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Introdução: a doença de Parkinson é degenerativa caracterizada pela perda
progressiva de células de substância negra localizada no mesencéfalo, trazendo
prejuízos motores como: déficits na marcha, postura corporal, voz, fala, deglutição e,
sintomas não motores: déficits de concentração, atenção, memória, e há casos
também de demência (FERRAZ, MOURÃO, 2003). Diante dos diversos
comprometimentos à saúde, gerados pela doença, o paciente necessitará de
atendimento multiprofissional, além de disto os cuidadores e familiares também
carecem de orientação para lidar com o indivíduo com Parkinson. As alterações no
comportamento corporal, na comunicação bem como relacionadas à cognição geram
muitas dúvidas e inseguranças por parte daqueles que são responsáveis pelo paciente
e nem sempre, em uma consulta clínica, é possível esclarecer todos os
questionamentos. A internet tem sido um meio de informação bastante utilizado por
muitas pessoas, até mesmo por aquelas que não são tão familiarizadas com essa
ferramenta, como os idosos. Essa facilidade de acesso ao conhecimento pode ser
muito proveitosa se o levantamento for feito em sites confiáveis. Sendo assim, este
trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de sites sobre a doença de
Parkinson no Brasil bem como conhecer o conteúdo publicado, quais serviços são
oferecidos e atividades desenvolvidas pelas associações de Parkinson que dispõem
desses sites. Método: foram selecionados aleatoriamente 05 sites: Associação Brasil
Parkinson (São Paulo), Associação Bahiana de Parkinson (Bahia), Associação
Parkinson Carioca (Rio de Janeiro), Associação dos Portadores de Parkinson do
Paraná (Paraná) e Pró-Parkinson /UFPE (Pernambuco). Em seguida, pesquisou-se a
organização e o conteúdo dos respectivos sites. Foi feito registro descritivo.
Resultados: em todos os sites pesquisados há uma aba contendo esclarecimentos
sobre a doença de Parkinson, detalhando sinais e sintomas. Também vimos que as
associações têm em seus sites a oferta de tratamentos relacionados à doença de
Parkinson tais como medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
psicologia, odontologia, acupuntura, enfermagem entre outros. Há também guia
prático de orientações e dicas para lidar com a doença e seus sintomas bem como
informações sobre legislação, direitos da pessoa com deficiência e estatuto do idoso.
A maioria das associações promove atividades educativas e socioculturais como
dança, coral, oficina de artes, roda de conversa. Todos os sites são acessíveis para se
estabelecer contato: seja por telefone ou por email. Isto possibilita uma maior
interação entre os serviços e os internautas. Há também publicação de avanços
científicos relacionados à pesquisa sobre Parkinson. Conclusão: os sites sobre
Parkinson podem ser um excelente meio de informação e de esclarecimento para
lidar melhor com as adversidades impostas pela doença auxiliando a vida de diversas
pessoas, principalmente aquelas que residem em cidades em que não há uma
associação de Parkinson. Podem alertar para sinais e sintomas relacionados a essa
doença, despertando a necessidade da procura por um serviço de saúde a fim de que
seja possível um diagnóstico e tratamento adequado. Além de atendimento
multiprofissional em saúde oferecido pelas associações de Parkinson, percebe-se que
também há atividades como coral, dança, oficina de artes e roda de conversa visando
a qualidade de vida e a socialização tanto dos pacientes como de seus cuidadores.
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Assim, os sites fazem com que algo que parecia distante, sem solução, hoje se torna
possível através de um simples “click”.
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