-
samos a conviver com uma estimativa de, pelo menos, 200 mil pessoas 
com a DP no Brasil, para uma população de 200 milhões de brasileiros. 
Ou seja, esse número é apenas uma referência estimada sem comprova-
ção baseada em fontes confiáveis.

É importante saber que o termo parkinsonismo, ou síndrome pa-
rkinsoniana, não é uma doença e sim um conjunto de sinais e sintomas 
(tremor em repouso, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e ins-
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tabilidade postural) resultantes de diversas condições clínicas, que têm 
causas e tratamentos distintos.

O Parkinson, também conhecido como Parkinson idiopático (de 
causa desconhecida), é a forma mais comum de parkinsonismo.

As outras doenças consideradas parkinsonianas são: Demência com 
corpos de Lewy; Parkinsonismo induzido por medicamento; Tremor 
Essencial (TE); Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS); Paralisia Supra-
nuclear Progressiva (PSP) e Parkinsonismo Vascular. Caso seja do seu 
interesse, você pode encontrar mais informações sobre essas doenças na 
referência BARBOSA e SALLEM (2005).

Sobre a confusão que as pessoas geralmente fazem entre Parkinson 
e Alzheimer, cabe destacar que são doenças muito diferentes, apesar de 
serem ambas doenças degenerativas crônicas que, em geral, se manifes-
tam depois dos 50 anos, provocadas pelo decréscimo da produção de 
neurotransmissores responsáveis pela comunicação entre áreas do cé-
rebro. As semelhanças terminam mais ou menos aí, pois há diferenças 
entre elas que são fundamentais para o diagnóstico e o tratamento.

Na doença de Alzheimer o paciente tem a sua cognição mais afe-
tada, desenvolvendo perda progressiva de memória, especialmente a de 
curto prazo, desorientação e distúrbios de linguagem. A evolução da do-
ença de Alzheimer gera um conjunto de perdas cognitivas que afeta a 
autonomia do paciente e leva-o a um quadro característico de demência.

Sabemos que demência é um termo pouco aceito, pois tem conota-
ções depreciativas na linguagem coloquial, mas como termo médico é o 
correto a ser utilizado. Segundo o documento “Envelhecimento e saúde 
da pessoa idosa” MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006):

... a demência é uma síndrome clínica decorrente de 
doença ou disfunção cerebral, de natureza crônica 
e progressiva, na qual ocorre perturbação de múlti-
plas funções cognitivas, incluindo memória, atenção 
e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, 
cálculo, linguagem e julgamento.

Em outras palavras, a demência é caracterizada pela perda das ca-
pacidades cognitivas adquiridas pelo indivíduo e que provoca prejuízo 
funcional em suas atividades de vida diária.
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Por outro lado, a DP é mais conhecida pelas suas alterações motoras, 
sendo caracterizada como um distúrbio do movimento, principalmente 
pela lentificação do movimento, rigidez muscular, tremor de repouso e 
instabilidade postural. Esses sintomas são chamados de sintomas moto-
res, que na realidade não são os únicos a se manifestarem. No caso da 
DP também ocorrem perdas cognitivas e há também casos de demência, 
diagnosticados com base em déficits cognitivos. Nem todas as pessoas 
com DP desenvolvem demência e quando isso ocorre, surge geralmente 
numa fase mais tardia da doença ou em pacientes que desenvolvem Pa-
rkinson numa idade mais avançada.

Sabemos que a informação disseminada sobre a DP é insuficiente 
para que haja um entendimento adequado sobre essa doença e sabemos 
também que mesmo as pessoas que têm certo nível de envolvimento 
com pacientes carecem de mais informações. E quais são esses níveis de 
envolvimento?

No meu entendimento, como paciente e observador, existem três 
grupos de interesse que precisam ter acesso à informação relevante com 
diferentes níveis de abrangência e profundidade.

Grupo dos pacientes seus 
familiares e cuidadores

Para esse grupo, a recomendação é que se informe cada vez mais 
sobre a doença e suas manifestações de forma a estar sempre à frente 
dos acontecimentos, planejando, dentro de suas possibilidades, o enfren-
tamento das novas necessidades que surgirão ao longo do tempo.

Pela relação cotidiana, pela vivência compartilhada dos problemas, 
pelo acompanhamento da evolução da doença e pelo apoio permanente, 
o núcleo familiar mais próximo do paciente, incluindo o cuidador, ne-
cessita de informação para conduzir da melhor forma possível o enfren-
tamento da doença e de suas consequências.

Recomendo que duas publicações façam parte do conjunto de li-
vros de cabeceira da família: 

1. Caderno de Atenção Básica – Envelhecimento e saúde da pessoa 
idosa. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006).  

