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As enfermeiras especializadas na
doença de Parkinson

Doença de
Parkinson
Aprenda sobre a
sua doença e a
como viver com
ela

“A enfermeira sabe os dois lados. Sabe o lado
clínico e o lado prático, o que se vai passar e o que
preciso”

• As enfermeiras especializadas na Doença de
Parkinson (DP) estão a tornar-se cada vez mais
numerosas no Reino Unido. São enfermeiras com
muita experiência, que trabalham exclusivamente com
pessoas com a DP, com as suas famílias e com os
seus cuidadores.
• As enfermeiras especializadas na DP podem ajudar
os doentes e as suas famílias a entender melhor e a
aceitar o diagnóstico, fornecendo informação e
oferecendo suporte e aconselhamento.
• Podem indicar formas de lidar com a DP, com os
seus sintomas e, quando necessário, encaminhar
para outro profissional da equipe (Fisioterapeuta,
Terapeuta Ocupacional, Terapeuta da Fala, etc.).
• Funcionam como um elo de ligação entre a pessoa
com DP e o médico especialista, ou entre este e
outros profissionais de saúde envolvidos no processo.
Também ajudam o médico de família e os cuidadores
a prestar os melhores cuidados possíveis.

Esta informação foi preparada por
membros profissionais e laicos do
Projecto Infopark
Últma actualizacão : 07/02/04

This project is funded by the
European Commission under the
Fifth Framework Quality of Life
Programme, Contract Number
QLK6 2000-00303

• Ajudam a fazer o melhor uso da medicação
prescrita, sendo esta a parte mais importante da
actuação destas Enfermeiras. Podem explicar e
aconselhar a como lidar com os efeitos secundários
dos medicamentos, organizar as horas das tomas e
as dosagens.

• As Enfermeiras especializadas na DP podem
fornecer informações sobre assuntos práticos como
os benefícios fiscais e a ajuda dos serviços sociais.
Sabem onde e como obter informações específicas
e sabem indicar quais as instituições da sua área de
residência a que se pode dirigir.
• Por vezes, as Enfermeiras especializadas na DP
organizam sessões de esclarecimento onde as
pessoas com DP e os seus familiares podem saber
mais sobre todos os aspectos da doença, assim
como partilhar experiências e preocupações.
•As Enfermeiras especializadas na DP tentam
antecipar quaisquer problemas que possam surgir e
assegurar que estes são minimizados.
PARA MAIS INFORMAÇÕES
Pode dirigir-se directamente a uma enfermeira
especializada na DP ou pode perguntar ao seu médico
especialista como a contactar.
A Associação Portuguesa da Doença de Parkinson
também lhe pode informar se há uma enfermeira
especializada na sua área e como a contactar. A APDPk
promove regularmente reuniões com diversos grupos
profissionais na sua sede: Bairro da Liberdade, lote 13,
loja 20, Campolide. O telefone é 213 850 042 e o fax
213 850 041.
Doença de Parkinson: Manual Prático por Alice Levi e
Joaquim Ferreira, 2003, Lidel editores.ISBN:972-757282-0
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Um relatório de actividades das Enfermeiras
especializadas ‘Changing roles : the impact of
Parkinson’s disease Nurse Specialists’, publicado em
2003 está disponíel no site: http://www.parkinsons.org.uk
Associação de enfermeiras especializadas na DP
www.pdnsa.org.
Motor de busca para a saúde incluindo a Doença de
Parkinson
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?153
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