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Recursos na Internet - para
profissionais
‘O conhecimento é de dois tipos. Sabemos sobre um
tema ou sabemos onde encontrar informações sobre ele

Doença de
Parkinson
Onde se obtem mais
informação?

Samuel Johnson 18 April 1775

BGS GRUPO DE INTERESSE ESPECIAL DA DOENÇA DE
PARKINSON
www.pdsection.org.uk
BMJ NOTíCIAS DE SAÙDE: um resumo das noticias publicadas na
mprensa britanica
http://bmj.com/uknews/archive
BRAINNET : Uma aliança entre organizações dos Estados Unidos da
América empenhadas na investigação de doenças neurológicas
http://www.brainnet.org
ÍNDICE DA CITAÇÃO DA MEDICINA COMPLEMENTAR E
ALTERNATIVA (CCI) : Uma base de dados de citações desenvolvido
pelo Centro Nacional de Medicina Complementar dos Estados Umnidos
da América.
http://nccam.nih.gov/nccam/resources/cam-ci
DOSE DE DIGNIDADE : site sobre medicina na DP, suportado pela
secção PDS and BGS-PD (patrocinado pela GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals)
http://www.doseofdignity.co.uk
ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DA DOENÇA DE PARKINSON (EPDA)
http://www.epda.eu.com
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OHIO NORTHERN UNIV. informação sobre medicamentos para a
Dpi e um filme a ilustrar os efeitos das drogas dopaminergicas nos
doentes com DP.
http://www.onu.edu/user/fs/tfaulkner/parkinso.html
SOCIEDADE DA DOENÇA DE PARKINSON DO REINO UNIDO
http://www.parkinsons.org.uk
PDNSA: Associação de Enfermeiras Especializadas na DP
http://www.pdnsa.org.uk

PARKINSON’S WEB: listas categoriais revistas sobre recursos para
a DP apresentado pela Escola Médica de Harvard
www.parkinsonsweb.com or http://neuro-chiefe.mgh.harvard.edu/parkinsonsweb/Main/PDmain.html
PARKINSON’S DISEASE: apresentação para famílias, doentes e
membros da equipe da reabilitação
www.dna2z.com/projects/PD
PD CORNWALL : O Centro de James Parkinson
http://www.pdcornwall.org.uk
PDINDEX: um diretório da informação sobre a DP na Internet
http://www.pdindex.com
PROJETO DO SALVAMENTO : Reabilitação DP Estratégias por
pistas
http://www.rescueproject.org
REQUIP: Web site mantido por GlaxoSmithKline com informação
sobre tratamento com ropinirole, linhas de intervenção e ligações aos
locais profissionais e educacionais da correia fotorreceptora.
http://ww.requip.com
REUTERS HEALTH: news archive, notícia, base de dados de
meduicamentos, Medline and informações de saúde para
profissionais e consumidores
http://www.reutershealth.com
SINEMETCR: Site dos E. U. patrocinado por Bristol Myers Squibb
fornecendo informações sobre a Doença de Parkinson e preparações
de Sinemet
http://www.sinemetcr.com
UKONLINE.GOV: Portal de informação do governo do Reino Unido
http://www.ukonline.gov.uk
VERITAS MEDICAL : Acesso a experimentação clínica e a opções
do tratamento em desenvolvimento
http://www.veritasmedicine.com
WEMOVE : Worldwide Education and Awareness for Movement
Disorders
http://www.wemove.org/par.html
ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DA DOENÇA DE PARKINSON
http://www.wpda.org