2. Guia prático do cuidador. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009).
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São guias gratuitos que podem ser obtidos na internet (endereços 
eletrônicos disponíveis no capítulo final de Referências). Apesar de não 
serem publicações específicas para Parkinson, seus conteúdos se aplicam 
às demandas dessa doença. No caso do Caderno de Atenção Básica so-
bre envelhecimento e saúde do idoso, trata-se de um documento muito 
abrangente com algumas informações que não são do nosso interesse 
direto. Por isso, sugiro que você faça uma leitura completa e assinale, por 
exemplo com um marca-texto colorido, as páginas onde você encontrará 
a informação de seu interesse.

Com essa informação tenho certeza que muitas situações serão 
mais facilmente administradas no dia a dia da família.

Sobre a doença propriamente dita, o presente livro e outras publi-
cações citadas ao longo do texto podem ser suficientes para esse gru-
po. Minha recomendação é que cada pessoa desse grupo (mais uma vez 
ressaltando que dentro de suas possibilidades) eleja alguns grupos das 
mídias sociais e participe, não só para manter-se informado sobre o que 
vem acontecendo nessa área, como também para ter notícia de eventos 
com grupos diversos.

Grupo dos profissionais da área 
da saúde

Grupo de profissionais que possui conhecimento técnico da sua 
área e que têm relação direta ou indireta com os pacientes. Dentro des-
se grupo destaco as seguintes profissões da área da saúde: fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicologia, educação física, nutrição, farmácia, ser-
viço social, fonoaudiologia e enfermagem e as especialidades médicas da 
neurologia e da geriatria.

Posso estar enganado, mas a falta de informação sobre Parkinson 
nesses grupos de profissionais ainda é grande e somente aqueles que 
tratam diretamente de pacientes com a doença é que têm a verdadeira 
dimensão do problema. É natural que seja assim, já que são dezenas 
de especialidades nas diferentes profissões da área da saúde com suas 
extensas áreas de conhecimento. Mas seria muito bom se esses profissio-
nais optassem por um upgrade no conhecimento sobre o Parkinson. O 
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documento Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da DP MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE (2017) pode ser um bom começo. E se acharem 
o tema interessante, podem se engajar em algum movimento de apoio 
ao Parkinson.  Já sei, muitos dirão, especialmente aqueles formados há 
pouco tempo, que as coisas estão difíceis e que não sobra tempo para 
nada. Nós sabemos disso e somos solidários, mas sabemos também que 
existem inúmeras oportunidades para fazer isso acontecer.

Em capítulos mais à frente, vou abordar com mais intensidade duas 
questões que podem e devem ser exploradas com mais consciência e 
conhecimento, que são a extensão universitária, como palco de projetos 
de referência, e a interdisciplinaridade, como método de trabalho e ges-
tão do conhecimento. Então,  para aqueles que estão iniciando sua vida 
profissional na área da saúde e para aqueles  que já estão em uma fase 
mais estabilizada de sua profissão, o convite, ou mais que isso, o apelo é 
que possam identificar formas de praticar algum apoio no curto prazo, 
seja se informando sobre a doença, seja disseminando essa informação, 
seja praticando um pro bono numa instituição de apoio.

Por tudo isso, penso que esse livro é uma leitura recomendável tam-
bém para o grupo de profissionais da saúde.

Grupo de todas as pessoas do bem
Leigas ou não, nesse grupo estão todas as pessoas que desejam co-

nhecer um pouco desse mundo das doenças neurológicas, para muitos 
um mundo misterioso, onde toda forma de apoio é bem-vinda.

Aliás, esse é um público-alvo que pode exercer um apoio fundamen-
tal para as pessoas com Parkinson, disseminando informação e esclare-
cimentos que desconstruam estereótipos que foram criados a partir de 
uma imagem distorcida da DP e que contribuem para o preconceito e a 
discriminação.

A falta de informação e o desconhecimento da sociedade em geral 
sobre a DP é preocupante pois cria uma situação na qual as pessoas não 
se envolvem e não discutem sobre a formulação de políticas de apoio aos 
que têm a doença. Isso vale para todas as doenças neurológicas além do 
Parkinson; essa causa é de todos!
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Essas causas de apoio a determinados grupos só avançam se houver 
de fato uma mobilização na sociedade em prol desses pacientes. As asso-
ciações e grupos de apoio que desenvolvem seus trabalhos com poucos 
recursos, precisam de apoio e divulgação de suas atividades.

