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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) apresenta caráter
neurodegenerativo dopaminérgico e resulta em pertubações no tônus,
posturas anormais e movimentos involuntários. Na proposta da cartilha
estão incluídas orientações teóricas de promoção a saúde no autocuidado e
dicas de exercícios motores e respiratórios, contribuindo para a qualidade
de vida de parkinsonianos. Objetivou-se elaborar uma proposta educativa de
orientações básicas para pacientes com diagnóstico de Parkinson.

Métodos: Pesquisa qualitativa, realizada no Setor de Fisioterapia do Núcleo
de Atenção Médica Integrada (NAMI), Fortaleza-Ceará, de setembro à
novembro de 2014. Houveram duas entrevistas em grupo focal relacionadas
a patologia para agrupar as dúvidas mais comuns do público alvo. As
respostas foram gravadas, transcritas e analisadas em categorias empíricas.
Buscou-se validar e tornar os resultados significativos, propondo conclusões
e adiantando interpretações de acordo com os objetivos estabelecidos.

Resultado: Participaram 7 pacientes com DP, do ambulatório de neurologia
do NAMI. Diante da proposta, confeccionou-se uma cartilha educativa
ilustrada, facilitando a comunicação visual e o acesso por parte dos sujeitos
com pouca familiaridade com a linguagem escrita, a ser levada para o
domicílio. Apresentou sequência de definição simples; sinais e sintomas mais
característicos e tratamento específico. Utilizou-se papel foto, e, para o
texto, aplicou-se fonte Arial de tamanho 14 na cor preta para as respostas,
permitindo melhor visualização. Obteve-se respostas positivas a partir de um
formulário de avaliação quanto à linguagem, conteúdo, fonte, apresentação
estética e impressão.

Discussão e conclusão: A noção dos parkinsonianos sobre estado geral,
forma como lidam com a incapacidade, e, como prevenção e tratamento
favorecem a realidade foram abordadas por meio de questionamentos
voltados ao diagnóstico, sinais e sintomas e tratamento. A proposta
educativa contemplou informações básicas sobre a doença de Parkinson em
linguagem layout e ilustrações acessíveis ao público alvo, com aceitação
positiva.
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