Então fica aqui o convite para que você seja um apoiador de nos-
sa cruzada para levar informação e esclarecimentos sobre a DP, na ex-
pectativa de que se formem cada vez mais grupos de apoio em todo o 
país. Mas a expectativa maior é que você seja promovido de apoiador 
para ativista, aquele que busca a transformação da realidade por meio 
da ação em oposição à atividade puramente teórica. Reflita sobre como 
você pode fazer alguma diferença para quem tem Parkinson ou outra 
doença neurológica.

Os conceitos apresentados neste capítulo, como todos os demais, 
são produto de muita leitura, e da compilação e resumo que fiz utilizan-
do várias fontes de informação. Nesse contexto cabem três destaques, 
que valem como referência para todo o livro e que eu entendo que po-
dem ser fontes de informação relevante para todos.

O primeiro destaque é para a BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚ-
DE / MINISTÉRIO DA SAÚDE – BVS MS (2001), que é uma bi-
blioteca institucional especializada em saúde, que disponibiliza acesso 
à informação produzida pelo Ministério da Saúde e presta serviços de 
coleta, pesquisa e informação na área de saúde pública, ciências médicas 
e áreas afins, mantendo intercâmbio com redes de informações nacio-
nais e internacionais.

O segundo destaque é para uma coletânea de manuais e cadernos 
do Ministério da Saúde, elaborada segundo minha visão de relevância 
para as pessoas com DP. São documentos, eu diria, de leitura obrigatória 
para os que têm interesse no assunto da deficiência com foco na DP. 
Alguns, de conteúdo mais extenso e com assuntos diversos podem ser 
utilizados para consultas eventuais de programas, diretrizes e ações de 
interesse. Os documentos são os seguintes (em ordem cronológica):

1. Cadernos de Atenção Básica – Envelhecimento e saúde da 
pessoa idosa. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006).

2. Guia prático do cuidador. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009).
3. Carta dos direitos dos usuários da saúde. MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO (2011).
4. Quedas de idosos. Biblioteca virtual em saúde. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE (2015).
5. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da doença de 

Parkinson. MINISTÉRIO DA SAÚDE (2017).

Além desses cinco, apesar de não serem documentos editados na 
forma de manuais ou cadernos, incluí as 4 referências seguintes por con-
siderar seus conteúdos úteis para conhecimento e consulta eventual.

6. Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neuro-
lógica. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINIS-
TRO (2005).

7. Política Nacional de Humanização. HUMANIZASUS. MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO Á 
SAÚDE (2013).

8. Estatuto da pessoa com deficiência. SENADO FEDERAL 
(2015).

9. Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência – PRONAS/PCD. PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA (2012).

E finalmente o terceiro destaque é para a coletânea de algumas das 
mais ativas e importantes instituições de apoio às pessoas com Parkinson 
e de pesquisa sobre o tema. Se você tem dificuldades de leitura em inglês, 
faça uso do tradutor que é uma ferramenta disponível no Google. Dá 
um pouco de trabalho, mas vale a pena pois alguns textos e informações 
que são veiculadas por esses sites são muito interessantes. A inscrição em 
alguns desses sites é gratuita e uma vez inscrito você passa a receber por 
email notícias e atualizações relevantes sobre Parkinson.

1. American Parkinson Disease Association. APDA.
Disponível em: <https://www.apdaparkinson.org/>. Acesso em 

10 de maio de 2018.
2. Horizon 2020 EU. Framework Program for Research and Inno-

vation.
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Disponível em: <https://ec.europa.eu/programmes/hori-
zon2020/>. Acesso em 08 de maio de 2018.

3. The International Parkinson and Movement Disorder Society 
(MDS).

Disponível em: <https://www.movementdisorders.org/MDS.
htm>. Acesso em 08 de maio de 2018.

4. Michael J. Fox Foundation.
Disponível em: <https://www.michaeljfox.org>/. Acesso em 08 

de maio de 2018.
5.  Parkinson’s Foudation.
Disponível em: <http://www.parkinson.org/>. Acesso em 08 de 

maio de 2018.
6. Parkinson’s Life – A voice for the international Parkinson´s com-

munity.
Disponível em: <http://parkinsonslife.eu/>. Acesso em 08 de 

maio de 2018.
7. ParkinsonNet. News.
Disponível em <http://www.parkinsonnet.info/news>. Acesso 

em 08 de maio de 2018.
8.Parkinson’s UK.
Disponível em: <https://www.parkinsons.org.uk/>. Acesso em 08 

de maio de 2018.
9. VeryWell Health.
Disponível em: <https://www.verywellhealth.com/parkin-

sons-4014674>. Acesso em 17 de maio de 2018.






